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English title 
”Why do the big ones have to decide everything?” 

– A study on children’s participation at the public library from the perspective of the 

child librarian 

 

Abstract 
A vivid democracy requires participation from those who live in it, including children. 

Unlike adults, children have special laws and regulations to ensure them their 

democratic rights. Librarians’ decision on what to buy makes an impact to someone 

else, which puts the librarian in a hegemonic position. Therefore, the purpose of this 

bachelor thesis is to, out of the child librarian’s perspective, view children’s 

participation at the public library in the matter of purchasing literature. The research 

questions examine the process of purchasing, how the children’s participation is 

apparent in it and also in the librarian’s work. The aim for this study is not to 

problematize the purpose nationwide, but simply to look into it in a smaller selection. 

Therefore the interviews have been limited to two and have been conducted with 

children’s librarians who operate in similar contexts. The results have been analyzed out 

of the theories concerning the librarian profession, the aspects of hegemony and 

participation using sense interpretation as an analysis. The results have shown that 

children’s participation is seen as important by the librarians but not always easy to 

implement. Also, they acknowledge the fact that publishing houses do have the power 

to decide what to release and not. As a link between politicians, the society and the 

publishers, the librarian is placed in an intermediate position which demands a great 

deal of competence. Furthermore, working on this study has shown that research on 

children’s participation from the children’s own perspective is needed. 

 

Keywords 
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1 Inledning och bakgrund 
 

Allt stort som skedde i världen skedde först i någon människas fantasi. 

Astrid Lindgren 

 

Nu är inte denna kandidatuppsats tänkt att handla om Astrid Lindgren, hur enastående 

mycket hon än tagit ställning för barns rättigheter och hur många fantastiska verk hon 

än skapat. Dock har hon en poäng i citatet ovan. Utan tanke, ingen handling. Världen är 

full av berättelser som väntar på nya människor att berättas för. På biblioteket finns 

många av berättelserna och eftersom vi alla har förkärlek för olika slags berättelser 

måste det också finnas något för oss alla. Den ständiga debatten om vad som är 

kvalitetslitteratur eller inte, kommer säkerligen att pågå så länge böcker fortsätter 

skrivas, publiceras och det finns människor som har åsikter. Innebörden av kvalitet är 

individuell och baserad på vad individen föredrar samt har behov av för tillfället. 

 

Frågan är hur någon kan bestämma någon annans utbud. För den vuxne besökaren är det 

generellt sett enkelt och givet att få göra sin röst hörd om utbud och önskade inköp då 

denne själv kan ta sig till biblioteket för ett besök, något som inte alls är självklart för 

ett barn. Vi är alla skyddade av lagar och regler som ska försäkra oss om våra rättigheter 

och skyldigheter. För den vuxne är vägen till delaktighet, demokrati och 

medbestämmande oftast mer självklar. För barnet däremot, behövs särskilda lagar och 

paragrafer för att säkerställa samma demokratiska delaktighet och medbestämmande. I 

kölvattnet efter barnrättskämpar som Valfrid Palmgren, Astrid Lindgren och Ellen Key, 

lever och verkar barnbiblioteket och dessa damers värv är fortfarande idag högst 

påtagliga i biblioteksrummet. Joacim Hansson beskriver i Folkets bibliotek? texter i 

urval 1994-2012 Valfrid Palmgrens tidiga 1900-talsvisioner om ett bibliotek för alla, 

något som fortfarande är i ett skeende (2012, s. 20). Som bibliotekarie i vardande 

funderar jag över hur aspekter som delaktighet, makt och demokrati ser ut i praktiken ur 

barnbibliotekariens perspektiv. Hur och i vilken grad inkluderas barnen i att vara 

delaktiga i sitt bibliotek? Hur påverkas bibliotekariens arbete av barnens delaktighet? 

 

Allt vi gör och säger påverkar någon annan, medvetet eller omedvetet. Likaså bär vi alla 

på medvetna eller omedvetna värden och värderingar och har någon form av normativ 

utgångspunkt. Detta gäller naturligtvis också allt som publiceras, litteraturen inbegripen. 

Bibliotekariens urval och inköp är följaktligen det som barnet har att välja på i 

biblioteksrummet men hur har barnens del i det hela sett ut? Vad visar det publicerande 

ledet fram? Hur framträder ovanstående aspekter i barnbiblioteket och hur framträder de 

i det personliga mötet med barn? Om barns delaktighet och utveckling talar Ellen Key i 

Barnets århundrade då hon menar att vuxna måste vara beredda att bortse från vad man 

själv anser och ta del av vad barnen säger. Genom detta menar Key att man 

”vördnadsfullt hjälper det [barnet, min anmärkning] att utvecklas enligt dess egen 

natur.” (1995, s. 121). 

 

Denna kandidatuppsats syftar till att i liten skala undersöka ovanstående med 

halvstrukturerade intervjuer från vilka resultaten kommer att redovisas, analyseras och 

diskuteras längre fram. När så urval och inköp nämns är det urval och inköp av litteratur 

som avses. Det är också så att barnbibliotekariens barnperspektiv är den ursprungliga 

tanken, dock är detta en ganska omständlig beskrivning varför benämningen kommer att 

omskrivas till barnbibliotekariens perspektiv istället. Definition av begreppen kommer 

att redogöras för i kapitel 3; Litteraturgenomgång och tidigare forskning. I fall då ordet 

bibliotekarie förkommer är det i alla hänseenden ordet barnbibliotekarie som avses. 
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1.1 Problemformulering 

En fråga som är ständigt aktuell är den om allas lika värde, samma rätt till demokrati 

och yttrandefrihet. Detta är faktorer som kan undersökas och diskuteras i all oändlighet. 

Det som då är slående är varför vi egentligen behöver ha särskilda lagar för att 

säkerställa dessa saker. I synnerhet barn och olika minoriteter omfattas av lagar som 

särskilt nämner dem på grund av deras olika attribut. Dessa lagar och förordningar talar 

klart och tydligt om vad som gäller i arbetet med barn och FN:s Barnkonvention säger i 

artikel 12 att barn som är kapabla att framföra sina åsikter också har rätten att bli 

lyssnade på. Regeringens proposition (Prop 2012/13:147) till den nu gällande 

bibliotekslagen (SFS 2013:801) framhåller också vikten av barns påverkansmöjligheter 

i biblioteket. Det är en väl fungerande tanke i teorin men hur är det i praktiken? 

 

Barnbibliotekarien innehar en maktfaktor i att välja någon annans utbud. Denna 

maktaspekt är säkerligen omedveten av många i sitt dagliga arbete. Dock måste jag med 

emfas poängtera att jag uppfattat alla barnbibliotekarier jag någonsin stött på som 

hängivna och välmenande och att avsikterna har varit att i varje individs fall kunna 

erbjuda något för just den. Frågan som då dyker upp är den om vem som väljer åt vem – 

det som bibliotekarien väljer att köpa in är det som besökaren har i sin meny att välja 

på. Hur ser barnets delaktighet i utbudet ut, görs rösten hörd? 

 

Avsikten med denna studie är att ur barnbibliotekariens perspektiv forska kring barns 

delaktighet på folkbiblioteket med motiveringen att folkbibliotek är den biblioteksform 

som vänder sig till alla åldrar och därmed är tänkt att behålla barnet som besökare även 

då det nått vuxen ålder. För att måna om att behålla sin besökare i det långa 

perspektivet, är det av vikt för biblioteken och bibliotekarien att lägga en god, 

fundamental relation där besökaren känner att delaktighet och demokrati är i fokus. 

Delaktighet är att vara inkluderad. Det grundar för en god självkänsla där att man är 

viktig och har medbestämmande. 

 

1.2 Problemavgränsning 

I en vidare mening och med mer tid hade denna studie också omfattat barns delaktighet 

vid urval och inköp av litteratur på andra former av bibliotek än folkbibliotek och detta 

över landet i stort. Trots att uppdelningen ute i bibliotekskontexten brukar skilja på barn 

och unga kommer inte någon speciell åldersgrupp av barn avgränsas i denna 

undersökning, detta med hänvisning till FN:s Barnkonventions definition av barn, det 

vill säga alla människor upp till arton års ålder. 

 

Det hade också varit riktigt att sluta in det publicerande ledet i studien, det vill säga 

författare och förlag, för att ytterligare belysa problematiken. Dock avgränsas 

problematiseringen till att omfatta barns delaktighet i urval och inköp av litteratur på 

folkbibliotekets barnavdelning, sett ur barnbibliotekariens perspektiv i detta nu. 

Professionen som sådan avgränsas efter kriteriet att respondent ska vara verksam på 

barnbiblioteket och utbildad bibliotekarie. Av utrymmesskäl i form av tidsåtgång, 

begränsas antalet responderande barnbibliotekarier till två. 

 

1.3 Styrande dokument 

De styrande dokument som ses som mest relevant för denna uppsats är bibliotekslagen 

(SFS 2013:801), FN:s konventionen om barnets rättigheter samt regeringens 

proposition Tid för kultur (Prop 2009/10:3). Samtliga dessa utgör ramar och linjer för 

folkbiblioteket och är formande för verksamheten. De delar av dessa dokument som 
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berör uppsatsens problemformulering, syfte och frågeställningar är också de som 

framhålls och nu redogörs för som följer. 

 

1.3.1 Bibliotekslagen 

Den nu gällande bibliotekslagen (SFS 2013:801) säger att det ska finnas något för alla, 

utifrån deras behov. Särskilda paragrafer ska säkerställa de grundläggande rättigheterna 

till yttrandefrihet och demokrati, vilka är en förutsättning för att delaktighet ska kunna 

uppstå. För denna uppsats selekteras följande paragrafer som särskilt relevanta: 

 
2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det 

demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling 

och fri åsiktsbildning. 

 
8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar 

för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat 

genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar. 

 

Det är också intressant hur propositionen till ovan nämnda lag ser på 

delaktighetsbegreppet. I regeringens proposition till en ny bibliotekslag (Prop 

2012/13:147) sammanfattas barn och ungdomars demokratiska rätt till 

medbestämmande som följer: 

 
Den litteratur som erbjuds barn och ungdomar ska utgå från deras behov och 

förutsättningar. Det innebär att biblioteken ska ta hänsyn till bland annat olika 

åldersgrupper och de skilda förutsättningar barn och ungdomar kan ha, till 

exempel på grund av funktionsnedsättning. Det handlar också om att ta hänsyn 

till barns och ungdomars intressen och för att kunna göra det, inhämta och 

beakta deras åsikter. Det är betydelsefullt att barn och ungdomar själva ges 

möjlighet till inflytande över hur biblioteken bedriver sin verksamhet i denna 

del. (2013, s. 26f). 

 

De sista meningarna om att ”inhämta och beakta deras åsikter.” samt ”möjlighet till 

inflytande” är i min tolkning också det som artikel 12 i Barnkonventionen tar upp, 

vilken redovisas här nedan. 

 

1.3.2 Barnkonventionen 

FN:s konventionen om barnets rättigheter är en internationell överenskommelse som 

antogs av FN:s generalförsamling 1989. Den nation som har ratificerat denna har också 

förbundit sig att efterleva inte mindre än det som står i konventionen. Särskilt fyra av 

artiklarna är fundamentala rörande barn, vilka i den korta versionen från Unicefs 

hemsida lyder som följer: 

 
Artikel 2 Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. 

Ingen får diskrimineras. 

Artikel 3 Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut 

som rör barn. 

Artikel 6 Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. 

Artikel 12 Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla 

frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i 

förhållande till barnets ålder och mognad. 

 

Samtliga ovan nämnda artiklar kan anses viktiga i bibliotekskontexten, dock kommer 

denna uppsats att fokusera på artikel 12 som också är den som är återkommande i 
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mången forskning inom området. Som ett exempel placerar Harry Shier (2001) en 

brytpunkt för uppfyllande av Barnkonventionen till nivå 3 i sin delaktighetsmodell. I 

kapitel 4.2 redovisas en utförligare beskrivning av Shiers modell. 

 

1.3.3 De kulturpolitiska målen 

I regeringens proposition Tid för kultur (Prop 2009/10:3) framgår att barns rätt till 

kultur särskilt ska beaktas och tas hänsyn till. Tyngd läggs vid att barn ska ha rätt att 

välja att ta del av kultur samt vara medskapare till densamma, detta i ett 

personlighetsutvecklande syfte där individen ska stärkas i saker som både självkänsla 

och att skapa sig förmåga till att tänka kritiskt. Regeringen har också beslutat att 

samtliga ”statliga kulturinstitutioner ska ha som mål att integrera barnperspektiv i sina 

verksamheter.” (ibid., s. 20). 

 

 

2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Som framgår av inledning och problemformulering syftar denna uppsats till att studera 

hur barns delaktighet i barnbiblioteket ser ut ur barnbibliotekariens perspektiv. I 

begreppet delaktighet finns också förutsättande faktorer som demokrati, makt och 

medbestämmande, i vilka också mängder av värden och värderingar ligger. Dessa spelar 

självklart in i arbetet med litteratur, gällande både urval och inköp. Syftet för denna 

uppsats kan därför sammanfattas som följer: hur syns barns delaktighet ifråga om urval 

och inköp av litteratur, sett ur barnbibliotekariens perspektiv? 

 

2.2 Frågeställningar 

Utifrån problemformulering och syfte sammanfattas forskningsfrågorna med 

nedanstående frågeställningar, vilka denna uppsats avser att svara på. 

 

 Hur ser inköpsprocessen ut ur barnbibliotekariens perspektiv? 

 Hur delaktiga är barnen vid inköp av litteratur? 

 Hur arbetar barnbibliotekarien med att ta tillvara barnens delaktighet? 

