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Abstract: This bachelor thesis aims to examine the library plans of the 

HelGe-libraries to find what is revealed about library services for 

the youngest children (0-3 years). I have made a content analysis to 

compare previous research on the subject with my findings in the 

plans. I have also made an analysis of other external directional 

documents that the libraries might use for inspiration in their 

services. In the background is the fact that public libraries in 

Sweden are governed by municipal self-government. 

Some of the comprehensive questions in this thesis are: What do 

the plans reveal about eventual services for babies and toddlers? 

What external directional documents can be found and how are 

they followed? How are libraries affected in this area by the 

municipal self-government? 

The previous research I have studied has to do with the approach 

libraries have on children, how libraries think about participation 

for the youngest and which perspective of children libraries use in 

their activities. Is it the child´s perspective or a child perspective? 

In the background is the UN´s Convention on the Rights of the 

Child. I have also studied research about the childrens librarians 

identity. My theoretical framework is neo-instirutional theory, with 

a hint of Scandinavian institutional theory.  

My findings shows that very few library plans actually mention 

childrens activities. It is also revealed that this kind of activities for 

the youngest at the libraries is not as common as I hoped it would 

be, sometimes due to the local political priorities. 
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”Providing quality service to families with babies and toddlers 
presents its own unique challenges. Nevertheless, there is no portion 

of our society that is more important, more vulnerable, and more 

delightful to work with, and for whom our efforts will have the 
greatest positive impact – for many years to come” 

 

Debra Knoll (2016, xvi) 
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1. Inledning 
 
Den amerikanska barnbiblioteksforskaren Debra Knoll (2014) skriver att fördelarna 

med biblioteksverksamheter för spädbarn (”babies”, 0-1år) och småbarn (”toddlers”, 1-

3år) är väl dokumenterade och att bibliotek i själva verket borde vara en självklar 

knutpunkt i detta. Rollen som föräldrautbildare och arrangör av aktiviteter för småbarn 

är något som många bibliotek även i Sverige redan anammat. Småbarnsverksamheter 

fungerar väl i teorin, vi vet att sådan verksamhet borde förekomma på alla bibliotek, 

men i praktiken ser det helt annorlunda ut, hävdar Knoll (2014). Spädbarns och 

småbarns närvaro på bibliotek skapar utmaningar för alla inblandade, något som kan 

vara svårt att bemöta, både för biblioteken, dess besökare och som småbarnsförälder. 

Detta är ett problem som biblioteken måste handskas med, hur professionen ska bemöta 

de allra yngsta och deras vuxna, samt vilken roll de ska ha i deras liv. Ett annat problem 

är att avgöra i vilken utsträckning biblioteken ska arbeta med språkutvecklande 

verksamheter, då detta tidigare tillfallit andra yrkeskategorier som BVC-sköterskor, 

logopeder och lärare. Nyare forskning visar att biblioteksområdet har mycket att tillföra 

i sitt arbete med aktiviteter som utvecklar barns språk, kommunikationsmöjligheter och 

litteracitetutveckling (se Rankin, 2016a & b). Även i Kulturdepartementet (2018, s. 28) 

konstaterar läsdelegationen att:  

 
Ett av de områden som delegationen identifierat som särskilt angeläget handlar därför om de 

minsta barnens språkutveckling och tidiga lässtimulans. Här kan olika former av samverkan 

mellan aktörer som barnhälsovården och biblioteket spela en stor roll.  

 

Knoll skriver att ett barns hjärna utvecklas snabbare under de två första åren än vid 

någon annan tidpunkt i livet. Detta är något som biblioteken borde ha i åtanke i sin 

verksamhetsplanering, menar hon, men i själva verket riktas de flesta arrangemang till 

barn från tre år och uppåt i åldrarna (se Knoll, 2014 och 2016). Detta påstående är något 

som fångade min uppmärksamhet och gjorde mig nyfiken på hur verksamheterna riktas 

här i Sverige. Här finns dock ytterligare en problematik: det svenska kommunala 

självstyret som biblioteken ligger under samt att bibliotekslagen, som anger barn och 

unga som prioriterad grupp, enbart fungerar som ramlag och kan tolkas relativt fritt. 

Vilka verksamheter biblioteken erbjuder kan sålunda bero på vilket behov de 

kommunala politikerna anser förekomma i samhället, samt vilka resurser biblioteken får 

medel till. Sedan 2004 är Sveriges bibliotek ålagda enligt bibliotekslagen att ha en 

politiskt antagen biblioteksplan (Bibliotekslagen, 2013:801, 17§). Biblioteksplaner är 

styrdokument som påverkas av flera olika faktorer. Det kommunala självstyret är en 

sådan faktor då det är på den lokala politiska nivån som bibliotekens omfattning och 

inriktning bestäms (se bl.a. Almerud, 2005 samt Hedemark & Börjesson, 2014). 

Almerud (2005) skriver att i princip varje paragraf i bibliotekslagen innebär att alla 

kommuner och landsting själva  

 
…utifrån sin egen vision av vilken roll den egna biblioteksverksamheten ska spela måste göra ett 

stort antal övergripande politiska ställningstaganden om biblioteksverksamhetens omfattning och 

inriktning. Det är naturligt att de ställningstagandena görs i biblioteksplanerna. (Almerud, 2005, 

s. 15) 

 

Bibliotekslagen är också en faktor som påverkar innehållet i planerna då den ger 

biblioteken särskilda uppgifter att handskas med och väcker frågor som i grunden 

handlar om demokratiska rättigheter. Biblioteken ska arbeta för demokrati och jämlikhet 
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– för alla medborgares rätt till bibliotek, likvärdig service, rätten och möjligheten att 

skaffa den information som behövs för att vara en del av den demokratiska processen 

(Almerud 2005). Almerud ställer sig bland annat frågande till hur biblioteken löser 

behovet av biblioteksservice för prioriterade grupper som lätt hamnar utanför. Hit hör 

bland annat de som har svårigheter att ta sig till biblioteken, exempelvis små barn, 

gamla, och människor med funktionsvariationer. Han menar att läsning och ett väl 

utvecklat språk i hög grad är en demokratifråga och en förutsättning att senare i livet 

kunna ta del av den demokratiska processen och offentliga samtal.  

 

En annan faktor som påverkar biblioteksplanerna är externa styrdokument från 

verksamheter, myndigheter eller föreningar som på ett eller annat sätt påverkar eller 

inspirerar biblioteken i deras verksamheter Det finns ett flertal sådana externa 

styrdokument som presenteras senare i denna uppsats. I Kungliga bibliotekets rapport 

Barnen i planerna står att:  
 

Det finns således biblioteksplaner som hänvisar till lagar och internationella dokument som avser 

barn- och unga. Det är dock inte alltid som planerna har några klara, nedbrutna mål som direkt 

går att hänvisa till dessa. Det är ännu mer sällan som biblioteksplanerna kopplar till andra 

kommunala styrdokument som avser barn och unga i kommunen, varför det kan tänkas att 

helhetssynen på till exempel vad kommunen gör för att främja barns språkutveckling och 

lässtimulerande aktiviteter går förlorad. (KB, 2012, s.20) 

 

Ytterligare en faktor som påverkar planernas innehåll är bibliotekarieprofessionens egna 

tankar kring kompetens- och identitetsfrågor. I just denna uppsats handlar det om frågor 

som har att göra med bemötandet av de yngsta biblioteksanvändarna (se bl.a. Rydsjö & 

Elf, 2007 samt Hedemark & Lindberg, 2017 och 2018), då biblioteken inte alltid varit 

en naturlig mötesplats för småbarnsfamiljer och alla deras behov. 

 

En forskningsinriktning som ökat på senare år är den om begreppet delaktighet (se bl.a. 

Johansson & Hultgren 2015 och 2018) och barnperspektiv kontra barns perspektiv (se 

bl.a. Johansson 2010) ställt mot FN:s barnkonvention och arbetet med att implementera 

denna i bibliotekets verksamheter (se Bilaga 1 för information om FN:s 

barnkonvention). Ytterligare ett forskningsområde behandlar olika begrepp som 

litteracitet, tidig litteracitet samt familjelitteracitet (se begreppsförklaring i Bilaga 4 

samt s. 19) och hur de har både med språkutveckling och bibliotek att göra (se bl.a. 

Björklund 2008 och 2010, Knoll 2016a och b, Elkin 2014 samt Frylmark 2015). Dessa 

forskningsinriktningar säger alla något om vilka verksamheter som borde förekomma 

på biblioteken, speciellt sådana som riktas mot de allra yngsta barnen, då allas rätt till 

delaktighet och språkutveckling som ovan nämnts har med demokrati att göra. Kopplat 

till barnkonventionen blir detta i allra högsta grad en demokratisk fråga, då 

konventionen tilldelar barnet rättigheter att komma till tals i alla ärenden som rör dem. 

Rätten att erövra ett språk är således en demokratisk fråga. Min nyfikenhet att se hur 

småbarnsverksamheterna riktas här i Sverige måste ses i koppling till alla dessa 

ovanstående aspekter och faktorer. Biblioteken påverkas teoretiskt av dem alla, men hur 

speglas det i praktiken i verksamheterna?  

 

Då Statens Kulturråd, hädanefter benämnt Kulturrådet, beslutat att ge stöd till läs- och 

litteraturfrämjande insatser för barn, och speciellt mycket små barn bland annat genom 

projektet Bokstart (Statens kulturråd, 2018a), har jag börjat intressera mig för liknande 

verksamheter med mycket små barn, men som förekommer som ett permanent inslag på 

biblioteken. Att även The International Federation of Library Associations and 
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Institutions (IFLA) stöder sådana verksamheter riktade mot mycket små barn genom 

sina riktlinjer (se IFLA, 2007), gör att detta ämne blir ännu mer intressant i 

forskningshänseende, då IFLAS riktlinjer är internationella. Dessa riktlinjer går bland 

annat ut på att möjliggöra för varje litet barn att få tillgång till en plats som rymmer 

böcker, leksaker, multimedia och andra nödvändiga resurser för dem och deras 

vårdnadshavare. Riktlinjerna går även ut på att ge stöd åt språkutveckling, att informera 

föräldrar om vikten av att läsa för sina små redan i mycket tidigt stadium, att ge 

möjlighet för föräldrar att öva att läsa högt för sina barn, att möjliggöra utrymmen för 

barn och vuxna att kunna samlas för att dela med sig av erfarenheter och socialisera sig 

samt att visa biblioteket som en varm, välkomnande och säker plats för barnen och 

deras familjer att vistas på (IFLA, 2007). I dessa riktlinjer står bland annat att: 

 
Effective and professionally run children’s libraries require trained and committed children’s 

librarians with varied skills and professional training in child development, knowledge of the 

literacy continuum from a child’s birth through three years of age, a nurturing attitude, 

familiarity with quality children’s literature, creative in ways for babies and toddlers to socially 

interact, planning and communication skills to afford the best environment for this age group and 

their parents and carers. (IFLA, 2007, s. 8) 

 

Frågan är bara i vilken utsträckning det ser ut så på dagens folkbibliotek i Sverige, 

eftersom folkbiblioteken lyder under kommunalt självstyre och inte alltid kan prioritera 

utifrån vad externa rekommendationer från biblioteksvärlden har att säga. Eftersom 

detta är en studie på kandidatnivå måste en avgränsning göras, varför jag valt att lägga 

koncentrationen på bibliotekssamarbetet HelGe i Hälsingland och Gästrikland. Detta 

samarbete innefattar samtliga kommunernas folkbibliotek och filialer och handlar i 

nuläget mestadels om gemensam katalog, websida och transporter av medier mellan 

biblioteken. Men det finns även en tanke om gemensamma mål och arbetsmetoder, 

eftersom även Regionbiblioteket i Gävleborg är inkopplade i samarbetet. Det rör sig 

totalt om tio huvudbibliotek och ca.30 filialer, och det är huvudbibliotekens 

biblioteksplaner som ligger till grund för denna studie. Jag är sålunda nyfiken på hur det 

ser ut på folkbiblioteken i Gävleborgs län, för på deras gemensamma hemsida framgår 

att: 
 

Alla folkbibliotek i Gävleborgs län, med det gemensamma namnet HelGe-biblioteken, 

samarbetar för att använda bibliotekens resurser på ett mer ändamålsenligt sätt och för att 
erbjuda länets invånare ännu bättre biblioteksservice. (Helgebiblioteken, 2018) 

  

Biblioteksservice, läser jag och blir nyfiken. Innebär det att samtliga bibliotek har 

liknande verksamheter och arbetsmetoder, och vad innebär det för 

småbarnsverksamheterna i samarbetet? Mitt intresse ligger i att se vilka faktorer som 

påverkar biblioteken i deras val att ha sådana verksamheter eller inte, samt att se hur 

HelGe-bibliotekens verksamheter påverkas av det kommunala självstyret.  

 

1.1 Bakgrund 
 
Under min studietid vid Bibliotekshögskolan i Borås har jag fått ta del av flera olika 

aspekter av vad folkbiblioteket som en del av en större institution kan vara. Dessa 

bilders variation när det gäller bibliotekens roll, vilka funktioner de ska fylla samt 

vilken uppgift de har i samhället ger mig anledning att skriva denna uppsats. Detta har 

att göra med de aspekter och faktorer som nämndes i inledningen. För mig, med min 

förförståelse, är biblioteken en naturlig samhällsinstitution som verkar för ett 
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demokratiskt samhälle och som ska täcka medborgarnas behov av information och 

kunskap. Bibliotek som organisation får allt som oftast slåss mot andra 

samhällsorganisationer om de kommunala medlen och har rent krasst fått stå tillbaka till 

fördel för andra yrkesområden inom utbildning, vård och omsorg (Almerud, 2005). Så 

vilka uppgifter biblioteken tilldelas är till stor del en politisk fråga, och att 

bibliotekslagen (2013:801) endast är en ramlag som tolkas fritt på den lokalpolitiska 

nivån gör det inte lättare för biblioteken att följa till exempel externa styrdokument som 

menar att biblioteken ska arbeta mer med t.ex. verksamheter för de allra yngsta. Dessa 

externa styrdokument, som ofta nämns i biblioteksplanerna, produceras bland annat av 

myndigheter, föreningar och organisationer som på ett eller annat sätt påverkar 

biblioteksvärlden. Några vanligt förekommande är International Federation of Library 

Associations (IFLA), UNESCO, Svensk biblioteksförening, Statens kulturråd 

(Kulturrådet) samt Kungliga biblioteket (KB). Deras styrdokument, eller vad man ska 

kalla dem, är som sagt endast att betrakta som rekommendationer och det finns inget 

tvång att varken nämna eller följa dem. Dock är det många bibliotek som verkar välja 

att nämna dem i sina biblioteksplaner på grund av deras ”tyngd” i biblioteksvärlden. 

Alla dessa externa styrdokument, eller källor till inspiration i ämnet 

småbarnsverksamheter, säger något om vikten av att satsa på de allra yngsta barnen, 

men det är sällan som dessa verksamheter preciseras mer utförligt i biblioteksplanerna. I 

Barnen i planerna (KB, 2012), en rapport framtagen av Kungliga bibliotekets 

statistikavdelning, framkommer att det är förhållandevis få biblioteksplaner som på ett 

detaljerat sätt beskriver sina mål och verksamheter för den enligt bibliotekslagen 

prioriterade gruppen barn och unga. Detta gör att medborgarna i kommunen inte ges 

”möjlighet att ta ställning till den samlade bilden” (KB, 2012, s. 6) som egentligen är 

en definition av vad biblioteksplanens syfte ska vara. I departementsskrivelsen Om 

biblioteksverksamheterna från 2003 formuleras planernas syfte nämligen som följer: 

 
Med biblioteksplan avses en av kommunal eller landstingskommunal instans antagen plan för 

viss biblioteksverksamhet som ger närmare besked om verksamhetens inriktning och omfattning 

och om samverkan och som är så utformad att medborgarens förutsättningar att påverka 
huvudmannens överväganden gynnas liksom möjligheterna till samverkan. 

(Kulturdepartementet, 2003, s. 112) 

 

KB (2012) visar även att planerna ofta hänvisar till andra styrdokument, dem som 

nämnts ovan, men att målen i planerna sällan kopplas till dessa styrdokument mer 

precist. Grundfrågan i kartläggningen i den nämnda rapporten var: 

 
Om inte barnen finns med i biblioteksplanerna, hur prioriterade kan de då vara? /…/ Tanken med 

kartläggningen var att se om den enskilt mest prioriterade målgruppen för bibliotekens 

verksamhet på olika sätt också är prioriterad i de planer som ska styra biblioteksverksamheten i 

kommunerna.  (KB, 2012, s.7) 

 

Almerud (2005) konstaterade då han skrev boken Biblioteksplaner: från bibliotekslag 

till biblioteksplan att det politiska intresset för biblioteken minskat och att de mer eller 

mindre hamnat i marginalen för att ge plats åt exempelvis skolfrågor. Detta var 2005, 

men hur ser det ut idag? Det finns som nämnts i inledningen ett flertal anledningar till 

varför bibliotek ska satsa på verksamheter för de allra yngsta. Demokratiaspekten kan 

diskuteras i anslutning till de allra yngsta barnens rätt till delaktighet. Barnkonventionen 

är en del av detta samt rätten till att erövra ett språk och kunskaper för att kunna vara en 

del av det demokratiska samhället. Bibliotekslagen prioriterar barn och unga, men 

ibland verkar det finnas en prioritering även inom denna grupp, som bestäms av de 
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lokala politiska strömningarna. Vilka verksamheter som prioriteras och vad som görs 

synligt i biblioteksplanerna, kan ge en bild av hur biblioteken arbetar och varför de gör 

på olika sätt. Det jag i denna uppsats ska försöka ge en bild av är problematiken bakom 

biblioteksplanernas intentioner att följa de externa påverkande styrdokumenten som 

förordar verksamheter för de allra yngsta och jämföra med hur det ser ut i verkligheten. 

Ett problem ligger som sagt i det starka kommunala självstyret som folkbiblioteken till 

stor del styrs av. Politiken strävar inte alltid åt samma håll som bibliotekslagen när det 

gäller prioriterade grupper. Ett annat problem ligger kring professionens identitets- och 

kompetensfrågor (se bland annat Hedemark & Lindberg, 2018) där det verkar finnas en 

diskussion huruvida professionen står inför en stabil tillvaro eller inför en förändring i 

kompetensområde. Jag är sålunda inte enbart intresserad av att kartlägga huruvida 

småbarnsverksamhet bedrivs eller ej inom HelGe-biblioteken, jag kommer även att 

försöka problematisera bibliotekens svårigheter att följa både bibliotekslag, 

biblioteksplan, lokala politiska viljor samt externa påverkande dokument. Någon 

tidigare liknande forskning baserat på innehållsanalys av biblioteksplaner har jag inte 

hittat. Diskussioner om förändrad barnsyn, FNs barnkonvention samt förändrade synsätt 

på barns deltagande har gjort att forskning kring detta börjat dyka upp inom det 

Biblioteks- och informationsvetenskapliga området. Forskning kring 

småbarnsverksamhet har under en tid ökat i omfattning (se bl.a. Hedemark & Lindberg 

2018, Hedemark 2013, Johansson & Hultgren 2015). Denna uppsats inriktning 

genererar förhoppningsvis kunskap som ger ytterligare en nyans till den biblioteks- och 

informationsvetenskapliga diskussionen om folkbibliotekens identitet samt speglar 

synsätten på de yngsta användarna. Överlag finns en kunskapslucka och väldigt lite 

forskning kring just småbarnsverksamheternas vara eller icke vara i Sverige, vilket BoI-

forskarna Hedemark & Lindberg (2018) påpekar i sin forskning. 

 
Vilken syn på barn som kommer till uttryck i konkreta biblioteksaktiviteter för barn vet vi inte 

mycket om, då forskning i princip saknas. 

 

Citatet ovan är Hedemarks (2013, s. 73) Hennes studie är dock vinklad på annat sätt än 

denna, då hon valt att studera ”barn” i allmänhet kopplat till läslust och literacy och 

vilka läsfrämjande insatser biblioteken har. Jag studerar istället den eventuella 

förekomsten av verksamheter för de allra yngsta kopplat till problematiken bakom 

biblioteksplanerna och det kommunala självstyret. Många av mina tankar baseras på att 

verksamheter för de allra yngsta (0-3år) har med språkutvecklingen och därmed den 

demokratiska frågan att göra. Hedemark studerar barn som en prioriterad grupp i 

allmänhet. Jag har också tagit avstamp i att språkutveckling står under samma paragraf 

som den prioriterade gruppen barn och unga i bibliotekslagen. Detta gör att jag valt att 

ha ett avsnitt om tidigare forskning som handlar om just språkutveckling, och 

språkutvecklingen grundläggs enligt denna forskning när barnen är 0-3år.  

 

1.2 Problemformulering 
 

Det finns som ovan nämnts forskning och riktlinjer som uppmuntrar folkbiblioteken att 

ha verksamheter för de allra yngsta medborgarna, men dessa verksamheter och insatser 

kräver såklart både ekonomiska medel och personalresurser som kan och vill hantera 

sådan verksamhet. Mitt intresse ligger bland annat i att utröna vad som påverkar 

biblioteken och biblioteksprofessionen mest: det kommunala självstyret med dess 

inbördes prioriteringar eller prioriteringar utifrån rekommendationer från inspirerande 

institutionella instanser. Går det att finna svar på detta i HelGe-bibliotekens planer? 
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Biblioteken verkar hamna i ett glapp mellan prioriteringar enligt lag, externa 

rekommendationer utifrån forskning och det kommunala självstyrets egna prioriteringar. 

Bibliotekslagens prioriterade grupp barn och unga innefattar alla mellan 0 och 18 år, 

men vilken nytta gör detta om den kommunala politiska viljan prioriterar annat, till 

exempel barn som elever och inte enbart barn som barn? I samtida (både nationell och 

internationell, som ovan nämnts) BoI-forskning finns studier som påvisar vikten av att 

ha verksamheter för de allra yngsta, det finns studier som handlar om barns rätt till 

delaktighet utifrån barnkonventionen, och det finns forskning som handlar om 

biblioteksplanernas användningsområde och rapporter om hur barnen borde få en 

tydligare roll i biblioteksplanerna för att framhäva att de är en prioriterad grupp. Det 

finns även forskning kring bibliotekariers professionella identitet och kompetens (bl.a. 

Hedemark & Lindberg, 2017) som hävdar att all form av forskning på denna front är av 

stor vikt eftersom yrkesidentiteten är så mångfacetterad och otydlig och att ytterst lite 

forskning ägnats åt detta område. Denna uppsats anknyter till samtliga av dessa 

forskningsinriktningar och jag har en förhoppning om att visa hur problematiken ser ut i 

verkligheten genom att undersöka hur det ser ut i biblioteksklustret HelGe-biblioteken. 

 

1.3 Syfte 
 
Det övergripande syftet är att få fördjupad kunskap och förståelse för hur 

folkbiblioteken inom HelGe arbetar med verksamheter för de allra yngsta barnen (0-3 

år) samt att klargöra relationerna mellan bibliotekslagen, det kommunala självstyret och 

externa påverkande styrdokument och hur detta i sin tur eventuellt påverkar 

småbarnsverksamheterna.  

 
1.4 Forskningsfrågor 
 
1. Hur synliga är prioriteringar från det kommunala självstyret i biblioteksplanerna? 

2. Hur efterföljs externa riktlinjer (rekommendationer från andra myndigheter, 

föreningar etc.) som har att göra med verksamheter för de allra yngsta barnen?  

3. Vad framkommer om småbarnsverksamhet i HelGe:s biblioteksplaner?  

4. Hur kan förekomsten eller icke-förekomsten av verksamheter för de allra yngsta 

problematiseras i förhållande till bibliotekslagen, det kommunala självstyret och de 

externa riktlinjerna?  

 
2. Tidigare forskning och annan relevant litteratur 
 
Den litteratur och forskning som refereras till i detta kapitel har en koppling till denna 

uppsats då de på ett eller annat sätt berör mitt ämne. Här nedan presenteras idéer om vad 

ett folkbibliotek kan erbjuda de allra yngsta barnen och varför de borde det, men även 

föreställningar om folkbibliotek, deras biblioteksplaner och hur den kommunala 

politiken har en stor påverkan av bibliotekens roll och utvecklingsmöjligheter i sådana 

verksamheter som rör de allra yngsta. Detta kapitel innehåller sålunda en litteratur- och 

forskningsöversikt över sådant som knyter an till den typ av småbarnsverksamhet jag 

eftersöker samt eventuell problematik kring biblioteksplaner, kommunalt självstyre 

samt påverkan från externa aktörer. Här tas även upp sådant som rör hur man ser på 

barn och bibliotek, barns delaktighet, barnperspektiv kontra barns perspektiv, 
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språkutveckling, litteracitetsbegrepp, biblioteksplaner, externa påverkande 

styrdokument samt barnbibliotekariers kompetens- och identitetstankar. Jag kommer i 

en senare del av uppsatsen att knyta samman de olika teman som är av relevans för mina 

forskningsfrågor. 

 

2.1 Om synsätt på barn, bibliotek, barnperspektiv och delaktighetsbegreppet 
 
Historiskt sett har barn inte alltid varit välkomna på bibliotek men detta synsätt har över 

tid förändrats. Vi har med hjälp av forskning kunnat konstatera att spädbarn och 

småbarn är mer kompetenta än vad vi tidigare kunnat tro och vi vet att barnen i den 

tidiga barndomen snabbt förvärvar språkkunskaper och olika sätt att kommunicera, detta 

om något borde välkomna dem på biblioteket. Ju tidigare ett barn utsätts för en 

hälsosam, litteracitetsberikande miljö desto bättre är det. Detta är forskaren Debra 

Knolls tankar, hennes forskning presenterades även i inledningen. Denna syn på barn 

och språkutveckling har blivit mer frekvent i nutida forskning. Även de allra yngsta 

barnen börjar få en allt mer synlig plats på bibliotek. Knoll menar att vi inte kan 

betrakta barn i allmänhet och bäbisar i synnerhet, som vilka biblioteksanvändare eller 

aktiva läsare som helst. De bör istället betraktas som ”do-ers” på biblioteket (Knoll, 

2014, s.46) och bör ges möjligheten att delta socialt, känslomässigt, fysiskt och 

intellektuellt. Detta görs lättast genom lek, vilket gör att biblioteken i många fall måste 

tänka om vad gäller småbarnsvänliga biblioteksmiljöer. Knoll hävdar även att 

inlärningen är som mest aktiv under de två första åren i livet och att det är hög tid för 

bibliotekens att uppmärksamma detta och att med detta i åtanke skapa utvecklande, 

estetiskt tilltalande och fasta platser i biblioteken för de allra yngsta barnen att ha som 

sina egna utvecklingsmiljöer. 

 

Sedan början av detta århundrade har barn och deras relationer till bibliotek alltså börjat 

bli ett allt mer intressant studieobjekt inom BoI, både internationellt och nationellt. De 

svenska BoI-forskarna Rydsjö & Elf (2007), Rydsjö, Hultgren & Limberg (2010) och 

Sandin (2011) är alla exempel på detta då de bidragit med att öka förståelsen för och 

kunskapen om hur synsätten på barn och bibliotek förändrats bara nu under början av 

2000-talet. På senare år har mer specifika studier kring småbarnsverksamheter och 

barnbibliotekariers professionella identitet gjorts, se bl.a. Hedemark & Lindberg (2017 

och 2018), Hedemark (2013) och Johansson & Hultgren (2015). Hedemark (2013, s. 80) 

skriver bland annat att ålder är en av de kategorier som skapar de föreställningar och 

synsätt vi har om barn:  

 
Synsätt på barn är viktiga då dessa också ger konsekvenser för vilka möjligheter vi i praktiken 

tillskriver barnet, de påverkar våra förväntningar på hur barn ska bete sig och också hur vi ser på 

oss själva i relation till barnet. Dessutom påverkar dessa förväntningar hur barnen bemöts i olika 

verksamheter.  

 

Att erbjuda service till småbarnsfamiljer innebär även att biblioteken måste kunna 

bemöta de utmaningar som dyker upp (Knoll, 2016). Belöningen för mödan att arbeta 

med de viktigaste och mest sårbara individerna i samhället, menar Knoll, är att 

bibliotekens ansträngning kommer att ha en stor och positiv inverkan på barnens liv – i 

många år framöver. Detta påstående ligger som grund för frågan i denna uppsats titel, 

om arbetet med de allra minsta upplevs som en belastning eller belöning och om 

folkbiblioteken belastas eller belönas av det kommunala självstyret. Det finns forskning 

som talar för att dessa små insatser som görs för barnen i början av deras liv påverkar 
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både dem själva positivt i skolgången och deras vuxna liv, men även samhället i stort 

med bland annat minskade kostnader för specialundervisning, arbetslöshet och insatser 

som kräver statliga bidrag (se bland annat Gross, 2009).  

