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Abstract 
Policy documents in the public library field, such as the library legislation, local political goals and intra-library 
plan documents, often include ambitious but ambiguous formulations. This two years master’s thesis examines 
the relationship between four policy documents and library practice in a local context. The theoretical frame-
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Säljö. The theory emphasizes the importance of context to learning and development. 
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library practice studied is the work of one working group which has the special assignment to implement the 
statutory commission for public libraries to provide special attention to immigrants and other minorities. The 
main empirical material is hence derived from analysis of four policy documents and from qualitative inter-
views with the five members of the working group. 
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Inledning 

Den svenska bibliotekslagen § 8 anger att: 

8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt 
invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svens-
ka och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.1 

Paragraf åtta målar upp en ambitiös vision, men formuleringarna är samtidigt öpp-

na för tolkningar i de fall då de ska konkretiseras som mål för praktisk biblioteks-

verksamhet. Vilka åsyftas egentligen med formuleringen ”invandrare och andra 

minoriteter”? Vad betyder ”bland annat” i sammanhanget? Och vad innebär det att 

paragrafen använder exemplet ”att erbjuda litteratur” för att exemplifiera hur bibli-

otek kan ägna särskild uppmärksamhet? Vilka är de särskilt anpassade formerna 

som åsyftas? Och slutligen: vilka är egentligen gruppernas behov? 

I föreliggande uppsats undersöker jag hur bibliotekslagens paragraf åtta kan 

tolkas och hur paragrafens innehåll återkommer i styrdokument på lokal nivå i en 

kommun och på ett bibliotek, samt hur dokumenten i sin tur inverkar på praktiken i 

en arbetsgrupp på kommunens folkbibliotek.2 Intresset att undersöka relationen 

mellan styrdokument och biblioteksverksamhet har väckts under min utbildning i 

biblioteks- och informationsvetenskap och är en konkretisering av ett mer generellt 

intresse för relationen mellan bibliotek, kultur och samhälle. Under utbildningens 

praktikperiod undersökte jag dessutom själv möjligheterna att utveckla servicen för 

flerspråkiga användare på ett mindre folkbibliotek och upplevde uppgiften som 

komplex. Lagen anger ett uppdrag men i bibliotekspersonals arbete ingår också att 

hantera det lagstadgade uppdraget i relation till lokala mål och tillämpa samtliga 

styrdokument i ett lokalt sammanhang. För att tillämpa formuleringar från folkbib-

liotekens styrdokument behöver man som praktiker skapa sig en uppfattning om 

hur de olika styrdokumenten bör tolkas, man behöver insikter om medborgares 

behov och färdigheter i bibliotekspedagogiska metoder. 

                                                
1 Bibliotekslag (SFS 1996:1596). 
2 Med ”styrdokument” avser jag i denna uppsats de fyra dokumenten Bibliotekslag (SFS 1996:1596); Mål 

för kultur- och turismnämnden Malmåkers kommun 2009–2011; Biblioteksplan för Malmåkers kommun 

2010–2012; Handlingsplan Flerspråksgruppen 2010/2011. Dokumenten beskrivs närmare under rubriken 

”Dokument – metod och material” och analyseras i kapitlet ”Styrdokument – en form av kontext”. 
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Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur styrdokument används och verkar i en lokal 

bibliotekskontext. I uppsatsen undersöks specifikt hur bibliotekslagens paragraf 

åtta kan tolkas och hur paragrafens innehåll återkommer i tre styrdokument på 

lokal nivå i en kommun, samt hur styrdokumenten inverkar på en arbetsgrupps 

verksamhet på kommunens folkbibliotek. 

För att formge undersökningen och analysera materialet använder jag ett so-

ciokulturellt perspektiv. Genom de två begreppen kontext och verksamhet möjlig-

gör det sociokulturella perspektivet tolkningen av relationen mellan styrdokument 

och bibliotekspraktik. Kontextbegreppet används för att beskriva bibliotekslagen 

och de tre styrdokumenten på lokal nivå som en del av arbetsgruppens samman-

hang, som en del av gruppens textuella kontext. Verksamhetsbegreppet används för 

att beskriva vad arbetsgruppen gör.3 Uppsatsens frågeställningar är: 

 Hur kan bibliotekslagens paragraf åtta tolkas och hur återkommer paragra-

fens innehåll i tre styrdokument på lokal nivå i en kommun, det vill säga 

vad uttrycker den textuella kontexten? 

 Vad karaktäriserar arbetsgruppens verksamhet? 

 Vad karaktäriserar relationen mellan textuell kontext och arbetsgruppens 

verksamhet i fallet som är i undersökningens fokus? 

Undersökningens upplägg och uppsatsens disposition 

Uppsatsens undersökning är en kvalitativ fallstudie. Jag utgår från att det finns en 

relation mellan styrdokument och biblioteksverksamhet att undersöka och prövar 

antagandet att lagen och de tre styrdokumenten på lokal nivå som analyseras utgör 

ett sammanhang för arbetsgruppens verksamhet. Uppsatsen är disponerad så att jag 

inledningsvis presenterar den tidigare forskning som sammantaget skapar uppsat-

sens fält. Därefter presenteras det sociokulturella perspektivet och fallstudien som 

tillvägagångssätt i kapitlet ”Teori och metod”. Kapitlet ”Bakgrund” ger en kort 

beskrivning av den kommun, det bibliotek och den arbetsgrupp som är i studiens 

fokus. Därefter kommer uppsatsens första undersökningskapitel: ”Styrdokument –

 en form av kontext”. Kapitlet analyserar bibliotekslagens paragraf åtta och speg-

lingarna av paragrafen i styrdokument på lokal nivå. Därpå följer det andra under-

sökningskapitlet: ”Flerspråksgruppens verksamhet”. Det avslutande kapitlet är en 

                                                
3 Läs mer om de teoretiska begreppen under rubriken ”Teoretiska begrepp i analysen”.  
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slutdiskussion som lyfter fram och diskuterar relationen mellan styrdokument och 

Flerspråksgruppens arbete, mellan textuell kontext och verksamhet. 

Kommunen som studeras är Malmåkers kommun, biblioteket är Malmåkers 

bibliotek och arbetsgruppen är Flerspråksgruppen.4 Kommunen, biblioteket, ar-

betsgruppen och samtliga informanter i studien omfattas av konfidentialitet.5 Kon-

fidentialiteten syftar främst till att skydda informanterna från att kunna identifieras 

och försämrar inte studiens kvalitet då det är gruppens arbete som ett exempel på 

bibliotekspraktik som är i fokus för studiens analys.6 Kommunen och bibliotekets 

namn ersätts med Malmåker och Malmåkers bibliotek. Arbetsgruppens namn er-

sätts med Flerspråksgruppen. Informanternas namn ersätts med nummer, till exem-

pel ”gruppmedlem 1”. Styrdokumenten som analyseras är ”Bibliotekslag SFS 

1996:1596”, ”Mål för kultur- och turismnämnden i Malmåkers kommun 2009–

2011”, ”Biblioteksplan för Malmåkers kommun 2010–2012” och ”Handlingsplan 

Flerspråksgruppen 2010/11”. 

                                                
4 Under rubriken ”Fallet Flerspråksgruppen på Malmåkers bibliotek” beskrivs valet av fall. I kapitlet ”Bak-

grund” ges en beskrivning av kommunen, biblioteket och arbetsgruppen som är i studiens fokus. 
5 Kvale, S., Brinkmann, S. & Torhell, S.-E. (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 88 f; Rydbeck, 

K. (2010), Manual för uppsatsskrivare, s. 54. 
6 Informanterna efterfrågade inte själva konfidentialitet men jag beslöt att inte publicera information som 

gör informanterna identifierbara. Dels på grund av att det i förväg är svårt att veta vilka vägar analysen tar, 

och dels på grund av att dagens publiceringsmetoder gör studentuppsatser till mer tillgängliga och möjligen 

också mer långlivade publikationer än tidigare. Jag bedömer att det är viktigt att ”skydda” informanterna nu 

och inför framtiden. 
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Tidigare forskning 

De forskningsområden jag identifierar som föregående denna uppsats ämnesområ-

de är för det första forskning om styrdokument och andra faktorer som inverkar på 

biblioteksverksamhet. För det andra är det forskning om biblioteks arbete med fler-

språkiga användare och med medier på andra språk än svenska. För det tredje är 

det forskning om lässtimulans på det biblioteks- och informationsvetenskapliga 

fältet. 

Forskning om styrdokument och andra faktorer som inverkar 

på biblioteksverksamhet 

Det finns inte mycket forskning som specifikt rör folkbibliotekens styrdokument. 

År 1991, sex år innan den nuvarande lagen trädde i kraft utkom en enklare sam-

manställning om biblioteksrelaterad juridik riktad till bibliotekarier och 1994 skrev 

juridikprofessorn Carl Martin Roos en mer utförlig bok om biblioteksrätt.7 De 

främsta källorna till kunskap om den nu gällande bibliotekslagen kan vara de utred-

ningar som föregått lagen och revideringar av lagen. Till exempel bereddes tillägget 

av § 7 a 2004 av omfattande utredningar från både Kulturdepartementet och Kung-

liga biblioteket.8 I september 2009 utsåg regeringen bibliotekskonsulent Inger Eide 

Jensen för att lagen återigen skulle utvärderas. Eide Jensens rapport och revide-

ringsförslag presenterades i mars 2010. I relation till Eide Jensens utredning initie-

rade Svensk biblioteksförening en motsvarande utredning av lagen. Föreningen 

utsåg före detta biblioteksrådet vid Kungliga biblioteket Barbro Thomas till utreda-

re och hennes slutsatser presenterades i november 2009. De bägge rapporterna har 

likande innehåll, men Eide Jensen förhåller sig på ett snävare sätt till sitt uppdrag 

att skriva fram förslag till nya formuleringar av lagens paragrafer. Thomas diskute-

rar på ett vidare sätt de aspekter som kan påverka lagens ställning och användning. 

Även om både Eide Jensen och Thomas rapporter berör flerspråkiga användares 

behov kommer inte lagens paragraf åtta i någon av rapporternas fokus. Eide Jensen 

                                                
7 Lindh, A. (1991), Biblioteksjuridik; Roos, C. M. (1994), Biblioteksrätt. 
8 Forslund, J. E. (2003), Om biblioteksverksamheterna, s. 12. 
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föreslog till exempel ingen förändring av paragraf åttas formulering medan revide-

ringar föreslås för merparten av övriga paragrafer. 

Ytterligare en källa till kunskap om bibliotekslagen och andra styrdokument är 

studentuppsatser. Bibliotekslagen tas upp i ett mindre antal uppsatser, däribland i 

Satu Qvarnströms Talet om lagen som gör en diskursanalys av hur lagen debatte-

rats mellan 1990-2003.9 Ett större antal studentuppsatser tar upp biblioteksplaner 

på olika sätt. Några uppsatser diskuterar biblioteksplanens roll som styrdokument 

och redskap för förändring.10 Andra uppsatser analyserar biblioteksplaner som 

speglingar av idéer om folkbiblioteket.11 Svensk biblioteksförening har också publi-

cerat skrifter om biblioteksplaner, då med syftet att hjälpa bibliotek i arbetet med 

planerna. Ett exempel är Biblioteksplaner: från bibliotekslag till biblioteksplan av 

frilansjournalisten, informatören och utredaren Peter Almerud.12 Boken ger både 

konkret vägledning i hur lagen bör tolkas och uppmanar till reflektion över den 

egna biblioteksverksamheten. 

Ser man med ett bredare perspektiv på biblioteksstyrning än att bara titta på 

vad lagar och andra styrdokument uttrycker är det också relevant att nämna biblio-

teksvetenskaplig forskning som använder ett institutionellt teoretiskt perspektiv. 

Med det institutionella perspektivet kan man titta på styrdokuments roll, men per-

spektivet rymmer också analys av många andra faktorer som inverkar på biblio-

teksverksamhet. I kapitlet ”Institutionel teori” i antologin At forstå biblioteket be-

skriver den danska biblioteksforskaren Nanna Kann-Christensen olika varianter av 

det institutionella perspektivet. Gemensamt är att institutionell teori lämpar sig för 

att titta på biblioteksverksamhet mer generellt än vad jag gör i denna uppsats, som 

en institution på ett fält där normer, regler och lagar och andra typer av kulturellt 

konstruerade föreställningar formar biblioteks handlingsutrymme. Kapitlet refererar 

bland annat till svensk forskning om diskurser om folkbiblioteksanvändare som ett 

exempel på en studie av föreställningar som har inverkan på bibliotekspraktik.13 

Perspektivet har också använts i en uppsats för att analysera om biblioteksplaner är 

ett möjligt förändringsverktyg för folkbibliotek. Uppsatsförfattarnas slutsats är att 

planerna de studerat tenderar att beskriva nuvarande biblioteksverksamhet snarare 

än att förmå uttrycka visioner vilket gör att de fungerar mindre bra som föränd-

ringsverktyg.14 

                                                
9 Qvarnström, S. (2004), Talet om lagen. 
10 Bengtsson, Å. & Truedsson, A. (2007), Biblioteksplaner; Lindroth, M. (2008), Biblioteksplanen – skriv-

bordsprodukt eller effektivt styrdokument; Olander Geraghty, K. & Persson, C. (2010), Är biblioteksplanen 

ett viktigt styrdokument?. 
11 Antonsson, L. & Aspernäs, H. (2007), Folkbibliotekets funktioner i det lokala samhället; Nybergh, E. & 

Odin, R. (2007), Idéer om folkbiblioteket. 
12 Almerud, P. (2005), Biblioteksplaner. 
13 Hedemark, Å., Hedman, J. & Sundin, O. (2005), ”Speaking of users”. 
14 Larsson, K. & Svensson, H. (2007), Biblioteksplaner - en möjlig väg mot förändring?, s. 63. 
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Biblioteks arbete med flerspråkiga användare och med medi-

er på andra språk än svenska 

Forskningen om biblioteks arbete med flerspråkiga användare och medier på andra 

språk än svenska är relativt välutvecklad på studentuppsatsnivå i jämförelse med 

forskning på högre nivåer. Studentuppsatserna tenderar också att anta mer konkre-

ta frågeställningar som hur bibliotek bör arbeta med inköp och hur bibliotek ska 

kunna ge användarna bästa möjliga service. Mängden studentuppsatser i ämnet 

visar att det finns ett stort intresse för dessa frågor och kan möjligen resultera i mer 

forskning på högre nivåer framöver.15 Angreppssättet i min uppsats profilerar sig 

genom att problematisera relationen mellan hur styrdokument anger att folkbiblio-

tek bör arbeta och hur en verksamhet fungerar. 

Biblioteks arbete med flerspråkiga användare 

Biblioteks arbete med flerspråkiga användare är ett etablerat forskningsfält. Till 

exempel hade tidsskriften Library Management år 2002 temanumret ”Aspects of 

Diversity”.16 Forskningen om arbete med flerspråkiga användare har olika inrikt-

ning och konkretion. Det kan därför vara svårt att avgränsa olika forskningsområ-

den på fältet. Här visar jag ett urval av variationen i forskningen. 

En typ av studier är forskning som ger en översikt över utvecklingen på biblio-

teksområdet. Ett exempel är den danska biblioteksforskaren Ågot Bergers artikel 

”Recent trends in library services for ethnic minorities” som visar hur den danska 

biblioteksservicen för etniska minoriteter speglat svängningar i integrationspoliti-

ken. Berger delger också sina reflektioner över hur biblioteken bör arbeta.17 En 

annan, mer konceptuell forskningsinriktning är forskning om biblioteket som mö-

tesplats. Den norska biblioteksforskaren Ragnar Audunson har under flera år be-

drivit sådan forskning. Forskningen undersöker hur bibliotek kan fylla funktioner 

som samhällsskapande platser där människor får chans att möta andra människors 

intressen och värderingar på ett lågintensivt sätt.18 Även om forskningen har en 

konceptuell teoretisk ram för den i förlängningen också en samhällsekonomisk 

argumentation där bibliotek pekas ut som viktiga för integration och demokrati.19 

Slutligen finns också mer praktiknära forskning som ger råd för det vardagliga ar-

betet med flerspråkiga användare. Ett exempel är en ny artikel från Keren Dali, en 

kanadensisk forskare i informationsvetenskap. Artikeln behandlar läsfrämjande 

                                                
15 Vid genomgången av mängden svenska studentuppsatser i ämnet framstår det för mig som relevant att i 

dagsläget sammanställa en mer omfattande forskningsöversikt (kanske i artikelform?) över det svenska 

forskningsläget. Forskningsöversikten skulle kunna hjälpa studenter och forskare att formulera de mest 

relevanta frågeställningarna i relation till tidigare forskning. 
16 Emeralds webbsida > Library Management > Table of Contents > Volume 23, issue 1/2. 
17 Berger, Å. (2002), ”Recent trends in library services for ethnic minorities”.  
18 Audunson, R. (2005), ”The public library as a meeting-place in a multicultural and digital context”. 
19 Aabø, S., Audunson, R. & Vårheim, A. (2010), ”How do public libraries function as meeting places?”.  



 11 

arbete riktat till invandrare i en nordamerikansk kontext. Dali menar att nordameri-

kanska biblioteks service till invandrare inte är tillräckligt utvecklad och att det 

finns för lite forskning på området. Dali föreslår ett fokus på att utveckla biblio-

tekspersonalens läsfrämjande interaktion med invandrade användare istället för att 

bibliotekens fokus i första hand ligger antingen på insatser för integration eller på 

tillhandahållande av medier. Den läsfrämjande interaktionen är en metod som Dali 

menar på sikt ger användarna både förbättrad tillgång till medier, ökad läsning och 

integration.20 

Bland svenska studenter i biblioteks- och informationsvetenskap finns ett stort 

intresse för frågeställningar kring biblioteks arbete med flerspråkiga användare. 

Bland annat finns studentuppsatser om folkbiblioteks funktion för andraspråksin-

lärning, om flerspråkighet och lässtimulans på skolbibliotek och om mångkulturell 

bibliotekariekompetens.21 Det finns också flera uppsatser som riktar in sig specifikt 

på barn- och ungdomsverksamhet.22 Därtill kan nämnas att det även publiceras rap-

porter och handböcker i ämnet med olika grad av vetenskapligt innehåll. Ett exem-

pel på en relevant rapport är Biblioteken och de nationella minoriteterna som ini-

tierades av den svenska professorn i biblioteks- och informationsvetenskap Joa-

chim Hansson och av Svensk biblioteksförening.23 Exempel på handböcker är Bib-

lioteket mitt i världen och Där människor och tankar möts, båda publicerade av 

Bibliotekstjänst förlag.24 

Biblioteks arbete med medier på andra språk än svenska 

Ett avgränsbart forskningsområde är studier som specifikt behandlar biblioteks 

arbete med medier på andra språk än svenska. Här är de främsta bidragen student-

uppsatser. Det finns både uppsatser som undersöker flerspråkig medieförsörjning 

med avgränsning till vissa medier och med avgränsning till särskilda användargrup-

per.25 Vid avgränsningar till användargrupper får jag intrycket att användargruppen 

barn och unga mer ofta kommer i fokus än andra användargrupper. Även på forsk-

ningsområdet medieförsörjning är det relevant att nämna att en hel del kunskap 

finns samlad i icke-vetenskaplig form. Bland annat ägnas flera av artiklarna i anto-

login Biblioteket mitt i världen åt frågor kring inköp av medier på olika språk.26 

                                                
20 Dali, K. (2010), ”Readers’ advisory interactions with immigrant readers”.  
21 Erling, G. & Jarenäs, Y. (2009), Biblioteket och svenska för invandrare; Björkman, U. & Harrtoft, M. 

(2006), Flerspråkighet och lässtimulans; Wagenius, L. (2006), Mångkulturell bibliotekariekompetens. 
22 Se bland annat Wåhlström, F. & Önnerfält, K. (2004), Biblioteksservice till barn med utländsk bakgrund; 

Harryson, E. & Joëlson, E. (2006), Utan biblioteket, det är tråkigt. 
23 Ahlryd, S., Vigur, L. & Hansson, J. (2010), Biblioteken och de nationella minoriteterna. 
24 Kleberg, B. (1998), Biblioteket mitt i världen; Atlestam, I. & Forsén, U. (2010), Där människor och 

tankar möts. 
25 Se bland annat Blomqvist, T. (2007), Många språk - många möjligheter eller många svårigheter?; Kvise-

lius, A. (2009), Rätten till språk; Jöbo, A. (2006), Folkbibliotekens arbete med inköp och spridning av 

barnlitteratur på andra språk än svenska. 
26 Kleberg, B. (1998), Biblioteket mitt i världen. 
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Lässtimulans 

Min uppsats undersöker relationen mellan ett av folkbibliotekens lagstadgade upp-

drag och en arbetsgrupps verksamhet på ett bibliotek. I lagens paragraf åtta är det 

att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i särskilt anpassade former som 

konkretiseras som sätt för folkbibliotek att ägna särskild uppmärksamhet. Lagen 

förmedlar uppfattningen att stimulans av litteraturläsning är en lämplig biblioteks-

pedagogisk metod för att ägna särskild uppmärksamhet åt användargruppen in-

vandrare och andra minoriteter. Därför identifierar jag forskning om lässtimuleran-

de metoder på det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet som en del av 

bakgrunden till min uppsats. 