 

 

3 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
Den litteratur och tidigare forskning som tett sig mest relevant för denna uppsats rör 

delaktighet, demokrati, makt och medbestämmande runt aktörerna barn, 

barnbibliotekarien och det publicerande ledet. Kapitlet ska därför inte ses göra anspråk 

på en total forskningsöversikt på området utan endast över det som ansetts relevant för 

detta sammanhang. Kapitlet inleds med ett avsnitt om barn på biblioteket och därefter 

om barnbibliotekarien. Därefter följer tidigare forskning om urval och inköp av litteratur 

som följs av ett avsnitt om barns delaktighet, där detta begrepp också ses ur ett 

egenmaktsperspektiv, även benämnt empowerment, samt om litteraturens betydelse för 

delaktighet. Slutligen kommer ett avsnitt med tidigare forskning för att tydliggöra 

skillnaden mellan barnperspektiv och barns perspektiv. 
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3.1 Barnen 

Annika Widholm arbetar med barnrättsfrågor och är barnboksförfattare (Kärrholm & 

Tenngart, 2012, s. 12). Widholm behandlar barns rättigheter och FN:s Barnkonvention i 

sitt kapitel Barnlitteraturens betydelse för ungas rättigheter där hon reflekterar över hur 

FN:s Barnkonventions definition av barn omfattar alla personer under 18 år och hur 

skevt detta blir i en verklighet (ibid., s. 40). Dock framhåller Widholm hur 

Barnkonventionen ser till alla som individer. En betydande utveckling sker från födelse 

till myndighetsålder och differensen i förståelse och vetande är enorm. För biblioteket är 

spannet stort och avdelningarna brukar delas i grupperna barn och unga varav gruppen 

som tenderar att vara mest läsande är den så kallade slukaråldern 9-12 år. De är också i 

en ålder då de synes ha utvecklat det egna reflektiva tänkandet till att kunna diskutera på 

ett konstruktivt sätt samtidigt som de har sin fina fantasi kvar, vilket bekräftas av 

Widholm som menar att barn ”klarar av att tänka kreativt på ett sätt som begränsas när 

hjärnan, och särskilt pannloben, mognar.” (ibid., s. 39). Det är med andra ord en grupp 

som skulle kunna vara med och skapa en win-winsituation där de får möjlighet att 

utveckla sitt demokratiska tänkande samtidigt som de är både sig själva och biblioteket 

till del i en kreativ utvecklingssynpunkt. 

 

I Åsa Hedemarks studie Barn berättar : en studie av 10-åringars syn på läsning och 

bibliotek tittar hon på hur barnforskningen tidigare i huvudsak fokuserat på barnets 

utveckling och satt barnet i ett perspektiv av ”människa i vardande” (2011, s. 8), alltså 

hur barnet kommer att bli som vuxen snarare än vad det är som människa idag. Kate 

Adams studie What Is a Child? Children’s Perceptions, the Cambridge Primary Review 

and Implications for Education visar dock att barnen ser sin person i både presens och i 

futurum. Adams framhåller vikten av att inte hålla isär begreppen och menar att dessa 

behöver betraktas parallellt (2014, s. 164, s. 173-174). 

 

Också Hedemark ser hur forskning idag har ändrats mer till att se människan som den 

är, vilket i barnets fall menas att det äger förmågan att påverka och vara värdefull för sig 

själv och andra (2011, s. 8). Hennes studie visar att barn vill kunna påverka 

litteraturinköpen på biblioteket i större utsträckning och att de önskar fler bokprat. Hon 

skriver vidare att barnen tycker att de populära titlarna köps in i för få exemplar och att 

reservationskön är lång. De menar också, enligt Hedemark, att tiden tills fler exemplar 

av dessa populära titlar finns att tillgå också den är för lång (ibid., s. 44). Hedemarks 

ord sammanfattar barnets ovan nämnda förmågor och kompetenser som följer: 

 
Att utgå från barns perspektiv, dvs att anta ett användarperspektiv, betyder inte 

att överge det som av tradition stått i fokus för bibliotekens verksamhet eller att 

lämna över bestämmanderätten till användaren. Det innebär istället att ta fasta 

på de kunskaper barnet redan besitter och ge utrymme för barn att dela med sig 

av sina erfarenheter så att verksamheten kan kompletteras och utvecklas vidare. 

(ibid., s. 51). 

 

3.2 Barnbibliotekarien 

Joacim Hansson beskriver i sin bok Att bilda en bibliotekarie : essäer (2014) den 

akademiska utbildningen av bibliotekarier och funderar kring relationen teori-praktik. 

Hansson menar att det teoretiska fundamentet som läggs är nödvändigt för att kunna 

förstå och ta sig an den praktiska verklighet som väntar. Han resonerar kring bildning 

och dess betydelse och beskriver det som följer: 
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[A]tt vara bildad är att ha ett utvecklat kritiskt sinne, ha kulturella och etiska 

referensramar som hjälper individen att navigera i ett samhälle där alltför 

mycket händer samtidigt, att kunna relatera individuella händelser till generella 

processer och se hur mycket inom det mänskliga, humanistiska, som hänger 

samman – bara för att ge medborgarna och användargrupperna det stöd de 

behöver för att navigera i de fysiska och digitala rummen fyllda med 

dokument. (2014, s. 36-37). 

 

Att ta in teorin i praktiken är att skaffa sig erfarenhet. Hansson menar att bildning utan 

erfarenhet blir ganska betydelselös. Det är dock svårt att förstå erfarenheten om vi inte 

har teorin och att erfarenheten kan vi inte bildas till utan är det som ständigt sker (ibid., 

s. 39). Det som Hansson talar om i citatet ovan är också det som både Hedemark och 

Trine Schreiber forskat kring, redovisat som följer. 

 

I rollen som bibliotekarie är det viktigt att känna av hur just den här individen ter sig 

och vilket stöd denne verkar behöva. En del barn har inga problem med att ta initiativ 

till kontakt medan andra kanske är tillbakadragna. Inte alla barn känner modet att uttala 

det de tänker, och i mötet är viktigt att lyfta fram den hjälp som just den individen 

behöver. I en del fall kanske behövs undersökande frågor och förslag på titlar, i andra 

fall med att endast visa att man finns till hands. Hedemark (2011, s. 51) menar att barn 

läser av olika anledningar och att kraven på bibliotekarien är höga då dessa just behöver 

känna in varje barns behov. Fördelen som bibliotekarie på folkbibliotek har är dock att 

det är kravlöst för besökaren att gå dit och detta diskuterar Hedemark också då hon talar 

kring hur läslusten minskar då det ställs krav på att det ska läsas, som i skolan. 

Hedemark ser här en möjlighet för bibliotekarien att kravlöst arbeta lässtimulerande 

med bland annat boksamtal, som ett komplement till skolan där så behövs (ibid., s. 51). 

 

I Twenty -first-century Kids, twenty-first-century Librarians diskuterar Virginia A. 

Walter bibliotekariens förmåga att veta vad man ska göra och hur man ska göra det 

(2010, s. 77). Hon menar att bibliotekarien har en mängd olika aspekter och intressen att 

förhålla sig till och poängterar vikten av att kartlägga detta för sig. Schreiber (2006, s. 

40-41) resonerar kring hur bibliotekarien blir som ett intermediärt mellanled mellan 

styre och folk, vilket centrumställer bibliotekariens förmåga att kunna kommunicera 

med alla involverade led, till exempel låntagare, chefer, förlag, politiker. Schreiber 

beskriver vidare hur bibliotekarieyrket genomgått stora förändringar sedan 1960-talet 

där man gått från att ta tillvara människors rättigheter i en förmyndarroll till en 

verklighet där låntagaren själv vet sitt behov. Detta menar Schreiber lämnar 

bibliotekarien i ett kontraläge där hon frågar sig hur man kan lära sig något nytt 

samtidigt som man är fri och gränslös (ibid., 41). I en avslutande sammanfattning svarar 

hon själv på frågan då hon menar att en dialog med låntagaren är ett bra utgångsläge för 

bibliotekarien i sin profession (ibid., s. 44).  

 

3.3 Urval och inköp av litteratur 

Till en början återknyter jag här till vad som skrevs i inledningen kring vad kvalitet kan 

anses vara och vad man önskar läsa för litteratur. Därför anser jag att denna uppsats 

skulle vara inkomplett utan en tanke åt det publicerande ledet, det vill säga både 

författare och förlag. I denna uppsats koncentreras dock det publicerande ledet till 

förlag. Även de som arbetar på förlagen är människor med värden och värderingar och 

ligger före bibliotekarierna i kedjan. Helene Ehriander (Kärrholm & Tenngart, 2012, s. 

95-97) berättar om hur förlagsvärldens kulturella ansvar och ekonomiska intressen styr 

utgivningen av både barn- och vuxenlitteratur. Utöver det kulturella ansvaret och de 
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ekonomiska intressena, beskriver Ehriander hur författarnas och förlagens balansgång 

mellan tillgång och efterfrågan ser ut med faktorer som ”vad de unga läsarna vill ha och 

vad inköparna anser lämpligt och vill betala för” (ibid., s. 97). Det som beskrivs här är 

en vilja att kunna erbjuda det som man tror det finns mest efterfrågan på och som 

därmed också förväntas säljas mest av. John D. Beach har i sin studie Do Children Read 

the Children’s Literature Adults Recommend? A Comparison of Adults’ and Children’s 

Annual “Best” Lists in the United States 1975–2005 (2015) undersökt huruvida barn 

vill läsa det som motsvarar vad vuxna rekommenderar dem. Hans resultat baseras på 

både barns och bibliotekariers svar och visar en markant skillnad då barn vill nöjesläsa 

och vuxna vill att barn ska lära sig något när de läser (ibid., s. 31-32). Han poängterar 

också, liksom Ehriander här ovan, att det är de vuxna som beslutar om vad som är 

barnens litterära tillgång (ibid., s. 18). 

 

Kerstin Rydsjö & AnnaCarin Elf (2007) tar i Studier av barn- och ungdomsbibliotek : 

En kunskapsöversikt bland annat upp forskning kring urval och inköp av litteratur. 

Rydsjö & Elf ser hur Bibliotekstjänst (BTJ) och Sambindningen ter sig som den främsta 

källan till urval och inköp och har så varit sedan 1950-talet (ibid., s. 52). Liksom även 

Ehriander här ovan, pekar Rydsjö & Elf på att förlagens subjektivitet har föregått 

Bibliotekstjänst ifråga om vad som finns att välja på (ibid., s. 53). Vidare menar Rydsjö 

& Elf att bibliotekariens urval och inköp av litteratur också avgörs av egna erfarenheter 

och kompetens om vad som brukar vara gångbart. Därmed kan också urval och inköp av 

litteratur grundas utifrån den lokala sfären i vilken bibliotekarien verkar, enligt Rydsjö 

& Elf (ibid., s. 54). Vidare tas Bibliotekstjänsts profiltjänst upp av Rydsjö & Elf som ett 

alternativ till att själv göra ett aktivt inköpsarbete. Profileringstjänsten utgår ifrån hur 

biblioteket och Bibliotekstjänst i samråd tagit fram kriterier för vad inköpen ska bestå 

av (ibid., s. 62). Därmed tar man också bort den aktiva delen av inköpsarbetet och 

frågan är vad som händer med de inköpsförslag som kommer in. 

 

I Zuzana Helinskys En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek, del 2 

(2011) beskrivs en rad olika marknadsföringsätt lämpliga för bibliotek. Helinsky menar 

att vi behöver använda oss av analyser liknande dessa för att få överblick av tjänster och 

produkter, allt kan inte behållas samtidigt som det nyinförskaffas (ibid., s. 27). Några 

alternativ visas fram som lämpliga verktyg att använda även vid urval och inköp av 

litteratur och en metod som kan tillämpas inom bibliotekets väggar är Fyra P (ibid., s. 

36-37). De fyra p:na är produkt, pris, plats och påverkan och modellen är 

behovsbaserad utifrån låntagaren och ett verktyg i att optimera både låntagarens 

möjligheter att hitta relevanta titlar men också för bibliotekets möjligheter att få en bra 

cirkulation. 

 

Anna-Lena Höglund och Christer Klingberg (2001, s. 97-99) talar i Strategisk 

medieplanering för folkbibliotek om vikten av medieplan och menar att en sådan är en 

hjälp i det ständiga inköpsarbetet. De menar att om man har formulerat klara kriterier 

riskerar man inte att diskussioner ska uppstå och har dessutom möjlighet att skapa ett 

unikt bibliotek där inte utbudet är samma som på alla andra bibliotek. Ett skäl som 

också anges som favör för medieplanering är att vid mindre bibliotek, där 

inköpskunnigheten är samlad till få anställda, finns en riskfaktor då kunnandet är 

individuellt hållet. Finns en skriven medieplan är det lättare för en nykommande 

bibliotekarie att hålla bibliotekets inköpspolicy. En medieplan gör dessutom 

utvärderingsarbetet lättare då man kan se vad som gick som tänkt eller inte. 
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3.4 Barns delaktighet och empowerment 

Widholm slår i sitt kapitel Barnlitteraturens betydelse för ungas rättigheter (Kärrholm 

& Tenngart, 2012) fast hur viktig barnlitteraturen är och menar att så länge barn anses 

underordnade vuxna kommer också barnlitteraturen anses underordnad 

vuxenlitteraturen. Med detta menar Widholm att endast då ”barn respekteras som 

individer som har lika mycket rätt att delta och uttrycka sig som vuxna” (ibid., s. 39), 

kan barnlitteraturen räknas lika som vuxenlitteratur. Även då denna uppsats inte handlar 

om litteraturen i sig, är detta intressant i hänseendet att det speglar kulturen som sådan, 

nämligen att det pekar på en norm där barnet är underordnat och behövande och att det 

också är därför speciella lagar och förordningar behövs för att säkerställa lika 

rättigheter. Widholm resonerar vidare kring hur litteraturen skapar öppningar för barnet 

till att förutom att forma sina egna åsikter och förstå sin rätt till att yttra dem, också 

skapar sig en förståelse för sig själv och andra (ibid., s. 44). Barnlitteraturens roll i att 

förstå sig själv och sin omvärld, förstå sina rättigheter till att uttrycka sina åsikter samt 

förstå betydelsen av delaktighet, blir därför påtaglig. 

 

Även Judith A. Langer resonerar i Litterära föreställningsvärldar om litteraturens 

betydelse som en brobyggare i hänseendet att angöra sina egna ställningstaganden samt 

skapa sig förståelse för andra. Hon menar att om vi tänker ur olika perspektiv kan vi 

också närma oss varandras olika situationer och att olika slags marginaliseringar, såsom 

kontextuella och kulturella skillnader, avdramatiseras till att vara mindre ovanligt 

(2005, s. 169-172). 

 

Amira Sofie Sandin har gett ut studien Barnbibliotek och lässtimulans : Delaktighet, 

förhållningssätt, samarbete (2011). Denna studie riktas in på lässtimulerande projekt 

och studerar hur delaktighet ser ut ute i verksamhet. Sandin tar upp begrepp som 

delaktighet, empowerment, demokrati och FN:s barnkonvention, vilket är de delar av 

boken som gör Sandins studie relevant för denna uppsats. FN:s barnkonvention (artikel 

12) fastslår barnens rätt att yttra sig och den vuxnes skyldighet att lyssna, dock 

understryker Sandin att Barnkonventionen på intet sätt är lagligt bindande att genomföra 

barnets önskning (ibid., s. 85). Sandin lyfter också fram begreppet delaktighet som 

svårdefinierat och menar att det ”är ett begrepp med tyngd men säger egentligen 

ingenting innan man försöker svara på frågan ‘hur?’.” (ibid., s. 86-87). Hur-frågan är 

viktig och Sandins studie försöker svara på hur barnens delaktighet ser ut samt hur 

vuxna tar tillvara på barnens delaktighet. Undertecknad instämmer i vikten av hur-

frågan men vill gärna tillägga även varför-frågan är viktig ur en förståelsesynpunkt. 