 

Knoll (2016) tar upp de utmaningar som både barnen, vårdnadshavare och bibliotekarier 

ställs inför vid de yngsta barnens biblioteksbesök. Bibliotekarier överlag har gått ifrån 

tanken om att biblioteket ska vara en tyst plats, men många besökare, eller kanske mest 

icke-besökare (däribland småbarnsföräldrar), har den uppfattningen om att man måste 

vara tyst för att inte störa. Småbarn skriker, det är så de kommunicerar menar Knoll, och 

det kommer de alltid att göra. Bibliotekens uppgift i detta fall är att göra välkomnande 

och lämpliga miljöer för denna målgrupp, samt att informera allmänheten om att 

småbarn och deras vårdnadshavare alltid är välkomna till biblioteket. Knoll ger vidare 

exempel på hur bibliotek kan arbeta för att möjliggöra sådana välkomnande miljöer, 

samt hur personalen kan lära sig ”läsa av” barnens och vårdnadshavarnas behov för att 

kunna tillmötesgå dem och göra dem delaktiga på bästa tänkbara sätt. (se Knoll, 2016, 

kapitlen om fysiska behov, känslomässiga uttryck, intellektuella sysselsättningar samt 

social utveckling) 

 

Det är problematiskt att diskutera begreppet delaktighet i samband med de allra yngsta 

barnen då de inte har ett talat språk att kommunicera med, men Johansson & Hultgren 

(2018) påpekar att det är genomförbart att hantera begreppet med hjälp av ”rätt tänk” 

kring delaktighet. Barnbiblioteken i Sverige är ålagda att arbeta utifrån FN:s 

barnkonvention (se Bilaga 1) i och med att vi ratificerat den. Det gäller att utveckla 

metoder som involverar och ger barnen de rättigheter de ska ha, liksom vilken 

medmänniska som helst, och det är viktigt att tänka på vad begreppet delaktighet 

egentligen innebär i bibliotekens verksamheter för barn. Bibliotekens roll att erbjuda 

även de allra yngsta barnen en plats i dess offentliga rum, innebär att tänka om vilka 

uppgifter barnbibliotekarierna egentligen har, samt vilken innebörd deras professionella 

identitet har för den bild de ger av sig själva. En stor del i det konkreta 

barnbiblioteksarbetet handlar om att ha en förståelse av olika perspektiv som barn och 

vuxna har, alltså vad skillnaden mellan barns perspektiv och barnperspektiv innebär och 

hur begreppet delaktighet problematiseras i verksamheterna på biblioteken. 

 

2.1.1 Begreppet delaktighet kopplat till synsättet på barn och bibliotek 
 

Johansson & Hultgren (2015) uppmärksammar att delaktighetsbegreppet kan delas in i 

olika lager med olika betydelse. Delaktighet kan dels handla om att delta, helt enkelt att 

man tar del av en aktivitet. Det kan även handla om att deltagarna ges inflytande vilket 

gör att ens deltagande har betydelse för den aktivitet man deltar i. Inflytandet i sin tur 

kan bli till en dialog – ett meningsutbyte där båda parter lär sig något. Deltagande som 

innebär möjlighet för dialog kallas för en möjliggörande miljö – en atmosfär som 

möjliggör delaktighet – och i denna möjliggörande miljö kommer deltagaren att 

involveras i en pågående process. Dessa olika begrepp menar Johansson & Hultgren 

(2015, s. 109f): 

 
…kan konkretisera och fördjupa delaktighetsbegreppet. Men delaktigheten i sig ska också ses i 
en kontext, inte minst med tanke på att den utgör en av tre kategorier av rättigheter i 

barnkonventionen. 
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Det är viktigt för bibliotek med småbarnsverksamhet att ha en bra och genomtänkt syn 

på delaktighetsbegreppet, både för de större barnen som kan uttrycka sin vilja genom 

ord men även för de mindre barnen utan möjlighet att kommunicera med ord. Johansson 

& Hultgren (2015) skriver med stark förankring i barnkonventionen att vikten av att 

uppnå delaktighet för alla, även de yngsta, är i allra högsta grad avgörande för om en 

småbarnsverksamhet är bra eller ej, men det är svårt att konkretisera vad delaktighet är. 

Delaktighet handlar inte alltid om att argumentera med ord eller att delta i en diskussion 

eller komma med förslag. I sådana här fall handlar det mer om hur den vuxne bemöter 

barnet, hur den förstår barnets olika uttryck och hur de kan kommunicera tillbaka till 

barnet på rätt sätt. Det blir ett samspel mellan barnet och miljön det vistas i. Ett 

barnbiblioteksrum, och sakerna i det, kan erbjuda barnet både möjligheter och 

begränsningar beroende på hur det är utformat (Johansson & Hultgren, 2015). Att även 

de riktigt små barnen, som ännu är utan språk, ska då vara delaktiga är ytterst viktigt, 

hävdar Johansson & Hultgren (2015). De måste istället tillåtas att använda sina kroppar 

för att interagera med andra, så att de fritt kan upptäcka omgivningen. Bemötandet av en 

barnbibliotekarie är också av stor vikt för deltagandet då det gäller att på ett 

professionellt sätt göra bäbisarna delaktiga genom ett öppet och lyhört bemötande.  

 

Verklig delaktighet sker alltså enligt ovan skrivna påståenden i sammanhang som består 

av människor, platser och ting, men även av förförståelser, ideal och visioner. En sådan 

vision som handlar om rätten till delaktighet, och som kommer att bli lag 2020, är 

Barnkonventionen (se Regeringen, 2018). Kopplat till artikel 12 i barnkonventionen 

som säger att barnet har rätt till att göra sin röst hörd i alla angelägenheter som berör 

det, samt att ”barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och 

mognad” (se bland annat Barnombudsmannen 2018b), bör även de yngsta, utan talat 

språk, kunna komma till tals.  Precis som Johansson & Hultgren (2015, s.110) skriver så 

borde även de yngsta barnen få ta del av denna rättighet, även om man då måste 

omtolka begreppet ”röst” till andra sätt att uttrycka sig än genom ett verbalt språk.  

För att kunna använda och bemöta detta på rätt sätt ligger det en stor uppgift på den 

vuxne som måste vidga sina egna sinnen och lyhört och medkännande lyssna till 

barnens alla olika språk, inte bara de verbala kommunikationsvägarna.  

 

2.1.2 Begreppen barnperspektiv, barns perspektiv och kopplingen till delaktighet 
 
Johansson & Hultgren (2015) skriver att barn, enligt FNs barnkonvention, redan från 

början är kulturvarelser och att de deltar i och påverkar sin omgivning. De är förvisso 

beroende av vuxna men har samma mänskliga rättigheter som vem som helst redan från 

födseln. Men barns rätt till delaktighet kommer alltid att ställas i relation till samhällets 

syn på vad ett barn är och vilka förväntningar samhället har på barn i olika åldrar och 

deras tillhörande kompetenser. Att tänka på är även hur relationerna mellan vuxna och 

barn ser ut i samhället och ur vilket perspektiv barnen betraktas. Här kan 

barnperspektivet kopplas till delaktighetsbegreppet – hur de vuxna är inställda på att 

bemöta det lilla barnet, hur den vuxne kan förstå barnets uttryck och besvara detta så att 

det sker en ömsesidig kommunikation. Johansson & Hultgren (2015, s. 15) skriver att: 

 
Barns utrymme för delaktighet är direkt kopplat till maktrelationer som bygger på ålder och som 

har ett av sina viktigaste uttryck i tolkningsföreträdet och makten att definiera.  

 

Barnperspektivet är något som även Johansson (2010) tar upp. Hon skriver att 

barnperspektiv handlar om att se något ur ett barns synvinkel. Egentligen kan bara ett 
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barn ha ett barnperspektiv, men begreppet används av vuxna som försöker sätta sig in i 

och förstå barnens perspektiv. Inom forskningen skiljer man sålunda enligt Johansson 

på ”barnperspektiv” och ”barns perspektiv”. Barns perspektiv handlar om barnens egna 

perspektiv, alltså om behov och önskningar, och barnperspektiv är något som vuxna 

försöker ha när de yttrar sig i frågor som handlar om att ta tillvara barnens intressen.  

Denna diskussion ligger väldigt nära FNs barnkonventions kärna. Baserat på detta 

ämnar jag undersöka vad som sägs om barnperspektiv kontra barns perspektiv i 

biblioteksplanerna för att utröna om detta i sin tur påverkar barnverksamheterna. 

 

2.2 Om språkutveckling 
 
I detta avsnitt tar jag upp hur människan, i detta fall de yngsta barnen, erövrar ett språk 

genom kommunikation och social interaktion. Jag utgår från att rätten till att erövra ett 

språk har med demokrati att göra, och att det därför är något som borde prioriteras även 

på kommunal nivå. Detta är varför jag anser att detta kapitel är aktuellt i denna uppsats. 

Här presenteras även forskning som har att göra med hur bibliotek kan arbeta mer med 

insatser som har med språkinlärning att göra. Vikten av högläsning för det lilla barnet 

och att ha närhet till böcker för att få ett rikt utvecklat språk är något som tas upp 

frekvent i följande avsnitt om tidigare forskning på ämnet. Detta gör att ämnet 

språkutveckling definitivt har biblioteksrelevans, eftersom biblioteken ska arbeta för att 

alla ska ha tillgång till böcker och information för att kunna erövra kunskap och bilda 

sig egna uppfattningar, det handlar alltså om samma rättigheter för alla medborgare i ett 

demokratiskt samhälle.  

 

2.2.1 Språk och handling – att erövra sitt språk genom kommunikation 
 
Inom sociokulturell teori är vårt språk och handlingar två viktiga utgångspunkter. För 

att erövra kunskap måste man vara deltagare i en social interaktion med sin omgivning. 

Det handlar om ett ständigt samspel mellan barnet och den vuxne, där den vuxne 

påbörjar en samarbetsprocess som barnet sedan kan fortsätta lösa och utveckla 

självständigt på egen hand. Om detta skriver Björklund (2008 och 2010) och hon 

använder sig av Vygotskijs sociokulturella teorier och knyter an till hans så ofta citerade 

ord om att det som ett barn klarar med stöd och hjälp av en vuxen idag, klarar barnet på 

egen hand i morgon. Det finns sålunda ett behov av en skicklig part som kan visa hur 

barnet ska göra för att utveckla sina förmågor, menar Björklund i sin hänvisning till 

Vygotskij (se även Dominkovic, Eriksson & Fellenius, 2006). Detta är något som jag 

kopplar till bibliotekens roll att stötta barnen i deras språkutveckling, något som ska 

prioriteras enligt bibliotekslagen (se Bibliotekslagen 2013:801 8§, Riksdagen, 2013). 

Även här finns alltså en demokratiaspekt av det hela, rätten att erövra ett språk för att 

kunna vara en del av ett demokratiskt samhälle. Knoll (2014 0ch 2016) vill med sin 

forskning visa att det är viktigt för biblioteken att finnas där för de allra yngsta redan 

från start. De barn som biblioteken ger en bra start i livet kommer att återvända till 

biblioteken under resten av sitt liv, menar Knoll (se även Gross, 2009 för koppling till 

samhällets vinning i denna diskussion). Det är dock en fråga om lokala politiska 

prioriteringar som avgör vilka aktiviteter som erbjuds på biblioteken här i Sverige, 

varför det inte alltid prioriteras verksamheter för de allra yngsta.  

 

All kommunikation i samband med språkinlärning kräver att det finns en part som 

kommunicerar tillbaka. Denna information är viktig att sprida, hävdar Knoll, och det är 
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ett av barnbibliotekariernas stora uppdrag. På biblioteket finns resurser för det lilla 

barnet som gör att det kan bredda sin vokabulära utveckling, samt att de introduceras för 

och stimuleras av böcker. Biblioteket är en av de bästa miljöerna för aktivt deltagande i 

en tidig språkinlärningsupplevelse hävdar Knoll. Diskussionen om aktivt deltagande 

igen även här, och kan kopplas till diskussionen i föregående kapitel. 

 

2.2.2 Effekten av högläsning och närhet till böcker 
 
Ofta underskattas effekten som tidigt deltagande i litteracitetsutvecklande verksamheter 

har på barnens framtida språkutveckling. Alla barn föds jämlika och med samma 

förutsättningar att erövra ett språk, men forskning visar att det är beroende på barnens 

förvärvade erfarenheter under deras första månader som påverkar deras möjligheter i 

framtiden. Elkin (2014) skriver att böcker bör finnas i barnets närhet så snart det kan 

fokusera på dem. Alla familjer har dock inte tillgång till böcker i hemmet, eller är inte 

informerade om vikten av att stimulera barnen till språkutveckling genom läsning. Även 

här kopplar jag diskussionen till bibliotekens viktiga arbete för att arbeta med 

demokratiska frågor för att tillgodose alla medborgares rätt till att utveckla sitt språk 

och sin kunskap. Att sprida information om vikten av läsning och språkutveckling hör 

sålunda till bibliotekens mission. Det är även en mission för biblioteken att sprida 

information till föräldrar och andra vuxna i barnets närhet om vikten av högläsning och 

samspel mellan barnet och den vuxne. Rankin (2016a) hävdar att bibliotekarier har ett 

värdefullt och bidragande arbete att erbjuda aktiviteter som stödjer och utvecklar språk, 

kommunikation och litteracitet från så tidig ålder som möjligt. En viktig del i arbetet är 

att informera föräldrar om vikten av att läsa för sina barn samt att våga ha aktiviteter för 

en målgrupp som kan kännas svår att bemöta på grund av att de inte kan kommunicera 

på samma sätt som en ”vanlig” biblioteksbesökare. Det ligger en utmaning i att våga ha 

verksamheter för de allra yngsta. Här knyter jag an till forskningsinriktningen som har 

med olika kommunikationsförmågor att göra – forskningen kring begreppet litteracitet. 

 

 

2.3 Early literacy och family literacy – begrepp kring språkliga förmågor 
 
Begreppet litteracitet har (se även Bilaga 4) gått från att handla om konsten att kunna 

läsa och skriva till att bli ett mer komplext och flerdimensionellt begrepp som innefattar 

många fler egenskaper. Dessa egenskaper grundläggs redan vid födseln och 

litteracitetsutvecklingen pågår under hela vårt liv enligt Wasik (2012). Eftersom 

grunden läggs så tidigt är det viktigt att barnet redan från start får en stadig grund att stå 

på, med hjälp av bland annat familjen – därför finns det bland annat 

forskningsinriktningar som utvecklat begreppen family literacy och early literacy. 

Family literacy som begrepp på engelska myntades av forskaren Denny Taylor, redan 

1983 då hon skrev sin doktorsavhandling i detta ämne. Taylors avhandling handlar om 

hur de små barnen erövrar både läs- och skrivspråk. Just familjelitteracitet handlar om 

föräldrars, och andra vuxna i barnens närhet, medvetna roll i att stimulera barnets språk- 

och litteracitetutveckling genom att hela familjen aktivt bidrar till att stärka barnets 

språk redan från tidig ålder (se Andersson, 2015). Rankin (se både 2016a och b) skriver 

att eftersom litteracitet innebär så mycket mer än att kunna läsa och skriva och att denna 

kunskap utvecklas redan från födseln, är bibliotekariernas professionella stöd av stor 

vikt i utvecklandet av just litteracitet samt kommunikationsförmåga och språk. Hon 

skriver att: 
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Reading to babies and young children is one of the most effective ways of enhancing language 

development in a child. (Rankin, 2016b, s. 6) 

 

Om detta är vad barnbibliotekarier i stor utsträckning ska arbeta med, och eftersom 

arbetet är av så stor vikt som framgår av denna forskning, då borde biblioteken 

uppmärksamma medborgarna om sin verksamhet för de allra yngsta. Biblioteksplaner 

skulle kunna vara ett sätt att nå ut med sådan information och dessa dokument kan 

användas som förhandlingsmedel gentemot lokala beslutsfattare för att få större budget 

och fler resurser till att arbeta med sådan verksamhet (Hedemark & Börjesson, 2014). 

Nu ska vi titta närmare på vad den tidigare forskningen och den ämnesrelaterade 

litteraturen säger om vad biblioteksplanernas syfte, mål och användningsområde är. 

 

2.4 Om biblioteksplaner och vad de visar 
 
I detta avsnitt presenteras olika aktörers sätt att se på vad en biblioteksplan är och vad 

den bör innehålla. Då denna uppsats handlar om småbarnsverksamheter och för att den 

till stor del baseras på KB (2012) Barnen i planerna, har jag valt att tydliggöra de delar 

som handlar om just barn. Här presenteras även olika användningsområden för 

biblioteksplaner. I bakgrunden måste tanken om det kommunala självstyret finnas med 

eftersom kommunpolitikernas prioriteringar inte alltid överensstämmer med 

biblioteksvärldens önskningar och lagbundna prioriteringar. Jag har valt att citera 

många av källorna eftersom jag inte önskar riskera att förändra betydelsen genom att 

göra en omskrivning. Dessa utvalda citat understryker kopplingen till de ämnesrelevanta 

delarna i denna uppsats kärna: det den prioriterade gruppen barn och unga, det 

kommunala självstyret samt externa styrdokument från biblioteksvärlden. Citaten 

hänvisar tydligt till särskilda formuleringar i bland annat lagtexter, paragrafer och 

rekommendationer, vilket gör att de i vissa fall återges i sin helhet för att låta källorna 

tala för sig själva. 

 

I Bibliotekslagen (Riksdagen, 2013) står bland annat att: 

 
8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja 

deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån 

deras behov och förutsättningar. (min fetstil) 

 

Enligt (KB, 2012) uttrycks att alla bibliotek i Sverige prioriterar barn och unga enligt 

bibliotekslagen, men att det är alltför sällan som detta uttrycks i politiskt antagna 

biblioteksplaner. I Almerud (2005) nämns att kommunernas första prioritet ofta är 

skolverksamhet framför biblioteksverksamhet när det gäller den prioriterade gruppen 

barn och unga. De kommunala medlen tillfaller oftast arbeten som har att göra med 

skola och barn som elever. Detta är något som kommer att undersökas i mitt material 

för att se om det är något som stämmer även inom HelGe-biblioteken. Likaså uttrycker 

KB (2012) att det ofta hänvisas till externa styrdokument i biblioteksplanerna, 

dokument som bland annat har att göra med speciella inriktningar av 

biblioteksverksamhet både nationellt och internationellt, men att målen i planerna inte 

ofta kopplas till dessa dokument som nämns: 

 
Den verksamhet för barn och unga som beskrivs i planerna är ofta visionär och kan därför sällan 

följas upp med kvantitativa mått. Visionerna beskrivs på en abstraktionsnivå som gör att det är 

svårt att bryta ned dem till konkreta handlingar och därigenom blir de sällan uppföljningsbara. 

(KB, 2012, s. 6)  
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 Även detta är något jag hoppas finna tendenser av i mitt material, för att kunna utröna 

vilken grad av påverkan de har på bibliotekens verksamheter för de allra yngsta, oavsett 

om biblioteken påverkas av det kommunala självstyret eller ej. I (KB, 2017) presenteras 

regeringens proposition 2012/2013:147:  

 
Regeringen föreslår vidare att folkbiblioteken ska vara anpassade till användarnas behov. /…/ 

Att folkbiblioteken ska vara anpassade till användarnas behov förtydligar också det 

användarperspektiv som bör vara vägledande för verksamheten. Det är av stor vikt att 

biblioteken hämtar in och beaktar de önskemål och synpunkter som biblioteksanvändarna har på 

verksamheten. (KB, 2017, s.9 samt propositionen s. 21)  

 

Jag har för avsikt att i mitt material försöka finna teman som handlar om just 

användarnas behov och hur detta kan kopplas till behovet av att utveckla sitt språk och 

sin läsförmåga. 

 

I (KB, 2017) presenteras även en punktlista som vid flertalet tillfällen återkommer till 

barn och språkutveckling som prioritetsområde. Här ifrågasätts även om arten och 

omfattningen av de publika aktiviteterna är något som beskrivs i planerna. 

Verksamheter som prioriterar aktiviteter av, för, med och om barn och unga är något 

som bör nämnas i planerna enligt KB (2017). Ställt mot att folkbiblioteken är styrda av 

lokala och kommunala politiska viljor kan det bli problematiskt att prioritera de grupper 

som politiker kanske inte prioriterar. I Almerud (2005) förklaras biblioteksplanens roll 

både som ett politiskt dokument och ett bibliotekspolitiskt instrument. Bibliotekslagen 

ska fungera som en ramlag runt hela planarbetet och kommuner och landsting/regioner 

ska själva ta beslut om vilka verksamheter som ska förekomma på biblioteken. Det 

handlar om politiska ställningstaganden och beslut som påverkar 

biblioteksverksamheternas omfattning och vilken inriktning dessa ska ha. Resultatet av 

dessa ställningstaganden och beslut bör genomlysa det som står i biblioteksplanen 

(Almerud, 2005, s.15) 

 

2.4.1 Vad är en biblioteksplan och vad bör den innehålla? 
 
Enligt (KB, 2017) är biblioteksplanen till för både biblioteken själva men även för 

medborgarna i samhället. I planen ska framgå vad bibliotekets vision och mål är, samt 

vilka verksamheter som kan bidra till att nå dessa mål. I denna rapport ges även 

synpunkter på biblioteksplanens uppbyggnad. Utgångspunkten för planen ska vara 

bibliotekslagen, sedan kan den utformas relativt fritt men bör innehålla: 

 
1. Huvudmannens vision och mål. 2. Uppföljningsbara mål för biblioteksverksamheterna. 3. 

Aktiviteter för att uppnå målen. 4. Beskrivning av hur uppföljningen ska göras. (KB, 2017, s.15) 

 

I denna uppsats hoppas jag, utifrån rekommenderade utgångspunkter för hur en 

biblioteksplan bör se ut, kunna ge en jämförelse av hur planerna inom HelGe ser ut och 

vilka verksamheter som erbjuds den prioriterade gruppen barn och unga, i synnerhet de 

allra yngsta barnen. 

 

I (KB, 2012, s. 6) står att läsa att: 

 
Biblioteksplanerna ska ge närmare besked om verksamhetens inriktning och omfattning, i den 

omfattningen att medborgarens förutsättningar att påverka huvudmannens intentioner för 

biblioteksverksamheten gynnas. 
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I samma rapport (Ibid, s. 14) skrivs även om de bakomliggande visioner som 

biblioteken bör ha: 

 
Alla mål för en verksamhet bör ha en eller flera bakomliggande visioner. Vad vill man i 

förlängningen uppnå med de mål man satt sig att följa? Varför väljer man att prioritera vissa 

arbetsuppgifter? /…/ En del biblioteksplaner innehåller visioner för barn och unga. Ibland är 

visionen också nedbruten till konkreta delmål för verksamheten, ibland inte.  

 

Detta är en intressant del av planerna att analysera. Av vikt i denna studie är att utröna 

vad som sägs i HelGe:s planer, som jag valt att göra en innehållsanalys av. 

Framkommer visioner och mål kring den prioriterade gruppen barn och unga tydligt, 

eller är det något som bör revideras och förtydligas? Det som ofta kommer i 

skymundan, enligt rapporten ovan, är de dagliga insatserna och de kontinuerliga 

verksamheterna för barn och unga, det som ses som självklart får istället ge plats åt det 

som inte är förväntat, det som kräver särskilda resurser (KB, 2012).  

 

Axelsson (2001) och KB (2012) definierar en biblioteksplan som följer:  

 
Med en biblioteksplan avses ett politiskt förankrat styrande dokument som omfattar en analys av 

det samlade biblioteksbehovet i en kommun och åtgärder för hur dessa behov skall tillgodoses.  

 

Axelsson (2001) påpekar även vikten av att göra en omvärldsanalys relaterat till detta, 

en kartläggning av biblioteksstrukturen i kommunen samt en analys av 

biblioteksbehovet i kommunen – alltså en användaranalys som reder ut vad som 

behöver förändras och hur detta i så fall ska ske. En sådan omvärldsanalys ligger både 

på politiker och regionala bibliotek att göra, och det är även på grund av sådana analyser 

som planerna innehåller hänvisningar till externa påverkande styrdokument som säger 

något om de trender som biblioteken bör följa. Jag tänker mig att de externa 

styrdokument som tas upp i denna uppsats, är resultatet av några av de 

omvärldsbevakningar som gjorts på ämnet om vikten av verksamheter för de allra 

yngsta. 

 

UNESCO:s folkbiblioteksmanifest beskriver också de delar som planerna bör innehålla: 

 
Det måste finnas en tydligt formulerad policy som utifrån lokala behov fastställer mål, 

prioriteringar och utbud av tjänster. (Svensk biblioteksförening & Svenska UNESCO-rådet, 

2014, s.13) 

 

Vad är det då som påverkar vad som står i planerna? Förutom att de lokala behoven ska 

undersökas, bör en omvärldsbevakning ske för att upptäcka nya riktningar och trender 

som finns i andra styrdokument att följa. Vilka dessa externa styrdokument är varierar 

från bibliotek till bibliotek. Bengtsson & Truedsson (2007, s.66) skriver att:  

 
Det finns centrala aktörer som kan sägas utöva större inflytande för de enskilda aktörerna och 

påverkan på fältet genom deras auktoritativa ställning. De aktörer vi identifierat som 

betydelsefulla i bibliotekets institutionella fält och som utövar inflytande på biblioteksplanernas 

utformande är dels andra bibliotek och deras verksamhet, den egna kommunen, men även 

politiska aktörer på en nationell nivå.  

 

Även i KB (2012, s. 19) konstateras det att det i planerna florerar andra styrdokument 

av vikt: 
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Många biblioteksplaner nämner några andra styrdokument som på olika sätt handlar om barn och 

unga. /…/ Även om målen i biblioteksplanerna sällan har en direkt konkret koppling till de andra 

olika externa styrdokumenten som omnämns i planen, har biblioteksplanerna ofta inspirerats av 

dem. De externa styrdokumenten används också ofta för att verifiera vikten av 

biblioteksverksamheten och ge den tyngd. De vanligaste är bibliotekslagen, 

folkbiblioteksmanifestet och barnkonventionen.  

 

Enligt samma rapport nämner 64 % av planerna bibliotekslagen, 46 % 

folkbiblioteksmanifestet och 19 % barnkonventionen. Konventionen finns ofta med som 

en bilaga i planerna men det är sällan som målen i planerna har någon direkt koppling 

till dokumentet. Hur detta företer sig i HelGe kommer jag längre fram i detta arbete att 

redogöra för samt presentera de externa aktörer som bland annat påverkar 

verksamheterna för de allra yngsta inom HelGe-biblioteken.  

 

2.4.2 Hur kan en biblioteksplan användas? 
 
I Hedemark & Börjesson (2014) dras slutsatsen att biblioteksplaner kan användas i två 

större syften: att bruka som styrdokument samt som ett verktyg för att erhålla 

finansiella medel. Som styrdokument fungerar dokumentet som ett hjälpmedel till att 

arbeta fram sin vision och vilken riktning man kan gå för att nå sina mål, just genom att 

ha verksamheter som täcker medborgarnas behov. Det andra syftet, att använda 

biblioteksplanen som verktyg för att erhålla finansiella medel, kan istället ses som att 

man använder planen som förhandlingsmedel för att få ekonomiskt stöd för de 

verksamheter man önskar bedriva för att uppnå sina mål. Här kommer det kommunala 

självstyret in i bilden, då det är de lokala politikerna som kartlägger samhällets behov 

och avgör vilka grupper som ska prioriteras. Om biblioteken med sina planer kan påvisa 

sin effektivitet så fungerar de som förhandlingsmedel för att få ökade resurser till sina 

verksamheter. Hedemark & Börjesson skriver även att hela modellen bakom planerna 

bygger på en idé att verksamheterna runtomkring på landets bibliotek ska utvecklas och 

att detta leder till biblioteksverksamheter av hög kvalitet i hela landet. Det ställs ofta 

både höga och motstridiga krav i de styrdokument som biblioteken har att förhålla sig 

till, hävdar författarna. De skriver att: 

 
På folkbiblioteksområdet samlas en rad aktörer som vill vara med och uttrycka sin mening 

genom styrdokument. I styrdokumenten samsas nationella och lokala mål, visionärers och aktiva 
praktikers mål, fackkunniga och politikers mål, och inte minst dåtidens, samtidens och 

framtidens mål. (Hedemark & Börjesson 2014, s. 109-f)  

 

Detta är något som tas upp i nästa avsnitt, där både interna och externa styrdokument 

som påverkar biblioteksvärlden presenteras. Dessa måste hela tiden ställas mot att 

biblioteken ligger under ett kommunalt självstyre och även påverkas av politikens 

visioner och mål. 

 

I departementsskrivelsen Om biblioteksverksamheterna (Kulturdepartementet, 2003) 

skrivs det om biblioteksplaner på följande sätt: 

 
Med biblioteksplan avses en av kommunal eller landstingskommunal instans antagen plan för 

viss biblioteksverksamhet som ger närmare besked om verksamhetens inriktning och omfattning 

och om samverkan och som är så utformad att medborgarens förutsättningar att påverka 
huvudmannens överväganden gynnas liksom möjligheterna till samverkan. 

(Kulturdepartementet, 2003, s. 112)  
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Sett på detta sätt fungerar alltså planen både som ett medel för kommunikation mellan 

bibliotekets styre och medborgaren, samt ett medel för kommunikation mellan 

biblioteket och den instans som ska anta planen.  

