
Hur vet man att man har bra kvalitet på sin verksamhet? 
Ett första steg är att veta vad man vill uppnå. Att formulera 
en taxonomi kan vara ett sätt att definiera nivåer för 
sin verksamhet. I skriften ger Malin Ögland förslag till 
taxonomier som beskriver nivåer av samarbete och taxonomier 
som beskriver nivåer av uppdrag. Mot slutet av boken får vi ett 
antal exempel från bibliotek som på olika sätt har använt sig av 
taxonomier i sitt planerings- eller utvecklingsarbete.

Arbetet med taxonomier påbörjades i boken Mäta och väga 
– om statistik och effektivitet på folkbibliotek. Regionbibliotek 
Stockholm hoppas att taxonomierna och resonemangen 
runtomkring dem ska inspirera till många diskussioner om 
folkbibliotekets uppdrag och våra möjligheter att utveckla 
verksamheten!

Regionbibliotek 
Stockholms 
Skriftserie 13

Taxonom
ier – verktyg för biblioteksutveckling 

M
alin Ö

gland

Taxonomier
Malin Ögland

– verktyg för biblioteksutveckling



1



2 3

Regionbibliotek Stockholms skriftserie 13

Grafisk form: Bigrell Design AB

Tryck: EO Grafiska 2013

ISBN: 978-91-87293-04-7

© Författaren och Regionbibliotek Stockholm 2013

Skriften kan beställas från Regionbibliotek Stockholm, 
regionbiblioteket@stockholm.se

Med stöd från Stockholms läns landsting

Taxonomier 
– verktyg för biblioteksutveckling

Malin Ögland



4 5

Innehåll
Inledning

Upplägg

Om taxonomier
Taxonomier beskriver nivåer av mål och resurser
Taxonomier i verksamhetsplaneringen

Effektkedjan
Förslag till taxonomi Kontakter politik – bibliotek

Öppettider
Förslag till taxonomi Öppethållande av det fysiska 
biblioteket

Taxonomier som beskriver nivåer av samarbete
Samarbete i lokalsamhället
Samarbete med barnavårdscentraler

Förslag till taxonomi kring samarbete mellan BVC/
familjecentraler och bibliotek

Nya samarbeten – chans för biblioteken att se barnen 
som beings?

Förslag till taxonomi över samarbete mellan bibliotek 
och föreningsliv

Samarbete med äldreomsorgen
Förslag till taxonomi över samarbete folkbibliotek och 
äldreomsorg

Samarbete bibliotek och skola
Förslag till taxonomi för samarbete mellan 
folkbibliotek och förskola
Förslag till taxonomi kring samarbete mellan 
folkbibliotek och grundskola
Förslag till taxonomi kring samarbete mellan 
folkbibliotek och vuxenutbildning

Taxonomier som beskriver nivåer av ett uppdrag
Verksamheten Boken Kommer

Förslag till taxonomi gällande folkbibliotekens tjänst 
Boken Kommer

Verksamheten Mångspråk
Förslag till taxonomi gällande folkbibliotekens arbete 
med mångspråk

Verksamheten digital delaktighet
Förslag till taxonomi gällande folkbibliotekens arbete 
med digital delaktighet

Taxonomier i praktiken
Exemplet Huddinge
Exemplet Södertälje
Exemplet Upplands Väsby
Exemplet Uppsala län
Exemplet Ale
Exemplet Håbo

Fortsättning följer?

Källor

7
7

9
10
11
11
14
16

18

21
22
25

26

28

30
33

34
36

40

42

44

47
51

52
55

56
59

60

63
63
64
68
69
72
73

75

77



6 7

Inledning
Under åren 2008-2009 drev Regionbibliotek Stockholm projektet 
Mäta och Väga som mynnade ut i en bok med samma namn, Mäta 
och Väga – om statistik och effektivitet på folkbibliotek. Ett av kapitlen 
handlade om taxonomier. Förhoppningen var att taxonomierna skulle 
fungera som ett stöd vid inledande diskussioner kring ett planerat 
samarbete. Till vår glädje har vi sett exempel på att taxonomierna har 
använts just så. Vi har därför fortsatt att ta fram fler taxonomier och 
samlat dem här med längre texter runtomkring dem. Alla, både de 
som publicerats tidigare och de som är nya, har rubriken Förslag till 
taxonomi… då den övergripande ambitionen är att taxonomierna ska 
stimulera till samtal om biblioteksutveckling – de är förslag utifrån 
våra erfarenheter. 

Upplägg
Efter det inledande kapitlet Om taxonomier följer Taxonomier som be-
skriver nivåer av samarbete. Samarbete är något vi tycker är självklart 
och det kan vara lätt att enas kring frasen ”biblioteket bör samarbeta 
med andra aktörer i lokalsamhället” men svårare att konkretisera vad 
man egentligen menar att detta samarbete ska innehålla. Vad ska man 
samarbeta kring och vad strävar man emot? 
 Därefter kommer kapitlet Taxonomier som beskriver nivåer av ett 
uppdrag som resonerar om möjligheten att formulera de olika nivå-
erna inom ett uppdrag. Många av oss har höga ambitioner med vårt 
arbete och små medel. Behöver man prioritera; i så fall vad och hur? 
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På stora arbetsplatser kan visionerna vara flera: ska vi nå alla barn li-
tegrann eller några få ordentligt? På många bibliotek råder konsensus 
om vad man ska uppnå. Tror man i alla fall. Men hur gör vi nu när 
nya skollagen säger att skolan ska ansvara för skolbiblioteken: ska vi 
sluta med bokpraten? 
 De taxonomier som finns under rubriken Taxonomier som beskriver 
nivåer av ett uppdrag är tänkta att stimulera till samtal och diskussio-
ner på arbetsplatsen och bidra till att relationen mellan del och helhet 
blir tydlig.
 Kapitlet Taxonomier i praktiken beskrivs tillämpningar av taxo-
nomier och allra sist ett hoppfullt avsnitt med rubriken Fortsättning 
följer!