Delaktighetsbegreppet definieras ytterligare av Sandin som ser en skillnad i att deltaga 

på en ”praktisk nivå” och vara delaktig på en ”organisatorisk nivå”. Skillnaden förklaras 

med att deltagande är att ta del av något som någon annan skapat förutsättningarna för. 

Delaktighet innebär att själv ha varit med och aktivt skapat förutsättningarna (ibid., s. 

184). 

 

Att känna att man kan påverka de villkor man lever under är att ha empowerment. 

Sandin (2011, s. 192-193) förklarar denna positiva egenmakt [min översättning] som 

starkt förbunden med makt. Empowerment borgar för förutsättningar att skapa en god 

självkänsla och ett gott demokratiskt perspektiv, vilket skapar en så småningom 

ansvarstagande vuxen människa. Walter resonerar också om detta och menar att barnets 

delaktighet i planeringen av olika delar av biblioteksverksamheten uppmuntrar barnet 

att skapa sitt empowerment och en vilja att vara engagerad (2010, s. 80). 
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Även Barbro Johansson (Rydsjö et al., 2010) beskriver i Barnet, platsen, tiden : Teorier 

och forskning i barnbibliotekets omvärld begreppet empowerment och menar att någon 

precis och riktigt bra översättning inte finns men ger förslag som ”egenmakt”, 

”delaktighet” och ”egenkontroll” (ibid., s. 26). Johansson förklarar innebörden av 

begreppet empowerment med att få eller ta kontrollen att påverka sin egen situation. 

Johansson ser två typer av empowerment i vilken den förstnämndas utgångspunkt är att 

barn är en ”svag och skyddsvärd grupp” (ibid., s. 26) där den vuxne innehar alla de 

bästa lösningarna för barnets frigörelse. Detta är en terapeutiskt utgångspunkt, enligt 

Johansson. Den andra typen av empowerment har en konsumentinriktad utgångspunkt 

och erkänner barnet till att fatta sina egna beslut utifrån det den vuxne, efter barnets 

önskemål, bistår med. I en bibliotekskontext innebär det att det endast skulle köpas in 

efter önskemål och bibliotekariens professionalitet får stå tillbaka (ibid., s. 28). 

Johansson märker också ut hur makten ser olika ut hela tiden; att den förändras i mötet 

mellan människor eller hur förutsättningar ser ut för en situation (ibid., s. 28). Detta kan 

tolkas till att vi är alla förutsättningarna för någon annan, vilket jag vill mena knyter an 

till urvalsfrågan på barnbiblioteket. 

 

3.5 Barnperspektiv eller barns perspektiv? 

I detta avsnitt vill jag visa fram skillnaden mellan barnperspektiv och barns perspektiv 

samt vilken roll det har i delaktighetsbegreppet. Elisabeth Arnér & Britt Tellgren (2006) 

beskriver i Barns syn på vuxna : att komma nära barns perspektiv skillnaden på 

begreppen barnperspektiv och barns perspektiv. Barnperspektiv innebär den vuxnes 

perspektiv på barnet; att det är hur den vuxne uppfattar barnets situation medan barns 

perspektiv är ur barnets perspektiv; så som barnet självt uppfattar något (ibid., s. 40). 

Trots att lagar och förordningar samt Barnkonventionen alla ser till barnets bästa, är de 

skrivna ur ett vuxenperspektiv på barnet. Alltså, det är ur den vuxnes preferenser barnet 

tolkas vilket är det som kallas barnperspektivet. Det är också ur den aspekten som Arnér 

& Tellgren framhåller nyttan av att barn gör sig hörda. Liksom Widholm (Kärrholm & 

Tenngart, 2012, s. 39) menar Arnér och Tellgren att då de flesta vuxna generellt förlorat 

mycket av sin förmåga till fantasi och kreativitet kan vuxna snarare lära sig nya sätt att 

tänka från barnen (ibid., s. 111-112). Även Adams (2014, s. 172-173) forskning kring 

barnets eget perspektiv visar på detta, vilket ytterligare bekräftar varför barn behöver 

vara delaktiga, att vuxna och barn kan lära av varandra. 

 

Johansson (Rydsjö et al., 2010, s. 24) diskuterar i Barnet, platsen, tiden : Teorier och 

forskning i barnbibliotekets omvärld barnperspektivets varför och ställer en 

relevansfråga mot begreppet barnperspektiv. Johansson funderar över vad begreppet 

egentligen säger och menar att innebörden i det reella blir en hierarkisk sak där det 

attribut som används, i detta fallet barn, kommer i en underordnad beroendeställning 

vilken påvisar ett hjälpbehov av något slag (ibid., s. 24-26). Det riskabla i att etikettera 

olika attribut, menar Johansson, är att man verifierar ett underordnande där man istället 

har möjlighet att erkänna ”styrkor och resurser” (ibid., s. 25). Därtill framhåller 

Johansson också att etiketterande bortser från det faktum att en individ kan placera sig i 

många olika kategorier och kan därför hindras i att bli betraktad som en individ (ibid., s. 

25-26). Det ideala vore, enligt Johansson, istället att ”sträva efter att erkänna och 

respektera varje individs unika perspektiv.” (ibid., s. 26), vilket verkligen vore ett ideal 

att sträva mot. Frågan är dock hur vi, som ofta behövs, ska benämna oss alla i generella 

ordalag och i olika kontext. 

 

 



  
 

10 

4 Teori 
De begrepp som syfte och frågeställningar grundar sig i, det vill säga, delaktighet, 

demokrati, makt, medbestämmande, är komplexa och kan inte förklaras med endast en 

teori. Jag vill mena att det finns några viktiga hörnpelare i min frågeställning, vilka 

utgörs av bibliotekarien, barnet, förlagen och delaktigheten. Därför kommer de 

teoretiska utgångspunkterna att förankras i ett professionsperspektiv med en 

hegemonisk teori som speglar den i bakgrunden rådande samhällsstrukturen. Dessa båda 

kommer att kompletteras med Shiers femstegsmodell, som är ett redskap i att 

åskådliggöra graden av barns delaktighet och syftar till att hjälpa den vuxne med att 

reflektivt titta på hur man arbetar med detta. 

 

Den första frågeställningen avses att besvaras med Schreibers professionsteori samt 

hegemoniteorin. Till den andra frågeställningen avses Shiers femstegsmodell samt 

hegemonin att användas. Den tredje och sista frågan besvaras med hjälp av Shiers 

femstegsmodell. Som texten framåt kommer att visa, sammanflätas de här teoretiska 

perspektiven och kompletterar varandra ifråga om begreppen delaktighet, demokrati och 

makt. Teorierna kommer att redogöras för i ovan nämnd ordning vilken motiveras med 

att följa dispositionen i frågeställningen, för en koncis och bättre överskådlighet. 

 

4.1 Schreibers professionsteori 

Den som är menad att införliva ovan nämnda aspekter av delaktighet i biblioteket är 

bibliotekarien. Därav är teorin som Trine Schreiber (2006) förklarar kring 

bibliotekarieprofessionen nödvändig för att kunna besvara frågeställningarna i denna 

uppsats. Schreiber (ibid., s. 32) skriver om hur professionen som sådan präglas att 

kunna vara kapabel att interagera med olika grupper som till exempel användare, 

politiker och andra aktörer på marknaden och bibliotekarien blir den intermediära 

länken mellan besökare och styret. Modellen nedan är Schreibers översatta tolkning av 

professor Thomas Brantes triadmodell där marknad [min översättning av danska 

aftager], produkt och producent utgör de tre hörnen. 

 

I denna uppsats används Schreibers tolkning av modellen då Brantes bok Sociologiska 

föreställningar om professioner (1987), vilken är primärkällan, söktes men inte hittades. 

Modellen är gjord för att kunna förklara samband för olika slags professioner i den 

offentliga sektorn och tar hänsyn till ekonomiska, historiska och politiska aspekter. 

Schreiber menar att modellen lämnar bibliotekariens kompetens därhän och är i 

huvudsak ekonomiskt hänsynstagande (ibid., s. 40). Här används den dock även för att 

se på bibliotekariens samspel med både barnet och litteraturen från förlagen och avser 

således inte att analysera bibliotekarieprofessionen i sig. Fördelar med modellen är att 

den åskådliggör dessa samband samt inkluderar de ekonomiska aspekterna medan 

nackdelen är att den utesluter bibliotekariens kompetens som är en viktig del i 

frågeställningen för denna uppsats. 

 
Schreibers översatta tolkning (Schreiber & Elbeshausen, 2006, s. 31) av 

Brantes modell (Brante 1987: 150). 
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Modellens tre hörn förklaras kort från vänster till höger. Modellens vänstra hörn utgörs 

av producenten, i detta fallet biblioteket och bibliotekarien, som gör upp mål för 

verksamheten. Modellen översta hörn utgörs av marknaden och representeras här av 

barnet. Här är begrepp som tillgång och efterfrågan centralt. Modellens högra och sista 

hörn är produkten vilken är den litteratur som det producerande ledet visar fram som 

urval till inköp. Jag menar att samspelets natur mellan alla parter här kan åskådliggöras. 

 

4.2 Gramscis hegemoni 

Den hegemoniska teorin beskriver de maktstrukturer och hierarkier vi har överallt i 

samhället, medvetna eller omedvetna, synliga eller osynliga. För bibliotekariens del 

finns det en hegemoniaspekt i samröret med låntagaren, med förlagsvärlden, med 

recensenter, med politiker för att ta några exempel. Att interagera med andra människor 

innebär att ständigt stöta på osynliga maktstrukturer, både på makronivå och på 

mikronivå. Också bibliotekarieprofessionen innefattar en maktaspekt som vi behöver 

förstå och hantera i vårt yrkesutövande. Anthony Gramsci (1967) förklarar dessa 

föränderliga strukturer i sin En kollektiv intellektuell med följande ord: 

 
En epoks filosofi är inte filosofin hos en eller annan filosof, en eller annan 

intellektuell grupp, en eller annan större del av folkmassorna: det är en 

kombination av alla dessa element som kulminerar i en viss riktning, varvid 

dess kulminerande blir kollektiv handlingsnorm, blir konkret och fullständig … 

historia (ibid., s. 49). 

 

Anders Ekström (1994, s. 210) beskriver i Den utställda världen : 

Stockholmsutställningen 1897 och 1800-talets världsutställningar begreppet kulturell 

hegemoni som ett begrepp som Gramsci stiftade under sin fängelsetid i Mussolinis 

Italien på nittonhundratalets första halva. Den kulturella hegemonin förklaras som ett 

normativt begrepp som visar på hur kollektivet och samhället i sin tid bör förhålla sig 

till olika saker och värden. Ekström skriver vidare att makten har den som har förmågan 

och möjligheten att påverka riktning av samhällets normer, värden och förhållningssätt 

och att det är detta som är att inneha hegemoni (ibid., s. 211). Hegemoni kan också ses 

som frigörelse då strävan mot en struktur kan innebära förändring och att hegemonin 

inte är stillastående utan representerar en förändring i samhället då ständiga motstånd 

och maktkamper ändrar förutsättningarna. Finns det makt finns det motstånd för om det 

inte finns någon att utöva makt över, finns makt då? Det behövs en motpol för att något 

ska uppstå, vilket också pekas ut som förutsättning för hegemonins varande över 

huvudtaget (ibid., s. 212, s. 215). En medveten hegemoni kan vara det arbete som sker i 

det dolda av en maktposition för att bibehålla makten som man önskar ha den. Dock, 

förklarar Ekström, kan hegemonin också vara omedveten och ostrategisk samt spegla 

samhällsstrukturer, vars regler ingen egentligen har uttalat eller bestämt (ibid., s. 213). 

 

Även inom bibliotekskontexten kan strukturer och maktaspekter sättas in i 

hegemonisammanhanget då bibliotekarien är den med expertisen och besökaren den 

som är i behov av något, vilket sätter besökaren i en beroendeställning till 

bibliotekarien. Douglas Raber (2003, s. 35-36) beskriver hur Gramsci menar att de 

samhälleliga strukturer vi nu lever i är sprungna ur historia vilkas beting indirekt är med 

och bestämmer ur vilka håll vi självreflekterar idag. Raber ser också hur 

bibliotekarieprofessionen är medveten om sig självt som en viktig, bildande 

samhällsfunktion mellan folket och regering (ibid., s. 45). Likaså resonerar Raber om 

hur det publicerande ledet är först ut att forma den kulturella hegemonin då det är de 

som visar fram vad bibliotekarien har att välja på vid inköp. Han menar vidare att detta 
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ter sig att kunna favorisera eller minimera både böcker och användare (ibid., s. 46). 

Detta sammantaget, menar jag, kan tillsammans med delaktighetsfrågan, och den 

individuella kvalitetsfrågan, vara en balansgång för bibliotekarien där dennes profession 

utgör länken mellan styrande mål och parter såsom användare och politiker. 

 

4.3 Shiers femstegsmodell 

Harry Shiers femstegsmodell är avsedd att användas som ett redskap för att utveckla 

strategier i arbetet med barns delaktighet (Shier, 2001, s. 111). Shier menar att barns 

delaktighet är viktigt ur hänseendet att barnet får utveckla ett demokratiskt perspektiv 

och får en ökad självkänsla då det märker att det har makt att påverka sin omvärld. Det 

faktum att någon uppmärksamt lyssnar på vad man har att säga ger känslan av att räknas 

och vara viktig. Shiers modell är utarbetad efter Roger Harts delaktighetsstege (ibid., s. 

108-110) och ska ses som en alternativ modell till Harts modell. Shiers modell 

exkluderar dock de tre första stegen, då dessa inte rör delaktighet utan snarare aspekter 

där barnen ger röst och person åt sådant som andra vill uttrycka, alltså inte ett eget 

deltagande. Shiers modell baseras på fem delaktighetsnivåer samt tre 

engagemangsfrågor, vilka är genomgående för varje delaktighetsnivå. 

Engagemangsfrågorna definieras först och följs sedan av delaktighetsnivåerna. 