 

I (KB, 2012, s. 6) skrivs det att:  

 
Kanske är det självklart att inte nämna att ”det är högläsning varje fredag” om den aktiviteten 

funnits sedan länge, men det gör också att aktiviteten inte synliggörs och därmed inte heller den 

personresurs som krävs för att upprätthålla aktiviteten vecka ut och vecka in. 

 

Det resulterar i att t.ex. småbarnsverksamhet som faktiskt bedrivs inte synliggörs, och 

uttrycket ”syns du inte så finns du inte” får en innebörd. Om biblioteksplanen däremot 

är tänkt som ett verktyg för förändring blir det av större vikt att betona resursbehovet 

eller behovet av kompetensutveckling. Bengtsson & Truedsson (2007, s. 7f) skriver att 

bibliotek, precis som andra samhällsorganisationer måste motivera sina verksamheter 

för att:  

 
…synliggöra de positiva egenskaper verksamheten har för att inte riskera att bli osynliga eller 

stagnera i utvecklingen. Biblioteksplaners funktion i detta kan vara att möjliggöra en 

kartläggning av framtida behov. Men de kan även fungera som ett verktyg för att synliggöra den 

befintliga biblioteksverksamheten. Inom den nationella bibliotekspolitiken är förhoppningen att 

biblioteksplaner ska stärka legitimiteten för biblioteken i samhället. 

 

 

2.5 Externa styrdokument som eventuellt påverkar biblioteksplanerna 
 
I detta avsnitt presenteras kortfattat de dokument som ofta nämns både i tidigare 

forskning och i biblioteksplanerna. Detta gäller både inom HelGe och nationellt. I 

många av landets biblioteksplaner förekommer de nämligen som inspiration till hur man 

arbetar i biblioteksverksamheterna, precis som framgår av KB (2012). 

 
Bibliotekslagen 
 

SFS nr: 2013:801, Bibliotekslagen är en ramlag som alla bibliotek i Sverige har att 

förhålla sig till. I den presenteras bland annat de användargrupper som ska prioriteras, 

varför den är av relevans att nämna i samband med denna studie eftersom barn och unga 

är en av dessa prioriterade grupper. I Bilaga 2 finns de inledande samt mest relevanta 

paragraferna som ha samröre med denna uppsats. Då lagen endast är en ramlag och kan 

tolkas relativt fritt (Almerud, 2005) har det kommunala självstyret i Sverige en stor roll 

i hur biblioteken i själva verket lägger upp sina verksamheter, då det handlar om att 

följa den lokala politikens prioriteringsområden. 

 

Svensk Biblioteksförening 
 

Svensk biblioteksförening arbetar på sina medlemmars uppdrag för att öka kunskapen om 

bibliotekens uppgifter och funktioner samt för att stärka bibliotekens förutsättningar och 

möjligheter. (Svensk biblioteksförening, 2018)  

 

Genom att sprida kunskap om biblioteksverksamhet och den effekt biblioteken har på 

samhället, bland annat genom att publicera faktamaterial, göra undersökningar och 
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skriva rapporter, ger Svensk Biblioteksförening ett stöd till landets alla bibliotek.  De 

har bland annat gett ut broschyren På barns och ungdomars villkor, som handlar om hur 

biblioteken ska arbeta utifrån barnkonventionen. Där står bland annat att:  

 
Rekommendationerna för folkbibliotekens barn och ungdomsverksamhet bygger på tillämpbara 

artiklar i konventionstexten. De kan användas som en utgångspunkt för ett tydligare 

barnperspektiv när man formulerar mål för verksamheten och i utformningen av det dagliga 

arbetet på biblioteken. (Svensk Biblioteksförening, 2003)  

 
I samma broschyr står även att ”Barns och ungdomars användande av biblioteket ska 

inte begränsas av ekonomiska hinder” (Svensk Biblioteksförening, 2003). 

 
Kulturrådet 
 
Kulturrådet, eller Statens Kulturråd, är en myndighet som är placerad under 

Kulturdepartementet. Genom att fördela statliga bidrag till kulturutvecklingsprojekt av 

olika slag, bland annat läsfrämjande insatser, är de ett stort stöd bland annat till många 

av Sveriges bibliotek. Utgångspunkten för deras insatser ligger i de nationella 

kulturpolitiska målen och de hjälper till att sprida information och kunskap för att driva 

på bland annat biblioteksutvecklingen (Statens kulturråd, 2018b).  

 

Kulturrådet har med sitt projekt Bokstart påbörjat en satsning på barn mellan 0 och 3 år 

och vuxna i deras närhet, dels för att stärka barnens språkutveckling men även för att 

hjälpa föräldrar att bli läsande förebilder. På Kulturrådets hemsida står att läsning, att 

rimma och ramsa är det bästa sättet att stärka barnens språkliga utveckling. Därför vill 

de nu ge stöd till bland annat bibliotek så att de kan nå de allra yngsta barnen. 

 
Barns språkutveckling börjar tidigt. De vuxna som finns i barns närhet är de som allra bäst kan 

hjälpa barnen att utveckla sitt språk. Att läsa böcker är ett sätt, men det handlar också om att 

prata, leka och umgås. Bokstart vänder sig till föräldrar med barn mellan noll och tre år, och till 

de yrkesgrupper som står familjerna närmast: förskolepersonal, personal inom barnhälsovården 

och bibliotek. Syftet är att ge föräldrarna bra stöd i att stimulera barnens språk. (Statens 

kulturråd, 2018c) 

 

Detta resonemang är något som helt går i linje med begreppen family literacy och early 

literacy, som fungerar som en röd tråd genom hela projektet Bokstart. Denna form av 

arbete är en stor del av den demokratiska tanken – att ge alla jämlik rätt till att utveckla 

sitt språk och i och med det ta del av det demokratiska samhället och få en god start 

redan från första början i livet. 

 

I Andersson (2015), utgiven av Kulturrådet, presenteras olika beprövade läsfrämjande 

metoder. Den bygger både på svensk och internationell forskning och riktar sig till 

målgrupper med läsfrämjande verksamheter. Ett av de syften rapporten fyller är att 

uppmärksamma läsningens betydelse för både inlärning och läsförståelse. De 

nedåtgående trenderna i läsförståelse som visas bland barn och unga (se bland annat de 

internationella studierna PISA som undersöker 15-åringars kunskaper i matematik, 

naturkunskap, läsförståelse och problemlösning, samt PIRLS som undersöker 

läsförmåga och attityder till läsning hos barn i fjärde klass (Skolverket, 2018) gör att 

riktade verksamheter med läsfrämjande insatser får medel från bland annat Kulturrådet. 

Denna rapport är ett bidrag till att fördjupa kunskapen om, ha en bättre praktik kring och 
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en aktiv diskussion om hur bland annat bibliotek kan arbeta för att stärka både 

läsförmåga och läsförståelse.  

 

IFLA 
 
The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) grundades 

redan 1927 vid en internationell bibliotekskonferens i Skottland och är den ledande 

internationella instansen som representerar biblioteks- och informationsprofessionen 

och deras användares intressen. De ser sig själva som BoI- professionens globala röst 

och arrangerar både konferenser och publicerar ämnesrelevant information kring 

professionens olika problemområden (IFLA, 2019). IFLA:s Guidelines for Library 

Service to Babies and Toddlers (ILFA, 2007) är ett sådant internationellt dokument 

framtaget som ett gemensamt projekt för alla bibliotek världen över. Syftet med 

riktlinjerna är att de ska fungera som ett stöd i hur man kan implementera högkvalitativa 

barnverksamheter på biblioteken. Med särskild inriktning på späd- och småbarn, ska 

skriften vara till hjälp för både erfarna och oerfarna bibliotekarier som fått uppgiften att 

arbeta med de allra yngsta. Hela dokumentet genomsyras, enligt IFLA, av det 

afrikanska ordspråket ”It takes a whole village to raise a child”. Detta är något som 

borde uppmärksammas av beslutsfattare som hanterar ärenden kring verksamheter som 

bland annat rör barns språkutveckling, då samarbeten mellan olika instanser gör att 

sådant arbete underlättas. 

 

Regionbiblioteken 
 
Enligt Bibliotekslagen ges regionbiblioteken i uppgift att främja samarbete och bidra till 

verksamhetsutveckling för att säkerställa hög kvalitet på regionernas eller länens 

folkbibliotek. På Region Gävleborgs hemsida står att den regionala 

biblioteksverksamheten ges i uppdrag att: 

 
i samarbete utveckla läsfrämjande metoder som ger möjlighet att läsa på olika sätt, anpassat för 

olika åldrar och funktionsvariationer. (Region Gävleborg, 2015a) 

 

Detta samarbete har bland annat att göra med HelGe-biblioteken och på hemsidan står 

även att: 
 

Barn och ungdomar är enligt bibliotekslagen en prioriterad målgrupp. Genom Gävleborgs 

bibliotekskluster Helgebiblioteken har vi en gemensam vision för arbetet med länets barn och 

unga. Tillsammans kan vi lägga grunden för en bra och likvärdig biblioteksverksamhet för barn 
och unga i Gävleborg. FN:s konvention om barnets rättigheter, olika styrdokument och 

respektive kommuns biblioteksplan ska vara basen i detta strategiska arbete. (Region Gävleborg, 

2015b) 

 

I Biblioteksplanen för Region Gävleborg (Region Gävleborg, 2016, s. 5) står att:  

 
Den regionala biblioteksverksamheten (Kulturutveckling Gävleborg) är en likvärdig part i 

HelGe-samarbetet, men med ett särskilt strategiskt uppdrag i samarbetet i fråga om: Planering 

för kompetensutveckling och utvecklingsinsatser, Ansökningar för finansiering för större 

insatser, Omvärldsbevakning, Utvärdering och uppföljning. 

 

Medan folkbiblioteken ansvarar för själva verksamheterna som erbjuds regionens 

invånare ska regionbiblioteket fungera som en stödjande utvecklingsorganisation. Den 

omvärldsbevakning som åsyftas i citatet ovan kan även ligga till grund för de beslut 
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lokalpolitiker tar angående bibliotekens verksamheter. Den har även till stor del att göra 

med de externa dokument som tas upp i biblioteksplanerna för att inspirera till arbete 

med små barn. Om biblioteken vill göra mer ”reklam” för vad de kan bidra med för att 

stärka ekonomin i samhället (se exempelvis Gross, 2009) så kan regionbiblioteken 

hjälpa till med att omvärldsbevaka för att snappa upp rådande tendenser i 

biblioteksvärlden. Regionbibliotek Gävleborg är även den instans som dragit igång 

projektet Bokstart i regionen och som utbildar ”bokstartare” innan biblioteken påbörjar 

projektet.  

 

Barnkonventionen 
 
Alla bibliotek är som ovan nämnts ålagda att arbeta utifrån barnkonventionen i sin 

verksamhet. I biblioteksplanerna hänvisas det ofta till just barnkonventionen, men hur 

arbetet med att implementera den i verksamheten fungerar framgår sällan. En 

presentation av vad barnkonventionen är, vad den innebär samt en nyligen framtagen 

modell av hur den kan implementeras finns i Bilaga 1. 

 

Mitt val att ta upp barnkonventionen i detta arbete beror helt enkelt på den koppling jag 

anser att den har till biblioteken och deras arbete för demokrati och jämlikhet 

(Bibliotekslagen 2013:801, 2§). I Kulturdepartementets utredning Barns och ungas 

läsning – ett ansvar för hela samhället (Kulturdepartementet, 2018) hävdas att: 
 

Läsning handlar ytterst om demokrati och likvärdighet, dels när det gäller tillgången till 

utbildning och kultur, dels när det gäller möjligheten att ta plats i samhället och som medborgare 

delta i det demokratiska samtalet. Samtidigt visar forskning att god läsförmåga i hög grad 

bestäms av socioekonomiska faktorer. (Kulturdepartementet, 2018, s. 212)    samt att 

 

Det är angeläget att öka medvetenheten om att läsning och läsförmåga har stor samhällelig och 

individuell betydelse. Läsning är grundläggande för demokratiskt deltagande, lärande och 
utbildning generellt samt individens möjligheter i arbetslivet. De senaste åren har flera 

läsfrämjande satsningar initierats inom såväl kulturområdet och skolan som inom bokbranschen 

och det civila samhället. Det är viktigt att läsfrämjande insatser i och utanför skolan ses i ett 

sammanhang och dessutom samverkar i högre utsträckning än i dag, i syfte att bidra till att ge 

barn och ungdomar mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda 

läsupplevelser. (ibid. s. 217) 

 

 
IFLA:s och UNESCOs folkbiblioteksmanifest  
 
I boken Bibliotekens internationella manifest (Svensk biblioteksförening & Svenska 

UNESCO-rådet, 2014) presenteras och förklaras olika manifest och deklarationer som 

är internationellt täckande. IFLA:s och UNESCO:s folkbiblioteksmanifest är ett av 

dessa manifest som förklaras. Dess innehåll är en uppmaning till myndigheter på både 

nationell och lokal nivå att aktivt medverka till att utveckla och ge stöd till 

folkbibliotekväsendet. I detta verk presenteras även en lista över vad de anser vara 

folkbibliotekens uppdrag. Där står bland annat att folkbibliotekens huvuduppdrag är att 

arbeta med information, läskunnighet, utbildning och kultur. Högst upp i listan står att 

de ska göra det genom att ”skapa och stimulera läsvanor hos barn redan från tidig ålder” 

(ibid. s. 12). Längre ned i listan står att biblioteken även ska ”stödja och delta i 

läskunnighetsfrämjande aktiviteter och program för alla åldersgrupper, samt vid behov 

ta initiativ till sådan verksamhet. (ibid. s. 12). 
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Alla de ovan nämnda styrdokumenten påverkar på ett eller annat sätt det som skrivs i 

biblioteksplanerna. Sådana externa och relevanta styrdokument inom biblioteksvärlden, 

bidrar med sina riktlinjer exempel för vad en god biblioteksverksamhet ska vara. 

Kraven som ställs kan ibland vara höga och tyckas vara motstridiga, enligt Hedemark & 

Börjesson (2014) och det är många olika aktörers åsikter som biblioteken har att 

förhålla sig till. De skriver vidare att: 

 
På folkbiblioteksområdet samlas en rad aktörer som vill vara med och uttrycka sin mening 

genom styrdokument. I styrdokumenten samsas nationella och lokala mål, visionärers och aktiva 

praktikers mål, fackkunniga och politikers mål, och inte minst dåtidens, samtidens och 

framtidens mål. (Hedemark & Börjesson 2014, s. 109-f)  

 

Flertalet av de dokument jag hänvisat till ovan uttrycker att biblioteken ska satsa på 

verksamheter för de allra yngsta, men ännu verkar detta inte ha fått genomslag i 

biblioteksplanerna. Det kan ha att göra med att biblioteken lyder under kommunalt 

självstyre och att kommunerna till stor del i första hand prioriterar verksamheter som 

gör att barn ses som elever och inte bara barn som barn, vilket jag har en förhoppning 

om att mitt material ska ge fördjupad kunskap om. Det finns såklart även andra faktorer 

till småbarnsverksamheternas vara eller icke vara som nämns inom forskningen. Det 

som nu ska presenteras är forskning som har att göra med barnbibliotekariernas 

upplevda roll, deras yrkesidentitet och ämneskompetens.  

 

 

2.6 Om bibliotekariens professionella identitet och bibliotekens roll 
 
Barnbibliotek känns som en självklar del av det svenska folkbiblioteksväsendet och att 

barn ska få vara delaktiga i bibliotekens verksamhet känns som en självklarhet, särskilt 

med tanke på FN:s barnkonvention (se förklaring i Bilaga 1) som antagits och kommer 

att träda i kraft som lag i Sverige 2020 (Regeringen, 2018). Från vilken ålder är det då 

vanligt att barnen erbjuds att delta? Som jag skrev i uppsatsens början är det oftast barn 

från tre år och uppåt som verksamheterna riktas mot (Knoll, 2014 & 2016). Det är trots 

allt en stor utmaning att nå och tillgodose alla användares behov, och många 

barnbibliotekarier upplever att de saknar rätt kompetens för att handskas med 

exempelvis de allra yngsta barnen. Inom forskningen har det under det senaste 

decenniet även dykt upp en diskussion om att barnbibliotekarier står inför en identitets- 

och kompetensförändring. En ny roll för barnbiblioteken med småbarnsverksamhet som 

handlar om språkutveckling har trätt fram, vilket gör att en del barnbibliotekarier känner 

sig osäkra på sin roll, då de i vissa fall saknar erfarenhet eller mod att ta itu med 

verksamheter för de allra yngsta (se bl.a. Borrman & Hedemark, 2015 och Hedemark & 

Lindberg, 2017 och 2018). Det kan vara svårt att skapa relationer med och att väcka 

intresse hos mycket små barn, då deras koncentrationsförmåga inte alltid är den längsta 

och deras vilja att röra på sig är stor. Att bemöta detta är en utmaning i sig. Tidsbrist 

eller återhållen budget är ett faktum för många folkbibliotek, vilket inte är något som 

jag behöver en källa för att påvisa.  

 

Cullinan, Greene & Jaggar (1990) presenterar att traditionellt sett har bibliotekarier sagt 

att ”vi tjänar barn efter att de har lärt sig läsa”, medan lärare har sagt att ”vi kan inte lära 

barnen läsa förrän de börjar skolan”, och föräldrar har sagt att ”det är skolans uppgift att 

lära barnen läsa, vi vet inte hur man gör”. Dessa synsätt har omvärderats de senaste 

decennierna, då ny forskning visar att barn lär sig språket som sedermera leder till 
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läsning redan från födseln och att både bibliotekarier, lärare och föräldrar har viktiga 

roller att spela för att barnen ska nå framgång i utvecklingen. I detta avsnitt kommer 

fokus att läggas på forskning som pekar på en förändrad syn på barnbibliotekariers 

yrkesidentitet och roll i att stimulera barnens språkutveckling. Hedemark & Lindberg 

(2018) skriver om bibliotekariers förändrade kompetensområden inom 

barnverksamheter. Frågor om språkutveckling hänvisas ofta till BVC eftersom det är ett 

kunskapsområde som ofta förknippas med dem som arbetar med barns tidiga 

utveckling. I sin studie presenterar de åsikterna hos en fokusgrupp bestående av 

barnbibliotekarier som diskuterar och reflekterar över sin egentliga kompetens kring 

ämnet. Några av dem menar att de förvisso vet mer om språkutveckling än gemene man 

och att de fått ökade kunskaper på området genom samarbeten med till exempel 

logopeder och BVC, men att deras professionella roll sällan förknippas med 

språkutveckling. Samtidigt upplever de att de har ett visst förbehåll eftersom de har 

kännedom om litteraturen och dess betydelse för språkets utveckling samt att kunna 

välja passande böcker för alla åldrar, något som i sin tur kanske inte förknippas med 

BVCs roll. De skriver vidare att: 

 
…the librarians´ emphasis on the reading body has a pragmatic goal – the making of a reader. In 

this continued process, the parents play the most important role, hence the need to educate the 

caregivers and prepare them for becoming their children´s first teachers. (Hedemark & Lindberg, 

2018, s. 436) 

 

Det går alltså att skönja en ny roll för bibliotekarier som arbetar med barn – att utbilda 

och informera barnens vårdnadshavare om vikten av att läsa högt för sina barn. De 

skriver vidare att: 

 
The literacy practices of information mediation and learning are identified as coexisting and 

intertwined in the setting of library programs for babies. The professional objective of the 

librarians is to contribute to early literacy by educating parents about the ”right way” to stimulate 

this development. (Hedemark & Lindberg, 2018, s. 438) 

 

Knoll (2016), fokuserar sin forskning på spädbarns och små barns utveckling och hur 

barnbibliotekariers inblandning i detta ser ut. Hon är tydlig med sin vision om vad ett 

”perfekt” bibliotek ska bidra med när hon skriver att: 

 
What would it look like for every community to have a librarian dedicated to serving just infants 

and toddlers, another librarian just for the preschool population, a third for the early grades, and, 

yes, even a fourth for the upper grades, similar to the way in which public schools are structured? 

Such a library would certainly look more adequately staffed. Outrageous, indeed. What may be 

more outrageous is to think that one or two librarians can ”do it all”. (Knoll, 2016, s. 95-96) 

 

Knoll påpekar att det är orealistiskt för ett mindre bibliotek eller ett bibliotek med 

återhållen budget att ro i land detta på egen hand. Det är även otänkbart att endast en 

person ska vara den som gör allt i sådana verksamheter, här handlar det även om 

kompetensområden menar Knoll då en barnbibliotekarie inte kan vara expert på hela 

spannet av barn och unga. Det handlar om större projekt än så. Det handlar om ett 

tankesätt som måste genomsyra hela biblioteket, menar Knoll. Om bibliotekarierna i sin 

yrkesprofession inte tar dessa frågor på allvar, riskerar biblioteken att bli irrelevanta och 

ineffektiva enligt Knoll, som för övrigt är väldigt konkret och rättfram i sina åsikter om 

vad ett barnbibliotek ska erbjuda. Ett annat problem som barnbibliotekarier ofta stöter 

på är att inte bli seriöst värderade i sin yrkesroll. Eventuellt beror detta på att 

barnbibliotekarier inte förväntas ha kunskaper om barnens utveckling, eller för att 
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yrkeskåren själva inte har förespråkat sin roll tillräckligt. (Knoll, 2014). Här kan man 

knyta an till diskussionen om att barnbibliotekarier i sitt yrke måste lägga vikt vid att 

utveckla teoretiska begrepp och arbetsmetoder som kopplas till deras verksamhet och 

som fungerar som stöd och ger tyngd till yrkesidentiteten. Rankin (2016b, s. 6) skriver 

att:  

 
It is important for professionals who work with young children to have a theoretical 

underpinning and build their knowledge on critical understanding of how children perceive the 

world – how they think, learn and develop.  

 

Även i Hedemark & Lindberg (2017) tas problemet upp med att många 

barnbibliotekarier har svårt att ge uttryck för vikten av deras arbete. Medlemmar i en 

yrkeskår som är osäkra på sin egen roll och betydelsen av den, får svårt att övertyga 

både kollegor, beslutsfattare och andra samarbetande yrkesgrupper om sitt yrkes värde 

och sin behörighet. Barnbibliotekarier samarbetar inte sällan med andra 

professionaliteter och delar sitt intresse med dem – intresset att göra det bästa möjliga 

för barnen genom att stimulera intresset för böcker och läsning, att utveckla litteracitet 

samt att uppmuntra till deltagande i kulturella aktiviteter. Hedemark & Lindberg (2017) 

skriver vidare att det är svårt att hitta en lämplig identitet då det finns så många 

synpunkter på vad en bibliotekarie ska vara, både den egna uppfattningen och 

samhällets förväntningar. De hänvisar även till annan forskning som ger en bild åt att 

barnbibliotekarier ofta känner sig underskattade och missförstådda, något författarna 

även finner stöd för i sitt eget empiriska material. I deras material framkommer även 

behovet av att utveckla begrepp och teorier för att öka förståelsen av vad de gör. En 

informant i deras studie uttrycker en önskan om att bibliotekarier måste bli bättre på att 

beskriva för andra vad de gör, varför de gör det och vilka metoder de har. Deras studie 

är ett bidrag till forskning som visar hur synen på professionella normer bland annat 

påverkar aktiviteter för barn på bibliotek.  

 

Rankin skriver att bibliotekarien är en nyckelperson som förser medborgarna med 

tillgång till samhällets universella service – att erbjuda ”möjligheternas väg” (min 

översättning av Rankin, 2016b, s. 7, ”the pathways of opportunity”). Hon påpekar även 

vikten av barnbibliotekariers speciella kompetens i arbetet med den tidiga 

litteracitetsutvecklingen, särskilt påpekar hon betydelsen av arbetet med de allra yngsta 

barnen och deras föräldrar. Barnbibliotekarien har en nyckelroll i att erbjuda det bästa 

tänkbara för barnen – ”the pathways of opportunity” – något som gör att 

barnbibliotekarierna ska arbeta för att FN:s barnkonvention ska implementeras i all 

verksamhet som rör barn (se både Rankin, 2016 och Johansson, 2010). Här finns en 

stark demokratikoppling, då Rankin påstår att i och med att bibliotekarierna erbjuder 

denna service, för barn och deras vuxna, blir de något mer än ”bara” bibliotekarier. De 

blir experter på tidig inlärning och litteracitet, och genom att ge information till 

föräldrar hur att bygga en litteracitetsgrund som gör barnen redo för både skolans och 

bibliotekens värld skapas nya biblioteksanvändare, något som gagnar biblioteken på sikt 

– vilket egentligen handlar om en hållbarhetstanke och om hur biblioteken ska förhålla 

sig till tanken om ett hållbart bibliotek för framtiden. Rankin konstaterar även att:  

 
Making parents and others in communities aware that librarians are a resource for early literacy 

information and guidance will help position libraries as community partners in the common 

public goal of helping children become successful readers and learners. Libraries can change 

children´s lives. (Rankin, 2016b, s.15) 
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Om det är så, borde detta förtydligas i bibliotekens uppdrag och kanske rentav i 

biblioteksplanerna för att uppmärksamma både allmänheten och beslutsfattande 

politiker om den potential biblioteken har. Av resultatet av innehållsanalysen av hur det 

ser ut i HelGe:s biblioteksplaner hoppas jag kunna säga något om hur biblioteken och 

kommunerna ser på bibliotekens egentliga mission. 

 

Även Knoll (2016) påpekar bibliotekariernas betydelsefulla bidrag till detta viktiga 

arbete: 

 
As babies, toddlers, and care providers visit the library regularly during these first years, and as 

the librarian makes an effort to interact with them, the little ones are exposed to an manageable 

yet slightly broader social world, As their developing young brains are forging connections, 

healthy interactions within the library become an integral part of their social framework in very 
literal ways. Children´s librarians, as participants in local professional communities and initial 

social servants, have the opportunity to make meaningful contributions to this remarcable brain 

growth that gently blossoms into rich and healthy relationships – a powerful calling indeed. 

(Knoll, 2016, s. 86) 

 

En stor del av forskningen visar alltså på förändrade perspektiv på bibliotekarieyrket när 

det handlar om yrkesidentiteten och verksamheter för de allra yngsta deltagarna. Ofta 

känner bibliotekarier att de saknar rätt kompetens eftersom den tidigare legat hos helt 

andra yrkesgrupper såsom BVC-sköterskor, pedagoger och logopeder. I Barratt-Pugh, 

Anderson & North (2013) betonas vikten av vidareutbildning och ”hands-on”-övningar 

för barnbibliotekarier som arbetar med småbarnsverksamhet. Att nätverka med andra 

bibliotek och samarbeta med andra yrkesgrupper ökar kunskaperna kring litteracitet och 

språkutveckling. Det är en styrka att vara flera om att anta utmaningen och det är nyttigt 

att ta lärdom av andras idéer och aktiviteter. Det ger en förståelse för hur deras egen roll 

påverkar barnens språk- och litteracitetutveckling. I Better Beginnings, ett family 

literacy-program i Australien, framkom att projektet förändrade bibliotekariernas syn på 

sin roll och gjorde att nya arbetsroller utvecklades och införlivades i 

arbetsbeskrivningen. Detta är ett gott tecken på att bibliotekarierollen bekräftas och får 

mer tyngd. Det gjorde även att verksamheten började ses som en kärnverksamhet och 

inte bara något som det satsas på en kort period. Vikten av att bli en kärnverksamhet 

gjorde att flera aktiviteter för de allra yngsta utvecklades och blev en del i den 

permanenta verksamheten. Detta är något jag önskar finna i mitt empiriska material. 

 

En annan viktig aspekt av barnbibliotekarierollen är den som ”en annan sorts vuxen”, 

varken lärare eller förälder, på en ”annan sorts plats”, varken skola eller hem. 

Bibliotekarien blir på sålunda vis en stor tillgång för barnen och samhället – en vuxen 

vars värderingar grundas i barnkonventionen samt i en uttalad syn på barn som aktiva 

resursstarka medborgare – allt i demokratins anda (Johansson & Hultgren, 2018). 

Rydsjö & Elf (2007) skriver om barnbibliotekariers status genom tiderna och att de både 

traditionellt och historiskt sett förknippats med låg status till och med inom den egna 

verksamheten. Sagostunder har i princip överlevt genom det personliga intresset hos 

eldsjälar. Men den låga statusen har börjat ändras och synen på 

barnbibliotekarieidentiteten är förändrad tack vare mycket av samtida forskning. 

Borrman & Hedemark (2015) skriver att barnbibliotekarier behöver använda ett mer 

akademiskt språkbruk för att få tyngd i sin yrkesidentifikation. För att utveckla sin 

profession och ge uttryck för sin verksamhet kan ibland kräva en utveckling av 

teoretiska begrepp för att legitimera och ge status till arbetet som utförs. Även 

Hedemark & Lindberg (2017) konstaterar att barnbibliotekariernas professionella 
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identitet är otroligt mångfasetterad och otydlig, vilket gör att all form av forskning på 

denna front är av stor vikt, då det hitintills ägnats förhållandevis lite forskning åt dem. 