Om taxonomier
Taxonomier är hierarkiska nivågrupperingar och är vanligast inom 
naturvetenskap. Den amerikanske forskaren och psykologen Benja-
min Bloom tog taxonomibegreppet från naturvetenskapen och ut-
vecklade en taxonomi där kunskap definieras från lägre till högre nivå 
enligt följande: faktakunskap, förståelse, tillämpning, analys, syntes 
och värdering.1 Taxonomier har sedan formulerats inom många an-
dra områden. Inom biblioteks- och informationsvetenskap har den 
amerikanske forskaren David Loertscher utvecklat taxonomier som 
beskriver samarbete mellan skolbibliotekarie och lärare. Loertschers 
taxonomier beskriver ett samarbete mellan skolbibliotekarie och lä-
rare som går från att var och en sköter sig själv via nivåer där man 
samarbetar för att underlätta varandras praktiska arbete till att man 
samarbetar om elevernas lärande. Taxonomierna i den här boken har 
utgått från Loertschers sätt att bygga taxonomier men förhåller sig 
fritt gentemot honom i övrigt. Några av taxonomierna finns, som re-
dan sagts, publicerade i boken Mäta och väga – om statistik och effek-
tivitet på folkbibliotek. 
 Många taxonomier har påbörjats som workshops tillsammans med 
bibliotekschefer inom Stockholms län. Bibliotekscheferna har skrivit 
exempel på praktisk verksamhet som de har på biblioteken på post-it-
lappar. Därefter har jag klustrat, bearbetat och analyserat exemplen 
och formulerat en prototyp-taxonomi. Därefter har vi återkopplat till 

1 Se till exempel Wikipedia 
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vändbara även här. För att få ihop en fungerande och effektiv process 
för hela verksamheten måste också alla medarbetare vara överens om 
vad som ska uppnås i de enskilda uppdragen. För att man ska kunna 
hävda att ens verksamhet har en god kvalitet måste man vara tydlig 
med vad man ska uppnå.
 Vi hoppas att taxonomierna i denna bok och resonemangen runt-
omkring dem ska inspirera till många diskussioner om folkbibliote-
kets uppdrag och våra möjligheter till att utveckla verksamheten!

Taxonomier i verksamhetsplaneringen
Biblioteksverksamheten är exempel på en verksamhet som skapar kul-
turella och demokratiska värden (effekter) men får sina resurser i ett 
ekonomiskt system. Pamela Schultz Nybacka menar också att biblio-
teken omfattar ett bokonomiskt värde, ”som härbärgerar ymniga och 
heterogena varor; detta till skillnad från ekonomiska värden som ut-
går från homogena varor” (Schultz Nybacka 2013, s 25). En svårighet 
för en bibliotekschef blir att försöka befinna sig i båda dessa system, 
förstå dem och tolka dem och finna argument som blir giltiga i båda. 
Det gäller att visa att de aktiviteter som utförs på biblioteket leder 
till de effekter som kommunen efterfrågar men också att förklara att 
effekter kräver resurser i en viss omfattning. 
 Om vi identifierar vilka aspekter som har betydelse för biblioteks-
verksamheten generellt kan vi sedan utveckla vår kunskap om vilken 
roll dessa aspekter har i just vår lokala verksamhet, i den del av landet 
vi befinner oss. 

Effektkedjan
En vanlig modell som används i kommuner är den så kallade effekt-
kedjan som brukar finnas i någon form i de flesta mät- och utvärde-
ringsmodeller. 

Här ska det ligga en illustration av efffektkjedjan

bibliotekscheferna och i de flesta fall bearbetat taxonomin ytterligare 
efter diskussion. Några taxonomier har påbörjats under utbildnings-
dagar och arbetsmöten. Detta anges i fotnot vid respektive taxonomi.
 Våra taxonomier ska läsas nedifrån och upp där nivå 1 anses vara 
den lägsta nivån och 7 den högsta. Nivå 7 är tänkt att vara näst intill 
visionär. 