 

 Den första frågan behandlar öppningar. En öppning uppstår när det uttrycks en 

vilja att arbeta på ett visst sätt och det finns ett engagemang för det. Det är dock 

inte fastställt att det finns möjligheter för det. 

 Den andra engagemangsfrågan pekar på möjligheter. När öppning och möjlighet 

möts och det går att förverkliga det som uttryckts i öppningen, kan 

möjligheterna realisera. Shier framhåller att det kan i detta läge vara nödvändigt 

med förändringar i form av arbetstid, kunskaper och så vidare. 

 Den tredje frågan tar upp skyldigheter. I detta läge har det bestämts i en 

organisatorisk policy hur man är skyldig att bedriva sitt arbete. Man har här 

skyldighet att följa de uppgjorda strategier som bestämts, som möjliggör barnets 

deltagande. 

 

Shiers (2001, s. 110-115) fem nivåer kommer att beskrivas som följer och ska förstås 

nerifrån och uppåt [min översättning]. Ju högre upp, ju tyngre grad av barns deltagande. 

 

Nivå 5 Barnet är delaktigt i beslutsfattande, har makt att påverka samt tar ansvar. 

Denna nivån är liknande som nivå 4. Skillnaden är att nivå 5 innebär för 

den vuxne att lämna ifrån sig del av beslutsrätt till förmån för barnet. Detta 

ansvar ska dock vara frivilligt för barnet och inte ses som ett tvång. 

 

Nivå 4 Barnet inbegrips i beslutsprocessen. Den här nivån markerar en skillnad 

mot de förra. Här deltar barnet tillsammans med vuxen aktivt i 

beslutsprocessen och på så sätt finns möjlighet att påverka sin omvärld. 

Den vuxne har dock slutlig beslutsrätt. 

 

Nivå 3 Barnets åsikter tas i beaktande. På denna nivå har myndighetskrav kommit 

in och FNs barnkonvention, artikel 12, är tydlig med att barnets uttryckta 

åsikt skall tas hänsyn till. Att barnets åsikt ska tas i beaktande är dock inte 

liktydigt med att genomföra önskemål utan den vuxne har beslutsrätt. 

 

Nivå 2 Barnet stöttas i att uttala sina åsikter. Denna nivå handlar om att stödja 

barn som av olika anledningar har svårt att ge uttryck för sina åsikter. 



  
 

13 

Exempel på anledningar kan vara att man upplever att ens åsikter inte 

brukar lyssnas på, mindervärdeskänslor etc. 

 

Nivå 1 Barnet lyssnas på. På denna nivån tar man del av barnets åsikt endast om 

det är barnet självt som tar initiativ att vilja bli lyssnad på. 

 

Fördelar som ses med denna modell är att den kan användas som ett instrument till att 

åskådliggöra hur verksamheten arbetar med att ta vara på barns delaktighet samt uppnå 

de krav och mål som sätts av de styrande dokumenten. Nackdelen är att delaktighet kan 

vara subjektivt definierat och på så sätt kan nivåerna betyda olika för olika personer, i 

detta fall bibliotekarier. 

 

 

5 Metod 
Föreliggande metodkapitel har utgjort en grund till undersökningarna i denna uppsats. 

Till en början redogörs för metodval och samt motivation till hur urval av 

undersökningarna avgjorts. Sedan följer närmare beskrivningar av hur 

undersökningarna genomförts och med vilken analysmetod de har analyserats. Sist 

kommer ett avsnitt om de etiska aspekterna kring undersökningarna. För metodkapitlet 

har till största delen Steinar Kvale & Svend Brinkmanns Den kvalitativa 

forskningsintervjun (2014) använts men även Metodpraktikan av Peter Esaiasson et al. 

(2012) har konsulterats. 

 

5.1 Metodval 

De syfte och de forskningsfrågor som ligger till grund för denna uppsats är av den 

karaktären att enkätmetoden inte vore optimal för att besvara dem, varför den 

kvalitativa forskningsintervjun är ett bättre alternativ. Det som kan vara en nackdel vid 

metodvalet intervju är att man befinner sig i samma rum och att det är ganska lätt att 

påverka varandra. I sådana fall riskerar man få med verkligheten mindre 

överensstämmande svar. I händelse av detta skulle enkäter vara att föredra då 

respondent i lugn och ro kan svara för att sedan skicka tillbaka svaren (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 142-144). Intervjuerna är halvstrukturerade då de utgått ifrån 

intervjuguide men under intervjutillfällena fyllts på med för stunden relevanta 

följdfrågor (ibid., s. 176-178). Bibliotekarierna beskriver i intervjuerna sina respektive 

kontextbundna upplevelser av problematiseringen i syfte och frågeställning; hur barns 

delaktighet ifråga om urval och inköp av litteratur ser ut ur barnbibliotekariens 

perspektiv. Metodvalet intervju har också ifråga om dessa undersökningar givit fördelen 

att parterna befunnit sig i samma rum varför aspekter som kroppsspråk, tvekan, 

spontanitet etc, har kunnat läggas märke till (ibid., s. 122-124). 

 

5.2 Urval 

För att i någon mån klargöra hur man arbetar med hur barns delaktighet ifråga om urval 

och inköp av litteratur sett ut ur barnbibliotekariens perspektiv, har urvalet innefattat två 

intervjuer med barnbibliotekarier på folkbibliotek i samhällen där befolkningsmängden 

uppgår till ungefär lika många. Detta för att biblioteken torde ha ett ungefär lika stort 

bestånd och liknande övriga omständigheter, exempelvis budget. Då undersökningen 

avsågs innefatta barnbibliotek av ungefär lika storlek och i kommuner med ungefär lika 

stor befolkningsmängd har ett populationsurval gjorts (Esaiasson et al., 2012, s. 156-

158). Befolkningsmängd har kontrollerats mot Statistiska Centralbyråns 

befolkningsstatistik för rikets samtliga kommuner under sista kvartalet av 2014, detta 
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för att säkerställa ovan nämnda kriterier. Kontaktuppgifter på bibliotekens hemsidor 

anger vem som arbetar som barnbibliotekarie varefter dessa namn har kontaktats. Dessa 

faktorer tillsammans gör att urvalet för undersökningen är av strategisk karaktär (ibid., 

s. 154-161). Det hade även varit både riktigt och viktigt att ta med barns perspektiv på 

sin delaktighet vid urval och inköp av litteratur på folkbibliotekets barnavdelning. Dock 

är tidsåtgången med att sätta sig in i intervjuteknik för barn, att få kontakt med barn som 

vill vara med, få godkännande från deras föräldrar etc av mer omfattande karaktär, 

vilket också är det som upprättar urvalet av respondenter. Därav urvalet 

barnbibliotekariens perspektiv. 

 

5.3 Genomförande 

En intervjuguide har utformats med frågor som täcker in uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Därefter har de möjliga respondenterna kontaktats via mejl där 

uppsatsens ämne har beskrivits och frågan om ett möjligt samtycke till 

intervjudeltagande ställts (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 107). Frågan om 

ljudupptagning har också ställts och information har givits om att man när man så 

önskar har möjlighet att avbryta sin medverkan och att inga svar i sådana fall heller 

medräknas. Respons på mejl med jakande svar kom från de två deltagande 

respondenterna. Efter att tider för intervjuerna överenskommits har dessa genomförts 

med ljudupptagning via mobiltelefon på respondenternas respektive arbetsplats. 

Intervjuerna har utgått ifrån intervjuguiden och kompletterats med följdfrågor där så har 

behövts. Under intervjuernas gång har stödanteckningar också förts. Transkribering har 

därefter gjorts för att sedan analyseras med meningstolkning (ibid., s. 249). 

 

5.4 Analysmetod 

Då undersökningen till denna uppsats baseras på empiri genom kvalitativa 

forskningsintervjuer avsedda att åskådliggöra hur syfte och forskningsfrågor ter sig i en 

praktik, antar analysmetoden ett tolkande perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 

249). Detta i syfte att nå en tolkning som kan mynna ut i en större förståelse för 

forskningsfrågorna som ställts (ibid., s. 245). Meningstolkning är enligt Kvale & 

Brinkmann en metod för att ur texten inte bara klargöra olika strukturer och relationer, 

utan också skapa en djupare förståelse för vilka dimensioner som ryms i sammanhanget 

(ibid., s. 249). Detta menar jag kan fungera som ett verktyg i att analysera aspekterna av 

professionen, hegemonin samt delaktigheten i frågeställningarna. Detta antar också en 

pragmatisk åskådning då ett synliggörande kan resultera i en reflektion som mynnar ut i 

en ny tolkning och ett nytt kunnande (ibid., s. 74-75). 

 

5.5 Etik 

Den etiska utgångspunkten för denna undersökning är att intervjuarens förhållningssätt 

inte ska färgas av egna åsikter utan inta en objektiv och neutral ställning. Eftersom vi 

alla är olika och tycker olika är det lätt att påverka varandra, vilket skulle ge ett oriktigt 

och skevt resultat. Det är också viktigt att intervjupersonen är i en miljö som denne 

tycker känns bra. Intervjupersonen har i det kontaktande mejlet informerats om 

undersökningens syfte och frivillighet samt att denne när den helst önskar, kan avbryta 

intervjun och dennes svar kommer då inte heller att redovisas i denna uppsats (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 107). Intervjupersoner kommer att vara konfidentiella och deras 

personer kommer endast redovisas med fingerade namn (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 

109). Likaledes gäller deras arbetsplats, som endast kommer att benämnas som ett 

folkbibliotek någonstans i Sverige. 
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6 Empiri 
I detta kapitel redovisas den empiri som framkommit från de två intervjuerna. Till en 

början presenteras de två respondenterna med fingerade namn och sedan följer en 

tematiskt ordnad resultatredovisning där intervjuguiden ligger till grund. Empirin är 

tematiserad efter teman som redogörs för närmare under rubriken 6.2 Redovisning av 

resultat. 

 

6.1 Presentation av respondenterna 

Här följer så en kort presentation av de medverkande respondenterna och i syfte att 

värna deras anonymitet har de här blivit försedda med fingerade namn, låt oss här kalla 

dem Louise och Martin. 

 

6.1.1 Barnbibliotekarie Louise 

Louise har arbetat som barnbibliotekarie på sitt folkbibliotek i drygt två år. Louise är 

utbildad bibliotekarie och har en filosofie kandidatexamen i biblioteks- och 

informationsvetenskap. Även före sin anställning som bibliotekarie har Louise arbetat 

på bibliotek, då som biblioteksassistent. Louise har det övergripande ansvaret för 

barnavdelningen på folkbiblioteket. 

 

6.1.2 Barnbibliotekarie Martin 

Martin har arbetat som barnbibliotekarie i drygt åtta år, alla åren med anställning på 

nuvarande folkbibliotek. De första tre åren utgick Martin från folkbiblioteket men hade 

arbetsplats på ett skolbibliotek. De senaste fem åren har arbetsplatsen dock uteslutande 

varit på folkbiblioteket. Martin har en filosofie magisterexamen i biblioteks- och 

informationsvetenskap. Martin har det övergripande ansvaret för barnavdelningen på 

folkbiblioteket. 

 

6.2 Redovisning av resultat 

En del intervjufrågor var förhållandevis närliggande vilket följaktligen gav närliggande 

svar, vilket medförde att en del svar tedde sig svara på även andra frågor. För att göra 

resultaten från intervjuerna överskådliga är ordningen på frågorna därför omarbetad och 

dessa är tematiserade efter följande teman, där samtliga börjar med Bibliotekarierna om 

och följs av litteratur från förlagen, barnens behov och önskningar, urval och inköp av 

litteratur, barns delaktighet i urval och inköp av litteratur samt arbetet med barns 

delaktighet. De två respondenternas svar kommer således att presenteras var för sig men 

ordnade efter denna tematik. 

 

6.2.1 Bibliotekarierna om litteratur från förlagen 

Barnbibliotekarie Louise 

Barnbibliotekarie Louise upplever att förlag som Nypon förlag och Hegas är bra på att 

uppmärksamma faktorer som dyslexi och sjunkande läsnivå. Louise betonar att det är 

bra för det finns ett stort behov av lättläst och att det nu är mycket lättläst på olika 

nivåer för alla åldrar. Hon menar att man kan se detta tydligt på biblioteket och 

beskriver hur lättlästhyllan endast var en hyllsektion stor när hon började på biblioteket 

för två år sedan och nu är den tre hyllsektioner. Hon noterar också att det förutom 

lättlästböcker är mycket Börja läsa-böcker nu samt att hcg- och hcf-kapitelböcker är 

mycket färre av nu än tidigare. Louise nämner ett nytt förlag — Olika Förlag — som 

ger ut hcf- och hcg-böcker [hcf ca. 6-9 år samt hcg ca. 9-12 år, min anmärkning] ”som 

inte spinner vidare på stereotyper och fördomar” och förklarar att böckerna inte pekar ut 
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olika levnadsförhållanden som problematiska. Som exempel förklarar Louise hur en 

rullstolsburen person i böckerna inte pekas ut som rullstolsburen utan det finns med 

men ”märks inte ut”. Hon försöker köpa in mycket Olikaböcker och säger att de har 

med i sin utvecklingsplan att arbeta med att visa att olika är bra. 

 

Louise upplever vidare att förlagen går mycket på det som säljer och ifråga om genre 

ser Louise att förlagen ger ut mycket fantasy just nu. Andra genre som alltid ges mycket 

av är framförallt deckare men även böcker om hästar och husdjur, enligt Louise. Hon 

ser också att det är mycket zombieböcker som kommer nu och också böcker som är 

uppbyggda som filmer. För ungdomar ser Louise mycket dystopier och uppskattar 

utgivningen av dystopier till två tredjedelar av utgivningen. Hon tror dock att 

dystopierna har nått sin topp och kommer att avta nu framåt. Något som också är väldigt 

stort från förlagen är många och långa serier och Louise nämner som exempel Dagbok 

för alla mina fans och LasseMaja. Hon tycker att nästan alla böcker som kommer ut 

ingår i en serie och menar att det är ett försäljningsknep från förlagen för att binda upp 

läsaren. Louise ser både för och nackdelar med serier och menar att det är lite negativt 

för att läsaren låser fast sig och inte vill läsa något nytt samtidigt som att de i alla fall 

läser om de hittar något de tycker om. 

 

Som svar på frågan hur Louise upplever att förlagens utbud motsvarar vad barnen vill 

ha för litteratur funderar hon på ”vad är det barnen vill ha som de inte vet om att de vill 

ha?” Hon menar dock att förlagen absolut försöker läsa av vad barnen vill ha. Louise 

upplever att barnen vill ha mycket humor, som de populära dagböckerna. Som exempel 

nämner Louise åter Dagbok för alla mina fans men också Nikkis Dagbok, som är en 

dagboksserie som vänder sig mer mot tjejer samt Tom Gates fantastiska värld, som 

också är en humoristisk beskrivning av någon annans värld. 