 

Yrkesidentiteten som barnbibliotekarie är ofta erfarenhetsbaserad och de kunskaper man 

har byggs upp allt efter hand. Barnbibliotekarierna drivs av en mission som påverkar 

deras identitet, skriver Andersson & Ekberg (2007). Det egna intresset och den 

personliga identiteten är ofta ett stort bidrag till yrkes- eller professionsidentiteten. 

Ibland blir den nyutexaminerade bibliotekarien osäker i sin roll, särskilt om denne direkt 

efter de teoretiska studierna får en barnbibliotekarietjänst och saknar erfarenhet från att 

arbeta praktiskt med barn: 

 
Dessa kompetenser är en del av det som skiljer barnbibliotekarier från andra bibliotekarier 

tillsammans med arbetsuppgifter och uppdraget mot användarna. Vi betraktar alltså 

barnbibliotekarier som en specialistgrupp med en kollektiv självbild. Barnbibliotekarier framstår 

som en av de mer specialiserade bibliotekarieprofessionerna. Trots detta finns det inte klart 
definierat vad som ingår i specialiseringen och det finns ingen formell utbildning för detta. 

(Andersson & Ekberg, 2007, s. 5) 

 

Andersson & Ekberg lägger sitt fokus på hur ”man blir bibliotekarie” och hur man kan 

skaffa sig de erfarenheter och kompetenser som behövs för att yrkesidentiteten ska 

specialiseras och kunna utvecklas. Så att fortsätta i gamla spår, med den barnverksamhet 

som erbjudits sedan länge och som även prioriteras av kommunens politiker, eller att 

kunna erbjuda något nytt som rekommenderas utifrån och utmana sig själva, är något 

som biblioteken bör ventilera. Hur mycket i skymundan kommer de verksamheter som 

biblioteken kanske vill satsa på mot de verksamheter som de måste prioritera från 

kommunens riktlinjer? Kopplat till de två inriktningarna av teorin jag valt, 

nyinstitutionell teori (hur omkringliggande faktorer påverkar och påverkas av enskilda 

organisationer) och skandinavisk teori (att organisering bäst beskrivs som en 

kombination av stabilitet och förändring) önskar jag kunna finna svar på detta i mitt 

empiriska material. Dessa teoretiska inriktningar presenterar jag i följande kapitel. 

 

3. Teori – Nyinstitutionell och skandinavisk institutionell teori  
 
Mitt val av teoretisk utgångspunkt för denna uppsats måste förtydligas. Jag har, dels på 

grund av mina studier men även av att jag arbetat på ett folkbibliotek under några år, en 

förförståelse av att biblioteken påverkas både internt och externt samt av politiska 

intressen i de egna kommunerna, vilket gör att jag anser att den institutionella teorin ses 

som lämplig i detta fall eftersom den handlar om hur organisationer påverkas av och 

själva har en möjlighet att påverka samhället de existerar i. Jag väljer att i första hand 

beskriva organisationerna utifrån den nyinstitutionella teorin, där man försöker studera 

hur samhället och organisationsfältet påverkar enskilda organisationer. Institution som 

begrepp kan beskrivas utifrån olika forskningsfält. Inom sociologin är en institution 

vanligtvis organiserade sätt för oss människor att handla, handlingarna är de gällande 

reglerna i samhället. Inom statsvetenskapen innebär en institution istället stora och 

viktiga, ofta offentliga eller statliga, sammanslutningar och föreningar. Inom 

antropologin ses en institution som effekter av social ordning, baserade på kulturella 

eller historiska händelser. Gemensamt för alla dessa tre synsätt är att institutioner 

hjälper oss att skapa ordning i vår omvärld för att kunna förstå den bättre och 

kontrollera det som sker runtom oss. En institution kan samtidigt både reagera på och 
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skapa sin omgivning. Så beskriver Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre (2015) 

grunderna i institutionell och nyinstitutionell teori i sin bok Organisation och 

organisering. En faktor som fick mig att välja denna teori var deras diskussion om att 

institutioner påverkar både på individ- och kollektivnivå dels inom men även utom 

etablerade institutioner. De menar att:  

 
de handlingar som äger rum inom och utom institutionerna, förändrar ställningen bland politiska 

intressen, resurser och regler då det skapar nya aktörer och identiteter. Detta sker genom att 

institutionerna förser aktörerna med kriterierna för framgång och misslyckande, genom att de 

konstruerar reglerna för det mest lämpliga beteendet och slutligen genom att de förser vissa 

individer med auktoritet och andra resurser. Vidare förändras även själva institutionen samtidigt 

som de förändrar organisationerna i sin omgivning. (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 

2015, s. 289) 

 

Även Hedlund (2007) definierar institutioner på liknande sätt som ovan, och att vi med 

institution avser: 

 
…de formella regelverk och informella normer som ligger till grund för samhällets sätt att 

fungera. De aktörer som spelar spelet är individer eller organisationer. Själva syftet med teorin är 

att förklara hur olika kombinationer av normer, regler och sanktionsmekanismer påverkar 

aktörernas uppträdande, samt på vilket vis och inom vilka gränser offentliga ingripanden kan 

styra detta uppträdande. (Hedlund, 2007, s. 17) 

 

Här ses en koppling till denna studie i och med att biblioteksplanerna är dokument som 

har detta som huvudsyfte – dels att visa medborgarna bibliotekens 

verksamhetsområden, dels att visa beslutsfattande politiker vad biblioteken kan bidra 

med i samhällsekonomin och dels att visa de institutionella påverkningar som 

biblioteken lyder under och påverkas av. Det handlar sålunda både om att påverka och 

att påverkas. Eriksson-Zetterquist, et al. (2015) skriver att organisationer är präglade av 

värderingar och att de på grund av detta utvecklar sin strävan att fortsätta existera. Det 

handlar inte främst om att överleva som organisation utan snarare om organisationens 

kamp för att bevara dess unika värderingar, något som kan ses i direkt anknytning till 

bibliotekens mission – att fortsätta arbeta för det demokratiska samhällets fortlevnad 

samtidigt som de fortsätter vara en fast punkt i ett föränderligt samhälle. Teorin är i 

detta fall en hjälpande hand i försöket att förstå mitt material och för att försöka matcha 

mina resultat. 

 

Att bibliotek får ”slåss” mot andra samhällsrelaterade instanser om de medel som stat, 

landsting och kommuner distribuerar är ett faktum (se Almerud 2005). Alla dessa 

instanser har krav på sig att tillhandahålla varor eller tjänster på ett effektivt sätt – där är 

de alla lika - men det kan bidra till konflikter med hur de anpassar sig till regler eller 

rekommendationer som kommer utifrån. Detta har att göra med hur väl en organisation 

tar till sig institutionella regler men även graden av påverkan utifrån (Eriksson-

Zetterquist et al., 2015). Häri ligger den koppling jag ser mellan bibliotek som en 

organisation som ligger i kläm mellan ett starkt kommunalt självstyre och påverkande 

institutioner utifrån. Eriksson-Zetterquist et al.(2015) skriver att: 

 
Organisationsförändringar handlar således inte om en ensidig spridning av ”något som 

organisationen måste ha” utan det blir snarare något som måste begränsas, relegeras och 

organiseras av de olika medlemmarna inom ett organisationsfält. /…/ Med framväxandet av den 

nya institutionalismen framkommer således samhällets och organisationsfältets påverkan på den 

enskilda organisationen, men betoningen på stabilitet bidrar till att man inte ser så mycket till 

förändringar. (Eriksson-Zetterquist et al., 2015, s. 298) 
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Häri ligger kärnan i teorin, som gör att jag valt den till denna uppsats, det som handlar 

om förändringar och stabilitet. Det finns nämligen en viss inriktning inom institutionell 

teori som kallas ”Skandinavisk institutionell teori”. Den går ut på att man bäst beskriver 

organisering som en kombination av förändring och stabilitet. Inom denna inriktning 

utgörs ofta fältnära studier av organisationsförändringar, vilket inte lika ofta görs i andra 

inriktningar av institutionell teori. Svårigheten att genomföra förändring är ett av 

spörsmålen inom denna inriktning, varpå svaret verkar vara att organisationer ofta är 

välutvecklade men fasta i sina rutiner. Det är svårt att förändra något som verkar stabilt 

och inarbetat. Eriksson-Zetterquist et al. (2015, s. 304) skriver att: 

 
Den institutionella karaktären hos organisationer gör att reformer är lättare att initiera än att 

besluta och lättare att besluta än att genomföra. 

 

Det handlar dock inte enbart om ett eventuellt behov av intern förändring, ett annat 

problem är att i ett föränderligt samhälle skapa stabilitet. Det sker kontinuerligt 

förändringar som inte har att göra med genomtänkt förändringsarbete inom en 

institution utan snarare på att institutionen måste anpassa sig till rådande 

omständigheter. Det kan bland annat handla om lokala förändringar i den politiska 

situationen som gör att verksamheterna tvingas till förändring. Eriksson-Zetterquist et al 

(2015) påpekar att ett öppet samhälle, som vårt svenska samhälle är, innebär ständiga 

förändringar för organisationer eftersom deras ”institutionaliserande omgivningar” (ibid 

s. 304) påverkar organisationernas verksamheter. Det kan handla om att verksamheterna 

måste vara utformade på ett visst sätt för att vinna respekt både inom organisationen 

men även utanför. Bibliotekens strävan att vara en stabil punkt i ett föränderligt 

samhälle hör till denna diskussion, och jag kopplar även detta till denna uppsats 

kärnpunkt – huruvida biblioteken hamnar i kläm mellan politiska viljor, bibliotekslagen 

och externa styrdokument inom biblioteksvärlden. 

 

Det sker dock förändringar som har med extern påverkan att göra. Detta är ett svar på 

varför så många organisationer förändras på samma sätt under samma tidsperiod. Man 

kan säga att det går trender i förändringsprocesserna och att organisationerna för att lösa 

sina egna problem anpassar dessa influenser lokalt så att de passar in i det egna 

sammanhanget (Eriksson-Zetterquist et al., 2007, s. 306). Även här kan en parallell dras 

till biblioteksplanerna och hur de påverkas både av externa påverkande institutioner som 

tillhör samma intresseområde och politiska ställningstaganden inom den egna 

organisationen. Även diskussionen om vikten av omvärldsbevakning både inom det 

regionala biblioteksutvecklingsarbetet och för de lokala beslutsfattarna i kommunerna 

hör till denna diskussion om förändringar inom den egna organisationen som beror på 

extern påverkan. 

 

Då nyinstitutionell forskning sålunda kan riktas mot studier av hur organisationer, som 

till exempel bibliotek, måste förhålla sig till både interna och externa riktlinjer (lagar, 

prioriteringar, rekommendationer etc.) finner jag den lämplig att applicera på denna 

uppsats. Även den skandinaviska institutionella teorin anser jag vara applicerbar på 

specifika delar av uppsatsen där tvetydigheten mellan stabilitet och förändring är extra 

tydlig. Folkbiblioteken interagerar med många olika instanser för att verka för det 

demokratiska samhället, både kommunala viljor, professionsrelaterade myndigheter och 

användares önskningar, samtidigt som professionen själva verkar stå invid ett vägskäl 

av möjligheter av vad det egentligen innebär att arbeta som bibliotekarie, särdeles 

barnbibliotekarie med inriktning på de allra yngsta barnen. Hedlund (2007, s. 18) 
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skriver om förändringar i det demokratiska systemet och hur denna teori kan tillföra 

förklaringar och förståelse för vad som påverkar dessa förändringar: 

 
Det är först när det demokratiska systemet undermineras, eller när marknadsekonomin och 

rättsordningen börjar utmärkas av allt allvarligare störningar, som det blir uppenbart att vi står 

inför problem som inte längre kan förklaras inom de traditionella disciplinernas snäva gränser. 

Det är också då det blir tydligt att den institutionella teorin kan ha en del att tillföra. 

 

Min förhoppning är att detta kapitel har fått läsaren att få samma förförståelse som jag 

av hur organisationer påverkas och administreras och jag anser att detta teoretiska 

ramverk med fördel kan användas i samband med den metod jag valt – att kvalitativt 

analysera innehållet i de texter, i detta fall biblioteksplaner, som produceras i bibliotek 

som organisation. Det som förhoppningsvis går att utröna är vad som påverkat 

innehållet i planerna. 
 

 

3.1 Sammanfattning kring användbara teman kopplat till teorin för denna studie 
 
I avsnittet om synen på barn och bibliotek, delaktighetsbegreppet, barnperspektiv kontra 

barns perspektiv, presenterades olika forskares syn på hur biblioteken kan arbeta med 

dessa frågor. De små barnens rätt till delaktighet, trots ”bristen” på ett talat språk, är en 

av de viktigaste bitarna som kan kopplas till denna studie, då det är att ge barnen 

grunden i vad det är att vara en del av ett demokratiskt samhälle. Jag ser det som en 

viktig uppgift för barnbibliotekarier att arbeta med att ta fram metoder för att underlätta 

arbetet med verksamheter för de allra yngsta, och att visa politiker och beslutsfattare 

vilka insatser biblioteken kan göra för att bidra till ett starkare samhälle, både 

ekonomiskt och socialt. Det borde enligt forskningen ovan vara en av grundpelarna i 

bibliotekens verksamhet att vara med som ett stöd i uppbyggandet av de allra yngsta 

barnens ej ännu erövrade språk. I bibliotekslagen står ju i § 8 att barn och unga är en 

prioriterad grupp och att biblioteken ska arbeta för att främja deras språkutveckling. Det 

finns ingen inbördes prioritering inom denna prioriterade grupp, vilket gör att de yngsta 

inte får uteslutas på grund av svårigheter att bemöta dem. De får inte heller uteslutas på 

ekonomiska hinder, som Svensk Biblioteksförening (2003) nämner. Att vara medveten 

om skillnaden mellan barnperspektiv och barns perspektiv är också en hjälp i 

utformandet av bibliotekens verksamheter för de allra yngsta. Bibliotek är en 

organisation som både påverkas av strömningar utifrån, men de kan i sin tur även 

påverka till exempel beslutsfattare med sin expertkunskap. Här tycker jag mig se en 

samhörighet med den nyinstitutionella teorin. Det kan som konstaterats ovan bero på det 

kommunala självstyret de ligger under i och med de prioriteringar kommunerna 

prioriterar, t.ex. skolfrågor. Dessa prioriteringar från kommunen kan tänkas komma 

både från nationella och internationella rapporter (t.ex. PISA och PIRLS) som visar på 

försämrade skolresultat, men de kan även komma från biblioteksrelaterad forskning som 

visar att insatser som riktas till de allra yngsta barnen får positiva konsekvenser för 

barnen som framtida elever. Jag hoppas kunna finna spår av detta i HelGe:s planer för 

att kunna ge en bild av hur de både påverkas av yttre faktorer och i sin tur kan påverka 

beslutsfattare. 

 

I avsnittet om språkutveckling framkom en hel del forskningsresultat som tyder på att 

det är en del av bibliotekariernas nya yrkeskompetens att arbeta med sådan verksamhet. 

Aktiviteter såsom högläsning, sångstunder med rim och ramsor bygger på muntligt 
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berättande, något som är en av grunderna för språkutvecklingen. Detta är något som 

många bibliotek redan arbetar med, men då riktat mot äldre barn. Att språket grundläggs 

redan i spädbarnsålder gör att biblioteken bör bli mer aktiva i riktade verksamheter även 

för denna målgrupp. Forskningen som visar att föräldrarna har den största rollen i sina 

barns språkutveckling och att biblioteken i sin informerande roll kan stärka föräldrarna i 

detta arbete kan fungera som en hjälp på vägen i hur biblioteken kan se på sina ”nya” 

arbetsuppgifter som har att göra med språkutveckling och barnbibliotekariers 

förändrade yrkesidentitet. Här vill jag koppla till den skandinaviska institutionella teorin 

om att organisationer bäst beskrivs som en kombination av stabilitet och förändring. Att 

inte längre ”bara vara bibliotekarie” utan numera även språkutvecklare gör att 

professionen både kan ses som stabil och föränderlig. Samarbeten med andra 

yrkesgrupper med samma intresse gör att professionen självklart förändras, men ändå 

hålls stabil i och med expertkunnandet inom BoI-området. En förhoppning är att kunna 

finna uttalanden i HelGe-planerna som går att härröra till professionens identitet och 

kompetens. Bibliotekarieprofessionens förändrade roll återkommer jag till inom kort. 

 

Litteracitetsbegreppet, som uppmärksammats i den tidigare forskningen, har visat sig 

genomsyra i princip all forskning inom ämnet. Att inte förhålla mig till de olika 

begreppen litteracitet, tidig litteracitet (early literacy) och familjelitteracitet (family 

literacy) kopplat till det som i denna studie handlar om bibliotek och 

småbarnsverksamheter, är oundvikligt. Då litteracitet innebär ett sådant brett spektrum 

av förmågor som har med språk- skriv- och läsutveckling att göra, hör det i allra högsta 

grad hemma inom barnbiblioteksvärlden, i synnerhet då det handlar om demokratiska 

jämlikheter och rättigheter. Åter finns en koppling till hur externa strömningar kan 

påverka en institution. Om inte begrepp såsom litteracitet utforskas kommer inte heller 

småbarnsverksamheterna att belysas eller förändras. På grund av begreppens genomslag 

inom småbarnsforskning har jag valt att ta med dem i denna uppsats. 

 

I avsnittet om biblioteksplaner gavs en överblick av hur olika utformning och stil 

biblioteksplaner kan ha. Det framkom även att de kan användas i olika syften. I min 

analys av biblioteksplaner har jag utgått från olika teman som har med 

småbarnsverksamhet för de allra yngsta att göra, teman som jag funnit i tidigare 

forskning, och avsikten är att undersöka vilka av dessa teman som jag kan återfinna i 

HelGe:s biblioteksplaner. Jag har även tagit med aspekten av att folkbiblioteken lyder 

under kommunalt självstyre, vilket både kan vara till fördel och nackdel för biblioteken, 

beroende på vad kommunpolitiken väljer att prioritera. Eftersom min avsikt är att 

studera vad som framkommer om småbarnsverksamheter inom HelGe och om de 

påverkas av externa styrdokument eller politiska viljor, är detta avsnitt av stor vikt i 

denna uppsats, och det kan med fördel kopplas till den nyinstitutionella teorin eftersom 

det både handlar om att påverkas av och att påverka yttre faktorer. 

 

Det finns externa och viktiga styrdokument som på olika sätt påverkar arbetet bakom 

biblioteksplanerna. I avsnittet om dessa dokument presenterades olika organisationers, 

myndigheters och föreningars syn på vad en biblioteksplan ska innehålla och vad 

biblioteken ska förhålla sig till i utformandet av sin verksamhet. Det som undersöks i 

analysen är hur frekvent dessa externa dokument förekommer i biblioteksplanerna och 

på vilket sätt de kan tänkas inspirera arbetet och hur de kan tänkas påverka eller 

påverkas av beslutsfattare och politiker i kommunerna. Även här är kopplingen till den 

teoretiska ram jag valt tydlig. 
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I avsnittet om barnbibliotekariers yrkesidentitet presenterades forskning som visar på att 

det är en yrkesidentitet i förändring. Forskare visar på vikten av att använda sig av 

teorier och metoder som ger tyngd åt verksamheten och att detta ska ge verksamheten 

mer pondus. Något som kan vara svårt som nyutexaminerad bibliotekarie är att det blir 

ett glapp mellan att kunna användbara teorier från studietiden och att ha erfarenheten 

och kompetensen att ha småbarnsverksamhet i praktiken. Professionens tvetydiga roll, 

om att vara i stabilt läge som det demokratiska samhällets tjänare men ändå i ständig 

förändring för att följa med i de rådande svängningarna, härrör jag till den 

skandinaviska institutionella teorin om att en organisation bäst beskrivs som en 

kombination av stabilitet och förändring. 

 

4. Metod – Kvalitativ innehållsanalys 
 
För att kunna säga något om varför verksamheterna på folkbiblioteken ser ut på det sätt 

de gör, samt för att kunna få fram de olika teman kring de förekommande evenemangen, 

har jag valt att göra en kvalitativ innehållsanalys av biblioteksplanerna samt att ställa 

detta mot vad som finns att läsa i andra styrdokument som biblioteken har att förhålla 

sig till. Här blir således innehållet i dokumenten, det vill säga texten och språket, viktigt 

att studera. För att kunna säga något om olika sätt att tänka och olika handlingsmönster 

måste det använda språket studeras menar vissa forskare inom denna metod (Bergström 

& Boréus, 2012, s.17). Språket ses här nämligen den yttersta gränssättaren för tanke och 

handling. Vårt samhälle betraktas som ett ”informationssamhälle”, bland annat för att 

texter med information produceras i mängder för att förmedla någonting till tilltänkta 

läsare. När de blir lästa och refererade till får de konsekvenser för vad människorna 

tänker kring texten samt vad de sedan gör. Språket påverkar således våra tankar och 

handlingar. Det är därför jag är intresserad av att studera just biblioteksplanerna inom 

HelGe – för att se vilket språk och teman (d.v.s. ord och begrepp) som används om just 

verksamhet för de allra yngsta. Förekommer det över huvud taget sådana teman? Är 

detta begrepp som de hämtat från forskning eller från externa styrdokument som 

påverkat dem? Ett annat problem att betänka är att planerna påverkas av det kommunala 

självstyret och att innehållet i planerna och bibliotekens verksamheter därför måste ses 

dels som en produkt av politiska viljor och dels som en produkt av rådande trender som 

tagits med på grund av omvärldsbevakning. I analysen och diskussionen framöver 

problematiseras detta för att få en bild av vad som påverkar planerna och hur de i sin tur 

kan användas för att påverka själva. Det är såklart svårt att ”mäta” hur planerna 

efterföljs och det är inte heller huvudsyftet med detta arbete. Det denna metod kan 

tänkas ge svar på är huruvida planerna och verksamheterna påverkas mest av det 

kommunala självstyrets prioriteringar eller om påverkan från externa 

biblioteksrelaterade myndigheter, organisationer eller föreningar är lika synlig i 

planerna. Med koppling till det teoretiska ramverket i denna uppsats tycker jag att 

innehållet i planerna blir mer synligt – vad som påverkar organisationer som bibliotek 

och hur de i sin tur påverkar andra. Språket som används i planerna, det som 

kommuniceras, säger något om detta vilket är varför jag valt att göra en innehållsanalys. 

 

4.1 Språket som social konstruktion 
 
I Textens mening och makt konstaterar Bergström & Boréus (2012) att all vår kunskap 

grundas genom språket. Man brukar enligt dem tala om att ha en konstruktivistisk syn 
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på språk och verklighet och att det inte går att skilja mellan de två. De menar att det inte 

går att tala om en verklighet utan att se språket som en konstruerande lins att se 

verkligheten genom. Språket rekonstruerar, eller skapar, så att säga verkligheten. Även 

Winther Jørgensen & Phillips (2000) skriver att språket inte är vare sig en neutral eller 

oskyldig spegling av den objektiva verkligheten utan är ett system som hela tiden 

konstituerar verkligheten och vad den ges för betydelse. Människan får, enligt 

författarna, tillträde till verkligheten genom språket och skapar med hjälp av det 

representationer av verkligheten (Bergsröm & Boréus, 2005, Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Med denna diskussion i bakhuvudet, teorin om att språket är en social 

konstruktion, studerar och analyseras biblioteksplanernas konstruktion för att se vilket 

språk som används och vad som kan ha påverkat textskaparens språk. Jag undersöker 

även vilka andra styrdokument kan tänkas påverka språket i planerna. Att studera 

språkanvändningen passar sålunda den metod som används i detta arbete – kvalitativ 

innehållsanalys – vilket diskuteras vidare i avsnittet här nedan. 

 

4.2 Textens budskap och bakgrund - innehållsanalys 
 

En text kan vara koherent, det vill säga att den hålls ihop av ett visst ämne och har en 

röd tråd. Texten kan även vara kommunikativ, det vill säga att den har ett budskap att 

förmedla. Språket i texten uttrycker författarens tankar och idéer. Språket används för 

att reflektera och uttrycka en bild av den omgivande verkligheten och upplevelser i den 

(Bergström & Boréus, 2012). Det finns alltså en innebördsaspekt i det förmedlade. Här 

kan vi se hur teorin arbetar samman med metoden – den ger en möjlighet att se vad som 

påverkar det som skrivs i planerna. Vi använder språket i sociala relationer, bland annat 

genom att uttrycka åsikter eller informera om något vi tycker är viktigt. Språket är alltså 

viktigt både för vår reflektion och våra handlingar, det finns alltså en interpersonell 

aspekt av texterna. Detta synsätt, enligt Bergström & Boréus, präglas av att språket är 

ett socialt system. Det måste kommuniceras för att kunna påverka. En biblioteksplan är 

både koherent och kommunikativ i den bemärkelse att den röda tråden handlar om hur 

biblioteksverksamheten ska bedrivas, samt att den är kommunikativ i sitt syfte att visa 

utåt vilken verksamhet som bedrivs. Den kan även, som visas i Hedemark & Börjesson 

(2014) användas som förhandlingsmedel gentemot beslutsfattare, det vill säga i hög 

grad kommunikativt användningsområde. 

 

När man gör en innehållsanalys studerar man således det kommunicerade språket i 

texten. Man kan, som jag har för avsikt att göra med mitt material, jämföra vissa 

återkommande element och teman i texten. En innehållsanalys kan vara inriktad både på 

textens innebördsaspekt och på den interpersonella aspekten (Bergström & Boréus, 

2012). Baserat på innebörden kan man studera förekomsten av metaforer eller uttryck 

för vissa förekommande idéer. Baserat på interpersonaliteten kan man undersöka hur till 

exempel myndigheter informerar medborgarna. Jag tänker mig att det går att finna 

inslag av dessa aspekter i de olika styrdokumenten som biblioteken använder.  

 

Zhang & Wildemuth (2017) påpekar att metoden innebär så mycket mer än att bara 

räkna ord eller dra ur objektivt innehåll ur en text för att undersöka mening, teman och 

mönster som förekommer både manifest och latent (se förklaring till begreppen i Bilaga 

3) i en viss text. De menar att metoden tillåter forskaren att förstå den sociala 

verkligheten på ett subjektivt men samtidigt vetenskapligt sätt. Texten som ska 

analyseras läses noggrant igenom och sedan kodas texten för att göra den mer 
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överskådlig. Koderna bildar olika kategorier och teman som forskaren drar sina 

slutsatser från genom att försöka få dem identifierade och ge dem egenskaper på ett 

meningsfullt sätt. Detta steg i analysprocessen innebär att utforska egenskaper och 

dimensioner hos kategorierna, identifiera relationer mellan kategorierna, avslöja 

mönster och testa kategorierna mot annan data (Zhang & Wildemuth, 2017). Exempel 

på teman kan vara enstaka ord, en fras, en mening, en paragraf eller ett helt dokument. 

När man kodar efter tema på detta vis söker man i första hand efter särskilda uttryck 

eller idéer, enligt Zhang & Wildemuth (2017), vilket överensstämmer med ett av mina 

mål – att utröna olika idéer kring biblioteksverksamhet för de allra yngsta användarna. 

De teman och koder jag använder har jag hittat i den forskning och litteratur denna 

studie är baserad på, de återfinns även frekvent i biblioteksplaner rent allmänt. 

 

Innehållsanalys utvecklades för att utforska underliggande meningar i de budskap som 

förmedlas genom texter. Då urvalet av texter som man tolkar med hjälp av denna metod 

oftast är medvetet utvalda av forskaren (Zhang & Wildemuth, 2017), tycker jag att 

metoden lämpar sig väl i just denna studie eftersom jag medvetet har valt att studera 

biblioteksplanerna för samtliga bibliotek inom HelGe. Zhang & Wildemuth (2017) 

beskriver en process varigenom man analyserar textens innehåll. Denna process går ut 

på att kondensera texten, det vill säga att förekommande meningsenheter sammanfattas 

och komprimeras till olika kategorier och teman. Det finns i denna process tre olika 

strategier att välja mellan: den konventionella och induktiva ansatsen där texten får tala 

fritt och så småningom genereras teman och kategorier som beskriver innehållet, den 

styrda och deduktiva ansatsen där texten tolkas genom ett på förhand bestämt 

kodningsschema baserat på teori, samt den summerande ansatsen som fungerar som en 

kartläggning av den förekommande ordanvändningen för att få en överblick över 

textens innehåll.  

 

4.3 Mina val och mitt tillvägagångssätt 
 

I denna uppsats används den styrda och deduktiva ansatsen, eftersom jag har en på 

förhand bestämd teori – att organisationer både påverkas av och påverkar sin 

omgivning. Denna teori och den tidigare forskning som använts, ligger till grund för de 

förbestämda variabler, koder och kategorier jag använt och med vilka analysen görs. 