Forskning om biblioteks lässtimulerande metoder kan placeras på det mer 

övergripande bibliotekspedagogiska fältet. Det bibliotekspedagogiska fältet rym-

mer forskning som rör de delar av biblioteksverksamhet som kräver pedagogiska 

synsätt och arbetsmetoder. Två exempel på bibliotekspedagogiska forskningsin-

riktningar vid sidan av forskning om lässtimulans är forskning om informations-

kompetens och forskning om referenssituationer.27 Enligt Svenska ämnesord är 

bibliotekspedagogik ”ett brett fält som spänner från mötet bibliotekarie, användare 

till undervisning i skol- och utbildningsbibliotek och deltagande i forskarlag med 

informationskompetens som mål.”28 Tidigare användes de snävare ämnesorden 

”användarundervisning” och ”användarutbildning”, men de ersattes 2005 med det 

bredare begreppet bibliotekspedagogik som kan innefatta alla lärandesituationer 

där biblioteket på något sätt spelar roll. Motsvarande LCSH-ämnesord är ”library 

orientation” som snarare motsvarar de tidigare mer praktiskt inriktade svenska 

ämnesorden användarundervisning/utbildning.29 

Forskningen jag funnit om lässtimulans är relativt praktiskt inriktad. Ett grund-

antagande som verkar ligga bakom mycket av forskningen är att förmåga till läs-

stimulans generellt bör ingå i bibliotekariers kompetens. Forskningen ifrågasätter 

inte om det verkligen är ett rimligt antagande, varken utifrån innehållet i biblioteks-

vetenskapliga utbildningar eller utifrån de förutsättningar som finns i bibliotekariers 

vardag (till exempel biblioteks styrning och profil, ekonomi, bibliotekariers littera-

turpedagogiska kunskaper, språkkunskaper etcetera). Ett annat drag hos tidigare 

forskning om lässtimulans är att det är vanligt med en uppdelning; antingen handlar 

forskningen om barn- och unga eller om vuxna. Det kan vara relevant att fråga om 

                                                
27 Bruce, C. (1997), The seven faces of information literacy; Ross, C. S., Nilsen, K. & Dewdney, P. (2002), 

Conducting the reference interview. 
28 Svenska ämnesord – Kungliga biblioteket. Webbversionen, sökord: bibliotekspedagogik [2010-09-29]. 

Svenska ämnesord är ett kontrollerat ämnesordssystem som används av många högskole- och universitets-

bibliotek, samt av många bibliotek som ingår i LIBRIS, de svenska forskningsbibliotekens gemensamma 

katalog. 
29 Svenska ämnesord – Kungliga biblioteket. Webbversionen, sökord: bibliotekspedagogik [2010-09-29]. 

LCSH, Library of Congress Subject Headings, är den amerikanska motsvarigheten till Svenska ämnesord. 

LCSH administreras av the United States Library of Congress, Washington D.C., USA. 
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denna uppdelning alltid är den bästa för att undersöka läsfrämjande. Ett tredje drag 

hos den tidigare forskningen är att den är litteraturfokuserad. Läsning förutsätts 

vara bokläsning, och framför allt skönlitterär läsning. Ett vidare angreppssätt skulle 

kunna fånga mer av bibliotekens utbud. Den del av bibliotekspedagogisk forskning 

som är inriktad på lässtimulerande metoder kan delas upp i forskning om lässtimu-

lans som sker i skolbiblioteksmiljöer och forskning om lässtimulans som sker i 

folkbiblioteksmiljöer. Här redovisas först forskning om lässtimulans i skolbibliotek, 

sedan forskning om lässtimulans i folkbibliotek. 

Lässtimulans i skolbibliotek 

Bland forskningen om lässtimulans i skolbibliotek ligger tonvikten på de tidigare 

skolåren då även skolundervisningen lägger stor vikt vid läsinlärning. Den svenska 

professorn i biblioteks- och informationsvetenskap Louise Limberg har skrivit kun-

skapsöversikten Skolbibliotekets pedagogiska roll. Ett avsnitt av kunskapsöversik-

ten ägnas åt litteraturpedagogik. Från tidigare forskning drar Limberg slutsatsen att 

skolbibliotekarier kan spela en stor roll för elevers läsutveckling, men att metoden 

för lässtimulans är kritiskt för resultatet. Hon beskriver forskning som visar att 

vissa metoder kan ha direkt destruktiv effekt, medan andra kan vara läsfrämjande. 

Den metod som forskningen och Limberg framhåller som god är en emancipatorisk 

strategi; att bibliotekarien ger elever stort utrymme att själva välja litteratur, att 

litteraturens innehåll betonas, att det ges stort utrymme till samtal om litteraturens 

innehåll och att eleverna tränas i självständig biblioteksanvändning. Den emancipa-

toriska strategins mål är att eleverna utvecklas till självständiga och kritiska läsare. 

Limberg efterlyser mer forskning på området och att fler bibliotekarier utvecklar en 

medveten hållning i sitt litteraturpedagogiska arbete.30 

I Skolbibliotekets pedagogiska roll behandlar Louise Limberg även internatio-

nell forskning om lässtimulans i skolbibliotek. Limberg kommer fram till att det 

finns relativt mycket skolbiblioteksforskning från angloamerikanska områden. Den 

forskningen har också haft stort inflytande på svensk skolbiblioteksverksamhet då 

det finns likheter mellan skolsystemen som gör kunskaperna överförbara.31 En ame-

rikansk skolbiblioteksforskare som refereras i flera svenska kunskapsöversikter är 

Mark Dressman.32 Dressman har gjort den studie där teorin om den emancipatoris-

ka strategin för läsfrämjande utvecklas. Studiens empiri består av fältstudier av 

arbetet på tre amerikanska skolbibliotek.33 Jag vill dock framhålla att det också 

finns forskning om läsfrämjande i skolbibliotek från andra delar av världen. Redak-

                                                
30 Limberg, L. (2003), Skolbibliotekets pedagogiska roll, ss. 60-67. ”Kunskapsöversikt” betyder att sam-

manställningen även innefattar icke-vetenskapliga framställningar av kunskap.  
31 Limberg, L. (2003), Skolbibliotekets pedagogiska roll, s. 21. 
32 Limberg, L. (2003), Skolbibliotekets pedagogiska roll, s. 62 ff; Rydsjö, K. & Elf, A. (2007), Studier av 

barn- och ungdomsbibliotek, s. 44 f. 
33 Dressman, M. (1997), Literacy in the library. 
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törsrådet för peer-review tidsskriften School Libraries Worldwide består av anglo-

amerikanska, europeiska och av forskare från andra delar av världen.34 Artiklarna 

redovisar forskning från olika delar av världen och 1996 publicerades ett tema-

nummer om lässtimulans som bland annat innehåller artiklar från Norge, Lettland 

och från länder i södra stillahavsområdet.35 

Vidare finns flera böcker som innehåller kunskap om läsfrämjande i skolbiblio-

tek som inte är strikt vetenskapliga. De beskriver och utvärderar ofta projekt på ett 

”vetenskap-likt” sätt, och kan vara till stor nytta både för praktiker och för forska-

re som ingångar till det praktiska ämnesområdet. Tre exempel på sådana böcker 

med olika typer av utgivare är Lässtimulans i skolans vardag utgiven av Ekelunds 

förlag, Skolans bibliotek – Om att utveckla samarbetet mellan skolbibliotek och 

arbetslag utgiven av Statens kulturråd samt nyutkomna Skolbibliotekets möjlighe-

ter – från förskola till gymnasium utgiven av Bibliotekstjänst förlag.36 

Lässtimulans i folkbibliotek 

Det finns också forskning om lässtimulans i folkbibliotek. Som Louise Limberg 

påpekar saknar många svenska grundskolor fungerande bibliotek och utbildad bib-

liotekspersonal. Folkbiblioteken får ta på sig en del av de uppgifter som skolbiblio-

teken annars skulle kunna utföra.37 Samtidigt har också folkbiblioteken den läs-

främjande funktionen inskriven i sitt uppdrag.38 

En stor del av forskningen om lässtimulans i folkbibliotek är inriktad på lässti-

mulans för barn och unga. Kerstin Rydsjö och AnnaCarin Elf, då verksamma fors-

kare vid institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap vid högskolan i 

Borås, publicerade 2007 kunskapsöversikten Studier av barn- och ungdomsbiblio-

tek. Översikten tar upp teoretiska perspektiv på barns och ungas läsning i förhål-

lande till bibliotek. Författarna menar att det i barnbibliotekssammanhang är sär-

skilt viktigt att fokusera på perspektiv som är inriktade på att skapa läslust och att 

stimulera barn att skaffa sig egna läsvanor och egen smak. Bland annat behandlas 

litteraturpedagogen Aidan Chambers modell ”Läsandets cirkel”. Modellen kan 

användas för att analysera litteraturpedagogiskt arbete ur lärare och bibliotekariers 

perspektiv.39 Ett helt kapitel av kunskapsöversikten ägnas också åt en resumé över 

forskning om läsning och bibliotek. I kapitlet presenteras och diskuteras flera stu-

                                                
34 International Association of School Librarianship – IASL webbsida > Publications > Periodicals > School 

Libraries Worldwide. 
35 International Association of School Librarianship (IASL) webbsida > Publications > Periodicals > School 

Libraries Worldwide > Volume 2, Number 1, January 1996, Promoting a Reading Culture. 
36 Wingård, B. & Wingård, B. (1994), Lässtimulans i skolans vardag; Ögland, M. (2002), Skolans biblio-

tek; Barrett, H. (2010), Skolbibliotekets möjligheter. 
37 Limberg, L. (2003), Skolbibliotekets pedagogiska roll, s. 61. 
38 Se bibliotekslagens formuleringar under rubriken ”Inledning”. 
39 Rydsjö, K. & Elf, A. (2007), Studier av barn- och ungdomsbibliotek, s. 43 ff. 

http://www.iasl-online.org/pubs/slw/slwjan96.html
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dier av läsvanor och läsfrämjande projekt.40 Rydsjö och Elf tar i sin kunskapsöver-

sikt upp flera studentuppsatser, men en av de mer intressanta som examinerats ef-

ter bokens publicering är Tina Kolströms masteruppsats om hur barn och bibliote-

karier tipsar om böcker på webbsidan Barnens bibliotek. Ett av uppsatsens resultat 

är att boktipsen författade av barn oftare förmedlar en upplevelse av läsningen me-

dan boktipsen författade av bibliotekarier oftare förmedlar ett innehåll.41 

Forskning om lässtimulans för vuxna på folkbibliotek är mindre utvecklad.42 En 

av förklaringarna kan vara att en stor del av folkbiblioteks publika aktivitetstillfäl-

len riktar sig till barn och unga.43 En annan förklaring kan vara att läsfrämjande 

riktat till barn definieras bredare än läsfrämjande riktat till vuxna. Jag tror att en 

stor del av biblioteks arbete med barnmedia kan räknas som lässtimulerande, me-

dan motsvarande arbete riktat till vuxna inte lika självklart klassas som lässtimule-

rande. Ser man lässtimulerande åtgärder riktade till vuxna med en bredare defini-

tion skulle man till exempel kunna räkna forskning om läsecirklar till forskning om 

lässtimulans. På institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsa-

la universitet startade docent Kerstin Rydbeck hösten 2010 ett forskningsprojekt 

om läsecirklar. Projektet omfattar både studenters och forskares arbeten och i för-

sta fasen ligger fokus främst på cirklar knutna till folkbibliotek.44 Tidigare har också 

Immi Lundin, doktorand i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, skrivit om lä-

secirklar i Cirkelbevis – läsecirklar på bibliotek. Boken är inte strikt vetenskaplig 

men redovisar forskning, reflekterar över aspekter i cirkelverksamhet och ger prak-

tiska råd.45 

                                                
40 Rydsjö, K. & Elf, A. (2007), Studier av barn- och ungdomsbibliotek, ss. 85-97. 
41 Kolström, T. (2010), Barnens bibliotek, s. 52. 
42 Se till exempel hur forskningsläget bedöms i Ljung, E. (2006), Läsfrämjande verksamhet för vuxna, s. 15 

ff. 
43 Statistiken i Kulturrådets rapport Bibliotek 2009 visar att 72 % av folkbibliotekens publika aktiviteter 

främst riktar sig till barn och unga. Den vanligaste aktiviteten bibliotek uppger att de anordnar är språkst i-

mulerande aktiviteter riktade till barn. Bibliotek 2009 (2010), s. 27. 
44 Rydbeck, K. (2009), ”Läsningens cirklar – på gränsen mellan privat och offentligt”. 
45 Lundin, I. (2004), Cirkelbevis. 
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Teori och metod 

Ett sociokulturellt perspektiv 

Jag har valt det sociokulturella perspektivet som teoretisk utgångspunkt med an-

ledning av uppsatsens syfte att undersöka relationen mellan ett sammanhang och en 

praktik, mellan styrdokument och en arbetsgrupps verksamhet. Det sociokulturella 

perspektivet är grundat i en pedagogisk teoribildning. Under den pedagogiska teo-

riutvecklingen har uppfattningen att omgivningen påverkar individers utveckling 

gradvis förstärkts. Det som framförallt särskiljer det sociokulturella perspektivet 

från tidigare pedagogiska perspektiv är att det än starkare betonar betydelsen av 

omgivningens, kommunikationens och redskapens roll för individers tänkande och 

lärande.46 Ytterligare en skillnad är perspektivets syn att människors utveckling är 

ständigt pågående. Eftersom omgivningen hela tiden förändras utvecklas också 

människan.47 

Det sociokulturella perspektivets ursprung härleds ofta till den ryske pedago-

gikforskaren Lev Vygotskij som var verksam i början av 1900-talet.48 Roger Säljö 

är en svensk, nutida pedagogikprofessor som vidareutvecklat sociokulturell teori 

och metod. I uppsatsen använder jag framförallt den syn på sociokulturell teori 

som Säljö presenterar i böckerna Lärande i praktiken och Lärande och kulturella 

redskap.49 Teorin används för att strukturera beskrivningen av materialet och är ett 

hjälpmedel för att reflektera över och förstå empirin på det sociokulturella sättet. 

Resultatet är en sociokulturell förståelse av undersökningens empiri.50 

Det sociokulturella perspektivet har redan tidigare använts i biblioteks- och in-

formationsvetenskaplig forskning, dock framförallt på det informationsvetenskapli-

                                                
46 Säljö, R. (2010), Lärande i praktiken, s. 65 f. 
47 Säljö, R. (2010), Lärande i praktiken, s. 71. 
48 Hedman, J. & Lundh, A. (2009), Informationskompetenser, s. 49. 
49 Säljö, R. (2010), Lärande i praktiken; Säljö, R. (2005), Lärande och kulturella redskap. 
50 Till skillnad från att till exempel låta praktiken vara grund för teorin, eller att mäta praktiken mot en 

teori. Inspiration till förklaringen av förhållandet mellan uppsatsens teori och empiri är hämtad från Fugles-

tad, O. L. (1999), Pedagogiska processer, ss. 35-49; Merriam, S. B. (1994), Fallstudien som forskningsme-

tod, s. 70. beskriver att kvalitativa fallstudier annars ofta används för att generera ny teori. Så är inte fallet i 

denna uppsats. 



 17 

ga området som ett sätt att analysera utveckling av informationskompetens och 

informationspraktiker som en form av lärande. Ett exempel från internationell 

forskning är den australiensiska forskaren AnneMaree Lloyd som använt perspek-

tivet för att förändra synen på vad informationskompetens kan vara. Lloyd under-

söker informationskompetens på arbetsplatser som brandstationer och ambulans-

team och konstaterar att informationskompetens bör ses som något som överskri-

der textuell praktik. Kunskap, menar Lloyd, kommer till stor del från att uppleva 

information i en speciell kontext. Artikelns slutsatser pekar framåt mot ett behov 

för biblioteks- och informationsforskare att förändra sitt synsätt och försöka se hur 

texter tillämpas.51 I svensk biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning har 

det sociokulturella perspektivet framförallt utvecklats vid bibliotekshögskolan i 

Borås. I antologin Informationskompetenser som redigerades av forskare då verk-

samma i Borås används det sociokulturella perspektivet på informationskunnande i 

flera av artiklarna.52 En av bokens redaktörer Anna Lundh bygger också sitt pågå-

ende avhandlingsprojekt på ett uttalat sociokulturellt perspektiv. Lundh studerar 

hur informationspraktiker utvecklas under de första skolåren.53 Jag följer Lloyds 

slutsats i det att jag undersöker hur texter (i mitt fall styrdokumenten) verkar i rela-

tion till en verksamhet (Flerspråksgruppens arbete). Med Lloyds perspektiv kan 

Flerspråksgruppens förhållande till och tillämpning av styrdokument ses som en 

form av informationspraktik/kompetens.54 

Teoretiska begrepp i analysen 

För denna studie använder jag begrepp som är utmärkande för ett sociokulturellt 

sätt att se på sammanhang och praktik samt relationen dem mellan.55 De två hu-

vudbegreppen är kontext och verksamhet. Analysen av verksamheten förfinas med 

hjälp av begreppen handling, kommunikation och redskap. Begreppen används för 

att formulera uppsatsens frågeställningar och för att analysera empirin. Den följan-

de figuren visar de sociokulturella begreppen såsom jag använder dem i analysen. 

Under figuren beskrivs varje begrepp mer utförligt samt hur de tillämpas i analys-

kapitlen. 

                                                
51 Lloyd, A. (2007), ”Recasting information literacy as sociocultural practice”.  
52 Hedman, J. & Lundh, A. (2009), Informationskompetenser. 
53 Högskolan i Borås webbplats > Forskning > Forskare > Anna Lundh. 
54 En av Roger Säljös utgångspunkter är att lärande är en aspekt av alla mänskliga handlingar. Att undersö-

ka handlingar innebär därför alltid att i någon mån att undersöka lärande. Jag vill dock poängtera att syftet 

med denna uppsats är att undersöka relationen mellan en textuell kontext och en verksamhet, inte att under-

söka det lärande som pågår hos individerna vilkas arbete påverkas av den textuella kontexten och vilkas 

verksamhet jag analyserar. Säljö, R. (2005), Lärande och kulturella redskap, s. 16. 
55 Uppfattningen baseras på en passage i Säljö, R. (2010), Lärande i praktiken, s. 66 där Säljö beskriver vad 

som särskiljer det sociokulturella perspektivets sätt att se på utveckling: betoning av sammanhang, kommu-

nikation och artefakter (redskap). 
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Figur 1, Bild av uppsatsens teoretiska utgångspunkt. 

Kontext 

Det sociokulturella perspektivet betonar att tänkande, kommunikation och hand-

lingar är beroende av kontexter. Att undersöka relationen mellan kontext och 

handlingar pekas ut som en viktig del av ett sociokulturellt perspektiv.56 Samtidigt 

finns en syn inom perspektivet att kontext inte går att särskilja från verksamhet. 

Handlingar är kontextskapande och kontext är handlingsskapande i ett kontinu-

um.57 Det är således något motsägelsefullt att i en studie med ett sociokulturellt 

perspektiv försöka skilja ut, fixera och analysera en kontext som om att den ”finns” 

i externt förhållande till en verksamhet. Samtidigt är det just det som många studier 

med sociokulturellt perspektiv gör, de försöker undersöka sammanhangets påver-

kan på individer eller situationer.58 Kontext är i det sociokulturella perspektivet ett 

analytiskt begrepp. 

Valet av kontext är ett av de viktigaste analytiska valen i en undersökning.59 

Jag använder kontextbegreppet för att analysera Flerspråksgruppens verksamhet i 

relation till en specifik, åtminstone tillfälligt fixerbar kontext, en textuell kontext. 

Dokumenten jag analyserar som Flerspråksgruppens textuella kontext är ”Biblio-

tekslag SFS 1996:1596”, ”Mål för kultur- och turismnämnden i Malmåkers kom-

mun 2009–2011”, ”Biblioteksplan för Malmåkers kommun 2010–2012” och 

                                                
56 Säljö, R. (2010), Lärande i praktiken, s. 130. 
57 Säljö, R. (2010), Lärande i praktiken, s. 135. 
58 Det sociokulturella perspektivets kontextbegrepp är motsägelsefullt, men intressant.  Begreppet gör möj-

ligt att se människors handlingar i perspektivet av omgivande villkor och är således användbart som analys-

verktyg. 
59 Flyvbjerg, B. (2001), Making social science matter, s. 48 f. 
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”Handlingsplan Flerspråksgruppen 2010/11”. Analysen skulle ta en annan form om 

jag valde att studera arbetsgruppens verksamhet i relation till exempelvis en histo-

risk eller ekonomisk kontext. Analysen skulle även ta en annan form om jag valde 

att analysera andra dokument som textuell kontext. Jag menar att flerspråksgrup-

pens textuella kontext – på det sätt jag definierar den – är intressant eftersom det 

är en kontext som anger vad gruppen bör göra. Med hjälp av kontextbegreppet 

undersöker jag hur bibliotekslagens formuleringar slår igenom i lokala kommunpo-

litiska, biblioteksspecifika och arbetsgruppsspecifika styrdokument och bildar ett 

sammanhang för gruppens arbete. 

Verksamhet: handling, kommunikation och redskap 

Flerspråksgruppens arbete analyseras som en verksamhet i sociokulturell mening. 

Verksamhetsbegreppet är inspirerat av verksamhetsteorin som syftar till att förstå 

hur mänskliga aktiviteter blir till i sammanhang. Teorin särskiljer verksamhet och 

handling som två nivåer på vilka aktiviteter kan äga rum.60 Verksamhet är den mer 

övergripande nivån och Roger Säljö beskriver verksamhet som en historiskt ut-

vecklad aktivitet med egna traditioner och kunskaper. En verksamhet återskapas 

kontinuerligt genom sociala praktiker och fungerar som ett sammanhang för män-

niskors handlande. En verksamhet ska också vara varaktig och motsvara en kun-

skap eller tjänst som efterfrågas i verksamhetens omvärld.61 Handling är den mer 

detaljerade nivån som kan beskrivas som de målorienterade, individuella aktiviteter 

som sammantaget skapar verksamheter.62 Målet som orienterar individen är det 

som i situationen uppfattas som lämpligt, rationellt och funktionellt. Det sociokul-

turella perspektivet håller sig således till uppfattningen om en situationell rationali-

tet snarare än en traditionell uppfattning om logisk rationalitet. För att kunna dra 

slutsatser om vad som utgör Flerspråksgruppens verksamhet analyserar jag grup-

pens handlingar, det vill säga vad gruppmedlemmarna gör. Handlingarna undersöks 

genom intervjuer och Flerspråksgruppens egna mötesanteckningar. Det är således 

handlingarna som de formuleras av informanterna som undersöks. För att analysera 

                                                
60 Säljö, R. (2010), Lärande i praktiken, s. 137 ff. Verksamhetsteorin innefattar också operationsnivån som 

är en tredje mer detaljerad nivå. I denna uppsats använder jag intervjuer som metod för att undersöka hand-

lingar vilket gör att jag inte har studerat Flerspråksgruppen på operationsnivån. Jag föreställer mig däremot 

att operationsnivån kan vara användbar som analysverktyg vid en observationsstudie. Läs mer om studiens 

metod under rubriken ”Metodredovisning och källmaterial”. 
61 Säljö, R. (2010), Lärande i praktiken, s. 138. Att analysera Flerspråksgruppens arbete som en verksamhet 

i sociokulturell mening innebär att anlägga ett teoretiskt perspektiv på praktiken. Syftet är inte att beskriva 

eller utvärdera praktiken så naturalistiskt som möjligt utan att analysera, med det sociokulturella perspekti-

vet, hur kontext och verksamhet förhåller sig till varandra.  
62 Säljö, R. (2010), Lärande i praktiken, s. 138. Verksamheter skapas av flera handlingar sammantaget. 