Taxonomier beskriver nivåer av mål
Varje nivå i en taxonomi beskriver vad det är tänkt att man ska uppnå. 
Kanske kan man också säga att de olika nivåerna uttrycker olika nivåer 
av det professionella objektet? Enligt Carlgren & Marton (2000) är 
ett professionellt objekt det som ett yrke är till för att åstadkomma. 
De menar att man genom att förstå sitt professionella objekt har man 
insikter i hur det är beskaffat. Men det professionella objektet är 
kanske inte något som varje bibliotekarie kan bestämma själv.
 I de allra flesta kommuner är samarbeten nödvändiga för att man 
ska kunna nå nationella eller lokala mål. En god språk- och läsut-
veckling bland barnen är inte bara förskolans eller skolans uppgift 
utan något ”alla” tjänar på att samverka kring. Vad blir bibliotekets 
roll i detta arbete? Att identifiera vilka samarbeten som är möjliga 
eller nödvändiga och sedan göra överenskommelser om vem som ska 
göra vad kan vara en viktig del för arbetet med att beskriva och mäta 
resurserna. De taxonomier som beskriver nivåer av samarbete kan 
vara användbara här. Taxonomierna beskriver olika nivåer av konkret 
verksamhet och de kan vara användbara vid start av samarbete och 
vid upprättande respektive revidering av avtal.
 Att ha en hög kvalitet på biblioteksverksamheten handlar om ut-
förandet av tjänsten. Hur man utför den, bjuder in till den, vilket 
arbetssätt man har, hur bemötandet ser ut och så vidare. Här blir 
det viktigt att titta på hur verksamheten i stort är organiserad såväl 
som enskilda tjänster eller aktiviteter. Men innan man kan bedöma 
hur tjänsten utförts måste man vara överens om vad man ska uppnå. 
Och kanske måste man fundera över vilka olika nivåer uppdraget har. 
Taxonomier som beskriver olika nivåer av ett uppdrag kan vara an- Resurser Aktiviteter Prestationer Effekter Mål
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Kort förklarat mäter effektkedjan kopplingen mellan insatta resurser 
och hur dessa resurser omsätts i aktiviteter inom verksamheterna och 
vilken effekt de har – i relation till målen. Det som är problematiskt 
med effektkedjan är att den ger illusionen av att det finns ett entydigt 
samband mellan resurser och effekter, den tar alltså inte in det boko-
nomiska värdet som härbärgerar ymniga och heterogena varor.
 Alla önskar vi nog att vi kunde hitta ett samband, någon slags ko-
efficient som visar att om man satsar x kronor på biblioteket så får 
man också ett x resultat. Men det finns exempel där man satsar lite 
per invånare men har höga utlån och tvärtom. Det är ju inte säkert 
att ett stort mediebestånd leder till många utlån och vice versa. Och 
det är ju inte heller säkert att höga utlån leder till de effekter man 
eftersträvar. Det viktiga är inte att räkna ut koefficienter utan att ta 
reda på vilka aspekter, vilka förutsättningar som har betydelse inom 
folkbiblioteksverksamheten. 
 En viktig aspekt är troligen hur kopplingen mellan mål och resur-
ser är kommunicerad med politiker. Ju bättre koll man har på vad 
som är strategiskt att satsa på i den kommun man arbetar, desto lätt-
are blir det att göra kopplingar till målens rimlighet eller hur stor 
måluppfyllelse man som politiker anser vara bra eller rimligt. Inom 
chefsgruppen i Stockholms län satte vi ihop en taxonomi som be-
skriver de olika nivåer av samarbete med politiker som de upplever 
att de har. Den kommunala nämnds- och förvaltningsstrukturen och 
biblio tekets placering i den varierar stort i landet och den här taxono-
min är inte tänkt att användas mer än som ett eget reflektionsverktyg. 
Var befinner vi oss och vilka möjligheter har jag att förändra/förbättra 
kommunikationen med ansvariga politiker?
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Förslag till taxonomi 
Kontakter politik – bibliotek

Nivå 6. Regelbundet samarbete inför 
nämndsammanträden
Beredning, Beredningsutskott, arbetsutskott, nämnd
Möte hos nämndordförande ca 2-3 gånger/termin
Nämndmöten på biblioteket
Redovisning i nämnd
Nämndrepresentation

Nivå 5. Bibliotek, förvaltning och nämnd samarbetar vid 
vissa frågor 
Gemensamma studiebesök med politiker till andra bibliotek
Enskilda frågor (som e-böcker, barnverksamhet mm)
Avstämning med nämndordförande tillsammans med förvaltningschef
Kultur- och fritidsnämndsmöte med utredning av nytt bibliotek 
Biblioteksplanearbete
Bibliotekschefen drar ett ärende på nämnd = mycket sällsynt
Möten med nämndordförande (avstämning)
Ordföranden och vice ordföranden kommer till biblioteket för att prata 
med personalen och utbyta information. 

Nivå 4. 
Bibliotekspersonalen 
informerar politiker 
Bibliotekschefen berättar 
om verksamheten på poli-
tikerutbildning
Utbildningsdag för politiker 
– kultur & fritid utbildar
Presentation av verksam-
het på nämndsammanträde
Utbildningar med nämn-
dens ledamöter med 
biblioteksinslag 

Nivå 3. Politiker använder biblioteket som arena för delar 
av sitt uppdrag
Stipendieutdelningar, Vernissager, Invigningar
Via samarbete med kundcenter: politikercafé
Genomförande + bokning av bibliotekslokal för publik politikerchatt
Kontakter med samtliga partier, 2010, politikercafé på bibliotek. 
Samtliga ställer upp och berättar om en bok som har betytt något 
inför besöket
Politiker på biblioteket 
Terminsavslutningar för kulturnämnden

Nivå 2. Informellt samarbete 
Spontana träffar i korridoren eller 
biblioteket
Informella kontakter mellan bibliotekschef 
och politiker – i bibliotek, på ICA, via 
telefon
Många informella kontakter, ibland lunch. Nivå 1. Politiker använder biblioteket 