 

Barnbibliotekarie Martin 

Barnbibliotekarie Martin upplever att förlagens utbud är varierande men betonar att de 

drivs av vinstintresse. Martin ser att det nu är mycket dystopier från förlagen och ser 

också att bokutgivningen ofta påverkas av vilken typ av film som är populär, som 

exempel nämns Hungerspelen. Twilight, som gav många andra vampyrböcker kopplas 

också till filmvärlden. Martin tycker överlag att förlagen är bra på att vara breda i genre 

men tycker att utgivningen dock är lite ”anglofierad” [engelskpåverkad, min 

anmärkning]. Martin ser också att det är få nybörjarförfattare som ges ut och att 

förlagen hellre satsar på kända, etablerade namn. Martin ser en tendens i att författarna 

sällan skriver på kontrakt för bara en bok utan det är serier som gäller för förlagen. 

Martin menar att det är det bekanta som gör att folk vill ha mer av samma. 

 

Martin ser vissa glapp och brister i hur förlagens utbud motsvarar vad barnen vill ha för 

litteratur. Han menar att det inte finns böcker om skogsindustrin och att det finns få 

böcker om bilindustrin men tror att detta är ett lokalt betingat problem och att 

storstadsområdena kanske inte har lika stort intresse av dessa böcker. Martin ser också 

att barnen vill ha ”hemska böcker” och detta i låga åldrar. Med menas att böckerna 

gärna får vara läskiga och otäcka och Martin nämner böcker om till exempel GTA. 

Martin funderar på hur hemsk en bok kan vara och ändå vara lågstadiebok? Han menar 

att allt beror på läsförståelse. Om språket är svårt förstår inte barnet innehållet även om 

det är hemskt. 
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6.2.2 Bibliotekarierna om barnens behov och önskningar 

Barnbibliotekarie Louise 

När det gäller barnens behov av beståndet menar Louise att det är svårt att veta eftersom 

det är svårt att lära känna barn på ett folkbibliotek och nämner att det är lättare på ett 

skolbibliotek. Hon ser dock ett stort behov av lättläst och talböcker. De försöker bli 

bättre på anpassade medier och att marknadsföra egen nedladdning. Louise ser också ett 

behov av att arbeta med frågor om stereotyper och nämner åter Olika Förlag och att de 

vill arbeta med detta, vilket också finns med i utvecklingsplanen. Även böcker om 

fotboll och humor nämns som ett sett behov och en sedd önskning. 

 

Det som Louise märker mest när det kommer till vad barnen önskar till inköp är böcker 

om Minecraft och fotbollsspelare som Zlatan och Messi och nämner också att förlagen 

gärna ger ut biografier om dessa. Louise märker också att deckare önskas mycket och 

menar att dessa också går bäst och är böcker som alltid fungerat bra. Hon tror att de 

cirkulerar mycket för att man önskar spänning och att det är lättillgängligt. Här ser 

Louise klara paralleller till vuxenböcker. Även fantasy önskas mycket och går runt 

mycket. För de yngre ser Louise att böcker om traktorer, dinosaurier och motorsport går 

bäst. 

 

Barnbibliotekarie Martin 

På biblioteket får de mest frågor om ”hemska böcker” för lågstadiet och Martin tycker 

det är svårt att tillgodose det. När det kommer till Martins upplevelse av barnens behov 

nämner han de förändringar som han sett komma under sina yrkesverksamma år, 

nämligen det att böckerna överlag är tunnare nu än tidigare. Han ser till exempel att 

Astrid Lindgrens tjockare böcker inte går bra i lågstadieåldern och att barnen vill ha 

tunnare böcker. Han tror att det hänger ihop med koncentration och tålamod, att allt ska 

gå snabbt och att de vill ha luftigare text. Martin ser ett samband mellan att en tunnare 

bok ger mindre tid med texten vilken gör att barnen läser mindre och att detta nu syns i 

PISAundersökningen [internationell studie som genom Skolverket genomförs vart 

tredje år för att undersöka bland annat elevers läsförståelse vid fullgången grundskola, 

min anmärkning], (http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-

studier/pisa). 

 

På frågan om vad Martin ser att barnen önskar till inköp anar han teman, som 

”kärleksböcker” eller ”hemska och läskiga böcker” snarare än specifika titlar. Martin 

nämner också böcker som ingår i serier och nämner en mycket efterfrågad serie, 

Amulett, vilket är en blandning av fantasy och manga, och kan vara ganska läskigt. 

Annan litteratur som barnen önskar till inköp är böcker om popidoler och Minecraft. De 

yngres önskningar om dinosaurierböcker är ständigt återkommande och dessa böcker 

slits också mycket, enligt Martin. Lokala intressen som syns på filialerna, men mindre 

på huvudbiblioteket, är faktaböcker om djur. 

 

6.2.3 Bibliotekarierna om urval och inköp av litteratur 

Barnbibliotekarie Louise 

När Louise ska göra inköp tittar hon mycket på vad som efterfrågas just nu och köper in 

mycket på inköpsförslag. Hon säger också att de tittar på hur reservationerna ser ut för 

olika böcker och köper in fler exemplar om det finns många reservationer. Då de arbetar 

bort från stereotyper är de också noga med att köpa in ”olikaböcker” från Olika Förlag. 

För att utvärdera inköp använder man på Louises bibliotek cirkulationstal, där man 

undersöker signumen vartannat år genom att se antalet böcker genom antalet utlån. 

Genom cirkulationstalen kan de se att bilderböcker och småbarnsböcker ”cirkulerar lite 
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för bra”, att det lånas mycket och att man måste köpa in mer av det. Louise återknyter 

till lättlästböckerna där de efter marknadsföring av dessa har noterat en signifikativ 

förbättring i cirkulationstal. Också gallring är en utvärderingsmetod och den titel som 

inte rörts på 3 år, eller 1050 dagar, gallras. Louise ser också en utvärdering i trender 

som kommer och går, och nämner särskilt manga till att vara på väg ut. 

 

Barnbibliotekarie Martin 

Martin beskriver två sätt att köpa in. Först nämns BTJ-häftet. Martin identifierar det 

faktum att förlagen är först till att välja det som publiceras och sedan väljer BTJ vad 

som recenseras utav det. Martin menar att BTJ ”missar en del” i häftet men upplever 

ändå att häftet ger en god överblick av marknaden. Martin hänvisar till budgetfrågan 

och menar att man måste prioritera. Exempel på prioritering är att köpa del fem om man 

har de första fyra. Bilderböcker lånas ut mycket och behöver också ständigt köpas in 

nya. Martin funderar på om kanske utbudet också styr utlåningen och menar att om det 

finns ett stort utbud kanske de lånas ut mer av den anledningen. 

 

Ett andra inköpssätt är att läsa recensioner och hålla koll efter ämnen som ofta frågas 

efter från både barnen och skolorna. Exempel på sådana ämnen och återkommande 

teman är barn i andra länder, andra världskriget och mobbning. Här pekar Martin på det 

viktiga i att hålla litteraturen uppdaterad allt eftersom omvärlden ändras. Böcker som 

LasseMaja är bara att köpa in eftersom det tillhör den typen av litteratur som efterfrågas 

och lånas mycket. Han köper på efterfrågan och intressen och berättar att serier är så 

populärt att han vid inköp från BTJ varannan vecka skulle kunna fylla budgeten på bara 

serier. Martin reflekterar också över att han lägger mindre tid på inköp nu än under sina 

första yrkesverksamma år och funderar på om det är erfarenheten som har kortat tiden 

med ungefär hälften. 

 

På Martins bibliotek finns en informell regel om 1000 dagar för utvärdering och 

eventuell gallring. Det görs ingen skriftlig utvärdering utan utvärderingar är ”visuella 

och mentala”. Man tittar på bokens frekvens men även vad som finns på hyllan och vad 

som stannar kvar där alternativt på om hyllan är tom trots ständiga inköp. Martin säger 

att en medieplan ska skrivas men att det är en tidskrävande process med stora 

utvärderingar och att han hellre prioriterar mötet med barnen och läsfrämjande 

aktiviteter. Bokjuryn används också till utvärdering där barnen talar om vad de tycker 

om och Martin kollar om de böckerna finns i beståndet. Han betonar också vikten av att 

återkoppla så att en framåtrörelse sker. 

 

6.2.4 Bibliotekarierna om barns delaktighet i urval och inköp av litteratur 

Barnbibliotekarie Louise 

Louise berättar att barnen inte har inte så stor del i inköpsprocessen. Biblioteket 

uppmuntrar till inköpsförslag men de få inköpsförslag de får in kommer oftast från 

föräldrar. Louise upplever att de skulle kunna marknadsföra möjligheten till 

inköpsförslag mer. Det som kommer på inköpsförslag köps nästan alltid in och i de fall 

de får frågor om böcker kollas detta upp och tas med till inköp. Barnens reservationer 

ses som delaktighet då barnen då tycker till fast de inte vet om att de gör det. Om en bok 

har fler än fem reservationer så köps fler exemplar in, vilket också är en regel de går 

efter. Just nu ser Louise att det är mycket Minecraftböcker i reservationskön. På 

biblioteket där Louise arbetar har de funderat på att ha biblioteksråd men ser inte riktigt 

hur det är meningsfullt på folkbiblioteket. De tänker att det är svårt att få det att fungera 

med att få kontakt med barn som vill delta och att barnen måste få respons. Därför är 

idén lagd åt sidan. Louise nämner att fåtalet barn är ständigt återkommande i och med 
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aktiviteten Bokslukarsällskapet men ser ändå svårigheter att få biblioteksråd att funka. 

Som exempel på särskilt delaktiga åldersgrupper ser Louise de som kommer med sina 

föräldrar, barnen upp till sex år. Louise nämner att de ser till att ha mycket program för 

små för att grunda så bra att barnen kommer tillbaka när de själva blivit föräldrar. 

Åldersgruppen ca 7-11 år nämns också som ganska delaktig och Louise säger att man 

också ser det på de stora hcf- och hcg-avdelningarna. Dock saknar de ungdomarna, 

vilket också syns på hyllorna, som är mindre omfattande än hcf och hcg. Louise menar 

att man får acceptera att ungdomarna inte besöker biblioteket så ofta och tänker att om 

grunden är bra lagd, återkommer de senare i livet. 

 

Barnbibliotekarie Martin 

Barnens del i inköp av litteratur på Martins bibliotek är mestadels genom inköpsförslag 

eller direkta frågor. Martin köper in det mesta som kommer på förslag, dock köps inte 

en enstaka del av en serie in om inte de föregående redan finns. På barnavdelningen 

finns också en postlåda där en handfull tips och önskemål per år kommer in. Martin 

berättar också att barnen styr på det sättet att man lägger märke till vad de frågar efter 

och om inte boken har fått väldigt dålig kritik köps den in. Martin säger också att 

påverkan kan ses som att om en bok lånas ut får den stanna och om den inte lånas 

gallras den. Om en bok inte cirkulerat på 1000 dagar tas det upp till diskussion om den 

ska gallras eller inte. Faktorer som gör att inte gallring sker trots icke-cirkulation kan 

vara att det är en klassiker eller del i en serie. Martin upplever inte att någon specifik 

åldersgrupp framträder utan att delaktigheten är ganska jämnt fördelat över åldrarna. 

Dock framhålls att lågstadiebarnen är ganska delaktiga då de besöker biblioteket genom 

skolan. Martin talar också om Bokslukarklubben, där de också säger vad det gillar och 

vill ha. 

 

6.2.5 Bibliotekarierna om arbetet med barns delaktighet 

Barnbibliotekarie Louise 

Louise tycker att barns delaktighet vid litteraturinköp är viktigt och vill att de ska vara 

delaktiga på ett bra sätt så att det känns bra för alla parter. Dock har de inte hittat det 

sättet ännu. Louise säger vidare att man ska ta vara på deras synpunkter men upplever 

det svårt att få in dem eftersom de långvariga relationerna till barn är svårt att uppnå på 

folkbiblioteket. Hon betonar att det är viktigt att inte bara ta in synpunkter utan att ge en 

motiverande respons och trycker på att idéer måste vara genomförbara. Louise pekar på 

att det är svårt för barn att veta vad de vill ha då de generellt inte upplevt eller sett så 

mycket ännu och undrar vad det är vi begär av dem. 

 

Ett arbetssätt för att ta vara på barns delaktighet är genom Bokjuryn, menar Louise. Där 

är det barnen som listar sina favoriter och på det sättet gör sin röst hörd. De har också 

provat att skicka runt bokpåsar mellan förskolorna, som ett sätt att försöka göra barn 

delaktiga. Bokpåsen innehåller fem böcker, varav minst en från Olika Förlag. Dock har 

de inte fått någon respons på detta. Louise säger vidare att man vill arbeta med 

delaktigheten genom en Tipsa- och föreslåtavla som är uppsatt på barnavdelningen. 

Tavlan är främst tänkt till barnen i åldern typ 12+. Dock vet man inte ännu hur det ska 

fungera med att ge respons till barnen, så att de ser att de varit med och påverkat. För de 

yngre barnen är en liknande tavla i planeringsstadiet men Louise och kollegerna har inte 

ännu kommit fram till hur den ska fungera. De funderar på om föräldrarna kanske 

lämnar in förslag för de mindre barnen via tipstavlan på vuxenavdelningen istället. 

Louise menar också att man kan tipsa och föreslå via hemsidans startsida, vilket är en 

möjlighet som biblioteket periodvis också har försökt att marknadsföra. 



  
 

20 

Louise lyssnar på vad barnen vill ha och letar bland ämnen som barnen vill ha. Hon 

tittar på BTJs inköpsvägledning och läser recensionerna. Louise säger att hon använder 

mycket magkänsla när hon kollar listor och läser recensioner. 

 

Barnbibliotekarie Martin 

Martin säger att barnens delaktighet är ”något man har i bakhuvudet”. Han säger att 

man mentalt noterar det som efterfrågas och tar det med sig in i arbetet. Även 

tipslapparna från postlådan hjälper till. Dock ser Martin att det finns mer att göra. 