Potentiellt sett kan en oändlig mängd handlingar skapa en verksamhet. Figuren visar dock bara relationen 

mellan verksamhet och en handling. I uppsatsen analyserar jag flera av Flerspråksgruppens handlingar. 
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gruppens handlingar tar jag hjälp av begreppen kommunikation och redskap som 

beskrivs nedan.63  

Kommunikation är ett viktigt begrepp i det sociokulturella perspektivet. I per-

spektivet ses människan som starkt präglad av sin förmåga till kommunikation ge-

nom olika medier. Kommunikation är därför ett omfattande analysområde för fors-

kare med ett sociokulturellt perspektiv och det finns många olika angreppssätt på 

mer och mindre detaljerade nivåer.64 Säljö slår fast att den viktigaste miljön för lä-

rande är och alltid kommer att vara den kommunikation som sker i vardagen.65 

Säljös slutsats förklarar det sociokulturella perspektivets betoning av vardaglig 

kommunikation. Om man utgår från det sociokulturella sättet att se på kommuni-

kation som starkt präglande för individer och grupper är det intressant att undersö-

ka vilka kommunikativa sammanhang som finns i och som formar gruppens arbete. 

Jag använder kommunikationsbegreppet för att undersöka vilka kommunikativa 

sammanhang som finns i Flerspråksgruppens vardag, till exempel vilka gruppen 

kommunicerar med och vad man kommunicerar om. 

Redskap är ett annat framträdande begrepp i det sociokulturella perspektivet. 

Perspektivet betonar redskapens roll för verksamheter. Människors handlingar är 

relaterade till de resurser som finns omkring oss. En del av dessa är ”naturresurser” 

men mycket av det vi använder för att tillgängliggöra oss omvärlden, utföra hand-

lingar och kommunicera är redskap skapade av människan.66 Redskapen, som de är 

utformade, formar i sin tur möjligheterna till handlande och tänkande.67 Inom per-

spektivet finns mycket ingående forskning och teoribildning om olika typer av red-

skap och dess betydelse för lärande och handlande.68 Säljö föreslår ett antagande 

om att alla redskap kan kallas kulturella och att redskap både har fysiska och intel-

lektuella sidor. Fysiska sidor kan vara sådant som utformning. Intellektuella sidor 

kan vara sådant som erfarenheter och kunskaper knutna till redskapet.69 Jag använ-

der redskapsbegreppet för att undersöka vilka fysiska och intellektuella redskap 

Flerspråksgruppens medlemmar använder när de utför handlingar inom ramarna för 

gruppens arbete. Empirin kommer framförallt från intervjuer. Det är således de 

redskap som informanterna kan formulera att de använder som analyseras. 

                                                
63 Begreppen kommunikation och redskap är inte underordnade handlingsbegreppet i den sociokulturella 

teorin. Jag använder begreppen för att göra analysen mer detaljerad. 
64 Roger Säljös båda böcker är till stor del ägnade åt olika aspekter av kommunikation i det sociokulturella 

perspektivet. Säljö, R. (2010), Lärande i praktiken; Säljö, R. (2005), Lärande och kulturella redskap. 
65 Säljö, R. (2010), Lärande i praktiken, s. 233. 
66 Säljö, R. (2005), Lärande och kulturella redskap, s. 22 ff. 
67 Hedman, J. & Lundh, A. (2009), Informationskompetenser, s. 50. 
68 För en översikt se Säljö, R. (2005), Lärande och kulturella redskap, ss. 22-42. 
69 Säljö, R. (2005), Lärande och kulturella redskap, s. 28 ff. 
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Metodredovisning och källmaterial 

Fallstudien som metod 

Innebörden av begreppet fallstudie skiljer sig både mellan och inom vetenskapliga 

discipliner. Här förklarar jag vad som karaktäriserar fallstudien i denna uppsats, 

därefter beskriver jag studiens tre metoder för materialinsamling, den empiri insam-

lingsmetoderna resulterar i samt hur empirin analyseras. Slutligen diskuterar jag 

metodens validitet och reliabilitet. 

Fallstudier är en metod som kan användas inom pedagogisk forskning. Sharan 

B. Merriam, professor i pedagogik, menar att 

En fallundersökning, i synnerhet den som är kvalitativt inriktad, är en väl avpassad metod 
för att förstå och tolka observationer av pedagogiska skeenden och företeelser.70 

Jag undersöker hur en grupp av bibliotekspersonal arbetar för att utföra något som 

kan ses som ett pedagogiskt uppdrag. Därtill använder jag ett pedagogiskt grundat 

teoretiskt perspektiv och menar därför att fallstudien kan passa som metod. Jag 

använder fallstudien som en deskriptiv metod för att beskriva och förklara det jag 

studerar ur ett sociokulturellt perspektiv. Det sociokulturella teoretiska perspekti-

vet kräver i sig att det studerade tolkas i sitt sammanhang vilket också stämmer 

överrens med fallstudiemetoden. Fallstudier lämpar sig för att studera situationer 

där det inte är meningsfullt att urskilja variabler från kontexten.71 Vidare är fallstu-

dien en metod som lämpar sig för att studera specifika, avgränsade fall där syftet 

inte är att framställa generaliserbar kunskap.72 Jag studerar Flerspråksgruppens 

arbete med ett avgränsat uppdrag, folkbibliotekens lagstadgade uppdrag att ägna 

särskild uppmärksamhet åt invandare och andra minoriteter, bland annat genom att 

erbjuda litteratur. 

Den typ av fallstudie jag genomför kan karaktäriseras som etnografisk. Be-

greppet etnografi syftar i detta sammanhang på en uppsättning metoder för materi-

alinsamling och analys som utvecklats inom antropologin och etnologin.73 De etno-

grafiska insamlingsmetoder jag använder är dokumentanalys, kvalitativa intervjuer 

och en observation. Den etnografiska analysen är sociokulturellt inriktad, den krä-

ver en analys av det studerade i sitt sammanhang.74 Etnografiska metoder förklarar 

också forskarens förförståelser som en del av det som studeras.75 

                                                
70 Merriam, S. B. (1994), Fallstudien som forskningsmetod, s. 17. 
71 Merriam, S. B. (1994), Fallstudien som forskningsmetod, s. 25. 
72 Merriam, S. B. (1994), Fallstudien som forskningsmetod, s. 24. 
73 Etnografi kan också beteckna den skriftliga sammanställning av det insamlande materialet som en antro-

polog eller etnolog gör. Jag betecknar mitt insamlade material ”empiri”.  
74 Merriam, S. B. (1994), Fallstudien som forskningsmetod, s. 37. 
75 Betydelsen av forskarens förförståelser förklaras ytterligare under rubriken ”Validitet och reliabilitet – en 

metoddiskussion”. 
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Analysmetoden kan beskrivas som ett frågeställande i tre steg. Den första frå-

gan rör en bokstavlig nivå, till exempel: vad säger en informant att hon gör eller 

upplever? Den andra frågan innebär en tolkning av uttalandets innebörd, till exem-

pel: vad betyder det informanten säger, i relation till det hon tidigare sagt eller i 

relation till andra informanters uttalanden? Den tredje frågan skapar en nivå där 

empirins innebörd tolkas i relation till undersökningens teoretiska utgångspunkter 

och till resultat från tidigare forskning, till exempel: hur kan informanternas utta-

landen förklaras med hjälp av det sociokulturella perspektivet eller hur förhåller sig 

mina analysresultat till andra forskares resultat? Analysmetoden bygger på anta-

gandet att jag utifrån studiens specifika teori, metod och material kan uttala mig 

om betydelsen av formulering i dokument och informanters uttalanden.76 

Fallet Flerspråksgruppen på Malmåkers bibliotek 

Analysenheten i en fallstudie bör bestämmas av vad det är forskaren vill kunna ut-

tala sig om.77 Jag vill kunna uttala mig om hur bibliotekspraktik, i form av en ar-

betsgrupps verksamhet, relaterar till vissa formuleringar i styrande dokument. Möj-

ligheterna att avgränsa analysenheten bestäms också av forskarens teoretiska kun-

skaper och inriktning.78 Jag har valt ett sociokulturellt perspektiv som möjliggör att 

studera relationen mellan en (textuell) kontext och en verksamhet. Fallet Malm-

åkers bibliotek valdes ut efter en rundfrågning bland biblioteken i ett län. Jag 

genomförde ingen metodisk kartläggning men det valda biblioteket möter vissa 

kriterier. Biblioteket är ett av länets mindre bibliotek eftersom jag är särskilt intres-

serad av hur mindre bibliotek hanterar krav från styrdokument. Malmåkers biblio-

tek ligger också i en kommun som för sin storlek har en relativt stor andel flersprå-

kiga innevånare. Därför finns skäl för biblioteket att i sin service ägna särskild 

uppmärksamhet åt invandrare och andra minoriteter som bibliotekslagen uttrycker 

uppdraget. Ytterligare ett kriterium var att biblioteket skulle visa tecken på att det 

fanns någon typ av service till invandrare och andra minoriteter att studera. Genom 

Flerspråksgruppen kvalificerar sig Malmåkers bibliotek. Ett sista kriterium var att 

biblioteket skulle visa en positiv attityd till att studeras vilket jag såg som en förut-

sättning för genomförandet av studien.79 

Inom Malmåkers bibliotek har jag gjort ett målinriktat urval baserat på vad jag 

önskat få insikt om.80 Jag vill förstå hur Malmåkers bibliotek arbetar för att för-

verkliga bibliotekslagens paragraf åtta och formuleringar i tre lokala styrdokument 

som influeras av paragrafen. Därför väljer jag att undersöka hur Flerspråksgruppen 

                                                
76 För en fördjupad diskussion av analysresultatens giltighet se rubriken ”Validitet och reliabilitet – en 

metoddiskussion” samt avslutningskapitlet ”Relationen mellan kontext och verksamhet”.  
77 Merriam, S. B. (1994), Fallstudien som forskningsmetod, s. 58. 
78 Merriam, S. B. (1994), Fallstudien som forskningsmetod, s. 59. 
79 Beskrivningen av Malmåkers kommun och bibliotek utvecklas i kapitlet ”Bakgrund”.  
80 Merriam, S. B. (1994), Fallstudien som forskningsmetod, s. 61. 



 23 

arbetar och hur deras arbete kan relateras till styrdokumentens innehåll, till den 

textuella kontexten.81 För att studera arbetsgruppens verksamhet gör jag kvalitativa 

intervjuer med den bibliotekspersonal som medverkar i Flerspråksgruppen. Inter-

vjuerna ger en bild av verksamheten ur personalens perspektiv. Flerspråksgruppen 

är en projektgrupp och som projektgrupp ansvarar de för att driva utveckling av 

bibliotekets service till flerspråkiga användare. Fler än gruppens medlemmar är 

involverade i att förverkliga de olika rutiner och aktiviteter som gruppen initierar, 

är medansvariga för eller delaktiga i. Det finns således inte en tydlig gräns för vad 

som är Flerspråksgruppens verksamhet och vad som är verksamhet där även andra 

biblioteksmedarbetare är involverade. När jag analyserar och uttalar mig om ”Fler-

språksgruppens verksamhet” använder jag ett förenklat och inkluderande perspek-

tiv, jag syftar på verksamhet där medlemmar i Flerspråksgruppen på något sätt är 

inblandade. Detta ska inte ses som ett sätt att bortse från andra biblioteksmedarbe-

tares insatser eller att framställa Flerspråksgruppens verksamhet som något tydligt 

avgränsbart utan är ett tillvägagångssätt för att kunna beskriva och analysera en 

komplex praktik. 

Det finns en särskild anledning att invända mot studiens metod. För att studera 

en verksamhet kan observationer vara en bättre metod än intervjuer. Ur ett meto-

dologiskt perspektiv hade jag föredragit att först genomföra öppna observationer 

för att undersöka hur man på bästa sätt kan observera Flerspråksgruppens verk-

samhet för att sedan övergå till mer målinriktade observationer. Sådana observa-

tioner är dock en mer tidskrävande metod som också kräver ett närmare samarbete 

med informanterna. Det bedömer jag som möjligt i en studie av en avhandlings 

omfattning men inte i en masteruppsats.82 

Dokument – metod och material 

För undersökningen samlar jag in tre typer av dokument. Den första typen är do-

kument från kommunens hemsida och från Statistiska centralbyrån som används 

för att beskriva kommunen och biblioteket i kapitlet ”Bakgrund”. Den andra typen 

av dokument är de jag kallar ”styrdokument”. Styrdokumenten är dokument som 

är ämnade att styra bibliotekets och Flerspråksgruppens verksamhet. Dokumenten 

som analyseras som Flerspråksgruppens textuella kontext är ”Bibliotekslag SFS 

1996:1596”, ”Mål för kultur- och turismnämnden i Malmåkers kommun 2009–

2011”, ”Biblioteksplan för Malmåkers kommun 2010–2012” och ”Handlingsplan 

Flerspråksgruppen 2010/11”. Det finns fler dokument som på olika sätt syftar till 

                                                
81 Den textuella kontexten beskrivs mer utförligt under rubrikerna ”Kontext” och ”Dokument – metod och 

material”. 
82 Ett exempel på en tillämpning av observation som metod är etnologen Sofia Lundgrens avhandling om 

perspektiv på kropp och kön i skolan. För avhandlingen följer Lundgren en högstadieklass under tre år. 

Lundgren, A. S. (2000), Tre år i g. Min bedömning är att jag skulle behöva följa och observera Flerspråks-

gruppen minst ett och ett halvt år för att skapa en bild av deras verksamhet med tanke på att gruppens 

verksamhet är spridd över tid. 
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att styra biblioteksverksamhet. Jag gör avgränsningen till ovanstående fyra doku-

ment med hänvisning till det urval Malmåkers bibliotekschef själv gör när han näm-

ner de dokument som enligt honom har inflytande över biblioteksverksamheten.83 

Bibliotekslagen finns tillgänglig via internet.84 Kultur- och turismnämndens mål, 

biblioteksplanen och arbetsgruppens handlingsplan fick jag skickade till mig efter 

att ha frågat bibliotekschefen om dokumenten. Styrdokumenten analyseras utifrån 

frågorna: hur kan bibliotekslagens paragraf åtta tolkas och hur återkommer para-

grafens innehåll i tre styrdokument på lokal nivå i Malmåkers kommun, det vill 

säga vad uttrycker den textuella kontexten? Vad anger denna del av arbetsgrup-

pens textuella kontext att arbetsgruppen bör göra? Hur kan dokumentens innehåll 

tolkas med ett sociokulturellt perspektiv och i relation till tidigare forskningsresul-

tat? Jag analyserar inte dokumenten i sin helhet utan väljer delar att analysera. I 

kapitlet ”Styrdokument – en form av kontext” framgår vilka delar av respektive 

dokument som analyseras. 

Den tredje dokumenttypen är protokoll från tre av Flerspråksgruppens möten 

som jag tillhandahållit från gruppmedlemmarna.85 Mötesprotokollen anger i punkt-

form vad mötet tagit upp och förvaras på bibliotekets interna forum för att alla 

biblioteksmedarbetare ska kunna ta del av vad arbetsgruppen gör. Mötesprotokol-

len analyseras tillsammans med intervjumaterialet i kapitlet ”Flerspråksgruppens 

verksamhet”. 

Kvalitativa intervjuer – metod och material 

Kvalitativa intervjuer är en metod som låter andra människor berätta om sitt sätt 

att se på saker.86 Jag har gjort två typer av kvalitativa intervjuer. Den första typen 

är en ”faktainriktad” intervju som jag gjort med bibliotekschefen för att ge mig 

själv och läsaren en uppfattning om det bibliotek Flerspråksgruppen verkar i. Inter-

vjufrågorna rör arbetets organisation på biblioteket och resultaten redovisas i ka-

pitlet ”Bakgrund”.87 

Den andra typen är intervjuer med samtliga fem medarbetare i Flerspråksgrup-

pen. Kvalitativa intervjuer är således den metod jag valt för att ta del av arbets-

gruppens verksamhet. Jag har gjort individuella intervjuer med medlemmarna för 

att få del av deras individuella perspektiv. Sammantaget ger de fem intervjuerna 

den bild av gruppens arbete som jag analyser som gruppens verksamhet. Intervju-

frågorna är utformade med hjälp av det sociokulturella perspektiv på verksamhet 

som utvecklas under rubriken ”Ett sociokulturellt perspektiv”. Frågorna är struktu-

                                                
83 Inspelning och transkription. Bibliotekschef. (2011), intervju. 
84 Bibliotekslag (SFS 1996:1596). 
85 Protokoll från Flerspråksgruppens möte 2010-05-18; Protokoll från Flerspråksgruppens möte 2010-08-17; 

Protokoll från Flerspråksgruppens möte 2011-01-11. 
86 Merriam, S. B. (1994), Fallstudien som forskningsmetod, s. 86 ff. 
87 Se bilaga 1, ”Intervjuguide för intervju med bibliotekschefen”. 
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rerade under de tre temana: handling, kommunikation och redskap.88 Intervjugui-

den innehåller fler frågor än vad som behandlas vid varje intervju. Eftersom infor-

manterna förutom att de ingår i Flerspråksgruppen har varierande specialiseringar 

och intressen bedömde jag att det också var viktigt att låta intervjuerna variera. 

Dock prioriterade jag ett antal nyckelfrågor som är markerade med fet stil i inter-

vjuguiden. De prioriterade frågorna ställde jag vid varje intervju för att få möjlighet 

att jämföra de olika gruppmedlemmarnas uppfattningar och att sammanställa grup-

pens uppfattning. För att informanterna skulle hinna reflektera över frågorna skick-

ade jag ut frågorna via e-post cirka en vecka före intervjutillfällena och bad infor-

manterna att läsa igenom frågorna innan intervjuerna. 

Intervjuernas längd varierar mellan 40–70 minuter. Intervjuerna har genom-

förts i informanternas arbetsrum eller i mötes- eller konferensrum. Intervjuerna 

finns inspelade i mp3-format. Intervjuerna har inte transkriberats ordagrant. Vid en 

första transkribering gjorde jag en form av meningskoncentrering, jag noterade 

klockslag och sammanfattade vad intervjusamtalet rörde sig om runt det angivna 

klockslaget. De sammanfattande styckena kan kallas ”meningsenheter”.89 Därefter 

har jag under analysens gång gått tillbaka till transkriptionerna och tematiserat me-

ningsenheterna med hjälp av begreppen handling, kommunikation och redskap. De 

meningsenheter analysen fokuserar på har skrivits ut mer noggrant varför det inom 

de slutliga transkriptionerna varierar mellan sammanfattande noteringar och ut-

skrivna citat. Citaten återges i skriftspråk då analysens fokus ligger på innehåll sna-

rare än språkliga uttryck. Skriftspråkstranskriberingar är också ett sätt att flytta 

fokus från enskilda informanter och deras uttryckssätt till fokus på gruppens arbe-

te. 

Observation – metod och material 

För bakgrundskapitlets beskrivning av biblioteket gör jag en observation. Av refe-

renserna framgår när materialet kommer från observationen. Observationen doku-

menterades med hjälp av ett formulär för observationsanteckningar.90 Observations-

formuläret har numrerats och rubriksatts. På formuläret framgår datum, tid och 

plats, på vilket sätt föremålet för observationens fokus relaterar till insamlade do-

kument eller till intervjuer, samt beskrivning av vad som karaktäriserar det som 

observeras. Observationsanteckningarna kan beskrivas som empiriska, de är försök 

att beskriva det observerade utan att innefatta metodologiska överväganden och 

teoretiska reflektioner.91 

                                                
88 För en mer utförlig beskrivning av de teoretiska begreppen se rubriken ”Teoretiska begrepp i analysen”. 

Se även bilaga 2, ”Intervjuguide för intervjuer med Flerspråksgruppens medarbetare”.  
89 Kvale, S., Brinkmann, S. & Torhell, S.-E. (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 221 ff. 
90 Se bilaga 3, ”Formulär för observationsanteckningar”. 
91 Empiriska observationsanteckningar kan kontrasteras mot till exempel metodologiska och reflekterande 

observationsanteckningar. Kaijser, L. (1999), ”Fältarbete”, s. 37. 
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Validitet och reliabilitet – en metoddiskussion 

Validitet rör relationen mellan en specifik frågeställning och en undersökningsme-

tod, det vill säga: utforskar undersökningen de frågor som formuleras i frågeställ-

ningen?92 Fallstudien utförd med ett sociokulturellt perspektiv passar för att under-

söka relationen mellan en verksamhet och en del av verksamhetens textuella kon-

text vilket är de avgränsningar jag gör för denna studie. Därför bedömer jag meto-

den, utformad som i ovanstående beskrivning, som en metod som ger studien vali-

ditet. 

Dock finns metoder som skulle kunna passa för mer omfattande studier av 

samma frågeställningar. En metod jag inledningsvis övervägde var att kartlägga hur 

biblioteken i ett län arbetar. En sådan kartläggning med en kvalitativ ansats är ty-

värr en alltför omfattande uppgift för en masteruppsats. Att genomföra en kart-

läggning med en kvantitativ ansats hade varit en mer rimlig uppgift men kräver att 

forskaren redan i inledningsskedet har tillräckligt goda kunskaper om fältet för att 

kunna formulera rätt enkätfrågor. Jag bedömde mig inte ha tillräckliga kunskaper 

om fältet. Ett annat alternativ, som jag redan diskuterat, är möjligheten att göra en 

observationsstudie. Det är ett bra, men alltför tidskrävande tillvägagångssätt för 

masteruppsatsens tidsbegränsningar. 