Orsaken till varför dessa variabler valts är att de förekommer frekvent i biblioteksplaner 

runtom i Sverige samt att de har anknytning till den tidigare forskning och använda 

litteratur som refereras till. Variablerna är även inspirerade av ett liknande schema som 

finns i rapporten Barnen i planerna (KB, 2012). Att jag valt frekvent förekommande 

variabler innebär dock ingen värdering, det vill säga vad en bra biblioteksplan ska 

innehålla, från min sida. Det jag försöker göra är att se om barnen lämnas något 

utrymme i planerna, baserat på det faktum att KB (2012) hävdar att de inte får det 

utrymme som en prioriterad grupp borde ha. 

 

Efter att ha gjort ett kodningsschema och testat det gjordes en första genomgång av 

biblioteksplanerna, för att koda de avsnitt där olika teman och kategorier förekommer. 

Här fann jag yttranden om prioriterade grupper, barnverksamheter, samarbeten med 

BVC etc. Dessa teman har även funnits i genomgången forskning och litteratur, vilket 

gör att de fått utgöra de aktuella temana för min analys. Både mitt skriftliga och 

muntliga material har tematiserats och kodats på ett enkelt sätt genom att jämföra de 

förekommande temana med på förutbestämda teman och variabler som hittats i 
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genomgången av den tidigare forskning som använts. Kategoriseringen och kodningen 

tolkades och abstraherades sedan, det vill säga kopplades till mina valda teorier, för att 

se huruvida man kan utröna om det förekommer småbarnsverksamhet eller ej samt om 

detta på något sätt har att göra med förekomst av externa påverkande styrdokument eller 

lokala politiska beslut. Därefter presenteras de tematiskt i löpande text, ofta i form av 

citat. Detta valde jag att göra för att stärka tillförlitligheten i analysen för att försöka få 

en rik och tät beskrivning av materialet. Angående de citat som valts ut så har jag 

försökt att korta ned och hitta kärnan i dem. Samtidigt som detta gjorts har jag insett ett 

problem med att förkorta citaten: det riskerar att bli alltför avgränsat ibland då vissa 

delar av citaten tagits bort. I mina försök att förtydliga kärnan i dem, har jag dock varit 

så noggrann som möjligt för att försöka hitta de bitar som korrelerar bäst med mitt 

ämne. I många avsnitt i detta arbete förekommer citat av både kortare och längre slag. 

Jag är medveten om att citering ska användas med försiktighet i vetenskapliga studier, 

men många av de referenser som används i denna studie använder själva väldigt 

speciella formuleringar, dels på grund av att deras idéer både är nyskapande och 

specifika för ämnet men även för att vissa av källorna är lagtexter eller 

rekommendationer. Jag har valt att återge dessa tankar, åsikter och lagar i form av citat, 

då jag tycker att det ger den tydligaste bilden, och dessa texter ofta är väldigt konkreta i 

sitt slag. Jag väljer även att citera vissa påståenden eftersom jag inte önskar riskera att 

förändra betydelsen genom att göra en omskrivning. Några citat hänvisar tydligt till 

särskilda formuleringar i bland annat lagtexter, paragrafer och rekommendationer, vilket 

gör att de återges i sin helhet för att låta källorna tala för sig själva. En tanke med detta 

har även att göra med mitt val att göra en innehållsanalys eftersom det är specifika ord, 

begrepp och teman jag vill komma åt både som förekommer i referenserna i den tidigare 

forskningen, men även i mitt eget material. Även i analysen förekommer många citat ur 

biblioteksplanerna, men jag finner inget annat eller bättre sätt att presentera materialet 

på än att just låta materialet tala för sig självt. 

Mitt val att göra en innehållsanalys av biblioteksplaner måste problematiseras. Redan 

när detta val gjordes fanns min medvetenhet om att de faktiska verksamheterna på 

biblioteken kanske rentav inte nämns i planerna, vilket gör att jag valt att komplettera 

informationen de ger eller inte ger med att utföra enkla och kompletterande 

informationssamtal med informanter på samtliga HelGe-bibliotek. I samtalen ombads 

de svara på om de har verksamhet för åldersgruppen 0-3år eller inte, samt vad det är för 

verksamhet. De ombads även förklara varför de har eller inte har detta. Även här fanns 

en förhoppning om att kunna utröna huruvida den lokala politiken i kommunerna 

prioriterar vissa verksamheter på bibliotek eller ej, då mina informanter på biblioteken 

eventuellt skulle berätta något om den rådande politiska situationen och vilka 

prioriteringsområden de har fått medel till. Dessa kompletterande informationssamtal 

var nödvändiga och gjordes för att se om det i själva verket förekommer verksamhet 

som inte nämns i planerna. Det rörde sig inte om några djupintervjuer utan snarare 

baserades frågorna på så sätt att vem som helst kunnat ringa till biblioteken för att fråga 

om vilka verksamheter som bedrivs och varför alternativt varför inte. Jag förutsätter att 

det inte finns någon vinning för mina informanter att ljuga om vilka verksamheter de 

har eller ej, därför anser jag att de är tillförlitliga. Samma information hade kunnat fås 

genom att titta på verksamhetsberättelser, men detta gjordes inte på grund av två skäl: 

dessa nås inte allmänheten på samma sätt som planerna, då de inte ligger på internet i 

samma utsträckning, det andra skälet är tidsbegränsningen då detta endast är en uppsats 
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på kandidatnivå. Korta och kompletterande intervjuer enbart för att få information om 

verksamheternas vara eller icke vara fyllde mitt informationsbehov. Mina informanter 

informerades om uppsatsens syfte samt att deras namn skulle fingeras. De upplystes 

däremot om att deras uttalanden skulle komma att visas i samband med vilken kommun 

biblioteket ligger i, vilket gör att de inte är helt anonyma. Jag har dock valt att inte 

skriva vilken befattning informanterna har. Fullständig anonymisering är svårt då 

informanternas yttranden måste kopplas till det aktuella bibliotekets plan, men 

informanterna är informerade om att deras arbetsplats kommer att nämnas intill deras 

yttranden. 

 

Vetenskapsrådets fyra krav inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning har 

använts som riktlinje för god etik i denna studie. Enligt informationskravet 

informerades informanterna om studiens syfte: att undersöka huruvida 

småbarnsverksamheter bedrivs eller ej och vad som kan tänkas påverka biblioteken 

både internt och externt i denna fråga. Informanterna har skrivit under en 

samtyckesblankett där det informerades om att deras medverkan var frivillig. Detta 

samtycke ger informanten rätt att själv bestämma över hur och under villkor som denne 

vill delta. Enligt konfidentialitetskravet informerades informanterna om hur det 

insamlade materialet skulle förvaras och användas samt att deras namn och befattning, 

som tidigare nämnts, inte nämns. Enligt nyttjandekravet informerades mina informanter 

om att lämnade uppgifter inte kommer att användas i kommersiellt eller icke-

vetenskapligt syfte utan endast för att understödja det som sägs i biblioteksplanerna, 

som ju är det största empiriska materialet i denna uppsats.  

 

Ytterligare ett intresse i att titta på biblioteksplanerna är att se vad biblioteken väljer att 

kommunicera och vilka begrepp som förekommer i planerna. Även om verksamheterna 

inte omnämns i biblioteksplanerna så säger detta ändå något om bibliotekens 

förhållande till barn och verksamheter för deras behov (se även Hedemark (2013) som 

använt biblioteksplaner på liknande sätt). För att få svar på de frågorna kring 

förekomsten av småbarnsverksamheter för de allra yngsta koncentrerades mitt sökande 

på yttranden i planerna som avslöjar något om vilka verksamheter som prioriteras och 

varför. Detta har sedan ställts mot vad som sägs i den tidigare forskningen och den 

ämnesrelaterade litteraturen. För att få en bild av hur det kommunala självstyret 

påverkar dessa prioriteringar har jag försökt att spegla vad som framkommer om synen 

på barn som barn eller barn som elever i planerna, då kommunerna ofta prioriterar 

verksamheter riktade mot skolan. 

 

Något bör även sägas om mitt urval av biblioteksplaner och hur jag gått tillväga i mitt 

val. En avgränsning gjordes helt enkelt till HelGe-biblioteken och samtliga bibliotek 

inom detta samarbete togs med. Detta val gjordes medvetet för att se om likartade 

arbetssätt präglar verksamheterna. Inget av biblioteken blev sålunda uteslutet. Man kan 

på sätt och vis säga att det är ett bekvämlighetsurval, då jag är bosatt i regionen, men det 

är ändå ett representativt urval eftersom samtliga biblioteksplaner ligger till grund för 

analysen. Biblioteksplanerna har hämtats från Kungliga Bibliotekets hemsida (KB, 

2018), där samtliga HelGe-biblioteksplaner finns, förutom Bollnäs biblioteksplan som 

hämtats från kommunens egen hemsida samt Ljusdals biblioteksplan som i skrivande 

stund är under produktion. Denna har jag i stället fått ta del av via mail från 

bibliotekschefen där, eftersom planen ännu inte tagits i kommunfullmäktige. Den är 

dock tagen i kommunstyrelsen, vilket gör att jag vågar anta att den kommer att gälla 

framöver. Den gamla planen är så pass gammal att Ljusdal inte använt den på senare år, 
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utan har hittills gått på riktlinjerna som de tar upp i den nya planen. De har även varit 

begränsade i sin verksamhet från 2015 och ett par år framöver, då en brand ödelade 

biblioteket. I skrivande stund är några fler av biblioteksplanerna på väg att bli 

utdaterade och några har till och med redan blivit det. Ett antal av biblioteken håller 

därför på att revidera och skriva nya planer. Söderhamns bibliotek är på gång med en ny 

plan för 2019-2021, men denna har jag inte haft tillgång till. Jag har studerat den plan 

som räckte fram till 2018 års slut. Likaså Sandviken och Hudiksvall har revidering av 

sina planer i nuläget. Jag har helt enkelt fått analysera det material som finns tillgängligt 

i detta nu, vilket gör att denna studie själv kan behöva revideras när de nya planerna tas 

i bruk inom kort. Huvudpoängen med studien är trots allt ändå att se hur biblioteken 

hitintills har arbetat med småbarnsverksamhet för de allra yngsta samt att se vad som 

påverkar dem. Kanhända omvärderar de sin verksamhet i kommande biblioteksplaner, 

vilket i så fall öppnar upp för vidare forskning. 

 

Då mitt urval av material endast består av tio folkbibliotek på en begränsad yta kan man 

ju tycka att empirin är begränsad och jag kan således inte göra anspråk på att uppsatsen 

serverar någon mättnad i ämnet som sådant. Men valet att göra en jämförande studie på 

de tio biblioteken inom biblioteksklustret HelGe, gör att den åtminstone tillför ny 

kunskap om hur det ser ut i just detta bibliotekssamarbete inom Region Gävleborg. Det 

som visar sig i denna studie kan däremot betraktas som ytterligare en pusselbit inom 

BoI-forskningen på ämnet småbarnsverksamheter. På grund av begränsningen av antal 

medverkande bibliotek och informanter kan inte heller resultatet av denna studie 

generaliseras och säga något om hur det ser ut i resterande delar av Sverige. Validiteten 

kan dock hävdas genom att uppsatsen fullföljer det den syftar att göra: att få fördjupad 

kunskap och förståelse för hur folkbiblioteken inom HelGe arbetar med verksamheter 

för de allra yngsta barnen (0-3 år) samt att klargöra problematiken av en eventuell 

kollision mellan bibliotekslagen, det kommunala självstyret och externa påverkande 

styrdokument. Reliabilitet hävdas genom att biblioteksplanerna ju innehåller det de gör: 

information och text som påverkats av olika faktorer. Text kan studeras på många olika 

sätt, och resultaten av denna innehållsanalys kan komma att analyseras på ett annat sätt 

av någon annan, men i och med att jag relativt detaljerat har visat de teman och enheter 

som använts i analysen så borde detta medföra någon form av transparens som gör att 

andra forskare kan komma fram till samma resultat. 

 
5. Analys och resultatredovisning av empirin 
 
Här nedan följer en redovisning av det som framkommit genom den analys som utförts. 

De identifierade teman som både tagits upp i tidigare forskning och ämnesrelaterad 

litteratur, samt i mitt eget material, finns att se i Bilaga 5. Sammanfattningsvis, utan att 

se på bilderna, har en analysdel att göra med synsätt på barn och barnverksamheter, en 

annan handlar om språkutveckling och främjande insatser, en del behandlar de externa 

styrdokumenten som återfinns i planerna och ytterligare en del handlar om 

bibliotekariernas kompetens- och identitetsfrågor, samhällets behov och 

biblioteksrelaterade samarbeten. Den första analysdelen, som har att göra med synsätt 

på barn etc. har kunnat mätas genom att se hur biblioteken i sina planer formulerar sig 

kring just den prioriterade gruppen barn och småbarnsverksamheter. I delen som 
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handlar om barns språkutveckling och språkfrämjande insatser har jag letat efter just 

sådana yttranden i planerna och ställt detta mot vad som sägs i den tidigare forskningen. 

De externa styrdokument som återfunnits i den litteratur och forskning som använts har 

jag även kunnat finna i mitt material, vilket gör att jag på så sätt kunnat mäta 

förekomsten av dem i planerna. Den sista analysdelen som tar upp bibliotekarieidentitet 

och kompetens samt samhällets förväntade behov och samarbeten såsom HelGe har gett 

mig en inblick i hur det ser ut på det lokala planet inom regionen kring synen på just 

denna front. Här kan även utläsas i vilken omfattning det kommunala självstyret 

påverkar bibliotekens verksamheter och vad de väljer att kommunicera i sina planer. 

 

Som framgår av denna uppdelning har jag alltså skapat analysavsnitt som kan relateras 

till den tidigare forskningen och ämnesrelaterade litteraturen. Mitt teoretiska ramverk, 

den institutionella teorin om att organisationer både påverkas av och påverkar 

områdesrelaterade institutioner, samt inriktningen skandinavisk institutionell teori, det 

vill säga att organisationer beskrivs bäst som en kombination av både förändring och 

stabilitet, ligger till grund för stora delar av analysen nedan. Då samtliga HelGe-

bibliotek ligger under olika kommunala självstyren har jag en förhoppning om att det 

går att utröna huruvida detta är något som påverkar biblioteksplanernas innehåll, i 

synnerhet de verksamheter som har med målgruppen 0-3 år att göra.  

 

Det finns återkommande teman som förekommer frekvent i planerna och dessa återfinns 

även i en del av den tidigare forskning som använts. Hit hör citat om prioritetsgrupper 

som barn och unga (ofta hela citat ur bibliotekslagen § 8), läsfrämjande insatser, 

samarbeten med BVC och samarbetet inom HelGe. Med Bibliotekslagens starka 

påverkan av biblioteksplanerna kan konstateras att 8 av 10 biblioteksplaner inom HelGe 

nämner barn och unga som en prioriterad grupp, med hänvisning till just 

bibliotekslagen. Av dessa nämner 6st även att barns språkutveckling ingår i 

bibliotekslagen under samma paragraf (§8). Läsfrämjande insatser tas upp i 8 av 

planerna och samarbete med BVC tas upp i 6 av planerna.  

 

 

5.1 Vad planerna nämner om barn, delaktighetsbegreppet och barnperspektiv 
 
Hedemark (2013, s. 80) skriver att det synsätt biblioteken har på barn ger konsekvenser 

för de rättigheter som tillskrivs barnet. Det påverkar även förväntningar av hur både 

barnen och bibliotekarierna ska bete sig och hur man bemöter varandra. Dessa 

föreställningar kan vara baserade på kategorier som bland annat ålder. Hur man ser på 

barn och småbarnsverksamheter kan alltså vara en av anledningarna till varför vissa 

bibliotek bedriver verksamheter för de allra yngsta, medan andra inte gör det. I mitt 

material har jag försökt finna teman som rör sådana förhållningssätt, bland annat 

beroende av barnens ålder, och hur den gestaltas i planerna. Återkommande är 

Bibliotekslagens 8§ som handlar om just att barn och unga är en prioriterad grupp och 

att deras språkutveckling ska främjas. Det är dock svårt att utröna vilka åldersgrupper 

inom ”barn och unga” som prioriteras. I planerna går att finna yttranden såsom: 

 
Biblioteken ska ägna extra uppmärksamhet åt särskilda grupper. Dessa är barn och ungdomar… 

(Bollnäs) 

Bibliotekens mål är att öka intresset för läsning och litteratur i allmänhet och bland barn och 

unga i synnerhet. (Bollnäs) 

Biblioteken prioriterar barn och unga för att ta tillvara deras nyfikenhet och läsintresse. (Bollnäs) 
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Biblioteket är den mest spridda kulturella och demokratiska infrastrukturen. Det är en del av 

samhällets nätverk för den prioriterade gruppen barn och ungdomar avseende språkutveckling, 

kulturupplevelser och eget skapande. (Gävle) 

Särskilda satsningar görs för att stimulera läsintresset framförallt för barn och ungdomar. 

(Hudiksvall) 

I vårt arbete med barn och ungdomar utgår vi från FN:s barnkonvention om barns rättigheter. 

Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Vi vill stimulera 

barn och ungdomars läs och språkutveckling, vägleda barn och ungdomar i deras sökande efter 

information och kunskaper, möjliggöra för barn och ungdomar att uttrycka sig och ta del av 

andras sätt att uttrycka sig. (Sandviken) 

Biblioteket ska: väcka läslust och intresse för berättelser i alla åldrar, men en särskilt viktig 
målgrupp är barn och unga. (Ljusdal) 

 

Här görs alltså en väldigt tydlig koppling till Bibliotekslagen, ofta förekommer även 

direkta citeringar av 8§. Här speglas synen av barn som prioriterad grupp, men inget 

om speciellt riktade verksamheter förekommer särskilt ofta i samband med dessa. Precis 

som antyds i KB (2012). Barns behov är relaterade till olika ålderskategorier, det är 

självklart. I biblioteksplanerna nämns i första hand ålderskategorierna kring förskola 

och skola. Inget av biblioteken inom HelGe nämner i någon större omfattning tidigare 

ålderskategoriers behov. Synen på barn verkar i de allra flesta fall vara av barn som 

elever och inte av barn som barn. Här tycker jag mig skönja att det lokala politiska 

självstyret har ett och annat att säga om den prioriterade gruppen barn och unga: det är 

bibliotekens samarbete med skolverksamhet som står högst på den prioriteringslistan. I 

Söderhamns biblioteksplan står dock att:  
 

Barnens språkliga utveckling startar långt innan skolåldern. Grunden till erövrandet av språket och till att 

bli en god läsare läggs redan under det första levnadsåret och i den tidiga förskolan, vilket alla som arbetar 

med barn, läsning och språkutveckling bör vara medvetna om. En kraftig resursförstärkning till 

skolbibliotek, självklart bemannade med utbildad personal, samt en lika omfattande satsning på läsning och 

språkutveckling i förskolan är av nöden.   samt att  
Bibliotekspersonal, lärare, rektorer, föräldrar, politiker m.fl. kan tillsammans nå långt. Grunden till en god 

läsförmåga läggs långt innan skolåldern och börjar redan på spädbarnsnivå. Biblioteket och 
boktillgången skall tidigt komma in i barnens liv, genom föräldrar, förskollärare, barnavårdspersonal, 

dagbarnvårdare m.m. (Söderhamns biblioteksplan, min fetstil) 

 

Sålunda kan vi konstatera att skaparna bakom denna plan är medvetna om vikten av att 

ha verksamhet för de yngsta, men att det inte förekommer i någon större utsträckning på 

grund av andra prioriteringar. I mitt samtal med min informant i Söderhamn 

framkommer att biblioteket i nuläget inte har någon sådan verksamhet alls. Ett 

samarbete med BVC och öppna förskolan finns, och barnbibliotekarien informerar 

föräldragrupper där om vikten av läsning, men de mer varaktiga verksamheterna för 

barn på biblioteket riktar sig till barn från tre år och uppåt. I samtalet framkom även att 

biblioteket självklart önskar ha verksamheter för de yngsta, men att det i nuläget inte 

finns resurser till det. En vision om att kunna bygga om barnavdelningen och då ha en 

separat avdelning för de allra yngsta och deras vuxna, anpassat efter deras speciella 

behov, finns också i Söderhamn, och detta är något de även antyder i planen: att de har 

behov av en kraftig resursförstärkning för att kunna tillgodose behovet för denna 

målgrupp. Här syns att biblioteksplanen som styrdokument är riktat till beslutsfattare i 

kommunen och att det sålunda fungerar som förhandlingsmedel (Hedemark & 

Börjesson, 2014) 

 

En tydlig förekommande punkt i planerna är alltså synen på barn som elever. I KB 

(2012) diskuteras vilket utrymme barnen får i biblioteksplanerna. Det konstateras där att 
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barns olika behov i olika åldrar sällan görs synliga. Detta gör att biblioteksplanerna inte 

visar hur biblioteken kan arbeta med att tillfredsställa barnens behov utifrån 

åldersgrupp. Verksamheter som främst riktas mot skolan och förskolan nämns frekvent 

– vilket speglar en syn på barn som just lärandeobjekt, något som samtliga kommuner 

prioriterar. Samtliga av de 10 planerna inom HelGe nämner skolbarn och verksamheter 

riktade mot skolan, det finns dessutom i de allra flesta fall en separat del i planen som 

handlar om skolbibliotek och kopplingen till skollagen. Det visas alltså ganska tydligt i 

dessa partier en uppfattning av barn som skolelever och inte av barn som enbart barn, 

det vill säga att det kommunala självstyrets prioritering faller på barn som elever och 

präglar biblioteksverksamheten på detta vis. Söderhamns biblioteksplan berättar att: 

 
Under den kommande femårsperioden skall folkbiblioteken stärka och utveckla satsningen på 

barn och unga i avsikt att skapa en bättre läsförmåga och läsförståelse hos kommunens barn och 

elever. (Söderhamn) 

 

Här är det en tydlig koppling till skolan och synen på barn som elever. Eftersom 

planerna ju allt som oftast är politiskt antagna styrdokument (se Hedemark, 2013) gör 

detta att verksamheter med barn oftast riktas mot skolan, då detta är en prioritering för 

politiken. Så är fallet ganska tydligt inom HelGe och detta, att skolbarn prioriteras, 

framkommer även i några av samtalen med informanterna på biblioteken. Hofors 

kommun har bland annat varit tydliga med vad de vill att biblioteket ska prioritera, och 

såhär berättar min informant där:  

 
Kommunens önskemål och krav på det de vill att vi ska göra är inte riktigt i samklang med de 

förutsättningar de ger oss. Vi får prioritera om varje termin vad vi ska satsa på.(Informant 

Hofors) 

 

Hen berättar även om den åtstramade budgeten som påverkar deras önskan, att hinna 

med det de egentligen borde arbeta med, negativt:   

 
Vi är drabbade av en stram budget och en nedskärning på personalfronten som gör att hela 

biblioteket påverkas. De arbetssysslor som får biblioteket att fungera normalt prioriteras för att få 

verksamheten att rulla. Det vi bör erbjuda enligt lag – språkstimulerande verksamheter för barn 

och unga – får lida på grund av detta. (Informant Hofors) 

 

Även i Nordanstig råder personalbrist och verksamheter för de alla yngsta 

bortprioriteras på grund av detta. Min informant där berättar att de medvetet varit 

tvungna att utesluta sådan verksamhet eftersom det inte finns vare sig personal eller 

medel till det. Där prioriteras i stället verksamheter som riktas mot skolor och förskolor. 

En bibliotekarie är till och med anställd för att enbart för samarbete med skolan. På 

förskolorna finns barn från 1 års ålder, så de faller inom åldersramen för denna studie, 

men verksamheten är riktad mot hela förskolan och det förekommer ingen permanent 

verksamhet för de allra yngsta på biblioteket. I Nordanstigs plan står också att 

 
Biblioteket har ett viktigt uppdrag att tillsammans med förskolan och skolan främja 

språkutveckling och stimulera till läsning. (i samband med bibliotekslagen 8§) (Nordanstig) 

 

Biblioteket i Nordanstig samarbetar med familjecentralerna på orten och pratar med 

föräldrar där. Ibland förekommer även en läsestund med barnen, beroende på vad de 

besökande familjernas behov för dagen är. 
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I Gävles biblioteksplan finns en punkt som antyder att biblioteket ska vara en plats för 

fritiden, inte enbart för skolan, och de skriver där att de ska: 

 
Prioritera och utveckla folkbiblioteksverksamheten som fritidsbibliotek för barn och unga - 

biblioteket ska vara ett roligt ställe där det händer saker. (Gävle) 

 

I några av planerna förekommer diskussionen om barns delaktighet och att 

verksamheterna ska vara ur ett barns perspektiv eller ha ett barnperspektiv. I Sandviken 

är denna diskussion tydligast av alla tio planer när de skriver att: 

 
Vi arbetar både utifrån ett barnperspektiv och utifrån barns perspektiv. Barnperspektivet innebär 

att vi som vuxna tolkar vad barn och ungdomar behöver när vi planerar verksamheten - vad som 

passar dem och vad barn och ungdomar bör ha tillgång till. Barns perspektiv är när barns och 

ungdomars egna uttryckta åsikter och önskemål bidrar till verksamheten, till exempel genom 

medverkan i fokusgrupper och planeringsmöten. (Sandviken) 

 

I Sandviken finns alltså en medvetenhet om skillnaden mellan dessa perspektiv, och 

detta är något som genomsyrar deras verksamhet. Även i Gävle tas barnperspektivet 

upp, men uttryckt på ett annat sätt som gör att bara barnperspektivet nämns: 

 
Barnperspektivet ska vara utgångspunkten för biblioteket. Barns och ungdomars egna behov ska 

vara vägledande för verksamheten. De ska kunna påverka denna och de ska erbjudas möjligheter 
att uttrycka sig på biblioteket. (Gävle)  

 

I Hofors nämns satsningar på barns bästa och de skriver att: 

 
Uppföljning görs regelbundet i årsredovisningar. I kommande utvärdering och uppföljning av 

biblioteksplanen kommer Modell för prövning av barnets bästa, i en bibliotekskontext 

användas gällande mål för läsfrämjande insatser för barn och ungdomar. (Hofors) 

 

Här finns alltså en medveten tanke bakom hur man kan pröva de olika perspektiven, och 

synen på barns delaktighet i verksamheterna är sålunda en viktig del i biblioteksplanen. 

I mitt samtal med min informant i Hofors framkom dock, som ovan skrivits, att det i 

själva verket inte förekommer något återkommande program för de allra yngsta. Detta 

dels på grund av den strama budgeten och kommunens prioritering av skolverksamheter 

som redan nämnts, men också för att det vid de senaste försöken till att ha sådan 

verksamhet inte kom några besökare. Informant berättar att hen vid det tillfället var ny 

på arbetet och att ”ingen av besökarna riktigt visste vem jag var”. Nu har hen däremot 

blivit ett mer känt ansikte utåt och känner sig bekväm i sin roll och vill gärna försöka 

igen. ”Ambitionen finns där men tiden är knapp” menar hen och syftar på att all tid 

läggs på att få den ”ordinarie” biblioteksverksamheten att rulla och på kommunens 

prioriterade insatser mot skolan.  

 

I Sandviken finns förmånen att ha Litteraturhusprojektet (Sandvikens kommun, 2018), 

något som de även nämner i sin biblioteksplan. De skriver i den att: 

 
Folkbiblioteket är en av aktörerna bakom etablerandet av ett Litteraturhus för barn och unga som 

en del av Kulturcentrum. Visionen är att skapa en ny och unik verksamhet för och med barn och 

unga, där berättelser genom olika estetiska uttrycksformer står i fokus. (Sandviken) 

 

Litteraturhuset är uppdelat i tre verksamheter: en språkstimulerande lär- och 

upplevelsemiljö, ett kunskapscenter som riktar sig till hela Gävleborgs län (där bland 

annat läsfrämjande koncept och anpassade utbildningar tas fram), samt en forskningsdel 
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som i sitt samarbete med Högskolan i Gävle och andra högskolor och universitet arbetar 

med att forska kring och sprida relevant kunskap om ämnet. Det märks även i 

Sandvikens verksamheter att de har nytta av Litteraturhuset, som för övrigt är beläget i 

anknytning till biblioteket. Verksamheten som bedrivs på det så kallade Trampolin på 

Litteraturhuset, har till syfte att stärka barn och ungas utveckling i att läsa och att lära 

sig ett språk och sker med fokus på berättandet. Detta framgår tydligt av informationen 

både i biblioteksplan och på deras hemsida (se Sandvikens kommun, 2018). I mitt 

samtal med min informant i Sandviken bekräftas de uppgifter jag stött på i planen – att 

de har verksamheter för de allra yngsta. Två av filialerna erbjuder Pekboksäventyr, 

något som Sandvikens bibliotek även haft men inte längre har på grund av att en av de 

ansvariga barnbibliotekarierna slutat. De har i nuläget Småbarnsrytmik för åldrarna 0-

3år, tillsammans med en musikpedagog/terapeut. Detta innebär aktiviteter med rytm, 

trummor, rim och ramsor, dans och rörelse. De har även Familjelördagar för alla barn 

med föräldrar och syskon i blandade åldrar. Informanten berättar att dessa träffar är 

otroligt välbesökta och att det finns många intresserade föräldrar som kommer med sina 

barn.  