 

Martin tycker barnens delaktighet vid litteraturinköp påverkar mycket för man vill att de 

ska vara delaktiga. Barnen kommer, säger vad de önskar och man har det i bakhuvudet 

vid inköpsarbetet, säger Martin. Han använder erfarenheten, som gör att han kan läsa av 

tecken på vad som önskas. Samtidigt tänker han att ibland måste man bortse från 

barnens önskningar och ta ett vuxenperspektiv eller bibliotekarieperspektiv och köpa in 

även de smala böckerna för att bredda utbudet. Han menar att köpa in endast efter 

inköpsförslag skulle generellt ge ett utbud av typen LasseMaja. Martin betonar att det 

enlig lag måste finnas en bredd där det finns något för alla och att det måste finnas en 

bra kombination i beståndet. ”Det är ju dem jag jobbar för”, summerar han. 

 

 

7 Analys av empiri 
I detta kapitel avser jag att analysera min empiri mot den tidigare forskning jag lutat 

mig mot samt de teorier och metoder redogjorda för i kapitel fyra och fem. Kortfattat 

tittar Schreibers professionsteori, genom Brantes modell, främst på de ekonomiska 

aspekterna i relationen mellan producent, marknad och produkt (Schreiber & 

Elbeshausen, 2006, s. 31). I denna uppsats avses producenten vara biblioteket med dess 

verksamhetsmål, marknaden är i detta fall barnen och sist utgörs produkten av det 

publicerande ledet. Detta är en modell som även speglar den hegemonifaktor som finns i 

samhället och påverkas därav. Makt och hegemoni har den som griper det och det är 

ständigt i förändring. Slutligen används Shiers femstegsmodell (2001, s. 111) som avser 

att tydliggöra barns delaktighet och som är lämplig att använda för att göra det objektivt 

och gripbart. 

 

I min problemformulering (kapitel 1.1) funderar jag kring maktfaktorn som 

bibliotekarien faktiskt har då dennes arbete har påverkan i vad andra har att tillgå. Med 

det kommer frågan vem som väljer åt vem samt hur delaktigheten ser ut för barn i 

folkbiblioteket? FN:s Barnkonvention om barnets rättigheter talar klart och tydligt i 

artikel 12 om hur barn förmögna att uttrycka sig kring sin egen person också har rätt att 

bli lyssnade på och deras åsikter ska tas i beaktande. Den nu gällande bibliotekslagen 

(SFS 2013:801) anger att ”biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets 

utveckling” och uppmärksammar specifikt barn och ungas behov i 8§. Denna uppsats 

syftar således till att undersöka följande: hur syns barns delaktighet ifråga om urval och 

inköp av litteratur, sett ur barnbibliotekariens perspektiv? 

 

De frågeställningar som ställts för att söka svar på nämnda syfte visas här ännu en gång: 

 Hur ser inköpsprocessen ut ur barnbibliotekariens perspektiv? 

 Hur delaktiga är barnen vid inköp av litteratur? 

 Hur arbetar barnbibliotekarien med att ta tillvara barnens delaktighet? 
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Den första frågan avses besvaras med analyserna under rubrikerna 7.1.1 

Bibliotekarierna om litteratur från förlagen, 7.1.2 Bibliotekarierna om barnens behov 

och önskningar samt 7.1.3 Bibliotekarierna om urval och inköp av litteratur. 

 

Fråga två avses besvaras med analys under rubrik 7.1.4 Bibliotekarierna om barns 

delaktighet i urval och inköp av litteratur. 

 

Tredje och sista frågan avses besvaras med analys under rubrik 7.1.5 Bibliotekarierna 

om arbetet med barns delaktighet. 

 

7.1 Redovisning av analys 

Här redovisas, diskuteras och analyseras så empirin. Analysen är ordnad efter samma 

tematiska disposition som i resultatkapitlet. Meningstolkning har använts som 

analysmetod i syfte att klargöra olika strukturer och skapa en djupare förståelse för 

sammanhanget (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 249). Därför har jag, där jag ansett att ett 

svar från respondent även har rört en annan fråga än den som ställts, tagit med den delen 

till analys i den fråga den också berör. Populationsurvalet (Esaiasson et al., 2012, s. 

156-158) från vilka empirin till analysen är hämtad från bibliotek i kommuner med 

liknande förhållanden och med ungefär lika stor befolkningsmängd, detta i syfte att se 

likheter eller skillnader.  

 

7.1.1 Bibliotekarierna om litteratur från förlagen 

Både Louise och Martin betonar förlagens vinstintresse samt att de är trendkänsliga och 

snabba på att hänga med dessa då trender kommer. Ehriander också beskriver detta som 

en vilja hos förlagen att erbjuda det som det finns mest efterfrågan på och som kan ge 

en förväntad god vinst (Kärrholm & Tenngart, 2012, s. 97). Gemensamt är att båda 

bibliotekarierna specifikt nämner många och långa serier där förlagen vill lägga sig vinn 

om att behålla läsaren fortsättningsvis och Louise funderar kring serierna som ett 

försäljningsknep från förlagen. Martin menar att förlagen inte så lättvindigt publicerar 

titlar av oetablerade författare utan hellre arbetar med redan välkända namn som bättre 

kan säkra de ekonomiska aspekterna av en utgivning. Schreiber använder Brantes 

modell (Schreiber & Elbeshausen, 2006, s. 31) där ekonomin i produkterna utgör ett av 

hörnen. De olika aktörerna skapas och formas i beroende av och förhållande till 

varandra. I detta fall är förlagen ekonomiskt beroende av att bibliotekens samt barnens 

tillgång och efterfrågan motsvarar det de tänker sig som gångbart. Förlagen har å andra 

sidan, trots denna beroendeställning, makten att tillgängliggöra det de väljer att 

publicera vilket kan tolkas till att inneha en hegemonisk ställning där strukturell 

påverkan på samhället kan ses (Gramsci, 1967, s. 49; Raber, 2003, s. 46). Även 

Ehriander beskriver förlagens strukturella påverkan där deras kulturella ansvar och 

ekonomiska intresse ställs mot tillgång och efterfrågan vilka tillsammans blir faktorer 

som är avgörande för utgivning (Kärrholm & Tenngart, 2012, s. 95-97).  

 

Något som både Louise och Martin ser som stort från förlagen är fantasy och dystopier 

och Martin ger exempel på dystopier som Hungerspelen samt vampyrböcker som 

Twilight. Louise tror dock att dystopiernas storhetstid börjar avta och att förlagen nu 

hellre börjar ge ut zombieböcker och böcker som är uppbyggda med scener, som i 

filmer. Man kan också tolka att båda bibliotekarierna upplever förlagens utbud som 

varierande och att de försöker ta reda på vad barnen vill ha, och vad som därmed säljer 

bra, precis som Ehriander menar (Kärrholm & Tenngart, 2012, s. 97). Genres som alltid 

går bra är djur och deckare. Båda nämner också under intervjuernas gång hur 
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dinosaurieböcker alltid verkar vara lika efterfrågade. Åter är det tillgång och efterfrågan 

det handlar om, som Brantes modell visar på. 

 

Ifråga om bibliotekariernas uppfattning om förlagens utbud motsvarar vad barnen vill 

ha funderar Louise på ”vad är det barnen vill ha som de inte vet om att de vill ha?”. Det 

är en relevant motfråga då reflektionen kastar sken på min problemformulering där 

frågan hur någon annan väljer mitt utbud tas upp. Rydsjö & Elf beskriver i sin forskning 

hur förlagen och sedan BTJ har ett primärval i vad som publiceras och distribueras 

(2007, s. 53). Citatet från Louise här ovan belyser att förlagens, BTJ:s och bibliotekens 

val av litteratur är det som låntagaren sedan fysiskt väljer på och att denne kanske inte 

känner till något annat utbud och vet då rimligen inte om vad de vill ha. En vidare tanke 

är att det ställer bibliotekariens kunnande om vad barnet kan tänkas vilja ha alternativt 

ha behov av i en kärnposition där bibliotekariens kunskap endast kan komma genom 

erfarenhet. Hansson (2014, s. 39) skriver också om detta då han resonerar kring hur 

bibliotekariens teoretiska grund blir poänglös utan erfarenheten som kontexten ger. 

 

Louise upplever att barnen har behov av de humorbaserade dagboksserierna, vilket kan 

tolkas till en möjlighet att skaffa sig en igenkännande inblick i någon annans vardag 

som upplever liknande saker som en själv (Langer, 2005, s. 21). Martin upplever ett 

glapp i förlagens utbud mot vad barnen verkar vilja ha. Dock funderar han på om det är 

lokalt betingat intresse som gör att vissa inriktningar inte går hem lika bra i 

storstadsområde och därför inte ges ut i den omfattning som Martins geografiska 

område skulle önska. Det synes mig som om den ekonomiska faktorn med tillgång och 

efterfrågan i kombination med hegemonin syns här igen och den senare visar här på hur 

de samhälleliga strukturerna inte är samma landet över utan är kontextberoende (Rydsjö 

& Elf, 2007, s. 54). 

 

Förlagen har uppmärksammat faktorer som dyslexi samt den sjunkande läsnivån och 

Louise upplever att utbudet kring lättläst har breddats mycket. Hon nämner Nypon 

förlag och Hegas som speciellt bra på lättlästböcker. Hon menar att det finns ett utbrett 

behov av denna typ av litteratur, vilket kommer ytterligare att analyseras i nästa avsnitt. 

Louise ser också att förlagen, exempelvis Olika Förlag, publicerar böcker som 

uppmärksammar olika levnadsförhållanden där man försöker arbeta bort från 

stereotyper och normalisera värden som ligger i marginalen av samhällsstrukturen. 

Langer diskuterar hur litteraturen kan avdramatisera marginaliseringar och skapa ett 

möte för läsaren då denne får möta andra relationer än de man är van vid (2005, s. 169-

172). Också här kan hegemoniska aspekter tolkas in där författare och förlag synliggöra 

strukturer och ta till kulturella ansvar till en samhällelig förändring av normativa 

värderingar. Som nämnt ovan talar Ehriander om detta (Kärrholm & Tenngart, 2012, s. 

95-97) men jag kan även tolka in en delaktighetsaspekt i det. Samhället har här erkänt 

olika problematiker som gör att individen kan vara delaktig i samhället på ett annat vis 

än tidigare. Dock problematiserar Sandin skillnaden mellan delaktighet samt 

deltagande, där deltagande förklaras med att ta del av något som någon annan skapat 

förutsättningarna för medan delaktighet innebär att själv ha varit med och aktivt skapat 

förutsättningarna (2011, s. 184). Då denna uppsats syftar till att åskådliggöra barns 

delaktighet blir denna kloka och reflektiva fundering väldigt relevant. 

 

7.1.2 Bibliotekarierna om barnens behov och önskningar 

Både Louise och Martin ser barnens behov av lättare böcker och Louise nämner 

lättlästböcker och talböcker som exempel på sådana. Martin talar om en förändring han 

sett komma under sina yrkesverksamma år, nämligen den att böckerna synes tunnare nu 
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än förr och menar att Astrid Lindgrens tjockare böcker inte går så bra i lågstadieåldern. 

Han funderar på om viljan att läsa tunnare böcker med luftigare text hänger ihop med 

vår livsstil där allt ska gå snabbt och att bristande tålamod och koncentration med 

tjockare böcker därför ger upphov till att välja en tunnare bok. Det innebär i sådana fall 

också mindre tid med texten och Martin menar här att detta är hänger samman med de 

allt sämre resultaten i PISAundersökningen. En analyserande tanke om vad som föder 

vad dyker upp tillsammans med frågan om var tillgången möter behovet och var 

tillgången blir behovet? Ur en hegemonisk aspekt blir detta en intressant tanke, vem 

ändrar strukturen egentligen? Louise framhåller att det finns ett absolut behov av lättläst 

och att det är bra att förlagen ser detta och tillhandahåller denna tillgång till den litterära 

världen. I analysarbete kan här tolkas in både Brantes modell som är tillämplig med de 

olika aktörernas samröre men också det hegemoniska strukturella där gamla strukturer 

revideras till en ny struktur. Båda dessa teorier kan även tillämpas ifråga om 

stereotypförändrande böcker, som de Louise talar om från Olika Förlag, och som hon 

också ser ett behov av. Både Widholm och Langer menar att litteratur kan hjälpa till att 

förstå både sig själv och sin omvärld samt förstå sin rätt till delaktighet och 

yttrandefrihet (Kärrholm & Tenngart, 2012, s. 44; Langer, 2005, s. 169-172). 

 

Emellanåt ter sig skillnaden mellan behov och önskningar flyta samman och tolkningen 

blir diffus. Martin nämner att barnen vill ha tunnare böcker och detta får anses som en 

önskan men det kan också ses som ett behov. Likaså med lättlästböcker, som Louise 

nämner. Båda bibliotekarierna nämner böcker om dataspel som Minecraft som väldigt 

efterfrågade just nu. Annat som önskas på de båda biblioteken är deckare och serier, 

fantasy och dystopier men även faktaböcker och biografier om fotbollsspelare och 

böcker om popidoler. Gemensamt är också att dinosaurieböcker alltid verkar gångbart 

för de mindre. Precis som Rydsjö & Elf menar när de skriver om hur behov och 

tendenser kan se olika ut för olika bibliotek (2007, s. 54) noteras en skillnad i vad 

barnen efterfrågar på de båda biblioteken. På Louises bibliotek önskas ofta de 

humorbaserade dagboksserierna och Louise nämner exempel som Dagbok för alla mina 

fans och Nikkis dagbok. På Martins bibliotek vill barnen gärna, snarare än specifika 

titlar, ha hemska böcker även i låga åldrar samt böcker om kärlek. Åter kan man se hur 

samhällets individer påverkar varandra och skapar en tillgång och efterfrågan på en del 

men inte något annat. 

 

7.1.3 Bibliotekarierna om urval och inköp av litteratur 

Några sätt att göra inköp beskrivs i respondenternas svar och det som kan uttolkas är 

BTJ-häftet, på efterfrågan, på erfarenhet, reservationskö, läsa recensioner, utvärdering 

genom cirkulationstal/frekvens och eventuell gallring av titlar. Martin bekräftar att 

förlagen och BTJ står före bibliotekarien i urvalsfrågan men menar att BTJ-häftet 

faktiskt ger en generellt bra överblick av marknaden. 