Frågan om reliabilitet kan beskrivas som frågan om forskningsresultatens till-

förlitlighet.93 Möjligheterna att diskutera denna studies reliabilitet påverkas av vissa 

metodologiska antaganden som den etnografiska definitionen av en fallstudie med-

för. Fallstudien används för att belysa ett fenomen som inte tidigare undersökts på 

samma sätt. Fallet belyses utifrån valda teoretiska och metodologiska ramar och 

kunskapen från undersökningen förs fram med en text. Analysen är således tätt 

sammanbunden med textproduktionen och metodframställningen är till för att läsa-

ren ska kunna granska hur textförfattaren gått tillväga för att göra undersökningen, 

analysera empirin och generera slutsatser. Men i framförandet av slutsatserna, i 

textproduktionen, spelar också författaren med sina tidigare erfarenheter en viktig 

roll.94 De slutsatser som framställs beror alltså av metod, av material och av den 

skrivande forskaren. Frågan om graden av reliabilitet i en studie som föreliggande 

uppsats kan således ses som en definitionsfråga. Jag definierar en studie som relia-

bel om metodredovisningen är tillräckligt utförlig och om undersökningen genom-

förts i enlighet med metodredovisningen.95 Följande studie är reliabel eftersom me-

toden redovisas utförligt och undersökningen utförts därefter. 

 

                                                
92 Merriam, S. B. (1994), Fallstudien som forskningsmetod, s. 177. 
93 Kvale, S., Brinkmann, S. & Torhell, S.-E. (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 263. 
94 Ehn, B. & Klein, B. (2007), Från erfarenhet till text, s. 38 f. 
95 Merriam, S. B. (1994), Fallstudien som forskningsmetod, s. 182 f. 
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Bakgrund: Malmåkers kommun, Malmåkers bib-
liotek och Flerspråksgruppen 

Kapitlet syftar till att ge läsaren en inledande beskrivning av kommunen, biblioteket 

och arbetsgruppen. Materialet som behandlas är hämtat från Malmåkers kommuns 

hemsida, Statistiska centralbyrån, en observation av Malmåkers biblioteksbyggnad, 

en intervju med Malmåkers bibliotekschef samt från intervjuerna med Flerspråks-

gruppens medarbetare. 

Malmåkers kommun 

Malmåkers kommun ligger i Svealands inland. Kommunen har en huvudort, staden 

Malmåker, samt sju tätorter. Huvudorten har varit stad i knappt 100 år. Historiskt 

sett har stadens näringsliv bestått av mindre industrier. Idag är den största arbets-

givaren kommunen. Därtill kommer ett antal industrier. Staden har också länge 

haft praktiska och tekniska utbildningar. Idag finns möjlighet till praktiska yrkesut-

bildningar på orten. Det finns också vissa möjligheter för kommuninvånarna att 

läsa kurser och program på högskolenivå. Kommunen saknar egen högskola men 

utbildningar arrangeras i samarbete med högskolor och universitet. Kommunen 

satsar också på att stötta distansstuderande, till exempel genom att erbjuda studie-

rum och teknisk utrustning. På kommunens hemsida poängteras Malmåkers strate-

giska läge i förhållande till järnvägs- och vägnät, samt möjligheterna till vacker 

boendemiljö.96 

I Malmåkers kommun bor drygt 32 000 personer. Antalet invånare har minskat 

med ungefär 200 sedan 1999. Invånarantalet har det senaste decenniet präglas av 

födelseunderskott som till viss del vägts upp av inflyttning. Idag är 13 % av kom-

muninvånarna födda utomlands vilket kan jämföras med 14 % utrikesfödda i hela 

                                                
96 Malmåkers kommuns webbsida > Om kommunen > Fakta om oss; Malmåkers kommuns webbsida > Om 

kommunen > Fakta om oss > Lokalhistoria; Malmåkers kommuns webbsida > Arbete och näringsliv; 

Malmåkers kommuns webbsida > Barnomsorg och utbildning > Vuxenutbildning > Förvaltningen för vux-

enutbildning, integration och arbetsmarknad > Utbildning; Malmåkers kommuns webbsida > Barnomsorg 

och utbildning > Vuxenutbildning > Förvaltningen för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad > 

Utbildning > Högskolor och universitet; Malmåkers kommuns webbsida > Om kommunen; Malmåkers 

kommuns webbsida > Om kommunen > Landsbygd och tätorter. 
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landet. Andelen invånare mellan 20–64 år med eftergymnasial utbildning är 25 %, 

en siffra som kan jämföras med 36 % med eftergymnasial utbildning i hela Sveri-

ge.97 

Malmåkers bibliotek 

Malmåkers bibliotek är kommunens huvudbibliotek med sju underordnade filialer. 

Biblioteket har ungefär 25 anställda varav cirka 20 är fackutbildade bibliotekarier. 

Biblioteket ligger centalt i Malmåker i ett hus som byggdes som bibliotek och kul-

turhus. Byggnaden ger ett ljust och luftigt intryck, färgsättningen är diskret och 

många fönster släpper in ljus. I biblioteket finns gröna växter och möbler som ger 

ett ”designat” intryck. Biblioteket har en informationsdisk som bemannas av två 

personer varje pass. En tredje ur personalen rör sig ”på golvet” för att hjälpa bibli-

oteksbesökarna. Utlån och återlämning sköter användarna i självbetjäningsdiskar. 

Bibliotekets datorer står utspridda bland hyllorna. Det finns många olika typer av 

sittplatser som studiebord, enskilda fåtöljer och soffgrupper. Vid observationstill-

fället upplever jag biblioteket som välbesökt. Användare studerar, använder dato-

rerna, läser, samtalar med personalen och varandra, letar bland hyllorna och använ-

der barnavdelningen. I den publika delen av huset delar biblioteket på utrymmet 

med en konsthall, en hörsal, ett café och tre bemannade diskar för medborgarservi-

ce från försäkringskassan, skatteverket och pensionsmyndigheten. En trappa upp i 

den del av byggnaden som är stängd för allmänheten delar bibliotekspersonalen 

utrymmet med kultur- och turismförvaltningens personal.98 

Bibliotekschefen beskriver att biblioteksverksamhetens syfte är att tjäna kom-

munens medborgare. För att utföra uppdraget försöker personalen anpassa verk-

samheten, lokalerna och miljön till medborgarnas behov. En av verksamhetens 

styrkor är viljan att följa kommuninvånarnas föränderliga behov. Till exempel har 

biblioteksanvändarna sedan byggnadens tillkomst för tjugo år sedan visat en ökad 

vilja att använda biblioteket som rum för samtal. Nu försöker biblioteket att anpas-

sa lokalerna för behovet av samtalsrum. En av verksamhetens svagheter är att bib-

lioteket har svårt att nå ut med information om sin service och programverksam-

het. Till exempel har inte tillräckligt många utnyttjat kursverksamheten i samband 

med en satsning på ökad IT-kompetens. För att förbättra möjligheterna att nå ut 

har kultur- och turismförvaltningen startat en arbetsgrupp som utvecklar en mark-

nadsföringsplan. Biblioteksverksamheten är organiserad i tre enheter: medieför-

sörjning, kundtjänst samt IT och digital verksamhet. Inom de tre enheterna fördelas 

                                                
97 Statistiska Centralbyrån (2010), ”Kommunfakta 2010 Malmåkers kommun”. 
98Malmåkers kommuns webbsida > Kultur och fritid > Bibliotek > Våra öppettider; Intervjutranskription 

från intervju bibliotekschefen; Observationsanteckning 1. Malmåkers biblioteksbyggnad (2011). 
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arbetet för bibliotekets löpande verksamhet. Förutom de tre enheterna bildas pro-

jektgrupper då medarbetarna och/eller chefen ser ett behov.99 

Flerspråksgruppen 

Flerspråksgruppen är en projektgrupp på Malmåkers bibliotek. Projektgrupperna 

bildas då medarbetare och/eller bibliotekschefen ser ett behov att arbeta särskilt 

med ett område. Chefen beskriver arbetet i projektform som en slags organisk or-

ganisering. Medarbetarna har friheten att initiera projektgrupper för att samla 

kompetens för att utföra en viss del av verksamheten. Varje projektgrupp bestäm-

mer själv, i samråd med bibliotekschefen, vad gruppen ska göra. Målen verbaliseras 

i handlingsplaner som utgår från kommunens biblioteksplan. Om grunden för grup-

pen förändras kan gruppen modifieras eller upplösas. Idag finns ungefär fem ar-

betsgrupper inom biblioteket. Andra grupper ägnar sig bland annat åt att stärka 

kommuninvånarnas IT-kompetens och åt marknadsföring. 

Flerspråksgruppen bildades mot bakgrunden av att kommunen under de senas-

te tjugo åren fått en större andel invandrade. Sedan ungefär tre år tillbaka har bibli-

oteket i samarbete med volontärer anordnat språkcaféer, men i personalgruppen 

uppstod en diskussion om att det fanns mer att göra för användargruppen invand-

rade. Den person som fick i uppdrag att leda utvecklingen av arbetet kände ett 

behov att dela ansvaret. Övriga medarbetare tillfrågades och fyra andra anmälde 

intresse. I mitten av 2009 började Flerspråksgruppen sitt arbete. Bibliotekschefen 

anger att gruppens motiv är att integrera invandrare i verksamheten. Biblioteket 

kan vara en av de första samhällsinstitutioner invandrade möter och spelar därför 

en roll i integrationsprocessen.100 

Analysen av gruppens arbete i kapitlet ”Flerspråksgruppens verksamhet” foku-

serar på vad gruppen gör, inte vad de enskilda medlemmarna gör. Det kan ändå 

vara värdefullt för läsaren att känna till vilka yrken och inriktningar gruppens med-

lemmar har. Fyra av gruppmedlemmarna är bibliotekarier. En av dem är specialise-

rad på inköp av litteratur på andra språk än svenska och service till flerspråkiga 

användare. En annan av dem är inriktad mot media och biblioteksservice till handi-

kapp- och äldreomsorg. En tredje har ansvar för inköp av media på svenska men 

också många biblioteksvisningar. Den fjärde är intendent, tekniskt ansvarig för 

biblioteksfastigheten på halvtid och jobbar på halvtid med biblioteksverksamheten i 

informationsdisken och ute i biblioteket. Gruppens femte medlem jobbar med IT-, 

webb- och marknadsföringsfrågor för biblioteket.101 

                                                
99 Inspelning och transkription. Bibliotekschef. (2011), intervju. 
100 Inspelning och transkription. Bibliotekschef. (2011), intervju. 
101 Inspelning och transkription med gruppmedlem 1 Flerspråksgruppen. (2011), intervju; Inspelning och 

transkription. Gruppmedlem 2 Flerspråksgruppen. (2011), intervju; Inspelning och transkription. Grupp-
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Undersökningskapitel I: Styrdokument – en form 
av kontext 

I ett sociokulturellt perspektiv skapar kontexter handlingar.102 Att undersöka kon-

texter och relationen mellan kontext och handling pekas därför ut som en viktig del 

av en sociokulturell analys.103 I detta kapitel analyserar jag en del av Flerspråks-

gruppens textuella kontext. Det empiriska material som behandlas är de fyra styr-

dokumenten ”Bibliotekslag SFS 1996:1596”, ”Mål för kultur- och turismnämnden 

i Malmåkers kommun 2009–2011”, ”Biblioteksplan för Malmåkers kommun 2010–

2012” och ”Handlingsplan Flerspråksgruppen 2010/11”. Frågeställningen som ka-

pitlet besvarar är: hur kan bibliotekslagens paragraf åtta tolkas och hur återkommer 

paragrafens innehåll i tre styrdokument på lokal nivå i Malmåkers kommun, det vill 

säga vad uttrycker den textuella kontexten? 

Det går att argumentera för och mot att analysera styrdokument som ett sam-

manhang för biblioteksverksamhet. Ett argument mot min analys är att dokumen-

ten spelar en mindre roll för verksamheten, att det finns andra faktorer som på ett 

mer direkt sätt påverkar biblioteksverksamhet som till exempel ekonomi och per-

sonalens utbildning. Jag menar ändå att det är intressant att analysera styrdokument 

som kontext för biblioteksverksamhet. Med ett sociokulturellt perspektiv kan do-

kument ses som textuella ”externaliseringar”, som sätt att göra information till-

gänglig för omgivning och kommande generationer genom att materialisera infor-

mationen i textform. Roger Säljö menar att: 

Om vi ska förstå vad och hur människor lär, i meningen hur de tillgodogör sig samhälleliga 
erfarenheter, måste vi också förstå den motsatta processen: hur kunskaper och färdigheter 
utvecklas i samhället och hur de genom externalisering görs tillgängliga för nya generatio-
ner.104 

Styrdokumenten är kollektiva externaliseringar som uttrycker flera människors 

erfarenheter av och åsikter om hur biblioteksverksamhet bör vara. Styrdokumenten 

 
medlem 3 Flerspråksgruppen. (2011), intervju; Inspelning och transkription. Gruppmedlem 4 Flerspråks-

gruppen. (2011), intervju; Inspelning och transkription. Gruppmedlem 5 Flerspråksgruppen. (2011), inter-

vju. 
102 Säljö, R. (2010), Lärande i praktiken, s. 135. 
103 Säljö, R. (2010), Lärande i praktiken, s. 130. 
104 Säljö, R. (2005), Lärande och kulturella redskap, s. 51. 
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är också en form av kommunikation som möjliggör kollektiv organisering, doku-

menten gör möjligt för flera individer att arbeta med samma frågor med ett relativt 

gemensamt mål.105 Tanken med bibliotekslagen är att den ska omfatta svensk folk-

biblioteksverksamhet, tanken med nämndens mål och biblioteksplanen är att möj-

liggöra kollektiv verksamhet i en kommun och på ett bibliotek och syftet med ar-

betsgruppens mål är att möjliggöra för gruppens medlemmar att verka som grupp. 

Därmed inte sagt att styrdokumentens kollektiva externaliseringar motsvarar majo-

riteten av praktiserande bibliotekspersonals uppfattningar om vad som bör göras 

eller att dokumentens innehåll bara kan leda till en form av kollektiv organisering. 

Därav kommer behovet att analysera styrdokument i relation till verksamhet.  

Styrdokumentens form och innehåll 

”Bibliotekslag SFS 1996:1596” 

Här analyseras bibliotekslagen i snäv mening. Begreppet bibliotekslagstiftning kan i 

vid mening annars innefatta en rad lagar som rör biblioteksverksamhet, bland annat 

lagar rörande låntagarsekretess, tryckeriers leverans av pliktexemplar, upphovsrätt 

med mera.106 Jag tolkar bibliotekslagen med ett sociokulturellt perspektiv vilket 

förmodligen skiljer sig från en jurists tolkning. Jag anser att det är motiverat att 

diskutera lagens innebörder ur det sociokulturella och andra perspektiv än det juri-

diska eftersom jag antar att den bibliotekspersonal som läser och tolkar sitt upp-

drag i lagen ofta liksom jag saknar särskild juridisk kompetens. 

Bibliotekslagen i sin nuvarande form trädde i kraft 1997. Sedan 1997 har två 

justeringar gjorts: en formulering som ställer krav på samverkan mellan biblioteks-

institutioner och en formulering som kräver att kommuner och landsting ska anta 

planer för biblioteksverksamhet har tillkommit. Idag innehåller bibliotekslagen tio 

paragrafer. Paragrafernas längd varierar mellan en till fem rader. De kortfattade 

paragraferna reglerar folkbibliotekens uppdrag och frekvens, avgiftsbestämmelser 

för folkbibliotek, förekomsten av länsbibliotek samt länsbibliotekens uppdrag, fö-

rekomsten av skolbibliotek, förekomsten av högskolebibliotek samt högskolebib-

liotekens uppdrag, vem som har ansvaret för olika typer av bibliotek, de nämnda 

kraven på samverkan mellan biblioteksinstitutioner och på planer för biblioteks-

verksamhet och slutligen folk- och skolbibliotekens prioriterade användargrupper. 

Paragraf åtta är ett av de stycken som anger folkbibliotekens prioriterade an-

vändargrupper: 

                                                
105 Säljö, R. (2010), Lärande i praktiken, s. 235. 
106 Thomas, B. (2009), Bibliotekslagstiftning, s. 8. 
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8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt 
invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svens-
ka och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.107 

I denna studie fokuserar jag på den del av paragrafen som rör ”invandrare och 

andra minoriteter” och lämnar gruppen funktionshindrade utanför diskussionen. 

Texttolkning bygger på en form av läsning. I ett sociokulturellt perspektiv ses 

läsning som en kreativ process där läsaren fyller texten med mening.108 Menings-

skapandet i läsning bygger på ett samspel mellan författarens försök att fixera en 

mening och läsarens situerade uttolkning. Vissa formuleringar fungerar på ett mer 

lyckat sätt som fixeringar av en innebörd medan andra formuleringar framstår som 

mer öppna för tolkningar.109 Jag analyserar bibliotekslagens formuleringar genom 

att diskutera formuleringarna som mer precisa eller mer öppna för tolkning. Ett 

exempel på en mer precis formulering som lämnar mindre utrymme för tolkning är 

”Varje kommun skall ha folkbibliotek”.110 Innebörden av att varje kommun skall ha 

folkbibliotek är att det ska finnas minst ett folkbibliotek i varje kommun. De for-

muleringar som är mer öppna för tolkning ger ett större utrymme för uttolkarens 

förkunskaper och intressen. Jag menar att hela paragraf åtta är en formulering som 

är mer öppen för tolkning än många andra av bibliotekslagens formuleringar. Det 

ankommer till att börja med på läsaren att avgöra vad ”särskild uppmärksamhet” 

är. För tolkningen av ”särskild uppmärksamhet” antar jag att uttolkarens inblick i 

vad bibliotek kan göra för användare är avgörande. Det är också upp till läsaren att 

tolka formuleringen ”invandrare och andra minoriteter”. ”Invandrare” är ett gene-

rellt begrepp och kan i sina mer vida tolkningar innefatta en stor del av Sveriges 

befolkning. ”Andra minoriteter” är i sin tur än mer öppet för tolkning. För tolk-

ningen av ”andra minoriteter” blir uttolkarens uppfattningar om etniska, språkliga, 

sociala och kulturella minoriteter avgörande.111 

Paragrafens andra del, ”bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än 

svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov”, är också intres-

seväckande. Formuleringen ”bl.a.” förutsätter uttolkarens förkunskaper om biblio-

tekspedagogiska metoder och om medier. Syftningen ”dessa grupper” aktualiserar 

återigen frågan om vilka individer som avses med formuleringen ”invandrare och 

andra minoriteter”. Det är också intressant att jämföra paragraf åtta med paragraf 

nio som utpekar två andra prioriterade användargrupper för folk- och skolbiblio-

tek: 

                                                
107 Bibliotekslag (SFS 1996:1596). 
108 Säljö, R. (2005), Lärande och kulturella redskap, s. 121. 
109 Säljö, R. (2005), Lärande och kulturella redskap, s. 53. 
110 Bibliotekslag (SFS 1996:1596), § 2. 
111 Rapporten Biblioteken och de nationella minoriteterna diskuterar hur de svenska folkbiblioteken arbetar 

för romer, judar, tornedalingar, samer och sverigefinnar. Rapportens slutsats är att biblioteken bedriver en 

”synnerligen begränsad” verksamhet riktad till dessa grupper. Ahlryd, S., Vigur, L. & Hansson, J. (2010), 

Biblioteken och de nationella minoriteterna, s. 29. 
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9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar ge-
nom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för 
att främja språkutveckling och stimulera till läsning. 

Jag vill poängtera två skillnader mellan paragraf åtta och nio. I pargraf nio används 

inte formuleringen ”bl.a.” som i paragraf åtta. Istället gör paragraf nio en uppräk-

ning av ”böcker, informationsteknik och andra medier”. I paragraf nio finns också 

en formulering som förklarar syftet med att ägna särskild uppmärksamhet åt barn 

och ungdomar, ”att främja språkutveckling och stimulera till läsning”. Någon mot-

svarande syftesformulering finns inte i paragraf åtta. Jag menar att dessa två skill-

nader gör att paragraf nio är mer precis och mindre öppen för tolkning.112 

Min tolkning är att lagens mindre precisa formuleringar inte är lika kon-

textskapande, att vagare formuleringar lämnar större utrymme att inte omsätta 

lagens mål i konkreta lokala mål och i praktik. I analysen av styrdokumenten på 

lokal nivå prövar jag denna tolkning genom att jämföra hur det mer precist formu-

lerade begreppet ”invandrare” återspeglas i lokala dokument i jämförelse med det 

mindre precist formulerade begreppet ”andra minoriteter”. Resultatet av prövning-

en av min tolkning av bibliotekslagens paragraf åtta, som redovisas i detta kapitel, 

visar att användargrupper som beskrivs med och omges av mer precisa formule-

ringar i lagen gynnas i förhållande till de som beskrivs med och omges av mindre 

precisa formuleringar. De mer precist formulerade användargrupperna hanteras på 

ett tydligare sätt i lokala styrdokument. 

”Mål för kultur- och turismnämnden i Malmåkers kommun 2009–2011” 

Kultur- och turismnämndens mål är ett politiskt dokument. Dokumentet är kollek-

tivt skapat, flera individer har bidragit med formuleringar och gemensamma över-

väganden avgör vilka formuleringar som ingår i den slutgiltiga versionen. Som po-

litiskt dokument relaterar måldokumentet också till andra dokument utanför denna 

studies analys, till nämndledamöternas respektive partiprogram på nationell och 

lokal nivå, till tidigare måldokument i nämndens historia och till kommunens stra-

tegidokument. Med inblick i tillkomstprocessen skulle formuleringarna i ”Mål för 

kultur- och turismnämnden i Malmåkers kommun 2009–2011” kunna tolkas utifrån 

dessa aspekter, till exempel som kompromisser mellan partiföreträdare från olika 

partier. Jag tolkar dock måldokumentet utifrån den slutgiltiga versionens formule-

ringar. Min tolkning utgår från frågan: hur återkommer innehållet i bibliotekslagens 

paragraf åtta i kultur- och turismnämndens mål? 

”Mål för kultur- och turismnämnden i Malmåkers kommun 2009–2011” är ett 

tvåsidigt dokument. Innevarande år, 2011, är således i slutet av perioden målen 

                                                
112 Det är dock värt att nämna att ser man till bibliotekslagen som helhet innebär paragraferna åtta och nio 

en avvikelse. Lagen som den är formulerad idag håller sig generellt sett på en mer abstrakt nivå. Paragraf 

åtta och nio avviker genom att det där pekas ut specifika användargrupper. 
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omfattar. Dokumentet börjar med en inledning omfattande två stycken. I första 

stycket förklaras att målen har sin utgångspunkt i kommunens kulturstrategi från 

2003. Andra stycket poängterar kulturens roll för samhällsutveckling. Därpå följer 

en underrubrik: ”Barn och ungdomar – en prioriterad grupp”. Rubriken fastslår att 

uppväxten är den tid då samhället har störst möjligheter att skapa ett kulturintresse 

hos människor. Kulturintresset beskrivs sedan som ett medel, dels för personlig 

utveckling och dels som ett sätt att tillvarata ungdomars generella engagemang. 