Politiker är också låntagare Politiker söker information
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Öppettider
Till Kungliga biblioteket (i fortsättningen kallat KB) rapporteras hur 
många timmar biblioteket håller öppet under en vecka. Det handlar 
då om det annonserade öppethållandet för alla. Samtidigt bedriver 
biblioteket verksamhet på många olika sätt vid sidan om detta öppet-
hållande. Vi vet att olika grupper har olika behov av biblioteksservice 
vid olika tillfällen under dygnet, året eller livet. För att möta dessa 
olika behov försöker biblioteken förlägga öppettider så att största möj-
liga effekt av resurserna nås. Om vi tänker att biblioteket består av tre 
olika delar; Rummet, Medierna och Kompetensen, så har vi, när vi 
”trimmat verksamheten” i själva verket analyserat vilken del av ”bibli-
oteket” som en viss målgrupp har behov av när. Ibland har vi kombi-
nerat de olika delarna. 
 Förutsatt att man ser öppettider som en resurs och inte ett resul-
tat, så kan man till exempel använda taxonomin som beskriver olika 
nivåer av öppethållande av det fysiska biblioteket. Några kommuner 
som har resultatbaserad budget får en del av medlen efter hur många 
öppettimmar man producerar. Antalet öppettimmar blir alltså ett re-
sultat och inte en resurs. Beroende på vilka behov av biblioteksservice 
som finns i området eller kommunen kan man med hjälp av taxono-
mierna resonera sig fram till olika nivåer av öppettider, tillgång till 
lokaler och medier och vilken bemanning som behövs när. 
 En taxonomi innebär en slags rangordning av kvalitet. Det inne-
bär förstås en värdering. I arbetet med att försöka rangordna de olika 
nivåerna av öppethållande blev jag uppmärksammad på vilket per-
spektiv jag utgick ifrån; verksamhets- eller användarperspektiv? Ur ett 
verksamhetsperspektiv vill vi nog ranka öppethållande för alla med 
tillgång till Rummet, Medierna och Kompetensen högst. För den en-
skilde användaren kan det se olika ut beroende på vad behovet är. 
 Nedan har jag försökt lista olika exempel av kombinationer av hur 
Rummet, Medierna och Kompetensen erbjuds med en användares 
förväntan eller behov.

Biblioteket öppet med 
alla funktioner för alla 
och bemannat med fack
utbildad personal

Som användare vet jag att 
hela mediebeståndet finns 
tillgängligt och att personal 
finns där för att handleda mig

Biblioteket öppet för alla 
med personal

Som användare vet jag att jag 
kan få hjälp med att låna och 
lämna tillbaka medier och att 
jag kan använda rummet

Biblioteket öppet för 
inbjudna grupper 
biblioteket bemannat 
med expertkompetens

Som användare vet jag att 
personalen som tar emot mig 
har expertkompetens om 
medier inom mitt intresse eller 
behov

Del av biblioteket öppet 
för inbjudna grupper för 
viss verksamhet

Som användare besöker jag 
biblioteket för en specifik 
upplevelse eller information 
men inte för att använda 
bibliotekets mediebestånd

Biblioteket öppet för 
vissa grupper. 
Även ”Meröppet”

Som användare vet jag att 
mediebeståndet och rummet 
är tillgängligt men kan inte 
förvänta mig hjälp av personal
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Förslag till taxonomi 
Öppethållande av det 
fysiska biblioteket

Nivå 7. Biblioteket öppet med alla funktioner för alla och 
bemannat med fackutbildad personal
Tillgång till Rummet, Medierna och Kompetensen.

Nivå 6. Biblioteket öppet för alla med personal
Tillgång till Rummet, Medierna och viss Kompetens
Exempel: Biblioteket är delvis bemannat. Biblioteket samarbetar lokalmässigt 
med annan verksamhet. Då biblioteket inte bemannas av bibliotekspersonal 
kan personalen från den andra verksamheten erbjuda viss administrativ 
service.
Biblioteket öppet med administrativ bibliotekspersonal.
Biblioteket bemannas ideellt av lokalbefolkning och/eller föreningsmänniskor.

Nivå 5. Biblioteket öppet för inbjudna grupper
Tillgång till Rummet, Medierna och Kompetensen
Exempel: Barn-, skol-, pensionärsgrupper kommer till biblioteket 
för t.ex. bokprat och lån. Studenter eller allmänhet för 
konsultation med bibliotekarie (Boka en bibliotekarie).

Nivå 4. Del av biblioteket öppet för inbjudna grupper för viss 
verksamhet
Tillgång till Rummet och Kompetensen
Exempel: Barngrupper för rim- och ramsor, sagostunder, läsecirklar, viss 
programverksamhet där huvudsyftet med besöket är en upplevelse eller 
lärandesituation där personalen bidrar med sin kompetens men där man 
inte har tillgång till bibliotekets hela mediebestånd.

Nivå 3. Biblioteket eller 
del av biblioteket öppet 
för vissa grupper
Tillgång till Rummet och 
Medierna
Exempel: Elever och 
skolpersonal. Finns 
automatiserad utlåning så 
kan man låna själv. 

Nivå 2. Utlåning av medier i annan lokal
Tillgång till (viss del av) Medierna, kan ha haft tillgång till Kompetensen.
Exempel: Affär lämnar ut medier som är beställda.
Boksnurror/boklådor/bokhyllor vid väntrum, arbetsplats, sjukhem. Ett 
urval för viss målgrupp är gjord.