 

Både Louise och Martin baserar mycket av inköpsarbetet på inköpsförslag och 

efterfrågan. Ehriander skriver om förlagens balansgång i viljan att publicera det som 

marknaden vill ha kontra ”vad inköparna anser lämpligt och vill betala för” (Kärrholm 

& Tenngart, 2012, s. 97). Ämnen som ständigt återkommer och som är viktigt att hålla 

uppdaterade i beståndet nämner Martin som barn i andra länder, andra världskriget och 

mobbning. Här ses en omvärldsbevakande del av inköpsarbetet och allt eftersom 

samhället och omvärlden förändras behöver också litteraturen spegla detta för att ge en 

rättvisande bild. En intressant hegemonisk aspekt av detta är hur mobbningen har 

förändrats med internet. Internetmobbningen rapporteras ständigt i medierna som ett 

problem som breds ut alltmer och litteraturen behöver uppmärksamma och uppdatera 
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detta. Langers teori om att genom litterära gestaltningar skapa föreställningar om andras 

situation bekräftar detta (2005). 

 

Bokjuryn är också ett sätt som nämns som en del i inköpsarbetet. I Bokjuryn är det 

barnen som listar sina favoriter, vilket tillsammans med inköpsförslag kan ses ur en 

delaktighetsaspekt. I det arbetet kan Shiers femstegsmodell (2001, s. 111) vara ett 

instrument i tillvägagångssättet att se hur delaktigheten faktiskt sett ut. Detta speciellt 

med tanke på att Martin betonar återkopplingen till barnen som viktig i ett 

framåtdrivande syfte. 

 

Man kan också tolka att något betydande tankearbete angående serier och bilderböcker 

egentligen inte behövs då detta alltid är populärt och gångbart. Martin nämner hur 

budgeten till inköp från BTJ varannan vecka skulle kunna fyllas genom bara inköp av 

serier. Åter ses tillgång och efterfrågan i Brantes modell (Schreiber & Elbeshausen, 

2006, s. 31) och man kan i en analys fundera över huruvida tillgång skapar efterfrågan 

eller tvärtom. Martin har en tanke kring om ett stort utbud skapar en större utlåning, 

vilket knyter an till ovan nämnda modell om tillgång och efterfrågan. Bilderböcker 

nämns av båda bibliotekarierna som ett prioriterat inköp då de både lånas ut och slits 

mycket. Dock, poängterar Martin, är budgeten så att prioriteringar måste göras och han 

nämner just bilderböcker och serier som prioriterade. Ifråga om serier säger han att 

efterföljande delarna av en serie köps in om de redan har de föregående delarna, dock 

prioriteras inköpsförslag bort om det gäller en del av en serie där föregående delar inte 

redan finns. 

 

Brantes modell tar inte hänsyn till bibliotekariens kunnande (Schreiber & Elbeshausen, 

2006, s. 40) och utan den erfarenhet och det kunnande bibliotekarien har skulle inte 

biblioteket ha mycket att erbjuda, eller möjligen ha ett felaktigt utbud som skevar mot 

verklighetens behov. Rydsjö & Elf bekräftar därmed att bibliotekariens erfarenhet och 

kunnande om den lokala sfären som viktig vid litteraturinköp (2006, s. 54). Skriftligt 

eller inte så har både Louise och Martin liknande utvärderingsintervall på ca 1000 dagar 

per titel. De använder ord som cirkulationstal och frekvens som instrument för 

utvärdering och menar att genom utlån gör barnet sin röst hörd om bokens varande eller 

inte. Louise knyter trender till utvärdering och Martin tittar på vad som finns på hyllan – 

på vad som stannar på hyllan alternativt om hyllan ofta är tom trots ständiga inköp. 

Louise talar om hur marknadsföring på biblioteket kan förändra utlåningstal och 

Helinsky (2011, s. 36-37) talar om marknadsföringsmodellen Fyra P, vilken inte bara 

kan tillämpas till bibliotekets produkter, tjänster och geografiska läge utan kan också 

skalas ner till enskild genre inom biblioteket samt deras målgrupp. Martin berättar att en 

medieplan ska skrivas på hans bibliotek men menar att en sådan dock är ett omfattande 

arbete och en tidsprioritering måste göras. Att få tid till detta skulle innebära att tiden 

till mötet med barnen skulle minska. Höglund & Klingberg betonar dock fördelarna 

med en medieplan menar att med en sådan blir inte verksamheten lika känslig då fler 

kan ta del av hur inköp ska prioriteras och planeras och inte begränsas till att en eller få i 

personalen har denna kunskap (2001, s. 97-99). 

 

7.1.4 Bibliotekarierna om barns delaktighet i urval och inköp av litteratur 

På frågorna om barns delaktighet i urval och inköp av litteratur beskriver båda 

bibliotekarierna att inköpsförslag eller direkta frågor är de sätt som barnen ter sig mest 

delaktiga på. Louise menar att det oftast är föräldrarna som lämnar inköpsförslag men 

funderar på om det kan höra ihop med det faktum att det endast finns tipstavla för de 

äldre barnen och inte någon förslagsplats för de minsta barnen. En sådan plats är dock 
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under utformning och ska placeras där så snart den är klar. I Shiers femstegsmodell 

(2001, s. 111) är olika former av tipsfunktion en deltagande situation men inte mer 

responderande än om tipset de facto senare syns i beståndet. Svårigheten 

bibliotekarierna möter är att de vill ge respons på barnens åsikter för att visa att deras 

åsikter gjort skillnad men vet inte hur detta ska göras. Martins bibliotek har en postlåda 

på barnavdelningen där det uppskattas komma in ett fåtal inköpsförslag varje år. I en 

analyserande tanke kan det blygsamma antalet tolkas till att de muntliga 

inköpsförslagen och direkta frågorna torde vara fler. 

 

Båda bibliotekarierna köper in det mesta som kommer på inköpsförslag och tittar utöver 

det på hur reservationsköer ser ut samt tar direkta frågor med in i det praktiska 

inköpsarbetet. Hedemark (2011, s. 44) upptäckte i sin undersökning att barnen tycker 

det är för lång väntan vid reservationer och en reflektion av detta skulle kunna kopplas 

till Martins fundering om den allt snabbare och allt mindre tålmodiga livsstilen vi har 

idag. Precis som Rydsjö & Elf (2007, s. 54) skriver om så nämner de båda 

bibliotekarierna under intervjuernas gång att de gör inköp på erfarenhet och känsla kring 

vad som brukar vara gångbart i sina respektive bibliotekskontexter men även vad som är 

populärt i nuet. 

 

Andra sätt på vilka barns delaktighet beaktas är genom utlåningssiffror, huruvida 

böckerna lånas mycket eller inte, om inte diskuteras en eventuell gallring. Båda 

bibliotekarierna nämner också läsfrämjande gruppaktiviteter som biblioteken anordnar 

och hur barnen där uttrycker vad de tycker och tolkas vara delaktiga. Widholm menar 

att barn kan utveckla sitt demokratiska synsätt och att ett samarbete mellan parterna kan 

driva bibliotekskontexten mot en kreativ utveckling då barnet ”klarar av att tänka 

kreativt på ett sätt som begränsas när hjärnan, och särskilt pannloben, mognar.” 

(Kärrholm & Tenngart, 2012, s. 39). Louise berättar att de försöker involvera besökarna 

med att anordna många aktiviteter där de har möjlighet att lägga en bra grund med 

besökaren så att denne ska återkomma senare i livet. Som nämnt ovan gör Sandin 

skillnad på att vara delaktig och att vara deltagande (2011, s. 184). Ur en hegemoniteori 

menar Ekström att den som har förmågan att påverka också innehar hegemoni, alltså 

dominans (1994, s. 211), vilket speglar tillbaka på Sandins skildring av att vara 

deltagande respektive vara delaktig. 

 

Louise och hennes kollegor har diskuterat att införa biblioteksråd där barnen kan 

komma och vara med och uttrycka sina åsikter. Dock ser de svårigheter att få det hela 

att fungera rent praktiskt och därför är idén lagd åt sidan tills en möjlig lösning finns. 

Johansson diskuterar begreppet delaktighet och benämner det även empowerment 

(Rydsjö et al., 2010, s. 26). Hon menar, liksom Ekström här ovan, att empowerment är 

att få eller ta kontrollen att påverka sin egen situation, vilket ett biblioteksråd skulle 

kunna bereda möjlighet till. Båda bibliotekarierna nämner också att Bokjuryn, där 

barnen listar sina favorittitlar, används i syfte att ta vara på barns delaktighet. Ifråga om 

någon särskild åldersgrupp är mer aktiv och delaktig ser Louise främst den grupp som 

kommer med sina föräldrar, det vill säga barn upp till cirka sex år. Åldersgruppen cirka 

sju-elva år är också relativt delaktig, vilket de stora hcf- och hcg-avdelningarna visar på. 

Martin upplever inte att någon särskild åldersgrupp är mer utmärkande än någon annan 

ur en deltagande synpunkt, annat än lågstadiebarnen som kommer genom skolans 

försorg. Om man tänker ur en Shiersk teori om delaktighet får man därför ta i beaktande 

att mindre barns deltagande är beroende av att någon, exempelvis förälder, fysiskt tar 

dem till biblioteket, vilket i sin tur landar i ett maktperspektiv i favör till den vuxne. 
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7.1.5 Bibliotekarierna om arbetet med barns delaktighet 

Sandin beskriver hur FN:s Barnkonvention, artikel 12, talar om barnens rätt att yttra sig 

och om den vuxnes skyldighet att lyssna men betonar att detta inte är lagbundet (2011, 

s. 85). Båda bibliotekarierna säger att de anser barns delaktighet vara både viktig och 

önskvärd och Martin poängterar att ”[d]et är ju dem jag jobbar för”. Jämfört med vuxna 

har barn generellt ett mer självklart och enkelt sätt att se på sin omvärld. Arnér & 

Tellgren menar att vuxna och barn kan lära av varandra och att lärdom inte bara är 

envägs (2006, s. 111-112). Både Louise och Martin vill gärna att barn ska vara delaktiga 

men Louise upplever det svårt att lära känna barnen så pass väl på ett folkbibliotek att 

delaktighetsarbetet kan genomföras på ett bra sätt. Hon menar att det är viktigt att det 

ska vara en delaktighet som fungerar för alla inblandade, dock har hon inte hittat det 

sättet ännu. Hon menar också att en uttryckt åsikt utan respons upplevs som poänglös 

och att det då inte heller är motiverande att fortsätta yttra sig, vilket även Sandin anser 

(2011, s. 192). Louise pekar på att det är svårt att lära känna barnen på ett folkbibliotek 

vilket får anses problematiskt i ett deltagande perspektiv. Enligt Shiers femstegmodell 

om delaktighet (2001, s. 111) är minimigränsen för ett land som ratificerat FNs 

Barnkonvention nivå 3, att barns åsikter ska tas i beaktande. Det får anses logiskt och 

rimligt att uppnå denna miniminivå gällande ett deltagande i beslutsfattande processer, 

vilket också de besökta biblioteken ter sig att arbeta mot. 

 

Louise frågar sig vad det är vi ibland begär av barnen och menar att om man är liten och 

ännu inte upplevt så mycket är det också svårt att veta vad man vill ha. Schreiber talar 

om bibliotekarieprofessionens förändring sedan 1960-talet då den gått från 

förmyndarroll till att tillerkänna låntagaren dennes egen vetskap om sitt behov. 

Schreiber beskriver vidare bibliotekariens kontradiktionära dilemma om hur man kan 

lära sig något nytt samtidigt som man inte har några gränser att titta på (2006, s. 40-41) 

Har man inga gränser att stöta ihop med blir det referenslöst och svårt att vara 

målinriktad. Det är en situation som kan liknas med ett barn som ännu inte känner till 

vad det kan vara delaktig i och det speglar frågan som Louise ställer i början av detta 

stycke. 

 

Martin upplever att barns delaktighet vid litteraturinköp påverkar arbetet mycket och det 

är ”något man har i bakhuvudet”. Hedemark (2011, s. 51) resonerar, liksom Arnér & 

Tellgren, kring barns deltagande som något som är utvecklande för bibliotekskontexten 

och att båda parter har att vinna på det. Hedemark skriver också att arbeta ur ett barns 

perspektiv inte innebär att man ”lämnar över bestämmanderätten till användaren.” 

(ibid., s. 51) utan mer som ett utbyte av kunnande som syftar till ett bättre kollektiv, i 

detta fallet bibliotekskontexten. Martin menar att om biblioteket endast köper in den 

litteratur som efterfrågas skulle inköpen många gånger endast bestå av titlar typ 

LasseMaja, vilket Johansson framhåller som en konsumentinriktad utgångspunkt 

(Rydsjö et al., 2010, s. 28). Han ser därför ett behov av att ibland anta ett 

vuxenperspektiv eller bibliotekarieperspektiv och avstånd ifrån vad barnen önskar, detta 

i syfte att försäkra att det i utbudet faktiskt finns något för alla, vilket ju också är vad 

som föreskrivs i både bibliotekslag (SFS 2013:801) samt i de kulturpolitiska målen 

beskrivna i regeringens proposition  Tid för kultur (Prop 2009/10:3). 
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8 Diskussion 
Syftet för denna uppsats är att i någon mån utifrån barnbibliotekariens perspektiv titta 

på barns delaktighet ifråga om urval och inköp av litteratur på folkbiblioteket. 

Undersökningen begränsades till två respondenter varför resultatet inte kan spegla 

problematiken i ett större sammanhang utan endast ge en liten inblick. Om mer tid 

funnits till att författa denna uppsats hade urvalet breddats till att innefatta barnets egna 

perspektiv på syfte och frågeställningar och studien hade i sådana fall antagit ett annat 

och riktigare djup. Dock ansågs den tidsomfattning det skulle ta att sätta sig in i 

intervjuteknik för barn etc, som alltför stor. Hur resultatet sett ut om andra 

tillvägagångssätt, teorier och metoder använts går endast att spekulera i så länge 

undersökningen de facto inte genomförs på annat sätt. Det hade också, förutom att 

inbegripa barnets egna perspektiv, varit intressant att genomföra en kvantitativ 

enkätundersökningen baserad på ett stort urval och på så sätt fått ett resultat som 

representerar barnens delaktighet i ett större sammanhang samt bibliotekariernas 

upplevelser av detta. 

 

Utifrån de teoretiska ramar ställda för uppsatsen samt den tidigare forskning som ansetts 

relevant för sammanhanget har empirin också analyserats. Shiers femstegsmodell (2001, 

s. 111) har varit mindre användbar för detta arbete än väntat, dock tror jag att modellen 

kan vara väldigt användbar ute i en faktisk bibliotekskontext. Schreiber använder 

Brantes modell (Schreiber & Elbeshausen, 2006, s. 31), vilken har varit mer användbar 

och mer förknippad med hegemonin än vad som inledningsvis förväntades. Gramscis 

hegemoniteori visar på samhälleliga maktstrukturer och har också visat sig komplettera 

de båda andra där maktstrukturen behöver synas. Samtliga teorier summeras som 

tillämpliga då de behandlar olika delar av relations- och samhällsbaserade 

frågeställningar som de ställda för uppsatsen. De ska nu diskuteras, ordnade efter 

frågorna för uppsatsen. 