Efter måldokumentets inledning beskrivs nämndens två övergripande mål med 

en rubrik. De övergripande målen är ett ortsutvecklingsperspektiv och ett medbor-

garperspektiv. Ortsutvecklingsperspektivet innebär att kultur- och turismnämndens 

verksamhet, som ett medel, ska bidra till att utveckla en ”kulturellt attraktiv livs-

miljö”. Medborgarperspektivet innebär att alla medborgare ska ges möjlighet att 

uppleva och utöva kultur. I medborgarperspektivet utgör kulturen ett mål. De 

övergripande målen specificeras och konkretiseras under de följande två rubrikerna 

som kallas ”Inriktningsmål ortsutvecklingsperspektivet” och ”Inriktningsmål med-

borgarperspektivet”. Biblioteken nämns explicit i en punkt av totalt tolv punkter-

under rubriken ”Inriktningsmål ortsutvecklingsperspektivet”. Punkten lyder: 

Biblioteken ska vara aktiva och professionella. Utveckling ska ske i samspel med medbor-
garnas behov och önskemål till lärande och nöje enligt biblioteksplanens intentioner. 

Punktens första mening är intressant. Meningen talar indirekt om att det finns möj-

lighet att bibliotek kan vara inaktiva och oprofessionella. Jag tolkar framförallt 

meningen som att biblioteken ska ägna sig åt utåtriktad verksamhet (vara aktiva) 

och att personalen ska vara fackutbildad, alternativt ha speciell kompetens inom till 

exempel IT (vara professionella). Punktens andra mening tar för det första upp 

medborgarnas roll med hjälp av begreppsparet ”behov och önskemål”. Min tolk-

ning är att begreppsparet gör att medborgarna figurerar både som objekt och sub-

jekt i meningen. Dels är medborgarna objekt med behov som den aktiva och pro-

fessionella bibliotekspersonalen kan avläsa. Dels är medborgarna subjekt med egna 

önskemål som ska ha inflytande över verksamheten. I samma mening följer ytterli-

gare ett begreppspar, ”lärande och nöje”. Begreppen förklarar vad bibliotekets 

verksamhet ska syfta till varav lärande föregår nöje. Meningen avslutas med att 

referera till kommunens biblioteksplan, att utvecklingen av biblioteken ska ske en-

ligt planens intentioner. Nämndens mål inskärper således biblioteksplanens roll. 

Dokumentet ”Mål för kultur- och turismnämnden i Malmåkers kommun 2009–

2011” är kort och relativt övergripande. Biblioteket nämns explicit endast i en 

punkt. Ändå är nämndens mål intressant eftersom det är dokumentet som styr 

nämndearbetets inriktning och påverkar tilldelning av resurser för kultur- och tu-

rismförvaltningen. Kultur- och turismförvaltningen är den förvaltning som bibliote-

ket är organiserat under. Innehållet i bibliotekslagens paragraf åtta återkommer i 

kultur- och turismnämndens mål framförallt genom att nämndens mål lyfter fram 
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bibliotekets samspel med medborgarnas behov och önskemål. Nämndens mål ger 

bibliotekspersonalen möjlighet att utgå från medborgarnas behov och önskemål. 

Bibliotekspersonalen ges då åtminstone en teoretisk förutsättning att ägna särskild 

uppmärksamhet åt invandrare och andra minoriteter. Nämndens mål hänvisar dess-

utom till biblioteksplanen som ett dokument där intentionerna för biblioteksverk-

samheten utvecklas, det vill säga där förverkligandet av lagens paragraf åtta kan 

planeras. Det är dock intressant att kommentera hur dokumentet ”Mål för kultur- 

och turismnämnden i Malmåkers kommun 2009–2011” som helhet behandlar an-

vändargrupper i jämförelse med bibliotekslagen. Bibliotekslagen bestämmer att 

folk- och skolbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt ”funktionshindrade 

samt invandrare och andra minoriteter” och ”barn och ungdomar”.113 I jämförelse 

med bibliotekslagens fem prioriterade användargrupper uttrycker nämndens mål 

två grupper som prioriterade; barn och ungdomar.114 

”Biblioteksplan för Malmåkers kommun 2010–2012” 

I förhållande till de tre andra styrdokumenten som analyseras är biblioteksplanen 

med sina sexton sidor ett relativt omfattande dokument.115 Planen antogs av kom-

munens kultur- och turismnämnd 2007, reviderades 2008 och 2009 och antogs 

2010 av kommunfullmäktige. I sin nuvarande form gäller planen för åren 2010–

2012. I inledningen anges att bibliotekschefen tillsammans med en bibliotekarie har 

utfört arbetet med planen. Planen påbörjades efter att kravet att kommuner ska 

anta biblioteksplaner tillfördes bibliotekslagen 2005. Dåvarande kultur- och kon-

sumentnämnden gav kultur- och konsumentförvaltningen uppdraget att utarbeta 

planen. Arbetet skedde i samverkan med andra kommunala verksamheter. 

”Biblioteksplan för Malmåkers kommun 2010–2012” innehåller en inledning, 

en beskrivning av vad en biblioteksplan är, en avdelning som anger planens ut-

gångspunkter, en förklaring av det nationella bibliotekssystemet, en översikt över 

tendenser som påverkar biblioteksverksamhet idag, en översikt över kommunens 

bibliotek samt en uppräkning av Malmåkers biblioteks tretton ”utvecklingsområ-

den”. Varje utvecklingsområde inleds med en text som beskriver området. Därefter 

kommer underrubriken ”Viktigt är att:” som följs av ett varierande antal konkreti-

serande punkter. Jag fokuserar min analys på texten under rubriken ”Utvecklings-

område: Invandring och integration” samt på angivelser för hur planen i stort, och 

specifikt hur formuleringarna om planens utvecklingsområden, ska användas i bib-

lioteksverksamheten i Malmåkers kommun. Anledningen till avgränsningen är att 

dokumentet är för textmässigt omfattande för en fullständig analys inom ramarna 

                                                
113 Bibliotekslag (SFS 1996:1596), s. 8 § och 9 §. 
114 Beroende på hur lagens formuleringar tolkas kan antalet prioriterade användargrupper variera. Jag räk-

nar funktionshindrade, invandrare, andra minoriteter, barn och ungdomar som fem grupper. 
115 Biblioteksplan för Malmåkers kommun 2010–2012. 
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för denna uppsats. Jag väljer att analysera de delar av planen som jag bedömer vara 

de som mest återkopplar till innehållet i bibliotekslagens paragraf åtta. 

Biblioteksplanens tolkningsangivelser 

Bibliotekslagen föreskriver att varje kommun ska anta en plan för biblioteksverk-

samheten. Lagen anger däremot inte vad planen ska innehålla eller vilken roll bibli-

oteksplanen ska spela i kommunsammanhang. I Malmåkers kommuns biblioteks-

plan finns förklaringar till vad en biblioteksplan är och hur planens innehåll ska 

tolkas. Planens egna tolkningsangivelser är relevanta att analysera eftersom inne-

börden av innehållet under rubriken ”Utvecklingsområde: Invandring och integra-

tion” beror på hur planen i sin helhet tolkas. Under rubriken ”Vad är en biblioteks-

plan?” beskrivs planen som 

[…] ett politiskt dokument som definierar bibliotekets roll i förhållande till kommunens 
övergripande mål, lägger fast strategier och anger konkreta mål/riktningar för bibliotekets 
verksamhetsutveckling.116 

Planen är författad av tjänstemän på uppdrag av politiker som hämtat sitt uppdrag 

från bibliotekslagen. Dokumentet är politiskt i den mening att det måste antas av 

kommunfullmäktige för att träda i kraft. I ovanstående formulering framträder pla-

nen som ett dokument med relativt stort inflytande över biblioteksverksamheten. 

Ett par rader ner i samma stycke framträder en delvis motsägande bild: 

Man skall inte betrakta biblioteksplanen som en verksamhetsplan, utan mer som en förut-
sättning för en sådan, där framtida inriktningar och ramar manifesteras.117 

I närmast ovanstående citat abstraheras planens roll i förhållande till den roll som 

framställs i det första citatets beskrivning av planens användning. Det första citatet 

gör planen till en betydande faktor för biblioteksarbetet medan det andra citatet 

modererar och i min mening försvagar planens roll för biblioteksarbetet. När det 

gäller hur de utvecklingsområden som planen pekar ut ska tolkas finns en liknande 

tvetydighet i tolkningsangivelserna. Under rubriken ”Utvecklingsområden” be-

skrivs att 

Väl övervägda strategiska vägval kan möjliggöra att kommunens bibliotek blir en positiv 
medaktör för kommunens utveckling.118 

I det därpå följande stycket tilläggs att 

                                                
116 Biblioteksplan för Malmåkers kommun 2010–2012, s. 2. 
117 Biblioteksplan för Malmåkers kommun 2010–2012, s. 2. 
118 Biblioteksplan för Malmåkers kommun 2010–2012, s. 11. 
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De förslag/inriktningar/åtgärder som föreslås nedan under respektive utvecklingsområde 
skall inte ses som de enda som kan genomföras.119 

Citaten från tolkningsangivelserna för planens utvecklingsområden är inte direkt 

motsägande, men anger två olika tolkningsriktningar. Formuleringen om strategis-

ka vägval förstärker betydelsen av planens innehåll medan följande citat modererar, 

och i min tolkning försvagar, betydelsen av planens innehåll. Dessa två exempel på 

hur biblioteksplanens respektive utvecklingsområdenas roll framställs för att sedan 

modereras i biblioteksplanen kan dels förstås som kompromisslösningar mellan 

olika formuleringsförslag. Tvetydigheterna kan också förstås som att bibliotekspla-

nen (och planens upphovsmän) för en förhandling om vilken roll planen egentligen 

ska spela för verksamheten. Slutligen är det också möjligt att tolka tvetydigheterna 

i planens tolkningsangivelser som ett funktionellt sätt att formulera ett plandoku-

ment. Tvetydiga tolkningsangivelser ger fler tolkningsmöjligheter då planen ska 

tillämpas. Planens upphovsmän, som också är ansvariga för utförandet av planens 

mål, har ett behov av flera tolkningsmöjligheter för att målen ska kunna jämkas 

med och förverkligas i praktiska bibliotekssammanhang. 

I boken Biblioteksplaner – från bibliotekslag till biblioteksplan skriver Peter 

Almerud: 

En biblioteksplan är ett politiskt dokument. Den är ingen verksamhetsplan, men den är en 
förutsättning för en verksamhetsplan. Biblioteksplanen definierar bibliotekets roll i olika po-
litikområden i förhållande till de övergripande målen för kommunens/regionens utveckling, 
anger konkreta målsättningar för biblioteksverksamheten och lägger fast en strategi för 
verksamhetens utveckling.120 

Likheterna mellan formuleringarna i Malmåkers biblioteksplan och Almeruds text 

tyder på att Malmåkers bibliotek influerats av Almeruds skrift vid skapandet av sin 

biblioteksplan. Almerud hänvisar i sin tolkning av vad planen bör vara till att lagen 

i sig är öppen, men att det finns vissa tolkningsangivelser i förarbetena till lagänd-

ringen som medförde tillägget om biblioteksplaner.121 Almeruds ståndpunkt är att 

biblioteksplanen framförallt är de lokala politikernas angelägenhet, ett sätt för dem 

att ”återta makten” i bibliotekspolitisk utveckling.122 I Malmåkers kommun har pla-

nen utformats på uppdrag av och i samverkan med lokalpolitiker, men planens hu-

vudsakliga författare är bibliotekspersonal. I magisteruppsatsen Biblioteksplaner –

 en möjlig väg mot förändring? visar författarna Kiersti Larsson och Henrik 

Svenssons på hur biblioteksverksamheters samverkan med lokalpolitik både möj-

liggör och begränsar bibliotekens utrymme för utveckling. De menar att politiker 

inte gärna vill anta planer som inte är rimliga att uppfylla, samtidigt som bibliote-

                                                
119 Biblioteksplan för Malmåkers kommun 2010–2012, s. 11. 
120 Almerud, P. (2005), Biblioteksplaner, s. 9. 
121 Almerud nämner bland annat Forslund, J. E. (2003), Om biblioteksverksamheterna. 
122 Almerud, P. (2005), Biblioteksplaner, s. 9 f. 
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ken har behov av planer som inte bara beskriver vad man gör utan också pekar 

framåt mot vad biblioteket kan och vill. Uppsatsförfattarnas slutsatser är att all-

mänt hållna planer med övergripande visioner är mer funktionella och långsiktiga 

än detaljerade planer.123 Malmåkers biblioteksplan balanserar enligt min tolkning 

mellan allmänna visioner och detaljplanering. Planens första del är relativt generell, 

men planen är också mycket omfattande och dess andra del pekar ut en mängd 

utvecklingsområden samt hur biblioteket ska verka på dessa områden. Ett av pla-

nens utvecklingsområden analyseras nedan. 

”Utvecklingsområde: Invandring och integration” 

Utvecklingsområdets rubrik sammankopplar de två fenomenen invandring och in-

tegration. Jag tolkar rubriken som att biblioteksplanens upphovsmän ser invandra-

de som en grupp i behov av integration. Den förklarande texten under rubriken 

fördjupar rubrikens antagande. Planen beskriver folkbiblioteken som viktiga platser 

för information och kunskap och som mötesplatser. Vidare preciseras att bibliote-

ket är en plats där nyanlända kan skaffa sig kunskap om det svenska samhället, att 

det är en plats där invandrade också ges möjlighet att bibehålla och utveckla sitt 

språk och sin kultur samt att det är en plats där infödda svenskar kan få kunskap 

om andra kulturer. Mot den bakgrunden förklarar texten att biblioteket är en viktig 

plats för integration. Först i den inledande textens sista mening ges ett konkret 

exempel på en integrerande verksamhet som Malmåkers bibliotek bedriver: språk-

kaféet. 

Den inledande texten betonar nyttoaspekten i biblioteksverksamheten riktad till 

invandrade. Integrationen utgör ett mål som biblioteksverksamheten kan vara ett 

medel för att nå. Texten gör en viss betoning på ömsesidighet mellan invandrade 

och personer födda i Sverige i integrationsprocessen när den pekar ut biblioteket 

som en plats där infödda svenskar kan lära sig som andra kulturer. I övrigt har in-

tegrationsbegreppet som texten använder en dragning åt innebörden av assimila-

tionsbegreppet då biblioteket beskrivs som en plats för kunskapsinhämtning om det 

svenska samhället. 

Det är också intressant att nämna den inledande textens användning av 

(folk)bibliotek/et i obestämd, bestämd och specifik form. Inledningsvis används den 

obestämda formen: ”För många invandrare […] är folkbiblioteken redan idag na-

turliga informationspunkter […]”. Därefter övergår texten till den bestämda for-

men: ”Biblioteket är en plats där nyanlända invandrare kan skaffa sig kunskaper 

[…]”. Formen är bestämd, men kan fortfarande läsas som en generell beskrivning 

av vad bibliotek i allmänhet kan vara. Först i den inledande textens allra sista me-

ning är det tydligt att det är det specifika Malmåkers bibliotek som åsyftas: ”Sam-

                                                
123 Larsson, K. & Svensson, H. (2007), Biblioteksplaner - en möjlig väg mot förändring?, s. 63. 
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verkansaktiviteter som språkkaféet på biblioteket är ett exempel på möjlighet till 

integration”. 

Den inledande texten om invandring och integration följs av tre konkretiseran-

de punkter. Punkterna anger att det är viktigt för områdets utveckling att bibliote-

ket utvecklar samarbetet med kommunala eller andra aktörer som ansvarar för ut-

bildning och integration, att biblioteket utvecklar dialogen och samarbetet med 

invandrargrupper i kommunen samt att biblioteket ges ekonomiska möjligheter att 

utveckla medie- och informationsutbudet för olika invandrargrupper. De konkreti-

serande punkterna förstärker bibliotekets roll som medel för integration och utbild-

ning och information som viktiga verktyg för integration. I punkterna betonas ock-

så den ömsesidiga aspekten av integration då dialogen och samarbetet med invand-

rargrupper lyfts fram som ett arbetssätt. 

Biblioteksplanens formuleringar under rubriken ”Utvecklingsområde: invand-

ring och integration” relaterar till bibliotekslagens paragraf åtta framförallt genom 

att planen pekar ut behovet att biblioteket ges ekonomiska möjligheter att utveckla 

medie- och informationsutbudet för invandrargrupper. I bibliotekslagen är budska-

pet att biblioteken bland annat ska erbjuda litteratur på andra språk än svenska och 

i former särskilt anpassade till gruppernas behov. En skillnad mellan biblioteksla-

gens paragraf åtta och biblioteksplanen är att Malmåkers biblioteksplan tillför ett 

syfte. Behovet att utveckla medie- och informationsutbudet för invandrare på 

Malmåkers bibliotek underordnas målet att integrera invandrare. Malmåkers biblio-

teksplan utvecklar inte någon tolkning av vad bibliotekslagen kan mena med for-

muleringen ”andra minoriteter”. 

”Handlingsplan Flerspråksgruppen 2010/11” 

Handlingsplanen omfattar drygt en sida. Dokumentet innehåller sjutton konkreta 

uppgifter i punktform utan inbördes ordning. Uppgifterna förklaras med en till två 

textrader. Planen anger inte vem eller vilka inom gruppen som ansvarar för att den 

ena eller andra uppgiften genomförs. För att beskriva planen tematiserar jag pla-

nens punkter. Varje tema kan omfatta en eller flera av punkterna. Ett tema bland 

punkterna är att Flerspråksgruppen har i uppgift att initiera och upprätthålla olika 

typer av samarbeten. Ett annat tema är att gruppen har i uppgift att sprida sin 

kompetens till kollegor som inte ingår i gruppen. Ett tredje tema är informationsar-

bete riktat till användare, till exempel information om biblioteket på andra språk. 

Ett fjärde tema är utveckling av medieutbudet på andra språk än svenska genom 

gallring, inköp och depositioner. Ett femte tema är att utföra aktiviteter som vis-

ningar för SFI-klasser, tvåspråkiga sagostunder med mera.124 Slutligen är ett sjätte 

                                                
124 Förkortningen SFI står för ”Svenskundervisning för invandrare”. 
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tema anpassning av bibliotekets tekniska utrustning, till exempel datorer, till fler-

språkigt användande. 

Flerspråksgruppens handlingsplan har likheter med bibliotekslagens paragraf 

åtta i det avseende att flera av planens punkter formulerar olika aktiviteter för att 

utveckla medieutbudet. I bibliotekslagen är det tillhandahållande av medieutbud i 

form av litteratur på andra språk och i särskilt anpassade former som är det arbets-

sätt som explicit nämns som folk- och skolbiblioteks sätt att ägna särskild upp-

märksamhet åt invandrare och andra minoriteter. Handlingsplanen skiljer sig från 

lagen i det avseende att planen konkretiserar en större vidd av arbetssätt som bibli-

oteket kan använda för att ägna särskild uppmärksamhet åt användargruppen. 

På lokal nivå har handlingsplanen likheter med ”Mål för kultur- och turism-

nämnden i Malmåkers kommun 2009–2011” i det avseende att planen kan ses som 

ett uttryck för nämndens mål att utvecklingen av biblioteksverksamheten ska ske i 

samspel med medborgarnas behov och önskemål. Handlingsplanen tillgodoser ock-

så i viss mån nämndmålens formulering ”till lärande och nöje” då planen både näm-

ner lärandeinriktade aktiviteter som läxhjälp och mer nöjesinriktade aktiviteter som 

inköp av musikmedier. Handlingsplanen skiljer sig från nämndens mål genom att 

nämndens mål refererar till biblioteksplanens intentioner. Flerspråksgruppens hand-

lingsplan refererar inte explicit till kommunens biblioteksplan. 

I det avsnitt av ”Biblioteksplan för Malmåkers kommun 2010–2012” jag foku-

serat på i analysen formuleras integration som ett syfte med biblioteksverksamhe-

ten riktad till invandrare. Handlingsplanen radar upp konkreta aktiviteter men refe-

rerar inte explicit till biblioteksplanen och dess syftesformuleringar. I övrigt kon-

kretiserar ”Handlingsplan Flerspråksgruppen 2010/11” i stort sett de aspekter som 

biblioteksplanens avsnitt ”Utvecklingsområde: Invandring och integration” beskri-

ver. I Flerspråksgruppens handlingsplan finns punkter som tar upp hur biblioteket 

kan utvecklas som informationsforum för invandrare, hur biblioteket kan fungera 

som en resurs för att bibehålla sitt förstaspråk, hur biblioteket kan gå tillväga för 

att samarbeta med aktörer i utbildnings- och integrationsfrågor och med invandrar-

grupper samt hur biblioteket kan utveckla medieutbudet riktat till flerspråkiga an-

vändare. Den del av ”Utvecklingsområde: invandring och integration” som Fler-

språksgruppens handlingsplan inte konkretiserar är formuleringen om att bibliote-

ket kan vara ett ställe där infödda svenskar kan få inblick i och kunskap om andra 

kulturer, det vill säga den punkt i biblioteksplanen som betonar ömsesidighet i in-

tegrationen mellan infödda och inflyttande svenskar. 

Dokumentet ”Handlingsplan Flerspråksgruppen 2010/11” konkretiserar steg 

för att förverkliga bibliotekslagen, nämndens mål och biblioteksplanen. Handlings-

planen refererar dock ej explicit till något av de tre ”överordande” dokumenten. 

Innehållsmässigt tolkar jag handlingsplanen som att den främst förhåller sig till bib-

liotekslagens paragraf åtta. Handlingsplanen fokuserar på arbete med medier och 

läsfrämjande vilket också lagen gör. Handlingsplanen betonar inte integrationsmå-
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let som biblioteksplanen anger, annat än genom att ett fåtal av handlingsplanens 

punkter handlar om samarbeten. Inte heller i Flerspråksgruppens handlingsplan 

utvecklas hur Malmåkers bibliotek arbetar för att erbjuda service till de ”andra mi-

noriteter” som bibliotekslagen lyfter fram. 