 

Även i Ockelbo har man valt att arbeta med de allra yngsta. I planen står att de bland 

annat erbjuder: 

 
Boklek - Bokaktiviteter för de yngre barnen, som vi ska på ett glädje- och lekfullt sätt instruera 

hur man hanterar en bok. (Ockelbo) 

 

I Ockelbos plan ägnas barnen även ett helt eget avsnitt där det bland annat står att "Vi 

vill sätta barnets bästa i främsta rummet". I mitt samtal med min informant i Ockelbo 

framkommer det att denne själv har varit barnbibliotekarie och arbetat med att ta fram 

de olika verksamheterna som erbjuds barnen. I nuläget har de även teaterverksamhet för 

åldrarna 0-3år och sagostunder på öppna förskolan för samma åldersgrupp. Tidigare har 

de även haft Småbarnsrytmik för samma målgrupp men inte i nuläget. Hen berättar att 

de medvetet inte satt någon minimiålder på sina verksamheter eftersom det är en så liten 

kommun där de har förmånen av att: 

 
alla känner alla och många har syskon som följer med på aktiviteterna, hela familjen blir 

involverad. Det är uppskattat att ha sådana här verksamheter och vi har faktiskt många besökare i 

åldrarna 0-3år. Det är många föräldralediga i vår kommun. (Informant Ockelbo) 

 

Något som också förekommer i planerna är FN:s barnkonvention och hur man arbetar 

utifrån denna i sina barnverksamheter. I Sandvikens plan står att: 

 
I vårt arbete med barn och ungdomar utgår vi från FN:s barnkonvention om barns rättigheter. 

Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Vi vill stimulera 

barn och ungdomars läs och språkutveckling, vägleda barn och ungdomar i deras sökande efter 

information och kunskaper, möjliggöra för barn och ungdomar att uttrycka sig och ta del av 
andras sätt att uttrycka sig. (Sandviken) 

 
Barnkonventionens förekomst i planerna diskuteras vidare i avsnitt 5.5, om synen på 

andra påverkande styrdokument. 
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5.1.2 Vad sägs i planen om småbarnsverksamhet och hur ser verkligheten ut? 
 
Det är endast i Ockelbos biblioteksplan som man kan antyda att de har permanenta 

verksamheter för barn mellan 0-3år, när de skriver att de har verksamheten Boklek som 

nämnts ovan. Även i Sandvikens biblioteksplan nämns Bokskola, och även Barnrytmik 

och Bebiscafé, men ingen specificerad ålder anges, men man får anta att det är för de 

allra yngsta med tanke på vilka verksamheter det handlar om. Barnrytmiken berättar 

även min informant i Sandviken om när jag samtalar med denne. Två av filialerna har 

Pekboksäventyr, detta hade även huvudbiblioteket för en tid sedan men inte längre. 

 

När jag hade samtalet med informanten i Bollnäs visar det sig att de faktiskt har 

verksamhet för 0-3-åringar, bland annat Babyrytmik och Pekbokprat. Inget om detta 

nämns i biblioteksplanen. Även i Gävle förekommer sådana verksamheter fastän det 

inte nämns i planen. Där finns nämligen Svenska med baby, dock inte i bibliotekets regi 

även om de medverkar ibland. De har även Sagostunder för barn mellan 1 och 3år. På 

några av Gävles filialer förekommer liknande verksamheter samt Barnrytmik. 

 

Min informant i Ljusdal berättar att de normalt brukar ha Babybokprat men att de hållit 

låg profil de senaste åren dels eftersom de drabbades av en brand på biblioteket 2015 

men även på grund av att det helt enkelt inte funnits tid till att bygga upp en sådan 

verksamhet ännu. Hen berättar att det dock varit ett enormt tryck på dessa träffar, 

grupperna blir fulltecknade på en gång som anmälningslistorna kommer upp. Ljusdals 

bibliotek bjuder även in alla familjer med nyfödda för att prata om vikten av läsning. 

Inget av detta nämns dock i biblioteksplanen. Detta kan kopplas samman med 

diskussionen som nämns både i Bengtsson & Truedsson (2007) samt KB (2012): att de 

dagliga verksamheterna inte nämns och att personalresursen och aktiviteten i och med 

detta inte heller görs synlig.  

 

I Ockelbo har biblioteket bland annat teaterverksamhet med målgruppen 0-3 år. De har 

även haft babyrytmik och sagostund på öppna förskolan för samma målgrupp. Ockelbo 

är som ovan skrivits det enda biblioteket som nämner sådan verksamhet, som är riktad 

till 0-3år, i sin biblioteksplan. De kommuner vars politiker inser vikten av tidiga insatser 

verkar satsa på sådana verksamheter även på biblioteken, vilket gör att det görs synligt i 

biblioteksplanerna samt i den permanenta verksamheten. Här nämns inte heller barn 

som elever i lika stor utsträckning, utan synsättet på barn som barn.  

 

Ovanåkers bibliotek har något de kallar ”Lillbibblan” där de bjuder in förskolor och 

föräldralediga till sagostund en gång i månaden. Detta är den enda verksamheten som 

kan räknas riktad till målgruppen 0-3år. Bibliotekschefen berättar att det tidigare fanns 

ett önskemål från föräldralediga om att ha verksamheter för de yngsta, men när det väl 

anordnades, kom inte så många besökare i alla fall. 

 

Söderhamns bibliotek har ett samarbete med Familjecentralen och Öppna förskolan där 

en bibliotekarie med jämna mellanrum kommer och informerar besökande föräldrar om 

vikten av läsning. Annars finns ingen permanent verksamhet för målgruppen 0-3år, 

inget nämns heller i planen. 

 

Hudiksvalls bibliotek nämner i planen vikten om att ha aktiviteter med särskilt fokus på 

barnfamiljer, barn och ungdomar, men som framgick av mitt samtal med min informant 

förekommer inga sådana verksamheter i nuläget på huvudbiblioteket, åtminstone inte 
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för de yngsta barnen och deras föräldrar. Dock har en av filialerna föräldragrupper och 

bokprat. I Hudiksvall besöker även barnbibliotekarien BVC någon gång per termin. 

 

Även Nordanstig skriver om att arbeta intensivt med föräldrar som målgrupp, 

tillsammans med förskola, skola och familjecentraler, men detta intensiva arbete har fått 

hamna i skymundan på grund av tidsbrist. Prioriteringen ligger som ovan konstaterats 

på arbete med skolan. De skriver ju även i planen att de måste få ökade personalresurser 

för att kunna nå de prioriterade grupperna. 

 

6 av 10 biblioteksplaner nämner samarbetet med BVC, vilket verkar vara ett gynnsamt 

samarbete, trots att det inte innebär en verksamhet som är permanent på biblioteken. 

Föräldragrupper träffas oftast en gång på biblioteket och en bibliotekarie berättar om 

vikten av läsning samt delar med sig av boktips. Detta arbete ser så gott som lika ut på 

alla bibliotek, även om det inte nämns i samtliga planer. Kommunerna verkar ha insett 

vikten av en god relation mellan bibliotek, BVC, logopeder och pedagoger. Samtliga 

inom dessa yrkeskårer arbetar med information om vikten av läsning, dock på lite olika 

nivåer. Kanhända är dessa samarbeten ett av resultaten bakom en omvärldsbevakning 

utförd både kommunalt och regionalt eftersom sådan verksamhet fått genomslag i större 

delen av landet.  

 

Söderhamns biblioteksplan tar upp att: 

 
Barnens språkliga utveckling startar långt innan skolåldern. Grunden till erövrandet av språket 

och till att bli en god läsare läggs redan under det första levnadsåret och i den tidiga förskolan 

/…/Biblioteket och boktillgången skall tidigt komma in i barnens liv, genom föräldrar, 

förskollärare, barnavårdspersonal, dagbarnvårdare m.m. (Söderhamn) 

 

Varken i planen eller i mitt samtal med min informant nämns dock någon permanent 

verksamhet för de allra yngsta, som citatet ovan hänvisar till. Som framkommer i mitt 

samtal med min informant i Söderhamn är det både personal-, medel- och tidsbrist som 

ligger till grund för detta, men att medvetenheten om att den språkliga utvecklingen 

grundläggs i de första åren finns där, gör att det finns en ambition att ha sådan riktad 

verksamhet i framtiden. Här kan biblioteksplanen som dokument fungera som ett 

förhandlingsmedel. 

 

Att tillägga är att många av HelGe:s bibliotek har valt att börja med projektet Bokstart. 

Detta projekt riktar sig visserligen till målgruppen 0-3år, men då det inte innebär några 

permanenta aktiviteter på biblioteken har jag valt att inte ta med detta i denna uppsats. 

Bokstart nämns heller inte i biblioteksplanerna eftersom beslutet att gå med i projektet 

togs 2018. 

 

Synen på barnen i planerna varierar som synes. Dels på grund av att det i de allra flesta 

fall handlar om barn som elever eftersom kommunerna prioriterar skolans aktiviteter 

framför fritidsaktiviteter på biblioteken. Med detta sagt finns även en inbördes 

prioritering inom den prioriterade gruppen barn och unga – de allra yngsta faller således 

allt som oftast bort från bibliotekens ordinarie verksamheter i de kommuner där de 

politiska besluten lägger mest tyngd på skolan. I de kommuner där verksamhet för de 

allra yngsta faktiskt bedrivs verkar det finnas en påverkan från kommunen att våga satsa 

på fritidsaktiviteter för hela befolkningen. T.ex. i Sandviken kan man anta att 

kommunen gått in med stöd till bibliotekens verksamheter, bland annat till 
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Litteraturhuset. Även Ockelbo har ett inre driv för småbarnsverksamheter, men här är 

det frågan om det är kommunens prioriteringar eller ett personligt intresse hos ansvariga 

på biblioteket som avgör detta. Likaså i Bollnäs förekommer småbarnsaktiviteter, men 

inget i planen avslöjar om det är ett önskemål från kommunens sida eller om det är 

bibliotekariernas initiativ. Söderhamns kommun verkar ha gjort en omvärldsbevakning 

när det gäller språkutveckling när de konstaterar att den börjar tidigt hos de små barnen 

och att biblioteket borde ha verksamheter för att gynna detta. Här finns visserligen ett 

samarbete, som på många bibliotek, med BVC, men ingen ordinarie verksamhet med 

målgruppen. 

 

5.2 Vad framkommer om synen på språkutveckling i planerna? 
 
Som jag skrev ovan i detta kapitel så är det bara 6 av de 10 biblioteken nämner 

språkutveckling i samband med att de nämner § 8 i bibliotekslagen; att barn och unga är 

en prioriterad grupp och att biblioteken ska främja deras språkutveckling. Dock nämner 

3 av 10 språkutveckling rent allmänt, och två av dessa bibliotek nämner varken barn och 

unga som prioriterad grupp eller språkutveckling enligt lagen. Jag tror att många 

bibliotek, precis som antytts i mitt kapitel om tidigare forskning, fortfarande anser att 

språkutveckling hör andra professioner till. Ett sätt att arbeta med språkutveckling är att 

ta hjälp av andra yrkeskårer för att nå en tilltänkt målgrupp. Därför finns i många 

kommuner ett samarbete mellan bibliotek och BVC. I HelGe:s planer är det som sagt 6 

av 10 bibliotek som nämner ett samarbete med BVC. Även samarbeten med 

familjecentraler, öppna förskolor och fritidsgårdar nämns. I de allra flesta fall sker detta 

samarbete på BVC, men det förekommer även att föräldragrupper kommer till 

biblioteken för information. Detta samarbete har i allra högsta grad att göra med de allra 

yngsta barnens språkutveckling. I Bollnäs finns ett mål att: 

 
Biblioteken utvecklar samarbetet med barnavårdscentraler, öppna förskolor och fritidsgårdar för 

att nå fler inom den prioriterade gruppen. (Bollnäs) 

 

Även Ljusdal skriver på liknande sätt att:  

 
Biblioteksverksamheten kan genom sitt läsfrämjande arbete bidra till att barns och ungas 

läsförmåga och läsförståelse stärks. /citerar sedan § 8 bibliotekslagen/ Samarbete är etablerat 
sedan länge med skola, barnomsorg och BVC. En läsfrämjandeplan som årligen uppdateras, 

finns formulerad för detta arbete. (Ljusdal) 

 

I Nordanstigs biblioteksplan står att: 
 

En gång/termin besöker barnbibliotekarien varje familjecentral och träffar föräldrar och barn. 

Biblioteket samarbetar även med BVC. BVC-sköterskorna kontaktar biblioteket när de önskar att 

barnbibliotekarien ska vara med på deras föräldragrupp för att informera. 

(Nordanstig) 

 
Och Ockelbo skriver att de: 

 
…har även ett gynnsamt samarbete med BVC, där en av föräldragruppernas träffar förläggs i 

biblioteket. Under träffarna presenterar bibliotekarien olika böcker för både barn och deras 

föräldrar, informerar om språkutveckling, bibliotekets lånekort och låneregler. (Ockelbo) 

 

I Hudiksvalls biblioteksplan nämns en bristande läsförmåga som bland annat visas i 

PISA-rapporterna. De skriver att: 



43 

 

PISA-rapporterna har under senare tid tydligt visat på växande kunskapsproblem i den svenska 

skolan. En starkt bidragande orsak till detta utgörs av elevers sjunkande läsintresse och som en 

konsekvens av detta brister i läsförmåga, läshastighet och läsförståelse. Stora satsningar har 

gjorts och måste även fortsättningsvis göras på detta område. Folkbibliotek och skolbibliotek i 

samverkan måste som ett av sina mest centrala uppdrag arbeta med olika aktiviteter inom detta 

område. Insatserna måste starta i förskolan för att sedan fortsätta upp genom grundskolan och 

vidare i gymnasieskolan. (Hudiksvall) 

 

Även här finns alltså lokala politiska beslut om att satsa på språk- och läsutveckling i 

förskola och skola. Det jag skulle önska fanns med här, är istället att insatserna 

kompletteras och skulle komma redan innan förskolan, då de allra första grunderna i 

språkutvecklingen läggs, om konstateras i forskningen jag refererar till. Här visas 

istället bilden av barnen som elever igen, och inte av barn som barn. Kopplat till den 

tidigare forskningen så ges resultat av tidiga insatser i skolarbetet framöver (se bl.a. 

Gross, 2009). Har biblioteken bjudit in de allra yngsta så ökar chanserna att dessa barn 

stannar kvar som biblioteksanvändare och har hjälp av dessa insatser i sin skolgång. I 

mitt samtal med informanten i Hudiksvall berättar hen att de ”…inte har så mycket 

småbarnsverksamhet som man skulle önska”, men om det är prioritering av kommunala 

mål, tidsbrist, hårt hållen budget eller en personalfråga nämns inte. För några år sedan 

hade en barnbibliotekarie Babybokprat, men hen har slutat. Nu prioriteras annat. En av 

filialerna har dock föräldragrupper och bokprat, och någon gång per termin besöker 

Hudiksvalls biblioteks barnbibliotekarie BVC och pratar i föräldragrupper där, detta 

med de små barnens språkutveckling som huvudtema. 

 

I Söderhamns biblioteksplan står att: 

 
Barnens språkliga utveckling startar långt innan skolåldern. Grunden till erövrandet av språket 

och till att bli en god läsare läggs redan under det första levnadsåret och i den tidiga förskolan, 

vilket alla som arbetar med barn, läsning och språkutveckling bör vara medvetna om. En kraftig 

resursförstärkning till skolbibliotek, självklart bemannade med utbildad personal, samt en lika 

omfattande satsning på läsning och språkutveckling i förskolan är av nöden.    samt att  

Bibliotekspersonal, lärare, rektorer, föräldrar, politiker m.fl. kan tillsammans nå långt. Grunden 

till en god läsförmåga läggs långt innan skolåldern och börjar redan på spädbarnsnivå. 

Biblioteket och boktillgången skall tidigt komma in i barnens liv, genom föräldrar, förskollärare, 
barnavårdspersonal, dagbarnvårdare m.m. (Söderhamn) 

 

Här framkommer alltså vetskapen om att det är de tidigaste insatserna som spelar roll 

för en god läsförmåga, men ändå har Söderhamns bibliotek i nuläget inga sådana 

permanenta verksamheter. Som tidigare nämnts har de ambitionen men saknar både tid 

och resurser. En barnbibliotekarie informerar vid några tillfällen på öppna förskolan och 

pratar då om vikten av läsning för den språkliga utvecklingen, men ingen verksamhet 

med språkutvecklande tema är förlagd på biblioteket. 

 

I Ovanåkers plan står att: 
 

Att arbeta läsfrämjande bland barn och ungdomar, för att väcka läslust och stimulera barnen till 

att använda biblioteken, ska vara en prioriterad arbetsuppgift för bibliotekens personal. Ett väl 

utvecklat samarbete med andra vuxna förmedlare är en förutsättning för att nå ut med litteraturen 
till barn och ungdomar. Folkbiblioteken arbetar med distriktsköterskor, förskolepersonal, lärare 

m.fl. Kommunens läsfrämjandeplan uppdateras varje år.   samt att  

I bibliotekets läsfrämjande arbete ingår bl.a.: Föräldrar i BVC:s föräldrautbildning besöker 

biblioteken när barnen är 5-8 månader och får information om vikten av att berätta, läsa och 

sjunga för barnen. (Ovanåker) 
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Omnämnandet av läsfrämjande insatser som ovan förekommer i de allra flesta planerna, 

men endast en (Ockelbo) specificerar att insatserna riktas redan i de mot de allra 

tidigaste åren. 

 

Vägen mellan språkinlärning och läs- och skrivinlärning är kort och detta är något som 

uppmärksammas i Sandvikens biblioteksplan: 

 
Att sprida kunskap om läsandets betydelse och stimulera läs- och språkutveckling är en av våra 

viktigaste uppgifter. Förmågan att läsa och skriva är inkörsporten till allt lärande, för att kunna 

vara delaktig i samhället och attraktiv på arbetsmarknaden.   samt att  

Vi ser lusten som själva förutsättningen för att vilja fortsätta läsa och utveckla sitt språk. Språket 
stimuleras och berättelser får liv genom olika estetiska uttrycksformer: litteratur, bild, film, 

musik och så vidare. (Sandviken) 

 

Här syns en tydlig plan med att bjuda in de allra yngsta; att informera om läsningens 

betydelse, att hjälpa till att utveckla språket och sprida läslusten så att biblioteket även i 

framtiden kommer att fungera som en informationskälla. Sandvikens kommun och 

bibliotek arbetar som synes med den demokratiska frågan om allas rättighet att erövra 

ett språk och att kunna använda det i den demokratiska processen. De skriver även att: 

 
På våra bibliotek kan barn, ungdomar och vuxna skaffa sig kunskaper och stärka sina 

kompetenser och möjligheter. Vi ger barn, ungdomar och vuxna möjlighet att använda språket 

för att uttrycka sig på alla möjliga sätt, med hjälp av olika konstformer och berättelser. 

(Sandviken) 

 
Att kunna uttrycka sig på alla möjliga sätt har som jag redogjort för tidigare att göra 

med det utvidgade litteracitetsbegreppet och mer om hur synligt detta är i 

biblioteksplanerna kommer i följande avsnitt. 

 

5.3 Förekomsten av begreppen early literacy och family literacy i planerna 
 
De teoretiska begreppen litteracitet, tidig litteracitet (early literacy), familjelitteracitet 

(family literacy) nämns över huvud taget inte i planerna. Jag förmodar att detta har att 

göra med att dessa begrepp mestadels förekommer inom forskning och att de inte är 

allmänt vedertagna i verksamheterna. Likväl kan liknande diskussioner, som har med 

family literacy att göra, skina igenom ibland, men då benämns verksamheten som 

”riktad mot familjer”, eller att ”skapa vuxna läsarförebilder”. Ibland skulle jag även 

vilja placera samarbetet med BVC samt öppna förskolan under denna rubrik, eftersom 

detta i själva verket handlar om arbete med litteracitet, men då försvinner huvudsyftet 

med att använda sig av begreppen – att biblioteken använder sig av dessa teoretiska 

begrepp för att få lite mer stöd i sin verksamhet och en tyngd i det arbete de gör med de 

yngsta barnen. Här går det lätt att göra en koppling till diskussionen om 

barnbibliotekariers identitet, och hur man för att få sitt arbete mer uppmärksammat och 

ge det mer pondus, kan införliva både forskning och teoretiska begrepp i sitt arbete. 

 

Det som framkommer i planerna som jag tycker har med både familjelitteracitet och 

tidig litteracitet att göra, men som benämns på andra sätt, är vikten av att skapa vuxna 

läsarförebilder som barnen kan se upp till. Hudiksvall skriver bland annat att: 
 

 Det är även viktigt att rikta insatser och aktiviteter för att stimulera vuxnas läsintresse generellt 

som besöksförebilder på biblioteket. Framförallt för att vuxna i föräldrarollen kan och bör vara 

bra läsförebilder för sina barn.    samt att biblioteket ska 
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Erbjuda aktiviteter för att stimulera till läsning för alla åldersgrupper med särskilt fokus på 

barnfamiljer, barn och ungdomar. (Hudiksvall) 

 

Även Ljusdal skriver att: 

  
Behovet av läsande vuxna förebilder får inte underskattas och lässtimulans genom boktips, 

bokutställningar och författarsamtal ska arrangeras för alla åldrar. (Ljusdal) 

 

Nordanstig ser i sin framtida utveckling en önskan om att: 

 
Biblioteket bör tillsammans med förskolan, skolan och familjecentralen arbeta mer intensivt med 

föräldrar som målgrupp. (Nordanstig) 

 
Även här syns alltså Nordanstigs kommuns prioriterade grupp – skolan. Deras önskan 

om att arbeta med barn som större målgrupp och inte enbart som elever skiner igenom i 

och med att de i större mån vill arbeta med föräldrar som målgrupp för att nå barnen. 

Sandviken nämner också i sin biblioteksplan något som har med läsande förebilder att 

göra. Där finns nämligen ett samarbete med tillverkningsindustrin i kommunen och 

detta har lett till ett framgångsrikt projekt som heter Läs för mig pappa, där männen 

uppmuntras till att ha högläsning för sina barn. Här betonas alltså fritidsläsning, det vill 

säga att de har ett perspektiv av barn som barn och inte barn som elever. 

 

5.4 Synen på biblioteksplaner och vad de visar 
 
I min jämförelse av HelGe-bibliotekens biblioteksplaner kan jag i enlighet med den 

tidigare forskningen påstå att det är tydligt att planerna ser olika ut och att de förmedlar 

olika saker beroende på hur biblioteken har tänkt sig använda dem; som riktlinjer för sig 

själva och sina verksamhetsmål eller som ett politiskt dokument för att påvisa den 

verksamhet man har eller som man önskar att man hade medel till för att nå sina mål. 

Det är relativt tydligt att biblioteken ligger under ett politiskt självstyre eftersom 

verksamheter med förskola och skola i de allra flesta kommuner prioriteras. En analys 

som denna uppmärksammar hur biblioteksplanen kan vara ett redskap som används för 

att uppnå andra aktiviteter än de som beskrivs i planen – det vill säga som ett medel att 

få finansiella hjälpmedel till att täcka medborgarnas behov. Den kan alltså användas 

som en form av förhandling (se Hedemark och Börjesson, 2014). Parallellt med att vara 

ett styrdokument att följa för att uppnå sina mål, har alltså biblioteksplanen även andra 

användningsområden. Skillnaden mellan vad som sägs i planen, alltså det mer teoretiska 

bakom verksamheten och vad som faktiskt görs på biblioteken, det vill säga det 

praktiska arbetet, framkommer i HelGe:s olika planer i och med att det faktiskt 

förekommer planer som inte alls nämner den riktade verksamheten till 0-3åringar som 

de i själva verket har. Därför var det ett klokt val att göra referenssamtal med 

biblioteken för att stämma av hur det ser ut i verkligheten. 

 

I några av planerna framkommer klart vilket syfte planen ska ha. Hofors är tydliga med 

att klargöra att: 
 

Biblioteksplanen är med andra ord ett beslutat styrdokument som beskriver den samlade 

biblioteksverksamheten. /…/ Biblioteksplanen är samtidigt ett strategiskt dokument för 

långsiktig utveckling av biblioteksverksamheten… (Hofors) 

 



46 

 

Det framgick ju även av informanten i Hofors att det är kommunens egna prioriteringar 

som påverkar bibliotekets val av verksamheter. Viljan att ha småbarnsverksamheter får 

ge vika för politiska beslut att satsa på skolans verksamheter, trots att både forskningen 

som refererars till och den omvärldsbevakning som flera bibliotek verkar göra, visar att 

insatser riktade mot de allra yngsta har goda effekter när barnen väl kommer upp i 

skolålder. 

 

Hudiksvall skriver att: 
 

Biblioteksplanen har som central utgångspunkt Hudiksvalls kommuns visionsarbete, berörda 

nämnders verksamhetsplaner, kommunens viljeinriktningar samt den regionala biblioteksplanen. 

Bibliotekets egen arbetsplan är en konkretisering av ovanstående planer och beskriver aktiviteter 

som kommer att genomföras. (Hudiksvall) 

 

Här nämns en egen arbetsplan som jag inte tagit del av. Kanhända är sådana planer mer 

utförliga över vilka verksamheter som bedrivs, men dessa når inte offentligheten och 

ger sålunda heller inte en bild över vad biblioteket är, vill vara eller vad de kan erbjuda 

medborgarna. 

 

I planerna förekommer även önskemål om resurser, och planen är då tänkt som ett 

dokument riktat till beslutsfattande politiker. Här finns alltså belägg för vad som står 

bland annat i Hedemark & Börjessons (2014) definition av olika användningsområden 

av en biblioteksplan. Här förekommer att planen används som förhandlingsdokument 

när Nordanstig skriver att de önskar: 

 
Förstärka personalresurserna på folkbiblioteken för att kunna öka öppethållandet och nå nya 

grupper. Det krävs också ökade personalresurser för att kunna arbeta på ett nytt sätt med de 

prioriterade grupperna/…/ Ska biblioteket även anordna fler läsfrämjande och kulturella 

aktiviteter för allmänheten krävs ökade resurser för detta. (Nordanstig) 

 

Planen kan även vara ett dokument som ger tyngd åt de verksamheter som redan bedrivs 

och för att visa kommunalpolitiker och andra beslutsfattare den viktiga roll biblioteket 

har. I Gävles plan står att: 

 
Det är angeläget att Gävles bibliotek är aktiva och drivande i lokala, regionala, nationella och 

internationella biblioteksfrågor så att biblioteket utvecklas i takt med samhällsförändringar. Detta 

är en förutsättning för att bibehålla den kompetens som behövs för en organisation i samklang 

med användarnas behov. (Gävle) 

 

Här syns hur den nyinstitutionella och skandinaviska institutionella teorin fungerar i 

praktiken: hur biblioteket som organisation påverkas av olika faktorer. Dels för att följa 

de politiska målen, dels för att hänga med i internationella biblioteksfrågor. Det handlar 

både om förändring och stabilitet: att bibehålla bibliotekens kompetens samtidigt som 

biblioteken måste förändras för att vara i samklang med användarnas behov. 

 

Även Sandviken påpekar bibliotekets roll i samhället och de lokala behoven som de kan 

tillfredsställa: 

 
Sandvikens Folkbibliotek är ett generöst, nyfiket och inspirerande bibliotek som utvecklar 
tjänster och service i takt med samhällets utveckling och medborgarnas förväntningar och behov. 

(Sandviken) 
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Bollnäs plan nämner att: 

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

kommunen… (Bollnäs) 

 

Att främja lokala behov och att få stärkta förutsättningar till detta verkar vara ett av 

målen med planerna. Här skiner det igenom ett förhandlingssyfte i planerna – det vill 

säga att om biblioteken ska täcka behoven som finns hos samhällets medborgare, måste 

de få medel till detta från kommunen (se Hedemark & Börjessons, 2014). 

Kompetensutveckling är nära knutet till detta och i 6 av de 10 planerna tas 

kompetensfrågan upp. Sandvikens biblioteksplan nämner ett projekt de deltagit i mellan 

2012 och 2014, KUB-projektet. Detta projekt, står det i planen, skulle: 

 
säkerställa att biblioteken och dess personal utvecklas i takt med användarnas behov - idag och i 

morgon. (Sandviken) 

 

I anknytning till detta står även att:  

 
Vi vill bli ännu bättre på att lära av varandra genom kontinuerlig kompetensutveckling. All 

personal ska ha breda kunskaper inom vitt skilda områden för att biblioteket ska kunna ge 

service som motsvarar medborgarnas förväntningar och behov. Samtidigt ska ansvariga inom 

olika arbetsområden ges möjlighet att ta tillvara och utveckla sina spetskompetenser. 

(Sandviken) 

 

Även här ses syftet bakom planerna som ett förhandlingsdokument riktat till 

beslutsfattande politiker för att dessa ska få en inblick i vilka kompetenser som kan 

rymmas på ett bibliotek och hur detta kan bidra till en positiv samhällsutveckling. 