Nivå 1. Del av biblioteket öppet 
Tillgång till Rummet och vissa delar av Medierna.
Exempel: Tidningsrummet öppet för tidningsläsare
Studeranden har tillgång till delar av biblioteket 
som studiemiljö. Tillgång till bibliotekets databaser.
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Taxonomier som beskriver 
nivåer av samarbete
Bibliotekslagen fick 2004 ett tillägg (§ 7a)2 som ålägger biblioteken att 
samverka och att biblioteksplaner ska upprättas. KB har, tillsammans 
med länsbiblioteken, fått i uppdrag att följa upp biblioteksplanerna. 
Från den rapport, Bibliotekens planer 2012, som KB utgivit framkom-
mer ingen tydlig eller entydig bild av vilka samarbeten som finns eller 
hur de ser ut. 
 Taxonomierna som beskriver samarbete är sinsemellan ganska oli-
ka. Vi har visserligen eftersträvat samma antal nivåer men om man 
lägger taxonomierna bredvid varandra är det inte säkert att till exem-
pel nivå 2 innebär samma grad av samarbete i alla taxonomier. Detta 
beror bland annat på att vi kommit olika långt när det gäller samarbe-
te mellan olika verksamheter. Biblioteken har till exempel samarbetat 
under en lång tid med skolan och på många platser i landet finns 
också erfarenhet av formaliserade avtal. Det är inte lika vanligt med 
avtal vad gäller samarbete mellan bibliotek och äldreomsorg. Vi kan 
alltså se en skillnad mellan taxonomierna som speglar erfarenhet av 
samarbete och det kan naturligtvis också spegla graden av ”fantasi” 
vad gäller beskrivningen av samverkan. I takt med att våra verksam-
heter utvecklas så kommer förhoppningsvis de högsta nivåerna bli fler 
och mer utvecklade och kanske några av mellannivåerna fasas ihop.

2 7 a § Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka.
   Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261).
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 En annan skillnad mellan taxonomierna är graden av formellt, po-
litiskt uppdrag. Biblioteken har i uppdrag att samverka och formulera 
en kommunal biblioteksplan. Äldreomsorg, barnavårdscentral och 
förskola har också formulerade uppdrag där ett samarbete med bib-
liotek kan gynna delar av deras arbete. Men föreningslivet har i sig 
inget uppdrag att samarbeta med biblioteket även om vissa föreningar 
säkerligen kan gynnas av ett samarbete. Det finns också forskning 
som tyder på att ett biblioteks kontakter i lokalsamhället är ett mått 
på bibliotekets sociala kapital (Putnam 2003, Vårheim 2008). Taxo-
nomierna kan därför vara intressanta eftersom graden av samarbete är 
något som är svårt att mäta på annat sätt.
 I sammanhanget kan det dock vara viktigt att påpeka att taxono-
mierna har tagits fram i ett bibliotekssammanhang och utifrån biblio-
tekspersonals olika erfarenheter av samarbete. Även om taxonomierna 
beskriver samarbete så är det ändå utifrån bibliotekets uppdrag som 
de är formulerade. Det är inte säkert att de skulle se likadana ut om 
vi i högre grad samverkat med respektive verksamhet när vi tagit fram 
taxonomierna. Detta är naturligtvis ett besvärande faktum och vi vill 
understryka att Regionbibliotek Stockholms ambition har varit att 
påbörja ett arbete och vi välkomnar varmt alla initiativ till diskussion 
och utveckling av taxonomierna. Det gäller förstås också skapandet 
av nya taxonomier. 

Samarbete i lokalsamhället
Cecilia Bengtsson, utvecklingsledare vid Regionbibliotek Stockholm 
skriver i rapporten Biblioteket i lokalsamhället om att kartlägga lo-
kalsamhället. Det handlar om att få överblick över demografi och 
levnadsförhållanden, vilka aktörer som finns och vad som känne-
tecknar det egna lokalsamhället. Bengtsson påpekar dock att det inte 
är alldeles lätt att definiera begreppet ”lokalsamhälle” och idag när 
offentlig verksamhet, näringsliv och civilsamhälle går in i varandras 
traditionella uppgifter kan det bli ännu svårare. Företag driver försko-
lor, skolor och äldreomsorg. Föreningar har volontärer som ansvarar 
för delar av offentlig verksamhet. Och så vidare. Möjligen kan den-