Styrdokument som en form av kontext 

Kapitlets analys visar att formuleringen av paragraf åtta spelar roll för formulering-

arna i dokumenten på lokal nivå, de underordnade dokumenten relaterar till biblio-

tekslagen genom att ta upp samma ämne som paragrafen. De fyra styrdokumenten 

fungerar som en kontext, som ett sammanhang, genom att de relaterar till var-

andra. Bibliotekslagen kräver biblioteksplanen. Nämndens mål inskärper biblio-

teksplanens roll. Biblioteksplanen tar upp service till invandrare som ett utveck-

lingsområde. Flerspråksgruppens handlingsplan konkretiserar bibliotekslagens, 

nämndens och biblioteksplanens mål om vad biblioteket bör göra. Det finns dock 

skillnader mellan dokumenten som gör mindre tydligt vad bibliotek bör göra. Bibli-

otekslagens paragraf åtta anger på ett generellt sätt att folkbibliotek ska ge service 

till invandrare och andra minoriteter genom att erbjuda litteratur på andra språk 

och i anpassade former. Lagen anger inget syfte med den särskilda uppmärksamhe-

ten. Nämndens mål lyfter fram medborgarnas behov och önskemål på ett generellt 

sätt och hänvisar till biblioteksplanen. Biblioteksplanen tillför integration som ett 

syfte till den av lagen föreskrivna servicen till invandrare och lyfter fram informa-

tion och samarbeten som medel. Handlingsplanens punkter i sin tur fokuserar på 

arbete med medier och läsfrämjande aktiviteter, vilket kan ses som bibliotekens 

traditionella kompetens och specifika kunskap. Ett generellt drag hos styrdoku-

menten är att bibliotekslagens vagt formulerade ”andra minoriteter” inte utvecklas 

av tre övriga dokumenten. Variationerna mellan dokumenten beror dels på att de 

är författade i olika genrer. Respektive genres form möjliggör olika innehåll. Dels 

varierar också dokumentens innehåll. Innehållsmässigt innefattar de lokala doku-

menten mål för biblioteksverksamheten som inte svarar mot formuleringar i biblio-

tekslagen, till exempel att syftet med biblioteksservice till invandrare är integration. 

Det kan bero på att de lokala dokumenten också relaterar till andra dokument, som 

kommunens mål. De lokala dokumenten saknar också explicita tolkningar av vissa 

av bibliotekslagens formuleringar. Vagheter i lagens paragraf åtta som ”andra mi-

noriteter” förklaras inte i dokumenten på lokal nivå. Min tolkning blir att lagens 

intentioner kan gå förlorade då lagens vida formuleringar inte följs upp av lokala 

konkretiseringar. 

Kapitlets analys visar vad de styrdokument jag pekat ut som Flerspråksgrup-

pens textuella kontext uttrycker. Styrdokuments funktion som kontext beror dock 

på hur relationen mellan kontext och verksamhet ser ut. Med ett sociokulturellt 
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perspektiv kan man säga att styrdokuments funktion som kontext beror på hur de 

läses. Läsningen beror på läsarens hantering av språkets mer fixerade betydelser 

och på situationsberoende tolkningar.125 Läsning av dokument är således en kreativ 

process som görs i sammanhang.126 Verksamhet bygger dels på kollektiva tolkning-

ar av vad som bör göras och dels på varje individs uppfattningar av vad som är 

lämpligt, rationellt och funktionellt.127 För att förstå hur styrdokumenten fungerar 

som kontext räcker det således inte att analysera och jämföra dokumentens inne-

håll. Verksamheten som dokumenten uttrycker sig om måste studeras och det är 

jämförelsen mellan kontext och verksamhet som visar hur dokumenten fungerar 

som ett sammanhang för bibliotekspraktik. I följande kapitel analyseras Flerspråks-

gruppens verksamhet ur ett sociokulturellt perspektiv. I det avslutande kapitlet 

diskuteras relationen mellan kontext och verksamhet. Den avslutande diskussio-

nens syfte är att visa på vilket sätt det jag pekat ut som en del av Flerspråksgrup-

pens textuella kontext utgör en kontext för Flerspråksgruppens verksamhet. 

                                                
125 Säljö, R. (2005), Lärande och kulturella redskap, s. 53. 
126 Säljö, R. (2005), Lärande och kulturella redskap, s. 121. 
127 Säljö, R. (2010), Lärande i praktiken, s. 138. 
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Undersökningskapitel II: Flerspråksgruppens 
verksamhet 

Föreliggande kapitel besvarar frågeställningen: vad karaktäriserar Flerspråksgrup-

pens verksamhet? En verksamhet är enligt Roger Säljö en historiskt utvecklad ak-

tivitet. Verksamheter representerar också kunskaper eller tjänster som efterfrågas i 

verksamheternas omvärld. En verksamhet har egna traditioner och kunskaper, åter-

skapas kontinuerligt genom sociala praktiker och bildar ett överordnat samman-

hang för individers handlande.128 Det sociokulturella verksamhetsbegreppet utgör 

en utgångspunkt för analysen av vad Flerspråksgruppen gör, men verksamhetsbe-

greppets innebörd kommer också att diskuteras genom kapitlet. 

Kapitlet analyserar Flerspråksgruppens verksamhet genom att beskriva och 

diskutera de handlingar gruppens medlemmar utför, de handlingar som sammanta-

get skapar verksamheten. Handlingsbegreppet används också för att skapa kapit-

lets disposition. Kapitlet går igenom de handlingar som jag tolkat att gruppmed-

lemmarna utför: att ha skapat gruppen, att mötas i gruppen, att gruppen fungerar 

som ett kontaktnät, att gruppen ökar kunskap inom gruppen och i bibliotekets per-

sonalgrupp som helhet samt att gruppen påverkar bibliotekets medieutbud och 

aktiviteter, både personalgruppens aktiviteter och aktiviteter riktade till användare. 

Analysen av varje handling fördjupas med hjälp av begreppen kommunikation och 

redskap, jag beskriver vilken kommunikation som ingår i handlingarna och vilken 

typ av redskap som används för att genomföra handlingarna. 

Analysen baseras på intervjuer med gruppens medlemmar och på protokoll 

från gruppens möten. Eftersom jag ofta refererar vad hela Flerspråksgruppen ut-

trycker gör jag inte nothänvisningar till samtliga intervjuer vid varje referat. Jag 

använder nothänvisningar då jag refererar till enskilda informanters uttalanden eller 

citerar enskilda gruppmedlemmar. Kapitlets resultat ligger sedan till grund för av-

slutningskapitlets diskussion om relationen mellan styrdokument och biblioteks-

praktik, mellan kontext och verksamhet. 

                                                
128 Säljö, R. (2010), Lärande i praktiken, s. 138. 
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Verksamhetsskapande handlingar 

Att skapa gruppen 

Flerspråksgruppen uppstod i mitten av 2009. I Malmåkers biblioteksorganisation 

skapas arbetsgrupper då medarbetare och/eller chefen upplever ett behov att priori-

tera ett arbetsområde. Flerspråksgruppens medlemmar uppvisar likartade uppfatt-

ningar av orsaken till att gruppen skapades. Malmåkers kommun har under en 

längre tid tagit mot flyktingar. Invandringen har ökat andelen flerspråkiga biblio-

teksbesökare. Biblioteket har även tidigare haft litteratur på andra språk än svenska 

och aktiviteter riktade till användargruppen som språkcaféer. Runt 2009 ökade 

dock uppfattningen i bibliotekets personalgrupp att biblioteket skulle behöva göra 

mer för att tillmötesgå de flerspråkiga användarnas behov. Personalen upplevde att 

medieutbudet på andra språk än svenska var otillräckligt, att kommunikationen 

med de icke svenskspråkiga besökarna fungerade otillfredsställande och att olika 

gruppers olika användningar av bibliotekslokalerna skapade irritation mellan an-

vändargrupper, till exempel mellan dem som ville studera och dem som ville samta-

la. 

Personalgruppens uppfattning att biblioteket behövde göra mer insatser på om-

rådet ledde till ett samtal mellan bibliotekschefen och den i personalen som då var 

ansvarig för bevakning och inköp av media på andra språk än svenska. Under sam-

talet framkom att den då ansvariga kände behovet att dela ansvaret med en grupp 

och beslutet fattades att en arbetsgrupp skulle skapas. Övrig bibliotekspersonal 

tillfrågades och runt fyra andra medarbetare anmälde intresse att ingå. Skapandet 

av Flerspråksgruppen beror således på de fem gruppmedlemmarnas individuella 

handlingar. Medlemmarna upplevde och kommunicerade med varandra ett behov 

av förändring. Kommunikationen vid skapandet av Flerspråksgruppen skedde 

framförallt genom personliga möten. Gruppens sammankallande mötte biblioteks-

chefen för en diskussion och mötte övrig bibliotekspersonal för att efterfråga in-

tresse för deltagande. 

Gruppmedlemmarna visar vissa variationer i anledningarna till att gå med i 

gruppen. En informant nämner ett generellt intresse att arbeta med demokrati-

aspekten av folkbiblioteksverksamhet.129 En annan nämner att hon motiverades av 

de konkreta problematiker hon upplever i det dagliga mötet med användare, till 

exempel hur man som personal ska kunna förstå olika kulturers uppfattningar om 

kroppskontakt vid överlämning av lånekort eller pengar.130 Gruppmedlemmarna 

visar också variationer i sina uppfattningar av målet med gruppens arbete, men 

samtliga lägger tonvikt vid att gruppens mål är att på olika sätt skapa kontakt med 

                                                
129 Inspelning och transkription. Gruppmedlem 3 Flerspråksgruppen. (2011), intervju. 
130 Inspelning och transkription. Gruppmedlem 4 Flerspråksgruppen. (2011), intervju. 
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användargrupperna. Kontakten ska leda till att användarna trivs, att biblioteket kan 

erbjuda adekvat media och aktiviteter för användarnas behov och att olika använ-

dargruppers nyttjanden av bibliotekslokalen ska fungera tillsammans. En grupp-

medlem formulerar målet mer abstrakt som att skapa kanaler för kommunikation.131 

En annan formulerar målet mer konkret som att vara en person som flerspråkiga 

användare möter, känner igen och kan hälsa på trots att de kanske inte kan svenska 

språket.132 

Skapandet av Flerspråksgruppen har inneburit en fördelning av ansvar inom 

biblioteket. Med ett sociokulturellt perspektiv kan man tala om skapandet av grup-

pen som en statusförändring av vissa biblioteksmedarbetare.133 Genom Flerspråks-

gruppens tillkomst pekas gruppen ut som de ansvariga för att driva frågor om och 

förverkliga utveckling av service till flerspråkiga användare. Flera av informanterna 

påpekar styrkan av att kunna jobba i grupp. En av fördelarna som lyfts fram med 

gruppen som arbetsform är möjligheten att vara delaktig men inte ensam ansvarig. 

Inom gruppen finns en viss ansvarsfördelning men flera av gruppmedlemmarna 

poängterar att det fortfarande är den i personalen som redan innan gruppen skapa-

des hade ansvar för inköp som fortfarande är huvudansvarig (hon kallas härefter 

för gruppens sammankallande). Jag tolkar formen för ansvarsfördelning som att 

gruppen både, i viss mån fungerar som ett forum för fördelning av faktiska uppgif-

ter, men också som att en del av gruppens funktion är att den utgör ett stöd till 

gruppens sammankallande. Stödet består av att gruppens tillkomst erkänner bety-

delsen av frågan i bibliotekssammanhanget, motiverar sammankallande att jobba 

vidare och legitimerar att hon lägger tid på gruppens arbete. 

Att skapa gruppen kan i sociokulturell mening ses som att initiera en verksam-

het.134 Flerspråksgruppen kan beskrivas som en verksamhet eftersom gruppen är en 

historiskt utvecklad aktivitet. Gruppen skapades i mitten av 2009 och har utveck-

lats genom skiftande handlingar sedan dess vilket visas i detta kapitel. Gruppen 

representerar också en kunskap eller tjänst som efterfrågats i gruppens omvärld. 

Anledningen till Flerspråksgruppens tillkomst var en efterfrågan av ett intensifierat 

arbete med gruppens problemområde som uppstått i bibliotekets personalgrupp. 

Gruppen skapades ur en upplevelse av en brist på insatser och brist på kunskap om 

vilka insatser som borde komma till stånd. För att lösa de upplevda bristerna har 

gruppen tillgång till och skaffar sig tillgång till olika arbetssätt och redskap. Verk-

samheten skapar ett överordnat sammanhang för medlemmarnas fortsatta handlan-

de och deltagande i verksamheten innebär för gruppmedlemmarna att deras fortsat-

ta arbete tar en delvis ny form. Med ett sociokulturellt perspektiv kan man tala om 

                                                
131 Inspelning och transkription. Gruppmedlem 1 Flerspråksgruppen. (2011), intervju. 
132 Inspelning och transkription. Gruppmedlem 2 Flerspråksgruppen. (2011), intervju. 
133 Säljö, R. (2010), Lärande i praktiken, s. 237. 
134 Säljö, R. (2010), Lärande i praktiken, s. 138. 
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att gruppen som social praktik medför en inbyggd pedagogik.135 Den inbyggda pe-

dagogiken är förstås en av intentionerna med skapandet av gruppen. Avgörande 

för vilken riktning den inbyggda pedagogiken tar, det vill säga hur arbetet utveck-

las är de antaganden som ligger till grund för gruppmedlemmarnas handlingar samt 

vilka redskap och kommunikativa resurser som formar de handlingar som konstitu-

erar gruppens verksamhet. 

Att mötas inom gruppen 

När jag frågar Flerspråksgruppens medlemmar vad de gör gemensamt i grupp tar 

samtliga upp möten som en av de första punkterna. Att möten kommer upp så ti-

digt i samtalet om vad gruppen gör tolkar jag som att det är en viktig aktivitet för 

gruppen. Flera gruppmedlemmar beskriver att det generellt sett är svårt att få tid 

till möten i det vardagliga arbetet. Pass i disken, arbete ute på filialerna och i viss 

mån oregelbundna scheman gör att det är svårt att mötas. En av gruppmedlemmar-

na uttrycker att gruppens tillkomst gjort det lättare att mötas för att diskutera frå-

gor som rör det som nu är Flerspråksgruppens arbetsområde. Han uttrycker det 

som att gruppen som arbetsform legitimerar att gruppmedlemmarna frigör tid för 

att mötas.136 Jag tolkar informantens uttalande som att gruppens möten gör att 

gruppens arbetsområde uppvärderas och får chans att ”vinna” i gruppmedlemmar-

nas överväganden av vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras. Gruppen ger med-

lemmarna utrymme att handla så att gruppens arbetsområde ges tid. 

Flerspråksgruppen möts med cirka fyra månaders intervall. När jag frågar 

gruppmedlemmarna vad som händer på gruppens möten tar de upp likartade hän-

delser. Mötena är ett forum för planering, diskussion om både konkreta och ab-

strakta frågeställningar och ett forum för beslut. Planeringen sker både på längre 

och kortare sikt. I planeringen på längre sikt används redskapet Flerspråksgrup-

pens handlingsplan. Handlingsplanen är ett dokument som anger vad gruppen ska 

göra under en tvåårsperiod. Planen anger konkreta uppgifter, men uppräkningen 

saknar prioriteringsordning och mer ingående beskrivning av hur uppgifterna ska 

genomföras.137 På gruppens möten värderas vilka uppgifter som ska prioriteras i ett 

kortare perspektiv och hur handlingsplanens punkter ska genomföras. Prioritering-

arna dokumenteras i gruppens mötesprotokoll. Jag tolkar gruppens möten som ett 

forum för att omförhandla och fatta beslut om genomförande av handlingsplanens 

punkter. 

Flerspråksgruppens möten är också ett forum för diskussion. Ett exempel på 

diskussion av en mer konkret frågeställning är frågan om hur den lättlästa litteratu-

                                                
135 Säljö, R. (2010), Lärande i praktiken, s. 235 f. 
136 Inspelning och transkription. Gruppmedlem 5 Flerspråksgruppen. (2011), intervju. 
137 Flerspråksgruppens handlingsplan analyserar mer ingående under rubriken ”Handlingsplan Flerspråks-

gruppen 2010/2011”. 
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ren ska placeras för att flerspråkiga användare ska få störst utbyte av utbudet. 

Malmåkers bibliotek har under en tid prövat att dela upp den lättlästa litteraturen 

på två hyllor: en hylla med lättlästlitteratur riktad till exempelvis personer med ut-

vecklingsstörningar och en hylla med lättlästlitteratur som är riktad till personer 

med behov att läsa en enklare svenska på grund av till exempel dyslexi eller som ett 

steg i att lära sig språket. I praktiken har dock uppdelningen skapat mer förvirring 

än klarhet. Gruppen beslutar att lättlästlitteraturen åter ska samlas på en hylla.138 Ett 

exempel på en mer abstrakt frågeställning är frågan om hur bibliotekspersonalen 

kan hantera olika typer av kulturkrockar. Flera av informanterna berättar till exem-

pel att gruppen diskuterat svårigheten att bemöta främlingsfientliga åsikter på ett 

sätt som känns korrekt inom yrkesrollen. Svårigheten består i att visa avstånd från 

de främlingsfientliga åsikterna utan att kränka personen som uttalar åsikterna. 

Gruppens möten är också ett forum för beslut om hur man ska gå vidare med frå-

gor. Ett exempel är att gruppen beslutar om vem som ska ta en viss kontakt eller 

undersöka en fråga närmare. Ett annat exempel är att gruppen beslutar om en fråga 

ska stanna inom gruppen eller bör tas upp till att beröra hela bibliotekets personal-

grupp. 

Mot bakgrund av informanternas berättelser framstår att mötas som en väsent-

lig funktion för gruppen. Jag tolkar gruppmedlemmarnas betoning av betydelsen av 

gruppens möten som att skapandet av gruppen spelar en mindre roll i förhållande 

till gruppens återkommande möten. Med ett sociokulturellt perspektiv kan man 

säga att verksamheten initierades i mitten av 2009, men att den återskapas genom 

varje möte. Mötesformen möjliggör gruppmedlemmarnas kollektiva organisering, 

mötena är ett sätt att samordna sina resurser för att åstadkomma något mer än vad 

medlemmarna kunnat göra enskilt.139 Förklaringen av gruppmedlemmarnas särskil-

da värdering av mötenas funktion kan också fördjupas med hjälp av det sociokultu-

rella perspektivets syn på språkliga kommunikation. Mötesformen är ett redskap 

som möjliggör språklig kommunikation och den språkliga kommunikationen är i 

sin tur ett redskap som kan ge en stark upplevelse av samarbete genom att männi-

skor tillsammans kan ta språklig kontroll över en situation. Genom samtalet kan en 

grupp tillsammans beskriva och på så sätt konstituera en gemensam verklighet för 

att sedan finna sätt att ingripa i och förändra den.140 Min tolkning är att gruppmöte-

na och de språkliga redskapen som gruppens handlingsplan och mötesprotokoll är 

sätt för gruppen att konstituera och finna sätt att förändra sin omvärld. Det socio-

kulturella perspektivet tar dock också upp den språkliga kommunikationens be-

gränsningar. Ett antagande som kan komma av gruppmedlemmarnas positiva upp-

levelse av mötesformen är att gruppen skulle skapa mer aktivitet om de möttes mer 

                                                
138 Protokoll från Flerspråksgruppens möte 2011-01-11. 
139 Säljö, R. (2010), Lärande i praktiken, s. 235. 
140 Säljö, R. (2010), Lärande i praktiken, s. 233 f. 
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ofta. Med det sociokulturella sättet att se på den muntliga kommunikationens roll 

kan ett svar vara att gruppen skulle höja den språkliga kommunikationens intensi-

tet, men att kommunikationen i sig inte skapar aktivitet. Vår kulturs värdering av 

språklig kommunikation gör att kommunikation lätt tar över och skapar upplevelse 

av aktivitet, medan utveckling och verksamhet inte nödvändigt beror av språklig 

kommunikation.141 

Att fungera som ett kontaktnät 

Gruppmedlemmarnas mål att skapa kontakter med användarna framstår i intervju-

erna som en betydande del av gruppens verksamhet. Gruppen berättar dels om 

direkt kontaktskapande med användarna och dels om indirekt kontaktskapande 

genom kommunikation med andra förvaltningar och organisationer som i sig har 

kontakt med användargrupperna. 

Det direkta kontaktskapandet sker i gruppmedlemmarnas möten med biblio-

teksanvändarna. Mötena sker till exempel i det dagliga arbetet i informationsdisken 

men också i kontaktskapande aktiviteter som biblioteksvisningar. Flerspråksgrup-

pen har utvecklat biblioteksvisningarna genom att skapa visningsmallar, manualer 

för biblioteksvisningar för SFI-klasser på olika kunskapsnivåer. Arbetet med vis-

ningsmallarna har varit ett sätt att reflektera över och tillvarata kunskap hos de 

olika gruppmedlemmarna och har lett till bättre anpassade visningar.142 

Det indirekta kontaktskapandet sker genom kontakt med personal och volon-

tärer vid andra förvaltningar och organisationer. Ett sätt att effektivisera det indi-

rekta kontaktskapandet har varit att definiera en kontaktperson för externa kontak-

ter. Kontaktpersonen är Flerspråksgruppens sammankallande. Bland andra förvalt-

ningar har Flerspråksgruppen valt SFI som främsta kontakt. Gruppen har lagt stor 

möda på att intensifiera bibliotekets arbete med SFI, bland annat genom att ha ett 

möte med utbildningens rektor, att bjuda in handläggare och lärare vid SFI för ett 

informations- och erfarenhetsutbyte och att kontinuerligt hålla kontakten med och 

bjuda in SFI-klasser till biblioteket. En av informanterna uttrycker det som att kon-

takten skapas genom att biblioteket inte ”släpper taget”.143 Bland organisationer har 

Flerspråksgruppen bland annat kontakt med de frivilligorganisationer som bidrar 

till bibliotekets programverksamhet i form av språkcaféer och läxhjälp. 