 

HelGe-samarbetet nämns i alla planer utom en, ibland bara i förbifarten om att man har 

ett samarbete med gemensam katalog, web och transport av medier, men ibland även 

när det gäller kompetensutveckling. Jag har tagit del av Regionbibliotekets (Region 

Gävleborg, 2016) plan och där står att: 

 
Den regionala biblioteksverksamheten ska genom olika projekt och genom metodutveckling 

bidra till utvecklingen av bibliotekens läsfrämjande arbete tillsammans med målgrupper i olika 

åldrar och med olika social bakgrund.   samt att  

 

Den regionala biblioteksverksamheten ska samarbeta med andra kompetensområden och 

organisationer för att utveckla metoder som är språkstimulerande och som uppmuntrar till eget 

skrivande och andra estetiska uttrycksformer.   och att 

 

Den regionala biblioteksverksamheten (Kulturutveckling Gävleborg) är en likvärdig part i 

HelGe-samarbetet, men med ett särskilt strategiskt uppdrag i samarbetet i fråga om: Planering 

för kompetensutveckling och utvecklingsinsatser, ansökningar för finansiering för större insatser, 

omvärldsbevakning, utvärdering och uppföljning.   samt att 
 

Den regionala biblioteksverksamheten ska genom omvärldsspaning analysera trender och dess 

konsekvenser för biblioteksverksamheten. Inte minst gäller detta bibliotekens roll och potential 

att möta växande klyftor i samhället. (Regionbibliotekets biblioteksplan, Region Gävleborg, 

2016) 

 

Denna omvärldsbevakning och trendspaning påverkar i sig verksamheterna på 

biblioteken eftersom regionbiblioteket anordnar utbildningar och temadagar, men 

påverkar det vad som står i biblioteksplanerna? Och hur korrelerar regionbibliotekens 
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rekommendationer mot de lokala besluten i kommunerna? Vilka övriga externa 

styrdokument påverkar bibliotekens planer och verksamheter? Mer om detta i följande 

kapitel. 

 

5.5 Externa styrdokument som eventuellt påverkar planer och verksamheter 
 
De allra flesta av HelGe:s biblioteksplaner nämner UNESCOs och IFLAs 

folkbiblioteksmanifest samt barnkonventionen. Enligt KB (2012) nämner endast 19 % 

av landets bibliotek barnkonventionen i sina planer. Nu var detta i och för sig 2012 och 

någon motsvarande statistik har jag inte hittat för 2018. Jag tror att diskussionen om 

barnkonventionen och hur man ska implementera den i verksamheten har gjort att den 

blivit mer uppmärksammad och att fler bibliotek därför använder sig av den som 

inspiration i arbetet med verksamheterna och planerna. I HelGe är det 7 av 10 

biblioteksplaner som nämner barnkonventionen, 8 av 10 som nämner UNESCO och 4 

av 10 som nämner IFLA. Ofta förekommer utdrag eller citat ur dessa, men inte någon 

mer direkt koppling till hur de påverkar biblioteksverksamheterna. Troligtvis nämns 

dessa externa styrdokument för att de allmänt har stark förankring i biblioteksvärlden 

och att inte visa att man arbetar utifrån dem vore en omöjlighet. Däremot hur 

biblioteken arbetar utifrån dem synliggörs inte i någon större mån. Jag vågar inte 

spekulera i varför, men knyter an till KB (2012) som också uppmärksammat detta, att 

dokumenten nämns men inte någon vidare presentation av hur de implementeras i 

biblioteksarbetet. 

 

Något annat som jag valt att placera här under detta tema är själva HelGe-samarbetet. I 

bland annat Ljusdals plan går att läsa att: 

 
Den viktiga kvalitetshöjande samverkan – HelGe-samarbetet – som finns inom Gävleborgs län 

mellan folkbiblioteken ska fortsätta. Arbetsgrupper med deltagare från de tio ingående 

kommunernas bibliotek, bidrar kontinuerligt till att utveckla biblioteksservicen för medborgarna. 

(Ljusdal)  

 

Här syns en markering till kommunernas beslutsfattare – det är ett givande samarbete 

och kommunerna skulle förlora mycket på att gå ur samarbetet. Ljusdal nämner även 

kompetensutveckling i samband med samarbetet med HelGe och Regionbiblioteket: 

 
Genom olika utbildningsprojekt får personalen kompetensutveckling. I förlängningen kommer 

detta låntagarna till godo och biblioteken blir rustade att möta framtidens utmaningar. Biblioteket 

samarbetar vidare nära med Kulturutveckling – det regionala biblioteket – samt med övriga 

bibliotek i landet när det gäller fjärrlåneverksamhet och utvecklingsarbete.”    samt att  

”Välutbildad personal borgar för kvalité i verksamheten. De snabba förändringarna inom 

biblioteksområdet och i samhället i stort, medför att personalen behöver kontinuerlig 
kompetensutveckling. Utbildning ordnas ofta genom samordnade regionala projekt inom ramen 

för HelGe-samarbetet. (Ljusdal) 

 

Även i Ockelbo nämns samarbetet inom HelGe: 

 
Deltagandet i HelGe-samarbetet ger oss en större möjlighet att tillgodose samhällets behov och 

därmed främja det livslånga lärandet. (Ockelbo) 

 

Här framkommer den positiva inverkan som samarbetet har för de tio kommunerna, 

vilket är något som biblioteken önskar uppmärksamma beslutsfattande politiker om. 
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Ett av de externa dokument som ofta förekommer i planerna är FN:s barnkonvention. 

Yttranden liknande de som följer nedan förekommer i 7 av 10 planer: 
 

I kommunens bibliotek arbetar vi utifrån FN:s barnkonvention och utgår från följande 

grundläggande principer: Barnets bästa i främsta rummet, Alla barn är lika mycket värda, 

Uppmärksamma barn och ungas yttrandefrihet. (Ockelbo) 

 
FN:s barnkonvention ska ständigt beaktas. (Ovanåker) 

 
I vårt arbete med barn och ungdomar utgår vi från FN:s barnkonvention om barns rättigheter. 

Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Vi vill stimulera 

barn och ungdomars läs och språkutveckling, vägleda barn och ungdomar i deras sökande efter 

information och kunskaper, möjliggöra för barn och ungdomar att uttrycka sig och ta del av 

andras sätt att uttrycka sig. (Sandviken) 

 
Som vägledande medarbetarpart i HelGe finns även detta yttrande om barnkonventionen 

från den regionala biblioteksplanen: 

 
De projekt som genomförs ska bidra till att barnkonventionen efterlevs samt att kunskapen om 

barnlitteratur och barnkulturens betydelse ökar.  (Regionbiblioteket) 

 

Men som antyds i KB (2012) nämns inte vidare hur biblioteken väljer att arbeta utifrån 

konventionen. 

 

Samtliga bibliotek nämner bibliotekslagen som riktlinje, man kan säga att detta är det 

främsta externa styrdokumentet som biblioteken följer. Några av de externa påverkande 

organisationer etc. som jag trodde skulle förekomma mer frekvent är Svensk 

Biblioteksförening och Kulturrådet, men de nämns bara i förbifarten i ett fåtal planer. 

Kanhända lämnas föga utrymme till hur dessa externa styrdokument implementeras för 

att lämna mer utrymme till hur biblioteken arbetar med lokalpolitiska 

prioriteringsområden? Kanhända nämns de för att ge planen mer tyngd och för att visa 

att biblioteken har uppmärksammat deras rekommendationer, men att de inte har 

möjlighet att arbeta mer ingående med sådan verksamhetsutveckling eftersom medel 

och personalresurser saknas. Dessa spekulationer lämnas inte mer utrymme i denna 

uppsats. 

 

5.6 Synsätt på bibliotekariens professionella identitet och bibliotekens roll 
 
Påståendet som löper som en röd tråd i den tidigare forskning som jag refererar till, att 

bibliotekarieidentiteten står mitt i en förändringsprocess, är inget som belyses särskilt 

mycket i planerna. Än mindre barnbibliotekariernas roll, som över huvud taget inte 

nämns, inte ens i de partier där barn och unga nämns som en prioriterad grupp. Det 

viktiga och otroligt omfattande arbete som läggs ned på barn och unga nämns inte alls i 

den omfattning som det kanske borde. Däremot är det 6 av 10 bibliotek som påpekar 

vikten av kompetens och kompetensutveckling. Rätt kompetens och rätt typ av 

fortbildning är viktig i dagens snabba samhälle, påpekar några planer. Men här läggs då 

fokus på teknisk kompetens. Hudiksvalls plan nämner denna tekniska kompetens och 

kompetensutveckling kring den: 

 
För att personalen vid samtliga bibliotek ska kunna leva upp till sina uppdrag och den allt 

snabbare tekniska utvecklingen behövs kontinuerlig kompetensutveckling. Denna kan till viss 

del organiseras och genomföras genom att den kompetens som finns i personalgruppen tas 
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tillvara och personalen lär av varandra. Samtidigt måste även spetskompetenser utvecklas. Detta 

gäller inte minst på det tekniska och digitala området. En kompetensutvecklingsplan för perioden 

2016-2019 ska utarbetas. (Hudiksvall) 

 

Även i Gävles plan ställs kompetensfrågan och den professionella identiteten som något 

som ständigt bör bearbetas: 

Alla bibliotek ska aktivt arbeta för ständig kompetens och metodutveckling för att stärka 

personalens professionella identitet och ge dem förutsättningar för att nå beslutade mål. (Gävle) 

 

En av informanterna nämner även osäkerheten hen kände som nyanställd och 

problematiken med att inte riktigt veta vad hen kunde och inte kunde göra. Hen ville 

gärna ha småbarnsverksamheter men visste inte riktigt om kompetensen var god nog. 

Efter ett tag kändes det lättare att bemöta de allra yngsta och deras familjer, men i det 

läget hade hens kommun valt att prioritera annat, bland annat insatser mot skolan, 

framför småbarnsverksamheter. 

 

Hudiksvall är de enda som nämner barnboksutlåning i samband med kompetensfrågan 

och de citerar Svensk Biblioteksförening när de skriver att:  

 
Barnboksutlåning beror på utbud av böcker, aktiviteter samt tillgång på kompetent person. 

(Hudiksvall) 

 

Även Sandvikens bibliotek tar upp kompetensfrågan och skriver att den läsfrämjande 

kompetensen är en framtida nyckelkompetens för bibliotekarierna. De skriver vidare att: 

 
När det gäller läsning kan det konstateras att andelen mycket goda läsare bland barn och unga 

minskat vad gäller längre sammanhängande texter. Här har bibliotekarierna en viktig uppgift att 
sprida läslust. Bibliotekarier behöver vidga sin syn på textbegreppet och öka sin förståelse för 

barns olika textvärldar. Det vidgade textbegreppet innefattar även bildmedier, ljud, film och spel. 

Detta bör bemötas med ett vidare spektrum av aktiviteter på biblioteket. (Sandviken) 

 

Här är ett av de tillfällen jag menar att litteracitetsbegreppet kan kopplas till liknande 

uttryck som har med samma kompetensområde att göra. Begreppen nämns som ovan 

nämnts inte i planerna och det tar tid för teoretiska begrepp som ger tyngd åt 

verksamheterna att arbetas in i en profession.  

 

I Sandvikens plan tas även så kallade metakompetenser upp, de menar att: 

 
Att lära om och lära nytt är en kompetens som blir allt viktigare i lärandeorganisationer; att 

tillägna sig kompetensutveckling och omsätta sitt lärande till värdeskapande handling. En central 
del av denna kompetens är förmågan att samla och sammanföra olika synsätt och bidra till ett 

helhetsperspektiv. Det handlar om förmågan att återupptäcka och utveckla den egna 

verksamheten. Något som kräver förståelse för olika sätt att se på vad bibliotekens uppgift är, i 

personalgruppen och i relation till politiker och allmänhet. (Sandviken) 

 

I ett annat stycke tar Sandviken upp att: 

 
All personal ska ha breda kunskaper inom vitt skilda områden för att biblioteket ska kunna ge 
service som motsvarar medborgarnas förväntningar och behov. Samtidigt ska ansvariga inom 

olika arbetsområden ges möjlighet att ta tillvara och utveckla sina spetskompetenser. 

(Sandviken) 
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Frågan är om dessa spetskompetenser även handlar om kompetensutveckling inom 

småbarnsverksamheter eller om det handlar den mer tekniska kunskapen. En annan 

fråga är också vilken av dessa verksamheter som får mest medel från kommunerna. 

 

5.7 Reflektioner över analysfynd och teorival 
 

Mitt val av teori stämde överens med min förförståelse om att bibliotek som 

organisation påverkas av andra organisationer och eller institutioner inom samma 

kontext. Det kommunala självstyret är en faktor som påverkar bibliotekens inriktning, 

vilket också syns i mitt empiriska material. Allt som oftast är det barn som elever som 

nämns i planerna och inte barn som barn. Den kommunala organisationen är stark och 

har inte enbart en ekonomisk del i det hela. Kommunerna och skolorna får ta del av 

rapporter om nedåtgående resultat i läsförmåga och läsförståelse och genast riktas 

insatser mot skolan. Almerud konstaterade detta redan 2005 och jag ställde i 

inledningen frågan hur det ser ut nu. Det verkar inom HelGe-området vara ett status 

quo, då det i de allra flesta planer framkommer att det är verksamheter gentemot skolan 

som är av första prioritet. MEN av mitt material att döma finns det kommuner som även 

satsar på de allra yngsta barnen. Insatser som riktas tidigt mot de små barnen visar sig 

ha positiva effekter när barnen väl blir elever, vilket också dessa kommuner verkar ha 

tagit fasta på. Dessa kommuner är även de som nämner småbarnsverksamheter och 

olika barnperspektiv i sina planer. De bibliotek som erbjuder verksamheter till denna 

målgrupp visar tydligt sin koppling till både barnkonventionen och andra externa 

styrdokument från biblioteksvärlden och ämnesrelaterad BoI-forskning. Påverkan 

kommer således från flera olika håll. Professionens identitets- och kompetensfrågor 

verkar precis som konstateras i forskningen stå inför ett vägskäl där den ena vägen leder 

mot den verksamhet som i princip alltid bedrivits på barnbibliotek: sagostunder för barn 

från tre år och uppåt. Den andra vägen leder mot småbarnsverksamheter för de allra 

yngsta, med språkutvecklande insatser som tema. Många bibliotek har redan tagit steget 

mot samarbeten med andra professioner som arbetar med små barns språkutveckling, 

detta verkar vara givande samarbeten även inom HelGe. De allra flesta har samarbeten 

med BVC och har tagit fasta på att föräldrautbildning om vikten av att läsa för sina barn 

är något som bibliotek ska arbeta med. Dock sker detta sällan på biblioteken och kan 

inte ses som en permanent verksamhet för barn 0-3år. 

Så att biblioteken som organisation påverkas av en större institution, helt klart, och den 

skandinaviska institutionella teorin om att denna organisation bäst beskrivs som en 

kombination av stabilitet och förändring, verkar vara gällande. 

 

Resultatet här ovan är vad som framkommit i min analys av planerna, nu ska jag här 

nedan sammanfattningsvis göra en övergripande analys och föra en avslutande 

diskussion. 

 

6. Avslutande diskussion 
 
För att återknyta till de forskningsfrågor som ställdes i det inledande kapitlet kommer 

jag nu sammanfattningsvis att försöka besvara dessa genom att kortfattat redovisa de 

resultat som framkommit av analysen samt att föra en avslutande diskussion.  
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1. Hur synliga är prioriteringar från det kommunala självstyret i 

biblioteksplanerna? 

 

Jag vill påstå att de kommunala prioriteringarna genomsyrar de allra flesta planerna och 

det syns ganska markant att det är barn som elever som prioriteras. I bland annat 

Nordanstig och Hofors är detta synligt då mina informanter till och med yttrar detta i 

våra samtal. Även i Nordanstigs plan framgår detta tydligt. Men det finns trots detta 

kommuner som inte gör någon ytterligare prioritering av gruppen barn och unga, och 

även detta är då relativt synligt i de kommuner där verksamheter för de allra yngsta 

faktiskt förekommer. Både Ockelbo och Sandviken är exempel på detta då hela 

kommunen verkar ha ett annat synsätt på barn utifrån både barnkonventionen och att de 

tagit del av forskning kring barns delaktighet, barnperspektiv och barns perspektiv. 

 

2. Hur efterföljs externa riktlinjer (rekommendationer från andra 

myndigheter, föreningar etc.) som har att göra med verksamheter för de 

allra yngsta barnen? 

 

Den allra största riktlinjen att följa är såklart Bibliotekslagen, eftersom den ska fungera 

som ramlag för alla bibliotek. Det är ju även den som sätter kravet (i § 17) att 

biblioteken ska ha en biblioteksplan. Det som framkommit är dock att även om detta är 

en lag som säger att alla barn och unga (0-18 år) ska prioriteras, så förekommer andra 

faktorer som gör att det förekommer ytterligare prioriteringar inom denna grupp. Härtill 

hör prioriteringar som det kommunala självstyret gör. Bibliotekslagen fungerar som en 

ramlag och eftersom det inte finns tydliga riktlinjer för hur den ska tolkas så sker det 

självklart på olika sätt på olika bibliotek och i olika kommuner, därför blir det svårt att 

mäta hur den efterföljs rent allmänt. 

 

De externa dokument från myndigheter och föreningar som förekommer och används 

som inspiration i de flesta planer är Barnkonventionen samt UNESCO:s och IFLA:s 

folkbiblioteksmanifest. Samarbetet inom HelGe och med Regionbiblioteket är också 

något som beskrivs i samband med yttranden om kompetensutveckling. Kulturrådet och 

Svensk Biblioteksförening omskrivs av några bibliotek, och vissa citat hämtas från 

deras riktlinjer och rekommendationer. Det är däremot svårt att veta hur detta efterföljs 

rent praktiskt i verksamheterna, eller om de bara nämns i planerna för att göra den 

tänkta läsaren uppmärksam på att dessa riktlinjer bör följas, men att medel till det 

saknas. I KB (2012) står att många biblioteksplaner nämner andra externa styrdokument 

som rör barn och unga, och att även om målen i planerna sällan kan kopplas direkt till 

dessa externa styrdokument så har de på ett eller annat sätt inspirerat biblioteken. De 

externa styrdokumenten upplevs ge tyngd till biblioteksplanen, men om biblioteken inte 

gör annat än att nämna dem i planerna men inte implementerar till exempel 

barnkonventionen i sina verksamheter i praktiken, så fullföljs inte syftet med att nämna 

dem i biblioteksplanerna. Här kan man även ställa sig frågan om hur kommunerna 

själva arbetar utifrån till exempel barnkonventionen då även de är ålagda att arbeta 

utifrån alla barns rättigheter till att få och kunna ta del av det demokratiska samhällets 

utbud, oavsett om man har erövrat ett muntligt språk eller ej. 

 

Barnkonventionen är det dokument som allra tydligast påpekar vikten av att ge barnet 

de rättigheter som konventionen uppmärksammar. Att ge alla barn rätten till att göra sig 

hörda i alla verksamheter som rör dem är ett tema som jag tycker hör ihop med temat 

delaktighet, något som i sin tur har att göra med barns perspektiv kontra barnperspektiv. 
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Dessa teman finns i de externa styrdokumenten och förekommer även frekvent i den 

tidigare forskning som använts, men i biblioteksplanerna lyser de mer eller mindre med 

sin frånvaro, förutom att barnkonventionen nämns. Hur den efterföljs redovisas inte alls 

precis som antyds i KB (2012). 

 

Temat språkutveckling förekommer i IFLAs riktlinjer (IFLA 2007) samt i Kulturrådets 

texter som bland annat finns i anknytning till projektet Bokstart. Temat kring 

språkutveckling återfinns inte i någon större bemärkelse i biblioteksplanerna, annat än 

när det benämns i samröre med bibliotekslagen § 8. Begreppen som har med litteracitet 

att göra finns i den forskning som Kulturrådet presenterar i samband med Bokstart, men 

begreppet förekommer inte i planerna. Familjelitteracitet och tidig litteracitet 

förekommer indirekt i planerna när riktade insatser till föräldrar och vuxna i barnens 

närhet nämns, men begreppen som sådana förekommer inte alls i planerna.  

 

Med detta sagt kan jag i enlighet med KB (2012) konstatera att endast ett fåtal bibliotek 

inom HelGe efterföljer de externa styrdokument som påvisar vikten av att ha 

verksamheter för de allra yngsta. Detta beror till stor del på bristen av det utrymme som 

det kommunala självstyret lämnar till sådan verksamhet när de istället prioriterar barn 

som elever och inte barn som barn. Jag anser att förekomsten av de externa riktlinjerna, 

eller styrdokumenten om man vill, förhållandevis är liten, och påverkan av dem är 

endast förnimbar. Åtminstone de dokument som enligt forskningen borde lägga grunden 

till bibliotekens småbarnsverksamheter. Det finns trots allt mycket forskning som visar 

på att verksamheter för de allra yngsta är fördelaktiga både för biblioteken men även för 

samhället i stort. Det visar i så fall att biblioteken i större grad borde använda sig av 

forskning som ger tyngd och stöd för sina verksamheter, allra helst i de tillfällen när 

vissa åldersgrupper måste väljas bort för att ge utrymme för verksamheter som 

beslutsfattande politiker kräver att biblioteken ska prioritera. I sådana fall kan det vara 

bra att kunna visa vilken resurs biblioteket kan vara för att minska framtida problem 

med bland annat bristande läsförmåga eller läsförståelse för barnen i skolan. Om alla 

bibliotek hade språkfrämjande verksamheter för de allra yngsta så kan detta bidra till 

minskade framtida kostnader för kommunerna. 

 

 

3. Vad framkommer om småbarnsverksamhet i HelGe:s biblioteksplaner?  

 

Det jag uppmärksammat är att planerna i stor omfattning nämner bibliotekslagen och de 

prioriterade grupperna, i detta fall barn och unga och främjandet av deras 

språkutveckling. Det som däremot inte nämns i någon större omfattning är vilka 

verksamheter som förekommer. Ibland nämns överhuvudtaget inte de verksamheter som 

faktiskt bedrivs, vilket visade sig i mina kontrollerande informationssamtal med 

informanterna på biblioteken. Precis som framgår av KB (2012) är verksamheter som 

rör barn och som nämns i planerna ofta visionära och därför svåra att följa upp med 

kvantitativa mått, samt att dessa visioner ofta är så abstrakta i sin karaktär vilket 

försvårar möjligheten för läsaren att koppla dem till konkreta verksamheter och 

handlingar. De är således inte uppföljningsbara. På de bibliotek som faktiskt bedriver 

verksamheter med målgruppen 0-3 år förekommer ju både fall där dessa verksamheter 

nämns i planerna och andra fall där de inte nämns men ändå förekommer. 

KB (2012) påpekar vikten av att i planerna ta upp det arbete som faktiskt görs på 

biblioteken. Om aktiviteten inte synliggörs blir heller inte personresursen som krävs för 

att kunna erbjuda aktiviteten synlig. Även Bengtsson & Truedsson (2007) skriver om 
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vikten att motivera sina verksamheter för att undgå att bli osynliga eller att stanna i 

utvecklingen. Det jag hade en förhoppning om att finna – en stor utsträckning av 

verksamheter för målgruppen 0-3år – med tanke på det utrymme detta börjar få inom 

BoI-forskningen - får inte det utrymme de borde ha. Och som KB (2012, s. 7) skrev i 

sin rapport Barnen i Planerna: 

 
”Om barnen inte finns med i planerna, hur prioriterade kan de då vara? 

 

 

4. Hur kan förekomsten eller icke-förekomsten av verksamheter för de allra 

yngsta problematiseras i förhållande till bibliotekslagen, det kommunala 

självstyret och de externa riktlinjerna?  

 

Då det övergripande syftet med den nationella bibliotekspolitiken, och kravet på att det 

ska finnas en biblioteksplan, verkar vara att stärka bibliotekens legitimitet i samhället, 

kan jag bara ställa mig frågan hur det kan se så olika ut i landets kommuner. Än mer 

ställer jag mig frågan hur det kan se så olika ut inom samarbetet mellan HelGe-

biblioteken. En tänkbar möjlighet är att då bibliotekslagen endast agerar som en ramlag 

för hur biblioteksplanen ska se ut, lämnar den såklart utrymme för lokala tolkningar 

vilket i sin tur kan bidra till osäkerhet kring vilka verksamheter som ska bedrivas. Det 

finns endast några få riktlinjer på hur biblioteksplanen ska se ut, samtidigt som lagen 

har väldigt konkreta mål. Där konstateras att barn och unga ska ägnas särskild 

uppmärksamhet samt att deras språkutveckling ska främjas, vilket tas upp i de flesta av 

biblioteksplanerna, men vilka verksamheter och vilka åldrar som prioriteras 

framkommer inte i min analys av biblioteksplanerna. Det finns alltså ett glapp mellan 

lag och riktlinjer som gör att denna prioriterade grupp inte alltid lämnas det utrymme de 

har behov av. Åtminstone kommer de allra yngsta barnen ofta i kläm, då det inte 

förekommer riktad verksamhet för 0-3åringar på mer än hälften av huvudbiblioteken 

inom HelGe. En annan tänkbar möjlighet, den egentligen mest tydliga, till varför 

planerna är så olika är såklart kommunernas egna prioriteringar och att biblioteken är 

kommunalt styrda. Biblioteksplanerna ÄR olika på grund av olika faktorer. Jag ställer 

mig då frågande till hur mycket biblioteken kan töja på vad som är deras grunduppdrag 

enligt lag och vad är egentligen grunduppdraget? Bibliotekslagen presenterar ett av 

dessa uppdrag: Att arbeta med den prioriterade gruppen barn och unga för att främja 

deras språkutveckling. Denna målgrupp innefattar enligt bibliotekslagen alla mellan 0 

och 18 år. Att arbeta med de yngsta ingår sålunda i detta uppdrag. Alla barn och unga är 

prioriterade men inget framkommer om någon prioritering dem emellan i olika 

åldersgrupper. Går det sålunda att bortprioritera vissa genom att prioritera andra? Kan 

verksamheter som riktas enbart till skolbarn prioriteras eftersom kommunerna och 

politikerna styr biblioteken till det? Kan politiken hävda att biblioteken bara ska satsa 

på skolbarn, som fallet verkar vara i till exempel Nordanstig? 

 

Som framgår av den tidigare forskningen jag angett spelar användningen av 

styrdokumenten en viktig roll i hur biblioteken arbetar med sina verksamheter. Jag tror 

att det finns ett behov av att specialisera sin verksamhet gentemot målgruppen små barn 

men samtidigt fortsätta ha sin ordinarie barnverksamhet. Här ses en tydlig del av den 

skandinaviska institutionella teorin om att organisationer, och kanske i detta fall 

professionen inom denna organisation, bäst beskrivs som en kombination av både 

förändring och stabilitet. Som framgår av min empiri anser sig några bibliotek inom 
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HelGe inte ha tid, personalresurser eller budget till övers för de allra yngsta barnen, då 

kommunerna själva har strikta anvisningar till vad som ska prioriteras.  

 

Vad kan vi dra för slutsatser från de externa styrdokumenten som biblioteken, och 

kommunerna för den delen, har att förhålla sig till? Barnkonventionen sätter ingen gräns 

mellan barn i olika åldrar, det finns ingen möjlighet att dra alla barn över en kam 

eftersom konventionen handlar om barnets rättigheter, inte barnens i allmänhet. Unesco 

och IFLA rekommenderar att biblioteken har verksamheter för de allra yngsta, IFLA i 

allra högsta grad då de till och med har de bestämda riktlinjerna i IFLAS Guidelines for 

library services to babies and toddlers (IFLA 2007). Kulturrådet satsar på de allra 

yngsta genom projekt som Bokstart och Svensk Biblioteksförening hävdar att:  

 
Barns och ungdomars användande av biblioteket ska inte begränsas av ekonomiska hinder. 

(Svensk Biblioteksförening, 2003).  

 

Vad är det då som gör att det finns hinder för de yngstas verksamheter? Och är de 

hinder eller vad ska de betraktas som? Härav kommer mitt intresse för ämnet samt 

varför jag valde titeln till detta arbete: ”Småbarnsverksamhet för de allra yngsta - 

belastning eller belöning i grunduppdraget?” Och är det en belastning för kommunerna 

ekonomiskt när de i längden får en belöning genom att de tidiga insatserna ger trygga 

och väl språkutvecklade medborgare? (Gross, 2009) 

 

Svensk biblioteksförenings ger förslag på hur biblioteken ska arbeta utifrån 

barnkonventionen. De menar bland annat att:  

 
Rekommendationerna för folkbibliotekens barn och ungdomsverksamhet bygger på tillämpbara 

artiklar i konventionstexten. De kan användas som en utgångspunkt för ett tydligare 
barnperspektiv när man formulerar mål för verksamheten och i utformningen av det dagliga 

arbetet på biblioteken. (Svensk Biblioteksförening, 2003)  

 

I diskussionen kring småbarnsverksamhetens vara eller icke vara, och i varats fall 

verksamhetens syfte, utformning och innehåll, är det viktigt att fundera på vad 

biblioteken i slutänden vill med dessa verksamheter. De måste ställa övergripande och 

självkritiska frågor som kretsar kring synen på de allra yngsta barnen och vilka 

verksamheter biblioteken erbjuder dem. Några frågor som är viktiga för biblioteken är 

vilka värderingar de har mötet med barn, hur de själva ser på bibliotekens uppdrag, hur 

de tillgodoser barnens perspektiv i verksamheterna och vad som kan förändras eller 

förbättras i detta arbete. Vilket synsätt på barn som kommer till uttryck i 

verksamheterna och vad biblioteken berättar utåt till allmänheten om detta, är något som 

kan belysas i biblioteksplanerna. Biblioteksplanerna kan användas mer strategiskt i 

sådana fall där mer medel och resurser krävs. Det är även, som framgår av den tidigare 

forskning som presenterats, nödvändigt att medvetandegöra om man har ett 

barnperspektiv och/eller barns perspektiv i sina verksamheter.  