na omstöpning av samhället göra biblioteket som neutral plats både 
starkare och viktigare. I Pamela Schultz Nybackas studie Att hantera 
den dynamiska kontrasten mellan tradition och förnyelse blir det tydligt 
att biblioteket inte bara är en förvaltare av information utan också en 
aktör i rörelsen mellan tradition och förnyelse som finns i samhället 
idag. 
 Genom samarbete och samverkan med andra aktörer i lokalsam-
hället kan biblioteket bidra till en känsla av sammanhang för dess 
invånare. Inom projektet Mäta och Väga utvecklade Regionbibliotek 
Stockholm ett antal taxonomier som är tänkta att visa olika nivåer 
av samarbete mellan biblioteket och annan lokal verksamhet. En för-
hoppning med taxonomierna är att de kan vara till hjälp att identi-
fiera behov av samarbete samt problematisera vad man ska samarbeta 
kring. De är tänkta att fungera som ett underlag för diskussion då 
man vill starta eller utveckla ett samarbete. De uttrycker alla en rikt-
ning från den lägsta nivån där verksamheterna arbetar var och en för 
sig själv via nivåer av samarbete till en samverkan. Vi skiljer alltså på 
begreppen samarbete och samverkan. Samarbete står för det prak-
tiska arbete som man utför tillsammans. Det kan uppstå spontant 
och behöver inte vara reglerat. Samverkan kan vara ett formellt avtal 
mellan två verksamheter där syftet är att man ska uppnå något som 
man inte ensam skulle kunna åstadkomma. Ett tredje ord som ofta 
har betydelse i dessa sammanhang är samordning. Samordning kan 
ses som en lägre nivå av samverkan där någon, till exempel en chef, 
gör en inventering av befintliga resurser och samordnar dem inom en 
verksamhet, en förvaltning eller i en kommun. Denna samordning 
kan leda till ett effektivare resursutnyttjande. Flera av taxonomierna 
har nivåer som uttrycker en medvetenhet om andra aktörer i lokal-
samhället. Att inse att det till exempel finns pensionärsorganisatio-
ner, kyrkor och studieförbund som också har äldre människor som 
målgrupp är en av de lägsta nivåerna för samarbete. Att samordna 
utbudet tidsmässigt kan vara ett resultat av samarbetet. Högre upp 
bland nivåerna kan vi se styrning av samordningen av kompetenser 
som kan leda till samverkan. Vi delar inte bara upp räkningen mellan 
oss utan använder var och ens kompetens för att uppnå något vi inte 
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klarat på egen hand.
 I några av taxonomierna har vi velat göra skillnad på vilka av bib-
liotekets erbjudanden man vill samarbeta om – Rummet, Medierna 
eller Kompetensen? Ibland kan samarbetet just handla om samord-
ning av till exempel databaser eller bibliotekssystem. Ibland kan det 
vara tillgången till lokaler, marknadsföring eller bilderböcker. Ibland 
kan det handla om att samverka för barns språkutveckling eller ökad 
digital delaktighet bland nyanlända flyktingar.
 I detta kapitel presenteras taxonomier som beskriver bibliotekets 
samarbete med barnavårdscentraler, föreningsliv, äldreomsorg och 
förskola-skola-vuxenutbildningen.

Samarbete med barnavårdscentraler
I rapporten Dags att höja ribban? skriver Kerstin Rydsjö att bibliote-
ken och barnhälsovården båda ska stimulera barns tidiga språkut-
veckling eller litteracitet, det finns ett gemensamt uppdrag.  Rydsjö 
menar att kunskap om bibliotekets satsning gentemot små barn och 
deras familjer måste vara hela bibliotekets angelägenhet och en del av 
bibliotekets kärnverksamhet. Samarbetets syfte och mål måste vara 
gemensamt för båda verksamheterna, man måste vara eniga om det 
gemensamma professionella objektet – vad det är man ska uppnå. 
 Barnbibliotekets samarbete med barnavårdscentraler (BVC) är ett 
exempel på en verksamhet som är så etablerad och självklar att man 
nästan har glömt varför den finns. Hur medvetet är arbetet? Varför 
delas gåvoböcker så ofta ut – vad är syftet? Är det marknadsföring av 
biblioteket, att informera om vikten av god språkutveckling, att ge 
barnen en läsupplevelse man vill uppnå? Eller är det en kanon man 
vill förmedla, eftersom det är så vanligt att dela ut Barnens första bok? 
Och hur följer man upp verksamheten?
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Förslag till taxonomi 
kring samarbete mellan 
BVC/familjecentraler och 
bibliotek 

Nivå 7. Gemensam planering, genomförande och utvärdering 
av verksamhet
Exempel: Övergripande plan kring språkutveckling finns som även kräver 
samverkan med andra aktörer som logopeder, men också utvärdering och 
rapportering av resultat. 

Nivå 6. Formaliserad och fördjupad samverkan kring 
språkutveckling. Kompetensen från båda verksamheterna 
används aktivt för att förbättra verksamheten gentemot 
barn och föräldrar
Exempel: Övergripande plan kring språkutveckling finns. Samarbete inte 
bara informationsutbyte. Språkpiller, bokrecept, boklistor med mera 
utformas tillsammans. 

Nivå 5. Organiserad samverkan kring språkutveckling
Exempel: Ett gemensamt uppdrag är identifierat som resulterar 
i exempelvis språkväskor med böcker, leksaker och annat språk-
stimulerande material. Nätverksträffar med mera för informationsutbyte. 
Gemensamma fortbildningsdagar på regional nivå genomförs.

Nivå 4. Närmare samverkan kring språkutveckling men 
beroende av personliga initiativ och kontakter
Exempel: Personal på BVC presenterar aktivt gåvoböcker från 
biblioteket eller delar ut gåvoböckerna på BVC. Biblioteket ansvarar för 
en träff i varje föräldragrupp. Läsglädje poängteras.

Nivå 3. Viss samverkan 
kring språkutveckling. 
Informationen kompletteras 
med gåvobok 
Exempel: BVC delar ut ett 
presentkort på en gåvobok som 
hämtas på biblioteket

Nivå 2. Visst samarbete kring språkstimulans. Riktad 
information om böcker och medier för små barn
Exempel: BVC-personal delar ut information om barns språkutveckling 
och t.ex. ABC-droppar, Välkommen till biblioteket (på olika språk) och 
information om det lokala biblioteket.

Nivå 1. BVC fungerar som kanal för 
bibliotekets information 
Exempel: Allmänt informationsmaterial 
om det lokala biblioteket finns tillgängligt. 
Bokdepositioner kan finnas i väntrummet.

Taxonomin har föregåtts av 
workshop tillsammans med 
länens barnbibliotekskonsulenter 
och därefter tillsammans med 
barnbibliotekarier i Stockholms 
län. Bearbetning har sedan skett 
processkrivande mellan Lena 
Lundgren, Marie Johansen och 
Malin Ögland.