I intervjuerna tar ämnet samarbeten en relativt stor plats. En av informanterna 

uttrycker att gruppen har varit en sätt att samverka organiserat med andra aktö-

rer.144 Jag förstår informantens uttalande som att han jämför organiserad samverkan 

                                                
141 Säljö, R. (2010), Lärande i praktiken, s. 237 f. 
142 Protokoll från Flerspråksgruppens möte 2010-05-18; Protokoll från Flerspråksgruppens möte 2010-08-

17. 
143 Inspelning och transkription. Gruppmedlem 3 Flerspråksgruppen. (2011), intervju. 
144 Inspelning och transkription. Gruppmedlem 5 Flerspråksgruppen. (2011), intervju. 
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med mindre effektiv oorganiserad samverkan. En annan informant sätter kon-

taktskapandet i ett större biblioteksperspektiv och menar att: 

[Målet med gruppens arbete är] att ha bra nätverk, att samarbeta. Alltså det är ju ett av de 
stora målen, tycker jag, i biblioteksarbete överhuvudtaget, alltså att jobba i grupper och jobba 
över förvaltningsgränser.145 

Nätverkstänkandet spelar således en central roll i gruppens uppfattning om hur 

man skapar en framgångsrik biblioteksverksamhet. Gruppens kontaktskapande 

funktion framstår i analysen som så viktig att min tolkning är att den bör ses som 

ett bibliotekspedagogiskt arbetssätt i sig, inte bara som ett medel för att kunna 

genomföra annan verksamhet som läsfrämjande aktiviteter. Flerspråksgruppens 

attityd visar på en historisk förändring från biblioteket som en mer autonom institu-

tion till en institution där kontaktskapande och samarbete spelar större roll.146 Med 

ett sociokulturellt perspektiv skulle man kunna säga att biblioteksinstitutionen själv 

anammat ett sociokulturellt perspektiv, det vill säga en syn att biblioteket på ett 

mer aktivt sätt måste ta del av de sammanhang man önskar verka inom. Vill biblio-

teket till exempel verka för invandrades integration behövs en tätare direkt och 

indirekt kontakt med de användarna för att bibliotekspersonalen ska få insikter i 

vilken information, vilka färdigheter och vilken förståelse som är relevant för att 

förbättra de användarnas möjligheter till biblioteksanvändning.147 

Flerspråksgruppens värdering av kontaktskapande handlingar kan relateras till 

en forskningsinriktning som utvidgat möjligheterna att se på folkbibliotek som mö-

tesplatser. Ett exempel på en företrädare för en sådan inriktning är den norske bib-

lioteksforskaren Ragnar Audunson som utvecklar mötesplatstanken i artikeln ”The 

public library as a meeting-place in a multicultural and digital context”. Audunsons 

artikel omformulerar folkbibliotekets uppdrag och pekar ut mötesplatsfunktionen 

som en av folkbibliotekens viktigaste roller idag.148 Artikeln utvecklar konceptet 

”lågintensiva mötesplatser” vilket innebär platser som ställer mycket låga krav på 

dess besökare och tillåter mötande parters gradvisa acklimatisering. De lågintensi-

va mötesplatserna möjliggör, menar Audunson, kulturell defragmentisering och är 

på så sätt en förutsättning för ett fungerande multikulturellt samhälle och i förläng-

ningen det demokratiska statsskicket. Audunson diskuterar inte särskilt mycket vad 

uppdraget innebär för bibliotekspersonalen som är uppdragets utförare, mer än att 

han indikerar att uppdraget kräver något mer eller annat än det som ligger inom 

bibliotekariers traditionella medieförsörjande och läsfrämjande kompetens: 

                                                
145 Inspelning och transkription. Gruppmedlem 4 Flerspråksgruppen. (2011), intervju. 
146 Hansson, J. (2005), Det lokala folkbiblioteket, s. 31 ff. 
147 Säljö, R. (2010), Lärande i praktiken, s. 141. 
148 Audunsons skrev artikeln 2004. Jag upplever att mötesplatstanken har fått ett starkt fäste i forskning och 

biblioteksdebatt men att praktiken på folkbibliotek fortfarande inte anammat mötesplatstanken i lika stor 

utsträckning. Det gör att artikelns innehåll fortfarande är aktuellt att diskutera i förhållande till biblioteks-

praktik. 
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Developing multicultural librarianship, therefore, does not only mean developing services 
tailor-made to suit ethnic and cultural minorities. Necessary as that might be, focusing too 
strongly on such a strategy might easily mean repeating the segmenting-mistake […]149 

Flerspråksgruppens emfas vid sin funktion som kontaktnät kan möjligtvis ses som 

en utveckling av en kompetens som krävs då bibliotekspersonal inte bara ska skapa 

en plats där lågintensiva möten rent praktiskt är möjliga utan också en plats där 

möten faktiskt sker. Min tolkning är att Flerspråksgruppens medlemmar använder 

sig själva och gruppen för att skapa möten som kan bestå i allt från att hålla ytterst 

lågintensiv kontakt mellan biblioteket och invandrargrupper, till att forma mötes-

möjligheter i den vardagliga biblioteksmiljön, och vidare till enstaka aktiviteter med 

vad Audunson skulle benämna som betydligt högre intensitet. 

Att fungera som ett sätt att öka kunskap 

I intervjuerna framstår också Flerspråksgruppen som ett sätt att öka kunskap, dels 

bland gruppens medlemmar och dels bland bibliotekets hela personalgrupp. Fler-

språksgruppens primära mål är som nämnt att öka kontakten med användarna. 

Gruppmedlemmarnas eget lärande är ett underordnat mål, men under gruppens 

första tid har ökandet av gruppens kunskap varit en överordnad aktivitet som tagit 

mycket tid. När Flerspråksgruppen startade ställde sig gruppen frågan: hur gör vi 

för att utveckla kommunikationen med våra användare? För att besvara frågan har 

gruppen främst använt sig av ett icke formaliserat lärande, de har vänt sig till andra 

bibliotek för att ta del av deras praktiker.150 Gruppen har gjort flera studiebesök på 

bibliotek som arbetat längre med frågan för att se hur de går tillväga i kontakten 

med användare. Studiebesöken framstår som betydelsefulla för utvecklingen av 

gruppens arbete eftersom fler informanter berättar om idéer som kommit från be-

söken, till exempel idén att engagera flerspråkiga användare att medverka som ar-

rangörer i programverksamhet.151 En annan informant nämner också tiden som 

gruppen får tillsammans under resor till och från studiebesöken som stunder för 

betydelsefulla samtal.152 

Ytterligare ett sätt som gruppen fungerar för att öka kunskap är att medlem-

marna delar information om fortbildningskurser inom ämnesområdena flerspråkig-

het, integration och biblioteksservice för flerspråkiga användare. Medlemmarna 

försöker fördela kurserna sinsemellan och sedan delge varandra information om 

kursernas innehåll. Jag frågar också om Flerspråksgruppens medlemmar läser aka-

                                                
149 Audunson, R. (2005), ”The public library as a meeting-place in a multicultural and digital context”, s. 

438. 
150 Roger Säljö jämför formaliserat lärande i form av skola eller utbildning med ett mindre formaliserat, 

men historiskt sett vanligare, lärande som sker genom deltagande i sociala praktiker såsom sker i  relationen 

mellan lärling och mästare, eller exempelvis genom Flerspråksgruppens studiebesök. Säljö, R. (2010), 

Lärande i praktiken, s. 237. 
151 Inspelning och transkription. Gruppmedlem 3 Flerspråksgruppen. (2011), intervju. 
152 Inspelning och transkription. Gruppmedlem 5 Flerspråksgruppen. (2011), intervju. 
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demisk litteratur för att utveckla gruppens arbete eller om någon vidareutbildat sig 

inom ämnesområdet på högskolenivå. Gruppens medlemmar svarar antingen att de 

inte läser något särskilt eller att de avgränsar sig till rapporter om hur andra biblio-

tek arbetat med frågan.153 Istället framstår mellanmänsklig kommunikation i form av 

tal som gruppens främsta redskap för kunskapsinhämtning, dels i form av kurser 

och dels i form av vardagliga samtal. De vardagliga samtalen innehåller dels lös-

ningsorienterad kommunikation och dels reflekterande kommunikation. Lösnings-

orienterad kommunikation kan till exempel vara att jämföra erfarenheter av att 

kommunicera över språkgränser. Gruppen har bland annat diskuterat hur biblio-

tekspersonalen kan göra sin talade svenska mer ”lättläst” genom att ta efter SFI-

personal som har större erfarenhet av sådan typ av språklig anpassning. Reflekte-

rande kommunikation kan till exempel innebära att bearbeta ett möte med en an-

vändare som man som personal haft svårt att tolka, till exempel då man inlednings-

vis känt sig obekväm av olikheter mellan kroppsspråk. I samtal med en kollega kan 

man jämföra erfarenheter och försöka förstå olikheterna på ett sätt som inte blir 

hindrande för servicen till användaren. Analysen resultat stämmer väl med Roger 

Säljös uppfattning att den kommunikation som är mest betydelsefull för den 

mänskliga utvecklingen är den muntliga och vardagliga.154 

Flerspråksgruppen fungerar också för att sprida kunskap till bibliotekspersona-

len i helhet. Med ett sociokulturellt perspektiv kan man säga att gruppen har skapat 

redskap för att sprida gruppens erfarenheter och arbete. Ett exempel är de vis-

ningsmallar för SFI-klasser som gruppen utvecklat för att alla i personalen ska 

kunna hålla visningar för SFI-elever anpassade till klassens nivå. Gruppen använder 

också biblioteksmötena där hela personalgruppen närvarar för att kommunicera sin 

verksamhet. Dessutom har gruppen varit drivande i att planera och bjuda in utom-

stående föredragshållare för att tala till hela biblioteksgruppen, till exempel har en 

representant från Internationella biblioteket besökt biblioteket. Malmåkers biblio-

tekspersonal har också tillgång till ett intranät som ska fungera som interaktivt 

forum, bland annat för kommunikation mellan arbetsgrupper och övriga biblio-

teksmedarbetare. Informanterna vittnar dock om att intranätet för dem fungerar 

som ett arkiv för arbetsgruppens protokoll, men inte som ett forum för aktiv kom-

munikation med övrig bibliotekspersonal. Analysen av Flerspråksgruppens sätt att 

sprida kunskap till övriga biblioteksmedarbetare bekräftar ytterligare Roger Säljös 

tes om den muntliga kommunikationens betydelse.155 Muntlig kommunikation fram-

står som karaktäriserande för Flerspråksgruppens informationspraktik. 

                                                
153 Den akademiska litteraturens obefintliga roll för gruppmedlemmarnas kunskapsinhämtning är intressant 

och kan relateras till den diskussion som förs i Hedman, J., Lundh, A. & Sundin, O. (2010), ”Att lära in-

formationssökning för yrkeslivet.”, s. 136 ff. om spänningen mellan olika yrkesgruppers krav på sig och 

möjligheter att följa forskningsutvecklingen inom ramarna för tjänsten. 
154 Säljö, R. (2010), Lärande i praktiken, s. 233. 
155 Säljö, R. (2010), Lärande i praktiken, s. 233. 
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Att hävda att Flerspråksgruppen fungerar som ett sätt att öka kunskap kan te 

sig som ett djärvt påstående. Kunskap är ett mycket vitt begrepp och det är svårt 

att definiera vad ökad kunskap är. Med ett kritiskt perspektiv skulle man istället 

kunna använda begreppet uppmärksamhet för att beskriva vad Flerspråksgruppen 

åstadkommit: Flerspråksgruppen har skapat ökad uppmärksamhet kring vissa av 

bibliotekets användargrupper. Arbetsgruppen lyfter genom sina handlingar fram 

vissa användargruppers behov i bibliotekssammanhanget, Flerspråksgruppen kan 

sägas föra fram en viss användardiskurs. För att fördjupa analysen av Flerspråks-

gruppens arbete skulle det kunna vara intressant att närmare studera vilken eller 

vilka typer av användardiskurser Flerspråksgruppen lyfter fram och använder i sin 

verksamhet. Begreppet användardiskurser utvecklas i artikeln ”Speaking of users” 

av tre forskare då verksamma vi bibliotekshögskolan i Borås. Artikeln analyserar 

användardiskurser i bibliotekspress och en av artikelns utgångspunkter är att sättet 

användare kategoriseras kan inverka på användares beteende och biblioteks bemö-

tande.156 I relation till Flerspråksgruppens praktik skulle det då vara relevant att 

analysera inte bara att gruppen arbetar för att öka kunskap som jag gör i denna 

uppsats, utan också vilken sorts kunskap/uppmärksamhet/användardiskurs som 

gruppens verksamhet producerar. 

Att påverka utveckling av medieutbud och aktiviteter på biblioteket 

Gruppmedlemmarnas handlande skapar en verksamhet som påverkar bibliotekets 

arbete i stort. Flerspråksgruppen påverkar dels Malmåkers biblioteks medieutbud 

och dels aktiviteter på biblioteket, både aktiviteter inom personalgruppen och akti-

viteter riktade till användare. En av de stora insatser Flerspråksgruppens gjort är 

att arbeta för en upprustning av bibliotekets avdelning med media på andra språk 

än svenska. Då gruppen startade visade medieplanen att mycket av medierna aldrig 

lånades ut. Gruppen bedömde att avdelningens medier behövde förnyas och sökte 

språkstatistik från kommunen för att se vilka språkgrupper som finns representera-

de i kommunen samt vilken åldersfördelning och vilka utbildningsnivåer som finns i 

respektive språkgrupp. Flerspråksgruppen upplevde att det var svårt att tillgå ett 

tillfredsställande underlag och har istället baserat sina överväganden på information 

om kommunens språkgrupper från SFI. Gruppen har också tagit intryck av biblio-

tekets egna statistiska underlag där de kunnat se vilka språk som lånats ut. Från 

underlaget framställde gruppen en ny medieplan och samlade argumentation för att 

avdelningen skulle tilldelas extra medel för en upprustning. Bibliotekschefen gick 

med på att ge tillskott till inköp av media på andra språk än svenska. Under 2010 

genomfördes en omfattande gallring och inköp av nya media. Enligt gruppmed-

                                                
156 Hedemark, Å., Hedman, J. & Sundin, O. (2005), ”Speaking of users”. 
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lemmarnas bedömning var det gruppens arbete med översyn och argumentation för 

utveckling av avdelningen som påverkade tilldelningen av medel. 

Av intervjuerna framgår också att Flerspråksgruppen påverkar aktiviteter på 

biblioteket, inom personalgruppen och aktiviteter riktade till användare. Ett exem-

pel på aktiviteter inom personalgruppen är en utbildningsdag om somalisk kultur 

som hela personalgruppen deltagit i. Exempel på aktiviteter riktade till användare 

är de tvåspråkiga sagostunder som genomförs under våren (svenska och arabiska 

samt svenska och somali). Flerspråksgruppen berättar också om påverkan på bibli-

otekets aktivitet på ett mer abstrakt plan, att gruppens tillkomst ökat medvetenhe-

ten om gruppens ämnesområde bland samtliga medarbetare. Ett exempel på hur 

frågan lyfts i bibliotekssammanhang är att medvetenheten om flerspråkiga använ-

dargruppers behov tas med i beräkningen vid planeringen av bibliotekets ombygg-

nation. Med ett sociokulturellt perspektiv kan man säga att Flerspråksgruppens 

påverkan på biblioteksverksamheten visar den sociala praktikens inbyggda pedago-

gik.157 Gruppens närvaro och aktivitet påverkar bibliotekssammanhanget att ut-

vecklas i en riktning utvecklingen annars inte tagit. 

Som ett tillägg till min tolkning av Flerspråksgruppens kraft att påverka bör 

dock nämnas att flera av gruppens medlemmar påpekar att gruppen inte skulle ha 

haft lika stor genomslagskraft för sina frågor om inte bibliotekschefen också visade 

intresse för gruppens arbete. Flera av gruppmedlemmarna menar att bibliotekets 

integrationsarbete och därmed Flerspråksgruppens arbete är ett sätt för biblioteket 

att hävda sin roll i samhället inför lokalpolitiker. Informanterna menar att om bibli-

oteket hävdar att det spelar roll för integrations- och demokratiseringsprocesser i 

lokalsamhället så framstår biblioteket som betydelsefullt för lokalsamhället. Bilden 

av biblioteket i lokalpolitiken är viktig för biblioteket eftersom de lokala politikerna 

påverkar tilldelningen av kommunens medel. Inom forskning om biblioteks arbete 

med flerspråkiga användare finns forskare som argumenterar för att bibliotek bör 

utvecklas till platser som formas av ett integrations- och demokratiserande upp-

drag.158 Dock finns också forskning som varnar för att konsekvenserna av att folk-

bibliotek fokuserar på integrationsarbete. Keren Dali är en kanadensisk forskare i 

informationsvetenskap som för fram en sådan varning. I artikeln ”Reader’s adviso-

ry interactions with immigrant readers” redovisar Keren Dali sina resultat från en 

studie om läsfrämjande för personer med engelska som andraspråk (”immigrant 

readers”) på nordamerikanska bibliotek.159 Dali berömmer de nordamerikanska 

folkbiblioteken för insatserna de gör för invandrare under de första åren efter im-

migrationen. Bibliotek tillhandahåller samhällsinformation och tillgång till både 

hemlandets och Nordamerikas kultur. Dali menar dock att biblioteken förlorar i 

                                                
157 Säljö, R. (2010), Lärande i praktiken, s. 235. 
158 Audunson, R. (2005), ”The public library as a meeting-place in a multicultural and digital context”. 
159 Dali, K. (2010), ”Readers’ advisory interactions with immigrant readers”.  
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betydelse för invandrade efter de första åren som immigranter då informationsbe-

hovet om det nya landet mattats av. När det första stadiet av acklimatisering över-

stigits medför det andra behov för läsare med annat modersmål. Biblioteken förmår 

då inte längre att erbjuda tillräcklig service. Dali identifierar orsaken som brist på 

läsfrämjande interaktion. Hon menar att servicen till flerspråkiga användare hittills 

fokuserat på att iordningsställa och marknadsföra biblioteks samlingar på andra 

språk. Hennes ståndpunkt är att bibliotekspersonalens läsfrämjande interaktionen 

med användarna är viktigare att utveckla än att fokusera på integration och mark-

nadsföring av medieutbudet. Dali framställer den läsfrämjande interaktionen som 

ett medel för folkbibliotek att spela roll för invandrare i ett mer långsiktigt perspek-

tiv. Flerspråksgruppens bedömning var att Malmåkers bibliotek behövde göra en 

upprustning av medieutbudet som ett steg i att kunna utveckla interaktionen med 

användarna. En stor del av gruppens arbete har därför hittills gått till att utveckla 

medieutbudet. Gruppen är nu i ett läge att förverkliga målet att också förbättra 

interaktionen med användarna. 
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Relationen mellan kontext och verksamhet: en 
slutdiskussion 

Uppsatsens undersökning utgår från att det finns en relation mellan biblioteks styr-

dokument och bibliotekspraktik att undersöka och diskutera. Med hjälp av uppsat-

sens teoretiska ramverk gör jag antagandet att bibliotekslagen och de övriga tre 

styrdokumenten som uppsatsen analyserar utgör ett slags sammanhang för biblio-

teksverksamheten. Antagandet illustreras i figur 1 där styrdokumenten utgör en 

kontext som sätter ramar för verksamhetens form. Syftet med följande slutdiskus-

sion är att diskutera och problematisera vad som egentligen karaktäriserar relatio-

nen mellan styrdokumenten som jag benämnt som Flerspråksgruppens textuella 

kontext och arbetsgruppens verksamhet. 

 

Figur 1, Bild av uppsatsens teoretiska utgångspunkt. 

Relationen mellan kontext och verksamhet 

Analysen i kapitlet ”Flerspråksgruppens verksamhet” visar att Flerspråksgruppens 

handlingar motiveras av behov de upplever i bibliotekssammanhanget, snarare än 

av formuleringar i styrdokument. Min tolkning är att styrdokumenten istället spelar 
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in som redskap på två tydliga sätt i Flerspråksgruppens verksamhet. För det första 

använder Flerspråksgruppens medlemmar styrdokument för att avgöra vad som är 

möjligt att se som ett verksamhetsområde. Då Flerspråksgruppens medlemmar 

upplevde behov/problem med bibliotekets många invandrade och flerspråkiga be-

sökare utnyttjade de styrdokumentens innehåll för att ringa in sitt kompetensområ-

de och utveckla sin vision för att börja arbeta med frågan. Bibliotekspersonalens 

möjlighet att se behovet att utveckla servicen till flerspråkiga användare som sitt 

ansvarsområde är således beroende av att invandrare lyfts fram i bibliotekslagen 

och biblioteksplanen som prioriterade grupper. 

För det andra fungerar styrdokumenten som ett sätt för biblioteket att göra 

service till invandrare möjlig ur ett resursmässigt perspektiv. För att en lösning av 

ett upplevt behov eller problem ska bli möjligt i ett bibliotek krävs att beho-

vet/problemet värderas tillräckligt högt för att få del av resurser i form av personal, 

arbetstid och medel till inköp av medier och till finansiering av aktiviteter. I ett 

kommunalt sammanhang fördelas resurser på flera olika nivåer. Förenklat kan man 

säga att medel fördelas på kommunövergripande nivå till respektive nämnd och på 

nämndnivå till respektive förvaltning. Förvaltningen fördelar resurser internt och 

biblioteket fördelar resurser inom sin budget. Bibliotek har ett behov att göra sin 

verksamhet synbar och gällande på flera av dessa nivåer. På nämndnivån gäller det 

för biblioteket att få politiker att förstå varför biblioteket måste få kosta och vad 

kommunen får ut av de investerade medlen. Internt inom exempelvis kultur- och 

turismförvaltningen och internt inom biblioteket gäller det för bibliotekspersonalen 

att argumentera för varför ett visst arbetsområde ska få kosta en viss summa av 

förvaltningens och bibliotekets totala budget. Styrdokumentet biblioteksplanen är 

ett av de redskap bibliotek kan använda för att kommunicera sin verksamhet med 

kommunen, med den styrande nämnden och med förvaltningen. I biblioteksplanen 

har bibliotek chans att förklara på vilket sätt biblioteket spelar roll för samhället, 

det vill säga varför biblioteket behöver en viss del av nämndens budget. För att 

hävda sig bland nämndens arbetsområden i Malmåkers kommun använder Malm-

åkers biblioteksplan ett syfte som nämnden och kommunen värderar och är villiga 

att lägga pengar på: integration. I biblioteksplanens kopplas det av bibliotekslagen 

föreskrivna uppdraget att ge särskild service till invandrare och andra minoriteter 

ihop med kommunens lokala integrationsmål. Eftersom bibliotekslagen i sig inte 

anger något syfte med den särskilda uppmärksamheten till invandrare möjliggör 

lagen på så vis att ett lokalt syfte tillförs. I fallet Flerspråksgruppen ser jag det som 

att biblioteksplanens förmåga att hävda bibliotekets roll som integrerande kraft i 

samhället är avgörande för bibliotekets resursmässiga möjligheter att ge särskild 

service till invandrare. 