 

8.1 Hur ser inköpsprocessen ut ur barnbibliotekariens perspektiv? 

Både Louise och Martin betonar det publicerande ledets vinstintresse. Förlagens makt 

att publicera eller inte måste tas i beaktande ur en hegemonisk syn. Ehriander talar om 

förlagens balansgång mellan kulturellt ansvar och ekonomiska intressen och talar 

därmed om samma som Schreiber då hon använder Brantes modell (Kärrholm & 

Tenngart, 2012, s. 95-97; Schreiber & Elbeshausen, 2006, s. 31). Det är en fråga om 

tillgång och efterfrågan i vilken både bibliotekarien och barnet kan sätta en medveten 

eller omedveten mothegemoni. Finns det makt finns det motstånd. Om det inte finns 

någon att utöva makt över, finns makt då? Det behövs motpol för att en maktstruktur 

ska kunna uppstå och detta menar jag är en ständig process som oupphörligen sker och 

utvecklas. 

 

Rörande begreppen behov respektive önskning framgår det inte hela tiden vilket som är 

vad. En klarare definiering i intervjufrågorna skulle säkert klargjort en del på ett annat 

sätt. Undersökningen visar att ett behov kan ge upphov till en önskan och vice versa. 

Angående tunnare böcker, som Martin märker ut i sammanhanget, måste man diskutera 

omvärlden och inte begränsa sig till en konstaterat lägre läsförmåga. Martin diskuterar 

den allt snabbare och mindre tålmodiga livsstilen som ger upphov till att vilja spendera 

mindre tid med texten. Detta ger i sin tur upphov till ett behov av tunnare böcker och 

kanske av lättlästböcker, som Louise menar. Så när blir önskan ett behov och hur spelar 

strukturella förändringar i samhället in? 
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De båda responderande bibliotekarierna i denna undersökning beskriver båda 

inköpsprocesser som grundar sig i den egna erfarenheten och kunnandet om den lokala 

bygdens intressen. Rimligen går det inte att beskriva en enda homogen form av 

inköpsprocess då det ter sig olika för varje bibliotek, baserat utifrån det undertecknad 

uppfattat ute på biblioteken vid de praktiska delarna av denna utbildning. Det ter sig 

som om en del tittar och köper direkt på BTJs hemsida medan andra använder BTJs 

pappershäfte och låter det gå runt bland personalen som markerar vad de tycker ska 

köpas in. Titlar med flest markeringar prioriteras först. Varken Louise eller Martin 

använder BTJs tjänst om profilering, där ett urvalet helt ombesörjs av BTJ utefter 

kriterier bestämda mellan företaget och biblioteket. Att själv göra ett aktivt urvals- och 

inköpsarbete kräver tid men gör också att kontrollen behålls på biblioteket. De båda 

bibliotekarierna grundar sina litteraturinköp mycket på inköpsförslag och köper in det 

mesta som efterfrågas. Detta är en delaktighet där en uttryckt åsikt ger återkoppling i 

form av en titel i det fysiska utbudet. Här menar jag att Brantes modell (Schreiber & 

Elbeshausen, 2006, s. 31) möter Shiers femstegsmodell om delaktighet (2001, s. 111). 

 

Även reservationer nämns som en delaktighet i den meningen att ju fler reservationer ju 

fler inköp av titeln. Här kan man diskutera att barnen ser nya titlar på andra ställen än 

biblioteket, till exempel i bokaffären, matbutiken, köpsajter och andra ställen som säljer 

böcker, vilket kan göra att reservationerna ökar i antal på biblioteket. Att böcker är 

lättillgängliga för försäljning är följaktligen en konkurrens men också en möjlighet att 

använda konkurrensen till en fördel för biblioteket. Louise menar att marknadsföring 

kan vara en förändringsfaktor för utlåningstal och Helinsky framhåller 

marknadsföringsmodellen Fyra P som lämplig för biblioteket (2011, s. 36-37). Höglund 

& Klingberg (2001, s. 97-99) framhåller hur bibliotekets inköpsarbete underlättas med 

en medieplan, vilket Martins bibliotek ska ta fram men betonar att det är tidskrävande 

och prioriteras bort till förmån för mötet med barnen. Jag inser dilemmat i det men 

tänker att en samlad större tidsåtgång till att skriva en medieplan möjligen kan göra 

arbetet i stort med urval och inköp mer effektivt och möjligen finns då också en 

tidsbesparing att göra i det långa loppet. 

 

8.2 Hur delaktiga är barnen vid inköp av litteratur? 

Undersökningen visar att bibliotekarierna Louise och Martin är måna om att barn ska 

vara delaktiga och flera sätt för detta syns i empirin, bland annat genom olika 

läsfrämjande aktiviteter samt genom mötet med barnet där möjlighet finns att lämna 

inköpsförslag, muntligt eller som ett skriftligt tips. Louise berättar att tipstavla finns för 

barn i ålder 12+ medan en sådan är på gång för de mindre barnen. Martin berättar att 

den postlåda som finns uppsatt på barnavdelningen på hans bibliotek endast används 

några fåtal gånger per år. Följdfrågan om varför han tror att det är så skulle naturligtvis 

ställts och möjligen hade svaret kastat sken på en delaktighetaspekt som kunnat tas in i 

inköpsprocessen. Bokjuryn gör också barnen delaktiga såtillvida att det som kommer 

fram genom barnens favoritlistningar tas med i beaktande vid litteraturinköp. 

 

Speciellt inköpsförslag ses som delaktighet och det mesta som föreslås köps också in. 

På det sättet uppnås miniminivån i Shiers femstegsmodell om delaktighet, att barnets 

åsikt ska beaktas i det beslutsfattande arbetet (2001, s. 111). Även reservationer och 

utlåningstal ses som en uttryckt åsikt. Enligt bibliotekarierna är delaktigheten viktig 

men det är inte alltid så lätt att få med det in i arbetet och Louise känner inte att hon 

funnit det optimala sättet för alla parter ännu. Hon ser, liksom Sandin (2011, s. 192) att 

en delaktighet utan respons inte är konstruktiv och funderar på hur detta kan lösas. För 

de mindre barnens del måste vägas in en hegemoniaspekt då de är i beroendeställning 
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till förälder (eller annan vuxen i barnets närhet) ifråga om att faktiskt komma till 

biblioteket och möjliggöras sitt deltagande. Widholm menar att barnens delaktighet är 

viktig för att barnet ska kunna utveckla sitt demokratiska synsätt och att de kan tänka på 

ett annat öppnare och mer kreativt sätt än vuxna (Kärrholm & Tenngart, 2012, s. 39). 

Detta menar jag är till gagn för barnet i det hänseende att genom delaktigheten kommer 

också ett värde av att ens åsikt räknas och gör skillnad. 

 

8.3 Hur arbetar barnbibliotekarien med att ta tillvara barnens 

delaktighet? 

Båda bibliotekarierna vill att barnen ska vara delaktiga i arbetet med urval och inköp 

och ha makt att påverka detta. Barnens delaktighet tas främst tillvara genom mötet med 

barnen där bibliotekarierna lyssnar på vad som sägs och vad som frågas om. Martin 

betonar att det är för barnen han jobbar och ser att ett vuxet barnperspektiv ibland 

behöver tas, i annat fall skulle bredden i utbudet inte vara sådan att den tillgodosåg 

kravet på något för alla. Louise reflekterar över det inte är så lätt för en liten och oftast 

ganska oerfaren människa att veta vad man vill ha, vilket ställer krav på bibliotekarien 

att ta tillvara barnens delaktighet på ett annat sätt och tolka in det individuella behovet. 

Schreiber berör frågan om bibliotekarieprofessionens intermediära roll och en gränslös 

frihet och menar att en dialog måste till (Schreiber & Elbeshausen, 2006, s. 40-41). 

Bibliotekariens kunnande är en förutsättning för biblioteket och för dess låntagare och 

motsätter sig i detta hänseende således Brantes modell, som bortser från kompetensen 

och sätter de ekonomiska intressen som primära (Schreiber & Elbeshausen, 2006, s. 31). 

Sandin diskuterar skillnaden mellan att vara delaktig och vara deltagande (2011, s. 184). 

Det som uppenbarat sig i denna undersökning är just det, att en viss förväxling sker av 

begreppen. Sandin menar att man är deltagande i något som någon annan bestämt 

kriterierna för medan man är delaktig i det man själv varit med och strukturerat. 

Bibliotekens olika aktiviteter dit barnen kommer för att delta, är kanske visserligen inte 

bestämt av barnen men det är de facto också ett tillfälle att uttrycka sin åsikt och vara 

delaktig. Shiers femstegsmodell är därför relevant för biblioteket som ett hjälpmedel i 

arbetet med barns delaktighet. 

 

8.4 Kunskapsanspråk 

I denna kandidatuppsats görs inte anspråk på att ha funnit en allomfattande lösning för 

hur arbetet med barns delaktighet i urval och inköp av litteratur på folkbiblioteket skulle 

vara optimalt. Avsikten har endast varit att från ett litet urval försöka skapa någon form 

av inblick i problematiken med hur barns delaktighet vid litteraturinköp ser ut i 

bibliotekskontexten, sett ur en barnbibliotekaries perspektiv. Inga kunskapsanspråk görs 

heller på hur relationen mellan parterna barn, bibliotekarie och förlag påverkar 

varandra. 

 

8.5 Förslag på fortsatt forskning 

I litteratursökningen till denna uppsats upplevdes en avsaknad av forskning kring barns 

deltagande på folkbiblioteket sett ur barnets egna perspektiv. Av den litteratur och 

tidigare forskning som använts i denna uppsats talar några om barnets egna perspektiv 

och framhåller vikten av samarbetet mellan barn och vuxna. I relation till vad lagar och 

regler tar upp som demokratiska rättigheter för barn verkar det som om det finns för lite 

forskning. En del forskning finns om barns deltagande men det är i huvudsak ur den 

vuxnes perspektiv. 
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Det skulle också i framtiden vara intressant att se forskning kring hur den snabbt ökande 

egenutgivningen påverkar marknaden och ställs mot förlagens utgivning. Möjligheten 

med egenutgivning är att fler istället för få är med och skapar och ändrar förutsättningar. 

Hur ser och kommer biblioteken att arbeta med egenutgivare? 

 

 

9 Sammanfattning 
Denna uppsats har syftat till att ur barnbibliotekariens perspektiv undersöka barns 

möjligheter att påverka utbudet i biblioteket samt hur och på vad sätt de är delaktiga i 

litteraturinköpen. Frågan om vem som väljer åt vem är en kärnfråga och med den 

kommer aspekter av delaktighet, medbestämmande, demokrati, makt etc. 

 

Undersökningen har genom två forskningsintervjuer innefattat barnbibliotekariens 

perspektiv på detta. Barnets eget perspektiv har tyvärr på grund av tidsfaktorn fått 

lämnas därhän, dock hade det varit en undersökning med en annan slags giltighet om 

detta inkluderats. Forskningsfrågorna som undersökningen sökt svar på rör hur 

inköpsprocessen ser ut ur barnbibliotekariens perspektiv, hur delaktiga barnen är vid 

litteraturinköp samt hur barnbibliotekarien arbetar med att tillvarata barnens delaktighet. 

Olika bestämmelser anger vad vi ska och bör arbeta mot men inte hur, vilket gör att 

bibliotekarien behöver reflektera över vad barns delaktighet egentligen innebär, är det 

ett deltagande eller en delaktighet? 

 

Teorierna som är valda för denna uppsats rör barnets delaktighet men även 

bibliotekariens arbete, sett ur olika aspekter. En professionsteori, en hegemoniteori samt 

en femstegsmodell om delaktighet har tillsammans med en analysmetod i form av 

meningstolkning utgjort verktygen för empiri, analys och diskussion. Detta har 

sammantaget svarat på problemformulering, syfte och frågeställningar ställda för denna 

uppsats, vilket redovisas i kapitel 8, Diskussion. 

 

Undersökningen visar att de responderande bibliotekarierna vill arbeta med barns 

delaktighet och att detta är viktigt. Dock anser de att det går att göra mer för att utveckla 

denna aspekt i arbetet. De ser vad förlagen erbjuder marknaden men betonar också 

marknadens behov och att förlagen arbetar mot att tillgodose dessa, vilket påvisar en 

föränderlig samhällsstruktur där hegemonin tillhör den som kan påverka. Krav på 

bibliotekarien som intermediär mellan parter som politik, styre och allmänhet kan 

upplevas som högt ställda och ur en samhällelig aspekt är det en viktig 

demokratibevarande kompetens. Biblioteket ska kunna erbjuda något för alla och 

samtidigt beakta både barns delaktighet och ekonomiska aspekter. Att följa med i dessa 

samhällets och världens svängningar torde vara en utmaning och ställer bibliotekarien i 

en viktig omvärldsbevakande position. Precis som Astrid Lindgren antyder i allra första 

början av denna uppsats är det endast tanken som är begränsande och det är också i 

tanken som förändring och skillnad först sker. Med andra ord så har vi själva möjlighet 

att ta makten att både påverka och delta och se till att andra runt omkring också får och 

tar sig den ynnesten. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

 

Bibliotekarie 

 

Vilken utbildning har du? 

 

Hur många yrkesverksamma år har du som bibliotekarie? 

 

Är alla åren som barnbibliotekarie? 

 

 

Urval och inköp ur bibliotekariens barnperspektiv 

 

Det som utgör bibliotekets bestånd är ju ett urval som förlagen redan gjort. Hur 

upplever du förlagens utbud och riktningar? 

 

Hur upplever du att förlagsverksamhetens utbud motsvarar vad barnen vill ha för 

litteratur? 

 

Hur upplever du barnens behov när det gäller beståndet? 

 

Beskriv lite kring hur tankarna går vid inköp här på barnbiblioteket? 

 

Berätta lite om hur barnens del i inköpsprocessen och indirekt också beståndet i 

biblioteksrummet ser ut. 

 

Om du tänker på vad barnen önskar ska köpas in, vad framträder då? 

 

Kan ni urskilja någon särskild åldersgrupp som är mer aktiv än andra i vilja vara 

delaktig i vad som köps in? 

 

Hur arbetar ni med att ta vara på barnens delaktighet? 

 

Hur upplever du att barnens delaktighet påverkar ditt arbete med beståndet? 

 

Hur utvärderas inköpen? 

 