28 29

Nya samarbeten – chans för biblioteken att 
se barnen som beings?
Folkbibliotekens barnavdelningar har en tämligen lång och god erfa-
renhet av samarbete med skolan. Genom skolan når biblioteket ”alla” 
barn och man har kunnat generalisera och kopiera sina erbjudanden 
och på så sätt arbeta ganska rationellt. Men det har också tagit en 
stor del av barnavdelningarnas resurser i anspråk. I och med den nya 
skollagen är det tydligare att skolan själv ansvarar för sitt biblioteks-
behov och i förlängningen borde det innebära att det frigörs resurser 
på många barnbibliotek som kan användas till att utveckla nya sam-
arbeten.
 Åse Hedemark skriver i artikeln Synen på barn och barns literacy 
– en studie av folkbiblioteksplaner i antologin Libraries, black metal 
and corporate finance att synen på barn inom barndomsforskningen 
ändrats från att se på barn som människor i vardande, human be-
comings, till att se barnen som beings, där fokus ligger på att barn 
är aktiva kulturvarelser som påverkar sin omgivning. Alltså ett nytt 
barndomsparadigm där barn ses som kompetenta och handlingskraf-
tiga − de är inte bara individer som ska fostras och formas till att bli 
kompetenta vuxna. 
 Hedemark ser i sin studie ”att biblioteken som läsfrämjande aktör 
i dessa biblioteksplaner utgår från en förförståelse som innebär att 
barns språk är bristande. Barnen har inget dugligt språk och framstår 
i och med denna utgångspunkt som passiva subjekt som måste förlita 
sig på att vuxna som aktiva subjekt kan avhjälpa denna brist.” (Hede-
mark 2013, s. 77)
 Regionbibliotek Stockholm har tillsammans med Riksidrottsmu-
seet och SISU idrottsutbildarna drivit projektet Att läsa är också en 
sport 3 vars mål var att: 

• Locka till läsande och samtal om böcker bland läsovana ungdo-
mar och unga vuxna.

3 Projektet Att läsa är också en sport 2012-2013 finansieras med stöd av Statens kulturråd. 
Rapport och utvärdering publiceras under hösten 2013.

• Lyfta fram läsande manliga förebilder genom att visa på idrotta-
re med läsintresse.

• Ge exempel på samarbeten, nationellt och lokalt, för att nå fler 
läsare.

Målformuleringarna tyder på en syn på barnen som becomings men 
de lokala projektarrangörerna hade möjlighet att vända sig till barnen 
som beings eller aktiva idrottare. Ett ökat samarbete med lokala för-
eningslivet kan alltså vara en möjlighet för biblioteken att anta synen 
på barn som beings. Utmaningen blir att komma fram till vad man 
vill samarbeta kring där båda parter känner sig som aktiva subjekt?
 Den taxonomi som vi utarbetat har sett på föreningslivet som en 
helhet och som omfattar alla typer av intressen och åldersgrupper.
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Förslag till taxonomi 
över samarbete mellan 
bibliotek och föreningsliv

Nivå 7. Biblioteket har ett uppdrag att samverka med 
föreningslivet för att stimulera kommuninvånarnas 
livslånga informella lärande, hälsa, gemenskap eller 
känsla av sammanhang i lokalsamhället 

Nivå 6. Biblioteket och föreningar samverkar där respektive 
specialistkompetens används
Förening bidrar med sin specialkunskap så att bibliotekets verksamhet eller 
bibliotekspersonalens kompetens vidgas.
Biblioteket bidrar med sina medier eller personalens kompetens så att 
föreningens verksamhet eller kompetens vidgas.
Kurser i släktforskning för bibliotekspersonal. 
Litteraturgenomgångar eller internetsökningar för föreningar. 

Nivå 5. Förening och bibliotek planerar utbildning eller 
verksamhet tillsammans som sedan föreningen helt 
eller delvis genomför där allmänhet är målgrupp. 
Förening ingår i bibliotekets arbete kring Läxhjälp, datakurser, 
lokalhistoria

Nivå 4. Förening och bibliotek planerar, finansierar, 
marknadsför och genomför program eller verksamhet 
tillsammans
Program genomförs som direkt kan kopplas till båda arrangörernas 
verksamhet, t.ex. författarprogram i arrangemang av Bibliotekets 
Vänner och biblioteket men där inte bibliotekets samlingar kopplas till 
programmet

Nivå 3. Biblioteket 
har kartlagt det lokala 
föreningslivet och satt det 
i relation till bibliotekets 
medieutbud
Föreningar anordnar program på 
biblioteket som marknadsförs av 
både bibliotek och förening.
Biblioteket använder 
föreningarna för att nå ut till 
grupper som kan ha intresse av 
bibliotekets samlingar

Nivå 2. Biblioteket har sporadiskt samarbete med föreningar 
som har en verksamhet som tangerar bibliotekets uppdrag
Föreningar lånar eller hyr lokal av biblioteket för att bedriva sin verksamhet.
Föreningen har medlemsmöten eller andra träffar på biblioteket för 
föreningens medlemmar.