 

Genom att studera HelGe:s biblioteksplaner ville jag få kunskap om vilken bild av sig 

själva som biblioteken förmedlar utåt, samt att få fördjupad kunskap om hur det 

kommunala självstyret ”lägger ribban” för vilka verksamheter som bedrivs. Genom 

diskussionen om barns rätt till delaktighet etc. som presenterats kan man se hur 

biblioteken arbetar kring just verksamhet för de allra yngsta, delaktighet och de olika 

barnperspektiven. Min förhoppning att se att småbarnsverksamhet faktiskt nämns i 

planerna blev dock inte infriad. Jag är dessutom förvånad att det förekommer 
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förhållandevis lite verksamheter för de allra yngsta, och de verksamheter som faktiskt 

bedrivs får ytterst lite plats i biblioteksplanerna. Det viktiga och otroligt omfattande 

arbete som läggs ned på barn och unga nämns inte alls i den omfattning som det borde. 

Precis som i Barnen i planerna (KB, 2012) kan man då ställa frågan hur prioriterade 

barnen då egentligen är. Att synliggöra detta skulle kunna vara ett sätt att få mer medel 

till verksamheterna. Att skriva om det faktiska arbetet som bedrivs, att benämna de 

dagliga verksamheterna och hur många resurser som krävs och hur dessa insatser 

påverkar barnen och samhället i framtiden, kan vara ett lämpligt förhandlingsmedel. 

Biblioteksplanerna kan utvecklas mer för att göra verksamheterna synliga och anta lite 

mer av tanken ”syns du så finns du”. De kan även användas som förhandlingsmedel 

gentemot beslutsfattande politiker, för om biblioteken fått riktlinjer att förhålla sig till 

och att stödja prioriterade grupper enligt lag, då sitter de absolut i ett förhandlingsläge 

där det dels gäller att visa vad man redan har och dels vad man behöver för att uppfylla 

målen. Med ytterligare resurser skulle biblioteken kunna göra en kartläggning över de 

behov som finns och vilka förutsättningar som biblioteken har att täcka dessa behov. 

Biblioteken kan på detta sätt medvetandegöra vad man är, vad man har och vad man 

borde ha. Här kommer alltså både kompetens och identitetsfrågan in. Detta kan minska 

risken att ha ett alltför generellt utbud som inte gynnar en prioriterad grupp som helhet, 

till exempel hela spannet av barn och ungdomar 0-18 år. För att stärka sin status, och för 

att marknadsföra hur biblioteken med sin kompetens kan bidra till att sänka eventuella 

framtida samhällskostnader genom att ha läsfrämjande insatser redan från start i barnens 

liv, kan biblioteksplanerna visa bland annat beslutsfattande politiker vilket viktigt arbete 

biblioteken har och hur de inte enbart är ålagda att arbeta utifrån kommunernas villkor 

utan även utifrån bibliotekslagen och internationella riktlinjer. Här kan man även lyfta 

frågan hur långt ett folkbibliotek ska behöva pressas på resurser som egentligen borde 

ligga på ett skolbibliotek? Enligt lag ska alla skolor ha tillgång till ett skolbibliotek, men 

verkligheten ser inte sådan ut eftersom det inte anges några riktlinjer för hur ett 

skolbibliotek ska se ut eller vara och verksamheten förläggs därför på folkbibliotek och 

integrerade bibliotek. Här behövs klarare riktlinjer, men det hör till en helt annan 

diskussion än vad som ämnas ta upp här. 

 

I mitt metodkapitel beskrevs hur jag tänkte mig, genom en innehållsanalys, kunna 

utröna biblioteksplanernas innebördsaspekt och att jag anade att det kunde finnas både 

en koherenta (att dokumentet hålls ihop av ett ämne) och kommunikativ (har ett 

budskap att förmedla) innebörd. Vad är så innebördsaspekten och vad vill planerna 

förmedla? Innebördsaspekten har baserats på att jag studerat förekomsten av vissa 

uttryck, idéer eller teman i planerna och baserat på interpersonaliteten har jag undersökt 

vad och hur biblioteken informerar om sig själva och sina verksamheter. Det går att ana 

att det finns mycket att läsa mellan raderna i planerna, och att både det manifesta 

(synliga) och latenta (underförstådda) innehållet säger något om verksamheterna som 

bedrivs på biblioteken. Att de olika planerna är koherenta i sitt slag gäller i vart fall inte 

synsätten på barnverksamheter, för då skulle vi få se fler verksamheter för de allra 

yngsta än vad som i själva verket finns.  
 

Det jag har en önskan eller vision om är att HelGe-biblioteken skulle ha ett gemensamt 

styrdokument som enbart handlar om den prioriterade gruppen barn och unga och hur 

man ska arbeta med hela den gruppen, inte enbart delar av den. På Regionbiblioteket i 

Gävleborgs hemsida kan man antyda en vision om ett sådant samarbete: 
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Barn och ungdomar är enligt bibliotekslagen en prioriterad målgrupp. Genom Gävleborgs 

bibliotekskluster Helgebiblioteken har vi en gemensam vision för arbetet med länets barn och 

unga. Tillsammans kan vi lägga grunden för en bra och likvärdig biblioteksverksamhet för barn 

och unga i Gävleborg. FN:s konvention om barnets rättigheter, olika styrdokument och 

respektive kommuns biblioteksplan ska vara basen i detta strategiska arbete. (Region Gävleborg, 

2015b) 

 

Ett sådant gemensamt dokument skulle ge tyngd och förhandlingskraft för att få medel 

till nödvändiga insatser för att nå alla i den prioriterade gruppen, även de allra yngsta 

barnen. Jag är dock medveten att det är svårt att arbeta fram en sådan plan eftersom 

biblioteken är styrda av olika kommuner, men det skulle kunna vara en styrka att ha en 

gemensam plan att förhandla med. Dessutom skulle det vara ett dokument som stärker 

och ger tyngd åt bibliotekens identitet och vad de står för. Ett gemensamt styrdokument 

skulle dessutom öka både den koherenta och den kommunikativa delarna av 

biblioteksplanernas innebördsaspekt. För vad betyder det egentligen att ”bara” hälften 

av HelGe:s bibliotek har verksamheter för de allra yngsta? Vilken effekt och vilka 

konsekvenser får det för de bibliotek som inte har det? Biblioteken må vara lockade av 

den effekt de ser att tidiga insatser ger och viljan att erbjuda verksamheter för de yngsta 

finns kanske, men det saknas ofta medel till att genomföra dem. Konsekvenserna 

hamnar nog snarare hos kommunerna och de elever som kommer att behöva extra 

resurser för att de inte uppnår de krav som skolan ställer på läskunnighet och 

läsförståelse. 

 

Så, för att återgå till detta arbetes rubrik om verksamheter för de allra yngsta är att 

betrakta som en belastning eller belöning, så kan jag bara konstatera att biblioteken och 

kommunerna inte riktigt är ”där” än för att kunna kalla det för belöning, i alla fall inte 

på det sätt som Knoll (2014 och 2016) antyder att det kan vara. Även om hon inte 

använder begreppet belöning (reward), så är det vad som framgår i hennes texter att hon 

tycker att biblioteksarbete med de allra yngsta är. Arbetet med de allra yngsta inom 

HelGe kan heller inte betraktas som belastning då sådan verksamhet på många håll är 

önskad men omöjliggörs på grund av bristande medel eller resurser. Belastningen ligger 

i de allra flesta situationer på bristande medel och personalresurser, jag hoppas i alla fall 

att det inte beror på ett ”bristande intresse” för att arbeta med de allra yngsta. Min 

förhoppning är att denna uppsats bidrar till att väcka frågor och möjlighet till reflektion 

och att den på så vis kan användas som ett verktyg för utveckling av 

småbarnsverksamheter för de yngsta. Den har förhoppningsvis även bidragit till en 

inblick i hur HelGe-biblioteken arbetar med småbarnsverksamheter och vad som 

påverkar dem och ger dem möjligheter att göra detta eller inte. Kopplat till den tidigare 

forskningen så finns det ju faktiskt några bibliotek som följer både externa riktlinjer från 

biblioteksvärlden och kommunernas prioriteringar. Det ena behöver inte utesluta det 

andra. Det jag i min problemformulering hade en förhoppning om - att utröna vad som 

påverkar biblioteken och biblioteksprofessionen mest: det kommunala självstyret med 

dess inbördes prioriteringar eller prioriteringar utifrån rekommendationer från 

inspirerande institutionella instanser – har gått att spåra i planerna vilket visade sig av 

innehållsanalysen. Syftet var ju att få fördjupad kunskap och förståelse för hur 

folkbiblioteken inom HelGe arbetar med verksamheter för de allra yngsta barnen samt 

att klargöra relationerna mellan bibliotekslag, det kommunala självstyret och externa 

påverkande styrdokument och hur dessa i sin tur eventuellt påverkar 

småbarnsverksamheterna. Förhoppningsvis faller uppsatsens resultat inom ramen för 

samtida BoI-forskning på ämnet småbarnsverksamheter och studier kring användandet 

av biblioteksplaner.



 

7. Förslag till fortsatt forskning 
 
Det finns otroligt många infallsvinklar i detta ämne som kretsar kring 

småbarnsverksamheter och språkutveckling, och jag har stött på flera intressanta 

diskussioner som knyter an till denna uppsats: 

 

 

 
Om samarbete mellan bibliotek, BVC, förskolor och öppna förskolor – alla yrkesgrupper som 

har att göra med de yngsta barnens språkliga utveckling. Hur fungerar dessa samarbeten? Hur 

kompletterar de olika yrkesgruppernas information varandra? 

 
 

Om regionbibliotekens ”strävan” för att få folkbiblioteken att ”haka på” projekt med 

läsfrämjande insatser. 

  

 

Hur arbetar man rent praktiskt på biblioteken med småbarnsverksamhet 0-3år? 

 

 

Om implementeringen av barnkonventionen rent praktiskt och om barns möjlighet till 

delaktighet, i alla åldrar (oavsett om man erövrat ett språk eller ej). 
 

 

Kartläggning av HelGe-kommunernas behov av ökade småbarnsverksamheter kontra de resurser 

som finns för att bemöta dessa behov. 

 

 

Om förhållandet mellan bibliotekslagen och kommunala politiska beslut. Hur långt kan 

kommunerna bestämma vad biblioteken ska prioritera när bibliotekslagen kanske prioriterar 

något annat? 
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Bilaga 1 

 

 

Definition av FNs barnkonvention.  

 

FN:s konvention om barnets rättigheter (Regeringen, 1990), Barnkonventionen eller 

Barnrättskonventionen som den även kallas, antogs av FN:s generalförsamling redan 

1989. Det övergripande syftet är att ge alla barn, oavsett bakgrund rätt att behandlas 

med respekt samt att de ska ha möjlighet att komma till tals i ärenden som rör dem. I 

alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa alltid komma i första hand. Barn är i detta 

fall alla i åldrarna 0-18år. 

Något som är unikt med Barnkonventionen är att alla medverkande länder röstade för 

barnkonventionens antagande i FN:s generalförsamling, och idag har nästan alla dessa 

länder ratificerat den. Detta, att ratificera den, innebär att ett land har bundit sig rättsligt 

till att förverkliga det som står i konventionen. Sverige var ett av de länder som var först 

med att göra detta, redan 1990. Inom kort, år 2020, kommer barnkonventionen 

dessutom att bli lag i Sverige. 

Konventionen handlar i stort om barnens rättigheter och betonar föräldrars och den 

utvidgade familjens roll och ansvar för barnet. Barnkonventionen består totalt av 54 

artiklar. Av dessa är 41 ”sakartiklar” som påvisar vilka rättigheter varje enskilt barn ska 

ha. Fyra av dessa sakartiklar ska fungera vägledande för hur resten av konventionen ska 

tolkas. Artikel 2, 3, 6 och 12 är sålunda benämnda som de fyra huvudprinciperna och 

när man läser de övriga artiklarna ska de tolkas genom dessa fyra. Mer om 

huvudprinciperna finns att läsa i informationsrutan nedan. 

 

Vad innebär barnkonventionen i nuläget för bibliotekens barnverksamheter?  Eftersom 

det är helt nyligen som beslutet att göra barnkonventionen till lag togs, så har det inte 

inneburit så mycket i praktiken än förutom att alla, sedan ratificeringen 1990, är ålagda 

att arbeta utifrån barnens bästa. Hittills har det inte funnits några riktlinjer på hur att 

arbeta utifrån barnkonventionen, men framgent kommer den förhoppningsvis bland 

annat att motivera hur biblioteken tänker kring delaktighetsbegreppet i praktiken. Se 

kapitlen som bland annat handlar om barns delaktighet. Att Sverige ratificerat 

barnkonventionen innebär att det är en fråga som görs gällande för alla kommuner, 

myndigheter och institutioner runtom i landet och att alla verksamheter som berör barn 

ska utformas med barnrättskonventionen som underlag (Johansson & Hultgren, 2018). 

Johansson & Hultgren skriver även att barnbiblioteken i Sverige är mitt inne i en 

dynamisk förändring och utveckling. De påpekar att det både historiskt sett och samtida 

finns förvånansvärt få studier om biblioteksverksamheter för barn och deras behov. När 

nu barnbiblioteken på senare år fått mer uppmärksamhet i forskningen kan det ses som 

både en drivkraft och ambition att implementera barnkonventionens tankesätt i 

barnbibliotekens verksamheter. Speciellt borde idén om barns delaktighet belysas, 

menar Johansson & Hultgren (2018). 

 

Svensk Biblioteksförening (2003) presenterade i sin broschyr På barns och ungdomars 

villkor att: 

 
Alla barn och ungdomar har rätt till bibliotek. Bibliotekens insatser för barn och ungdomar utgår 

från FN:s konvention om barnets rättigheter och syftar till att i alla tillämpbara delar uppfylla 

barnkonventionen. Barnens bästa ska alltid komma i främsta rummet. Det innebär att: 



 

Barnperspektivet ska vara utgångspunkten för biblioteket. Barns och ungdomars egna behov ska 

vara vägledande för verksamheten. De ska kunna påverka denna och de ska erbjudas möjligheter 

att uttrycka sig i biblioteket. 

 

I Biblioteksbladet nr 07 2018, även det utgivet av Svensk Biblioteksförening, skriver de 

två verksamhetsutvecklarna Christine Wennerholm, Region Gävleborg och Ann Catrine 

Eriksson, Länsbibliotek Sörmland, i artikeln Dags att följa barnkonventionen, att de på 

Next Library-konferensen i Berlin (12-15/9 2018) presenterade en ny svensk modell för 

hur man implementerar barnkonventionen i bibliotekens verksamhet. De skriver bland 

annat att: 

 
Alla vuxna har ansvar för att kompensera för att barn inte har någon makt. Barn kan inte rösta 

och har inte tillgång till några maktpositioner i samhället. Men vi kan hjälpa dem att få sina 

mänskliga rättigheter tillgodosedda genom att använda de verktyg vi fått från FN, de 54 

artiklarna i barnkonventionen. (Wennerholm & Eriksson, 2018, s. 11) 
 

De trycker särskilt på artikel 12 som säger att när en offentlig verksamhet, såsom 

bibliotek, ska fatta beslut om något som rör barn, så har barnen rätt att bli hörda och 

uttrycka sina åsikter. Hur detta ska bli genomförbart kräver ett visst synsätt på barn och 

deras delaktighet (detta är något som tas upp i kapitel 2.1). Det ligger på 

bibliotekschefernas ansvar att verksamheten arbetar utifrån barnkonventionen, inte 

enbart på barnbibliotekarierna. Därför har fyra verksamhetsutvecklare (vid Region 

Örebro län, Region Östergötland, Region Gävleborg samt Länsbibliotek Sörmland), 

tagit fram en modell som ska fungera som ett stöd för cheferna i 

verksamhetsplaneringen.  

 

Modellen består av åtta steg som alla bygger på varandra, med början nedifrån: 

 
8. Du har implementerat barnkonventionen 

7. Du säkerställer kvalitet och hållbarhet 

6. Du säkerställer fortbildning för alla medarbetare 

5. Du skriver en handlingsplan för implementeringen 

4. Du lär dig hur du kan göra en prövning av barnets bästa 

3. Du lär dig om artiklarna i barnkonventionen 

2. Du ser till att det görs en kartläggning av nuläget i din verksamhet och kommun 

1. Du vet att barnkonventionen finns 

 

Med denna modell kan arbetet med att implementera barnkonventionen i sin verksamhet 

underlättas, och arbetet med småbarnsverksamhet får möjligtvis ett större utrymme. Mer 

om detta finns att läsa i Eriksson, Holmén, Wennerholm & Blomberg (2019) Löpa linan 

ut. Bibliotekschefers strategiska modell för implementering av FN:s konvention om 

barnets rättigheter. 

 

Tankar om bibliotek, demokrati, rätten till språkutveckling och läsning löper som en röd 

tråd i denna uppsats, varför jag känt en nödvändighet till en förklaring, men av 

utrymmesskäl har jag valt att ta upp detta i en bilaga. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Barnkonventionens fyra huvudprinciper 

”Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och 

rättigheter. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen 

gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har 

ratificerat den. 

Artikel 3 anger att det i alla åtgärder som rör barn i 

första hand ska beaktas vad som bedöms vara barnets 

bästa. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens 

grundpelare och har analyserats mer än något annat 

begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa 

måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till 

barnets egen åsikt och erfarenhet. 

Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, 

överlevnad och utveckling. Artikeln handlar inte bara 

om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, 

moraliska, psykiska och sociala utvecklingen. 

Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka 

sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör 

honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas 

till barnets ålder och mognad.”  

 

(Barnombudsmannen, 2018a) 
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Om bibliotekslagen 

 

SFS nr: 2013:801, Bibliotekslagen är en ramlag som alla bibliotek i Sverige har att 

förhålla sig till. I den presenteras bland annat de användargrupper som ska prioriteras, 

varför den är av relevans att nämna i samband med denna studie eftersom barn och unga 

är en av dessa prioriterade grupper.  

 

Jag presenterar här bara vissa stycken i denna lagtext, de som på ett eller annat sätt är 

relevant i just denna studie. I just utformningen av biblioteksplaner är bibliotekslagen 

att betrakta som en ramlag, som ska genomsyra alla verksamheter på biblioteket. 

 

1 §   I denna lag finns bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. Det allmänna 

biblioteksväsendet består av all offentligt finansierad biblioteksverksamhet och utgörs 

av: 

   1. folkbibliotek, 

   2. skolbibliotek, 

   3. regional biblioteksverksamhet, 

   4. högskolebibliotek, 

   5. lånecentraler, och 

   6. övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet. 

 

2 §   Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska 

samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och 

intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i 

övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. 

 

7 §   Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. 

Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan 

användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. 

 

8 §   Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att 

främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda 

litteratur utifrån deras behov och förutsättningar. 

 

11 §   Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva 

regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling 

och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. 

 

17 §   Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på 

biblioteksområdet. (Riksdagen, 2013) 
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Centrala begrepp inom kvalitativ innehållsanalys: 

Manifest innehåll: det synliga, explicita innehållet 

Latent innehåll: det underförstådda, implicita 

innehållet 

Analysenhet (unit of analysis): den enhet man vill 

uttala sig om till exempel personer, ett program, ett 

land, en artikel (en biblioteksplan?) 

Meningsenhet (meaning unit, content unit, coding 

unit): den del av text som man väljer att analysera och 

koda, t.ex. ord, meningar, textstycken eller hela 

artiklar. 

Kod: den egenskap eller etikett som ges en viss 

meningsenhet (t.ex. ett visst ord, begrepp eller en viss 

betydelse) 

Kategori: ett kluster av koder som till sitt innehåll 

liknar varandra. Kategorierna är eller ska vara internt 

sett homogena och externt sett heterogena samt bör 

helst (om möjligt) vara varandra uteslutande. 

Tema: ett övergripande tema bestående av kategorier. 

Kondensering: den process varigenom 

meningsenheter sammanfattas och komprimeras i 

kategorier och teman. 

Abstrahering: den process varigenom den 

kondenserade texten abstraheras, det vill säga beskrivs 

och tolkas på en högre abstraktionsnivå (till exempel i 

förhållande till en teori)   (Zhang & Wildemuth, 2017) 

 



 

Bilaga 4 

 

Definition av Litteracitet.  

 

Wasik (2012) beskriver att engelskans begrepp literacy har gått från att enbart handla 

om konsten att kunna läsa och skriva till att bli ett mer komplext och flerdimensionellt 

begrepp som innefattar många fler egenskaper som grundläggs redan vid födseln. 

Literacyutvecklingen pågår under hela våra liv, menar Wasik (2012), men grunden 

läggs redan i våra yngsta år. Därför är det viktigt att barnet redan från start får en stadig 

grund att stå på, med hjälp av bland annat familjen – därav de inom forskningen 

utvidgade begreppen family literacy samt early literacy. Dessa begrepp presenteras mer 

utförligt i kapitel 2.3 som handlar om begrepp som används kring olika språkliga 

förmågor. 

Literacy, eller svenskans översättning litteracitet som jag använder, är ett begrepp som 

ofta används i studier kring språk- och skriv- och läsutveckling. Att utveckla sin 

litteracitet, med alla aspekter av begreppets innebörd, har med demokratiska rättigheter 

att göra anser jag, vilket är anledningen till att begreppet tagits med i denna uppsats. 

 

Wasik (2012) visar att det inte enbart är familjens talade språk som avgör vilken 

riktning barnets språkutveckling tar, det har även att göra med familjens kultur och 

traditioner. Barnets språkutveckling är lika mycket beroende av föräldrarnas 

engagemang som deras bakomliggande kulturella och sociala kapital. En familj som ger 

barnet tillgång till böcker, som ”bygger upp” en stimulerande och utvecklande miljö i 

hemmet och som engagerar sig i barnets språkutveckling får ett litteracitetsrikt (min 

benämning) barn. En familj som däremot inte gör detta, eller som kanske inte har 

kunskapen eller traditionen bakom sig att kunna stimulera barnens tidiga språk- och 

litteracitetutveckling, riskerar att ge barnet en sämre grund att stå på vilket i sin tur kan 

göra att dessa barn kan få det svårare i skolan (Wasik, 2012). Bibliotekens arbete för att 

nå ut till småbarnsföräldrar för att informera om detta, är något som på senare tid börjat 

utvecklas vidare i samarbeten med andra yrkeskategorier som har med små barns 

utveckling att göra, däribland samarbeten med BVC-sköterskor, logopeder och 

pedagoger i skolan.  

 

Early literacy eller tidig litteracitet, är något som har sin början i det tidiga vardagslivet 

och de aktiviteter barnen tidigt involveras i. Det handlar alltså om stimulans av språk- 

och litteracitetutveckling hos de allra yngsta barnen. All form av litteracitet uppstår 

tillsammans med andra, precis på samma sätt som i språkutvecklingen. Björklund, 

(2008, s. 24), skriver att: 

 
Litteracitet kan således sägas vara kulturellt betingat och något som barn erövrar i samspel med 

sin omgivning, där barnet självt är den ena aktiva individen och människorna de möter är deras 
samspelspartners. 

 

I ett bredare perspektiv, skriver Björklund (2010), måste vi även ta med andra sätt att 

kommunicera än tal och skrift när vi talar om hur budskap kommuniceras. Här åsyftas 

hur tal, gester, symboler, bilder och musik är delar som måste räknas in av detta bredare 

perspektiv på vad litteracitet är. Det finns sålunda forskningsfält som kallas ”early 

childhood literacy” eller som i detta fall ”early literacy”, där man betraktar de allra 

yngsta barnens litteracitet som all form av kommunikation de kan ta till sig och 



 

kommunicera tillbaka. Björklund skriver om vikten av berättande, läsande, skrivande, 

sjungande, tillgång till bilder och symboler, både i och utanför hemmet. Detta 

resonemang kan även kopplas till diskussionen om barns deltagande i olika former av 

evenemang, och hur de kommunicerar genom sina kroppar när de inte har ett talat språk. 

Delaktighetsbegreppet har tidigare nämnts i kapitlet om synsätt på barn, och kan alltså 

även kopplas till hur barn görs delaktiga genom att kommunicera genom sina kroppar i 

bristen på ett erövrat språk. 
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Förtydligande bilder till analysen. 

 

Nedan förklaras hur jag grupperat de olika analysdelarna som ska ligga till grund för 

besvarandet av forskningsfrågorna i denna uppsats:  

 

Teman såsom 1,2,3, 4, 5 och 6 har alla att göra med synen på barn, bibliotek, 

delaktighetsbegreppet och barnperspektiv att göra och hamnar sålunda under en och 

samma analysenhet i avsnitt. 

 

Tema 7, 8, 9 och 10 handlar om språkutveckling och främjande insatser att göra och 

bildar därför en enhet. 

 

Tema 11, 12, 13 och 14 handlar om externa styrdokument som påverkar 

biblioteksplanerna och samsas under ett eget avsnitt. 

 

Tema 15, 16, 17 och 18 har att göra med kompetens- och identitetsfrågor samt 

samhällets behov och bibliotekssamarbeten att göra och hamnar under ett analysavsnitt.  

 

Förklaring: Där rutan markerats med x finns en förekomst av det aktuella temat. I de fall 

där rutan markerats med backslash (/) är förekomsten av det kodade temat något vag i 

sin betydelse. Benämningen kan vara väldigt lik det kodade temat, men inte ordagrant 

ha samma betydelse. Exempelvis kan family literacy och utbildning i föräldrarollen som 

läsförebild för sina barn antas ha samma innebörd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teman kopplade till synsätt på barn och småbarnsverksamheter

Bolln
äs

Gävle

Hofo
rs

Hudiksv
all

Lju
sd

al

Nord
ansti

g

Ock
elb

o

Ovanåker

Sandviken

Söderh
am

n

1. Barn och unga omnämns som prioriterad grupp enligt lagen? x x x x x x x x 8 av 10

2. Bibliotekslagen om barns språkutveckling omnämns? x x x x x x 6 av 10

3. Småbarnsverksamhet med särskild inriktning på 0-3 år? / 1 av 10

4. Samarbete med BVC, öppna fsk eller dylikt omnämns? x x x x x x 6 av 10

5. Särskild del i planen som handlar om barn och unga? x x 2 av 10

6. Barns delaktighet omnämns? Alternativt barnperspektiv. x / / x 4 av 10

Teman kopplade till främjande insatser

Bolln
äs

Gävle
Hofo

rs

Hudiksv
all

Lju
sd

al

Nord
ansti

g

Ock
elb

o

Ovanåker

Sandviken

Söderh
am

n

7. Språkutveckling omnämns? (ej enligt lag specifikt) x x x 3 av 10

8. Litteracitetsbegreppet omnämns? / 1 av 10

9. Family/early literacy omnämns? / / / / / / / 7 av 10

10. Läsfrämjande insatser för barn omnämns? x x x x x x x x 8 av 10



 

 

 

 

 

Detta upplägg är inspirerat av Barnen i planerna 2012 (KB, 2012, s. 8), där flera av 

dessa teman nämns som aktuella i både planer och forskning. 

 

 

 

 

Teman kopplade till behov, identitet, kompetens samt samarbeten

Bolln
äs

Gävle
Hofo

rs

Hudiksv
all

Lju
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Nord
ansti

g

Ock
elb

o

Ovanåker

Sandviken

Söderh
am

n

15. Att främja lokala behov omnämns? x x x x 4 av 10

16. Bibliotekariers identitet omnämns? x x 2 av 10

17. Bibliotekariers kompetens omnämns? x x x x x x 6 av 10

18. Samarbetet inom HelGe omnämns? / x x x x x x x x 9 av 10

Teman kopplade till externa styrdokument inom biblioteksvärlden

Bolln
äs

Gävle
Hofo

rs

Hudiksv
all

Lju
sd

al

Nord
ansti

g

Ock
elb

o

Ovanåker

Sandviken

Söderh
am

n

11. UNESCO omnämns? x x x x x x x x 8 av 10

12. FNs barnkonvention omnämns? x x x x x x x 7 av 10

13. IFLAs folkbiblioteksmanifest omnämns? x x x x 4 av 10

14. Den regionala biblioteksplanen omnämns? Eller utveckling via dem. x x x x x 5 av 10