Uppsatsens huvudsakliga slutsats blir därför att styrdokumenten som jag inled-

ningsvis definierade som Flerspråksgruppens textuella kontext snarare har funktio-

nen av redskap i sociokulturell mening. Dokumentens formuleringar bestämmer 
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inte vad verksamheten ska innehålla utan bibliotekspersonalen på Malmåkers bibli-

otek och särskilt då Flerspråksgruppens medlemmar använder dokumenten när de 

fungerar för att tillfredsställa upplevda behov i bibliotekspraktiken. Resultatet, att 

styrdokumenten fungerar som redskap snarare än kontext i fallet Flerspråksgrup-

pen kan illustreras med nedanstående figur: 

 

Figur 2, Bild av uppsatsens resultat. 

Som bilden visar är uppsatsens resultat att kontexten är bibliotekssammanhanget 

(kursiverat och rödmarkerat), istället för att kontexten är styrdokumenten. Verk-

samheten är fortfarande Flerspråksgruppens arbete och styrdokumenten (kursiverat 

och rödmarkerat) fungerar som redskap istället för att utgöra en kontext. Analy-

sens resultat leder således till en förändrad syn på styrdokument. Den förändrade 

synen innebär inte att styrdokumenten spelar mindre roll, men att de spelar en an-

nan roll för bibliotekspraktiken än den jag antagit som utgångspunkt för uppsatsens 

undersökning. Resultatet är en mer dynamisk bild av styrdokuments funktion i bib-

liotekspraktik. Samtidigt är det viktigt att påminna om att redskap i sociokulturell 

mening också har förmåga att forma verksamhet. Med det sociokulturella perspek-

tivet är redskap kulturella skapelser som med sin utformning påverkar både tän-

kande och handlande.160 När styrdokumenten används som redskap möjliggör de 

vissa handlingar och omöjliggör samtidigt andra handlingar. Vilka handlingar som 

möjliggörs respektive omöjliggörs avgörs av faktorer som dokumen-

tens/redskapens fysiska och intellektuella sidor. Skillnaden jag vill poängtera ge-

nom att dra slutsatsen att styrdokument fungerar som redskap snarare än kontext i 

fallet Flerspråksgruppen är att Flerspråksgruppens praktik inte är lika starkt kopp-

                                                
160 Säljö, R. (2005), Lärande och kulturella redskap, ss. 25-34. 
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lad till och styrd av styrdokument som jag utgått från att den skulle vara. Styrdo-

kumenten framträder istället som resurser som gruppens medlemmar använder i de 

situationer där de passar för verksamhetens mål. 

Styrdokuments inflytande och praktikers användning av 

styrdokument 

Resultatet från en fallstudie ger en erfarenhet av ett fall. Slutsatsen om styrdoku-

mentens roll som redskap bör därför ses som en inblick i hur relationen mellan 

styrdokument och bibliotekspraktik kan fungera. Beroende på vilken inställning 

inblickens uttolkare har till hur styrdokument bör fungera i bibliotekspraktik kan 

erfarenheten leda till olika handlingar och olika formuleringar av nya frågor. Ett 

möjligt synsätt är att styrdokument bör ha starkare inflytande än vad uppsatsens 

fall visar och garantera likartad kvalitet på biblioteksservice nationellt sett. Ett an-

nat möjligt synsätt är att glädjas över och ytterligare tillvarata de lokala biblioteks-

praktikernas handlingsutrymme i förhållande till styrdokument. För mig skapar 

inblicken i hur relationen mellan styrdokument och bibliotekspraktik kan se ut nya 

frågeställningar om hur jag som biblioteksvetare och forskare fortsättningsvis ska 

se på styrdokument, på styrdokument i relation till bibliotekspraktik och på biblio-

tekspraktikers användning av styrdokument. Nedan diskuterar jag hur dessa frågor 

kan utvecklas. Jag inleder med att jämföra uppsatsens utgångspunkt och slutsats 

med ett kontrasterande teoretiskt perspektiv för att positionera uppsatsens resultat 

i förhållande till tidigare forskning. 

Undersökningen i denna uppsats utgick från att styrdokument fungerar som en 

slags kontext för biblioteksverksamhet. Utgångspunkten kan beskrivas som norma-

tiv eftersom den uttrycker en viss värdering om hur relationen mellan styrdoku-

ment och verksamhet bör fungera, att styrdokumenten bör fungera som en kontext 

för bibliotekspraktiker. Resultatet ger sedan en inblick i ett fall där styrdokument 

snarare fungerar som redskap än kontext. Detta, uppsatsens utgångspunkt och 

resultat, kan kontrasteras mot ett institutionellt sätt se på styrdokuments förhållan-

de till praktiska verksamheter. Det institutionella perspektivet innebär förenklat att 

se produktion och tolkning av styrdokument som en verksamhet för sig, till stor del 

skild från praktisk verksamhet. Man kan föreställa sig två fält eller nivåer, ett prak-

tikfält där praktisk verksamhet pågår, och ett dokumentfält där regleringar och 

visioner formuleras. De två fälten uppvisar ömsesidigt utbyte, men styrs av olika 

logiker och mål. Denna bild av två olika fält eller nivåer som har lite med varandra 

att göra har en praktisk sida. Styrdokument innehåller ofta många, högt ställda och 

ibland motstridiga krav. För att exempelvis en biblioteksverksamhet ska kunna 

fortgå kan den inte anpassa sig till alla regleringar och visioner som mångfalden av 

styrdokument medför. Det institutionella synsättet kan hjälpa till att förklara varför 
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en praktik, till exempel en arbetsgrupps verksamhet på ett bibliotek, förhåller sig 

friare till styrdokuments krav än man med ett normativt synsätt förväntar sig. En 

lösare koppling mellan styrdokument och praktik är ett sätt att göra verksamhet 

överhuvudtaget möjlig i situationer av orimliga krav.161 Det institutionella perspek-

tivet motiverar att man utgår från att relationen mellan styrdokument och verksam-

het är relativt ”lös” eller ”fri”. Resultatet från denna uppsats visar att relationen 

mellan styrdokument och verksamhet i fallet Flerspråksgruppen är lösare än vad 

jag utgick från i studiens inledning, men att relationen är mindre lös än vad ett in-

stitutionellt perspektiv skulle föreslå. Genom att jag tolkar styrdokumentens roll 

som redskap i sociokulturell mening upprätthåller uppsatsen ett perspektiv där 

styrdokument är inblandade i biblioteksverksamhet och av betydelse för verksam-

heternas utveckling. 

I ett sociokulturellt perspektiv spelar redskap i själva verket en betydande roll. 

Med sina fysiska och intellektuella sidor möjliggör och hindrar redskap olika hand-

lingar, de påverkar handlingsmöjligheterna för de människor som använder dem. 

Jag menar att styrdokument är särskilt intressanta att betrakta som redskap efter-

som deras intellektuella sidor innefattar externaliseringar av bibliotekssfärens visio-

ner om vad folkbibliotek ska vara.162 På folkbiblioteksområdet, liksom i många 

andra sammanhang, samlas en rad aktörer som vill vara med att uttrycka sin me-

ning genom styrdokument. Styrdokument samsar nationella och lokala mål, visio-

närers och aktiva praktikers mål, fackkunniga och politikers mål, och inte minst 

dåtidens, samtidens och framtidens mål. Intentionerna med styrdokument är trots 

allt att, om inte styra, så ändå inverka betydande på verksamhet. Inverkan genom 

att styrdokument används som redskap är en viktig och kanske inte lika synlig form 

av inverkan som den från en kontext. 

Den syn på styrdokument som redskap som jag för fram här pekar mot att ut-

veckla frågan om hur jag som biblioteksvetare fortsättningsvis ska se på styrdoku-

ment till en frågeställning som rör hur styrdokument används som redskap. Fråge-

ställningen kan utvecklas i relation och kontrast till en annars vanligt förekomman-

de ståndpunkt och utgångspunkt för tidigare forskning och debatt om biblioteks-

världens styrdokument. I flera sammanhang framställs biblioteks styrdokument som 

för svaga, som att de saknar en styrka man önskar se hos styrdokument.163 Bilden 

av dokumenten som för svaga leder ofta till förslag om hur dokumenten och deras 

roll kan förstärkas. En variant av förslag är att dokumentens formuleringar juste-

ras. En annan variant av förslag innebär att för bibliotekslagens räkning utse eller 

inrätta en tillsynsmyndighet. En tillsynsmyndighet kan utfärda riktlinjer för vad som 

                                                
161 Med ett begrepp lånat från institutionell teori kan en lösare relation mellan styrdokument och praktik 

kallas ”lösa kopplingar” eller ”frikoppling”. Kann-Christensen, N. (2008), ”Institutionel teori”, s. 149 ff. 
162 Säljö, R. (2005), Lärande och kulturella redskap, s. 51. 
163 Thomas, B. (2009), Bibliotekslagstiftning, s. 21 f; Larsson, K. & Svensson, H. (2007), Biblioteksplaner - 

en möjlig väg mot förändring? s. 63. 



 60 

kan anses vara en godtagbar biblioteksstandard och på så sätt undviker man pro-

blemet med detaljstyrning i lagtexten. En tillsynsmyndighet kan också utvärdera 

berörda biblioteksverksamheter på ett liknande sätt som Skolinspektionen tillser att 

lagar och regler följs i skolvärlden.164 Resultaten från denna uppsats gör frågan om 

hur man stärker styrdokuments ställning till mer komplex. Förslag om förbättrade 

formuleringar i biblioteks styrdokument och tillsyn av att dokumenten efterföljs 

kan förstås vara relevanta insatser, men uppsatsen pekar på att förståelsen av do-

kuments funktion i sammanhang är avgörande då dokumentens roll ska analyseras 

och utvecklas. 

Denna uppsats reslutat leder till en hypotes om att det inte bara är styrdoku-

ments innehåll utan också användningen av dem som påverkar dokumentens ställ-

ning på folkbiblioteksområdet. Resultatet får effekten att det inte är en lösning att 

enbart arbeta med dokumentens formuleringar och implementering ”uppifrån och 

ner”, från lag och myndighet till bibliotekspraktik. Tidigare forskning visar till och 

med att mer detaljerade formuleringar kan ha begränsande och negativ effekt för 

biblioteksverksamhet.165 Uppsatsens resultat gör istället att det är högst relevant att 

ställa frågan: hur kan folkbiblioteksvärldens styrdokument stärkas genom att an-

vändningen stärks? Uppsatsen pekar, menar jag, mot ett möjligt utrymme att för-

stärka bibliotekspersonals förmåga att använda styrdokument för sin egen verk-

samhets vinning, för att stärka sin position och öka sina handlingsmöjligheter. Med 

att ”stärka användning” menar jag att förmågan att bruka styrdokument som red-

skap för att uppnå bibliotekspraktikens mål avkräver bibliotekspersonal medveten-

het om dokumenten, deras roll och möjligheter. Till exempel skulle biblioteksper-

sonal generellt kanske kunna göra mer för att använda sin biblioteksplan för att 

positionera folkbiblioteket lokalpolitiskt och organisatoriskt gentemot bibliotekets 

huvudman eller uppdragsgivare? Ämnesområdet innehåller frågeställningar för vi-

dare forskning – mot bakgrund av uppsatsens resultat vill jag fortsätta att undersö-

ka hur styrdokument används i bibliotekspraktiker och jag vill även vetenskapligt 

pröva om det är ett rimligt antagande att dokumentens ställning kan stärkas genom 

att praktikers användning av dokumenten stärks. Ämnesområdet kan dock också 

vara relevant att beakta för de institutioner som stöder folkbiblioteken som region- 

och länsbiblioteken och intresseorganisationer som Svensk biblioteksförening. 

                                                
164 Thomas, B. (2009), Bibliotekslagstiftning, s. 59 f. 
165 Se till exempel Larsson, K. & Svensson, H. (2007), Biblioteksplaner - en möjlig väg mot förändring?, s. 

63; Hedemark, Å., Hedman, J. & Sundin, O. (2005), ”Speaking of users”. 
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Sammanfattning 

Bibliotekslagens paragraf åtta ger folk- och skolbibliotek uppdraget att ägna sär-

skild uppmärksamhet åt invandrare och andra minoriteter, bland annat genom att 

erbjuda litteratur på andra språk och i särskilt anpassade former. Paragrafen är 

ambitiös men öppnar samtidigt upp för många olika tolkningsmöjligheter, tolkning-

ar som beror av uttolkares kunskaper och åsikter. Uppsatsens syfte är att undersö-

ka hur styrdokument används och verkar i en lokal kontext. Uppsatsens teoretiska 

ramverk är hämtat från ett sociokulturellt perspektiv inspirerat av pedagogikpro-

fessorn Roger Säljös två böcker Lärande i praktiken och Lärande och kulturella 

redskap.166 Perspektivet möjliggör en fallstudie där bibliotekslagen och tre styrdo-

kumenten på lokal nivå i en kommun analyseras och diskuteras i relation till en 

arbetsgrupps verksamhet på kommunens folkbibliotek. Studien empiriska material 

kommer från dokumentanalys, sex kvalitativa intervjuer och en observation. 

Kapitlet ”Bakgrund” beskriver fallet Flerspråksgruppen på Malmåkers biblio-

tek översiktligt. Malmåker är en mindre mellansvensk stad med relativt stor andel 

flerspråkiga invånare. Bibliotek arbetar sedan ett par år aktivt med servicen till 

flerspråkiga användare, bland annat genom Flerspråksgruppen. De två undersök-

ningskapitlen ”Styrdokument” och ”Flerspråksgruppens verksamhet” besvarar frå-

geställningarna: hur kan bibliotekslagens paragraf åtta tolkas och hur återkommer 

paragrafens innehåll i tre styrdokument på lokal nivå i Malmåkers kommun, det vill 

säga vad uttrycker den textuella kontexten? Samt: vad karaktäriserar Flerspråks-

gruppens verksamhet? 

Uppsatsens avslutande diskussion behandlar relationen mellan kontext och 

verksamhet. Styrdokumenten utgör ett slags sammanhang genom att de relaterar 

till varandra men de utgör inte den inflytelserika kontext för Flerspråksgruppens 

arbete jag utgick från att de skulle fungera som. Analysen pekar istället på att de 

behov eller problem bibliotekspersonalen upplever i bibliotekssammanhanget avgör 

vilka frågor de väljer att jobba med. I det arbetet kan styrdokumenten fungera som 

situationella redskap, bland annat för att formulera vad som är bibliotekets uppgift 

och för att skapa organisatoriskt utrymme för att arbeta med uppgiften. Uppsatsens 

starkaste resultat är inblicken i hur relationen mellan styrdokument och biblioteks-

praktik kan fungera. 

                                                
166 Säljö, R. (2010), Lärande i praktiken; Säljö, R. (2005), Lärande och kulturella redskap. 
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Bilaga 1, Intervjuguide för intervju med biblio-
tekschefen 

 

Inledning 

Beskriv din bakgrund. Hur kom du att arbeta på Malmåkers bibliotek? 

Biblioteket 

Hur många anställda bibliotekarier respektive övrig personal arbetar på bib-

lioteket? 

Beskriv Malmåkers bibliotek översiktligt för en utomstående. Vad består 

bibliotekets verksamhet av? 

Finns det något som utmärker biblioteket, arbetar biblioteket särskilt mycket med 

några frågor eller arbetar biblioteket med en särskild ”profil”? 

Vad är verksamhetens styrkor och svagheter? 

Biblioteksverksamhetens organisation 

Hur är arbetet på biblioteket organiserat? Vilken princip styr arbetets orga-

nisation (är det till exempel bibliotekets avdelningar, särskilda frågor, pro-

cessinriktning?) 

Hur är ansvaret för verksamheten fördelat? Ligger ansvaret för t.ex. avdelning-

ar/frågor/processer på enskilda personer eller på arbetsgrupper? 

Hur är de anställdas arbete organiserat? Är varje person i bibliotekspersonalen spe-

cialiserad på olika områden? Ingår personalen i en eller flera arbetsgrupper? Hur 

fördelas passen i disken? 

Är arbetsgrupper, som Flerspråksgruppen, en officiell del av arbetets organi-

sation? Finns det fler arbetsgrupper? Vilka är de? Hur uppstår en arbets-

grupp? 
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Flerspråksgruppen 

Beskriv arbetsgruppen historia: hur uppstod gruppen? Hur är gruppen 

sammansatt, enligt vilka principer? Hur pass aktiv har gruppen varit tidiga-

re i relation till hur aktiv den är? 

Ser motivet till att gruppen finns likadant ut som motivet till att gruppen startade? 

Har gruppens uppdrag förändrats över tid? 

Hur fastställs vad som är gruppens uppgifter? Hur planeras gruppens arbete 

i förhållande till biblioteksverksamheten i stort? 

Hur är arbetet i gruppen organiserat? Finns det en gruppledare? Finns beslutshie-

rarki? Eller är arbetsgruppen en ren kompetensutbytes- och samordningsenhet? 

Finns arbetsgruppens arbete dokumenterat? I så fall, vilken form av doku-

mentation finns? Har arbetet till exempel utvärderats? 

Hur reflekterar bibliotekets personal över gruppens arbete idag? Är gruppens arbe-

te en effektiv form för att arbeta med dessa frågor eller överväger ni andra arbets-

former för att nå bibliotekets mål? 
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Bilaga 2, Intervjuguide för intervjuer med Fler-
språksgruppens medarbetare 

Inledning 

Beskriv din bakgrund. Hur kom det sig att du arbetar på bibliotek, och hur 

kom det sig att du börjat arbeta på Malmåkers bibliotek? 

Vad är dina nuvarande arbetsuppgifter? 

Beskriv vägen till dina nuvarande arbetsuppgifter, hur kom det sig att du 

specialiserat dig åt detta håll? 

Flerspråksgruppens verksamhet 

Hur skulle du formulera anledningen till att gruppen finns? 

Vad skulle du säga är målet med gruppens arbete? 

Beskriv gruppens arbete, arbetets organisation? Vad gör ni i grupp? Vad gör 

ni i mindre konstellationer (par, mindre grupper), och vad gör ni individu-

ellt? 

Vad är din roll i gruppens arbete? Vad gör du, konkret? Kan du berätta om 

något eller några särskilda tillfällen/metoder/aktiviteter där gruppen och du 

varit verksam (som arrangör eller deltagare)? 

Vilka av dina kompetenser använder du i gruppens arbete? Kan du berätta om nå-

got särskilt tillfälle då du känt att du kunnat använda dina kunskaper i gruppens 

arbete? 

Hur mycket av din arbetstid går åt till arbetsuppgifter som kan relateras till 

gruppens arbete? 

Upplever du arbetet i gruppen som lustfyllt? Vad är särskilt lustfyllt? Ge gärna 

exempel från verksamheten! 

Upplever du någon del av arbetet som problematiskt? Vad är särskilt problema-

tiskt? Ge gärna exempel från verksamheten! 
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Upplever du gruppens arbete som effektivt i förhållande till målen? Upplever 

du arbetet i gruppen som betydelsefullt för användarna? Minns du några 

särskilda tillfällen då du upplevt arbetet som betydelsefullt för användare? 

Arbetsgruppens kommunikation, inom gruppen och utåt 

På vilka sätt kommunicerar ni inom arbetsgruppen? Sker kommunikationen 

kring gruppens arbete mest på bestämda mötestider eller på annat sätt? 

Vilka medier använder ni för kommunikation inom gruppen? 

Dokumenterar ni gruppens arbete på något sätt? I så fall, på vilket sätt? 

Hur kommunicerar gruppen med bibliotekets övriga personal? Fungerar 

kommunikationen med bibliotekets övriga personal? 

Hur upplever du att gruppens och dina kompetenser räcker till för att utföra det 

arbete ni vill i gruppen? Skulle ni behöva mer kunskaper? Kan du formulera vilka 

kunskaper det kan vara? 

Gör ni i gruppen något särskilt för att hämta in kunskap? I så fall: vem/vilka 

kommunicerar ni då med? 

Samarbetar ni i gruppen med några särskilda föreningar eller andra organisationer? 

Vad motiverar samarbetet? Hur fungerar samarbetet? Ge gärna konkreta exempel 

från verksamheten! 

Hur fungerar kontakten med länsbiblioteket? Vilken typ av kommunikation 

har gruppen med dem och vilken typ av stöd resulterar det i? 

Hur kommunicerar arbetsgruppen med bibliotekets användare? Vilka kana-

ler använder ni er av? 

Hur söker ni i gruppen kunskap om ”gruppens” användare och deras behov? Har ni 

gjort någon användarstudie? 

Hur upplever ni kontakten med bibliotekets användare? Upplever ni att gruppen 

kan kommunicera med bibliotekets användare, och potentiella användare, på ett 

tillfredsställande sätt? Om inte: vad kan förbättras? 

Medier och andra resurser 

Vilka medier och andra resurser använder du i ditt arbete riktat till bibliote-

kets användare? (t.ex. medier, annat material, (tekniska) hjälpmedel, gräns-

snitt, kommunikationsvägar, språk) 

Vad avgör vilka medier och andra resurser du använder? Är urvalet till exempel 

baserat på vilka resurser du känner till, eller är det baserat på vilka resurser som 

finns tillgängliga, eller är det baserat på vilka resurser biblioteket har råd att köpa 

in? 
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Upplever du att du skulle behöva fler eller andra redskap än du har tillgång 

till idag? Kan du formulera vilka det skulle vara? 



 75 

Bilaga 3, Formulär för observationsanteckningar 

Observation nummer: 

 

Rubrik: 

 

Datum: 

 

Tid: 

 

Plats: 

 

På vilket sätt relaterar föremålet för observationens fokus till insamlade dokument 

eller intervjuer? 

 

 

 

 

Vad karaktäriserar det som observeras? Vad/vem/vilka observeras? Vad gestal-

tas/händer/förmedlas? På vilket sätt? Vad ger det observerade för intryck? 