Nivå 1. Föreningar använder biblioteket för 
att sprida information om sin verksamhet 
Broschyrer om föreningen finns tillgängliga 
på biblioteket, utställningar på biblioteket om 
föreningens verksamhet. 
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Samarbete med äldreomsorgen
Andelen äldre blir större och större i Sverige. Knappt 20 % av befolk-
ningen är 65 år eller äldre. Drygt 5 % av befolkningen är 80 år eller 
äldre. Funktionshindrade men inte äldre är en prioriterad grupp för 
biblioteken. De allra flesta som finns inom äldreomsorgen har dock 
något funktionshinder och blir därmed en prioriterad grupp. Medel-
åldern på boendena är mycket hög och de som bor där är ofta trötta 
och sjuka och har svårt att ta del av kultur. Bra öppettider på bib-
lio te ket är inte tillräckligt för att tillgängliggöra medier för den här 
gruppen. Samarbete med personalen på äldreboendena och deras roll 
som förmedlare blir mycket viktig. 
 Ambitionen är att taxonomier ska vara användbara vid början av 
ett samarbete. Det kan också behövas några konkreta idéer att börja 
samarbetet med, så att man får en gemensam erfarenhet att bygga 
vidare på. Tips och idéer kan man hitta i projekt Prosits rapport4, Det 
är möjligt!, som bland annat innehåller en mängd exempel – recept – 
på verksamhet som man kan driva tillsammans omsorg och bibliotek. 
Den utkommer hösten 2013. 
 I slutrapporten för Seniorkultur i Stockholms län säger Cecilia 
Bengtsson:

”Vi skulle kunnat arbeta mer med att i aktiviteterna utgå från ett 
salutogent förhållningssätt, det vill säga att arbeta hälsofrämjande 
utifrån varje individs enskilda förutsättningar och att stimulera till 
en känsla av självständighet och meningsfullhet.” 

Kanske är det ett salutogent förhållningssätt som vi behöver när vi ska 
formulera det gemensamma professionella objektet i taxonomin för 
samarbete mellan folkbibliotek och äldreomsorg?

4 Under 2009-2011 drevs projekt Prosit som ett samarbetsprojekt mellan länsbiblioteken i 
Stockholm Sörmland, Västmanland, Örebro, Gotland och Värmland. Målet för projektet har 
varit att biblioteken ska bli bättre i att lokalt förankra den uppsökande verksamheten och att 
man tillsammans med omsorg och äldreomsorg finner nya samarbetsformer och arbetsmeto-
der. Projektet har finansierats med bidrag från Statens kulturråd.



5

6

7

4

2

3

1

34 35

Förslag till taxonomi 
över samarbete 
folkbibliotek och 
äldreomsorg

Nivå 7. Gemensam planering, genomförande och 
utvärdering av verksamhet
Kommunövergripande plan kring biblioteksverksamhet inom 
äldreomsorgen finns. Tjänsterna inom verksamheten är definierade, 
avtal skrivna och ansvar fördelat. Verksamheten kan innebära bemannat 
bibliotek, musikcirklar, läsecirklar, författarbesök, litteraturföreläsningar

Nivå 6. Formaliserad och fördjupad samverkan. 
Kompetensen från båda verksamheterna används aktivt för 
att förbättra verksamheten gentemot de äldre
Äldreomsorgens personal informerar om hur vårdbehoven kan se ut.
Bibliotekspersonalen informerar om olika läshjälpmedel och relevant 
litteratur

Nivå 5. Regelbunden samverkan och ett gemensamt uppdrag 
är identifierat 
Biblioteket samarbetar med kontaktpersoner på äldreboenden som kan 
vara Läsombud eller Kulturombud. Kontaktpersonen har inte uppdrag 
eller mandat att driva verksamheten. Gemensamma fortbildningsdagar 
genomförs. 

Nivå 4. Närmare 
samverkan men 
beroende på 
personliga initiativ 
Enskilda äldreboenden 
gör satsningar t.ex. 
medieinköp med hjälp 
av bibliotekets personal

Nivå 3. Biblioteket har identifierat vilka fler aktörer i 
lokalsamhället, som riktar sin verksamhet gentemot 
äldreomsorgen är, för bred samverkan
Till exempel kyrkan, Röda Korset, pensionärsorganisationer m.fl. bedriver 
olika typer av verksamhet som biblioteket kan komplettera istället för att, 
i värsta fall, konkurrera med.

Nivå 2. Visst samarbete sker. 
Biblioteket har identifierat 
målgruppen
Bokleveranser via hemtjänsten, depositioner, 
bokbeställningar, Boken kommer

Nivå 1. Biblioteket informerar om sin verksamhet
Kampanjer då och då, Daisyvisningar, lokalt utformat informationsmaterial, 
informationsträffar om ex vis seniorsurf, information till 
pensionärsorganisationer, Boken Kommer
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lan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skol-
bibliotek. Bestämmelsen gäller även fristående skolor. I skollagen 
finns ingen definition av begreppet skolbibliotek, men i förarbetena 
till lagen förklaras att man vanligtvis brukar avse ”en gemensam och 
ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och 
lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet 
med uppgift att stödja elevernas lärande.” Den nya skollagen har i 
många kommuner aktualiserat frågan kring samarbete mellan skola 
och folkbibliotek. 
 I rapporten Barnen och planerna 2012 har Cecilia Ranemo tittat på 
hur barnverksamheten beskrivits i biblioteksplanerna. En fjärdedel av 
kommunerna har biblioteksplaner som beskriver ett samarbete mel-
lan grundskolan och folkbiblioteket som går ut på att barnen i åldern 
6-8 år får gå till folkbiblioteket i skolans regi och i samband med detta 
får barn som inte tidigare har ett eget lånekort ett sådant. Cecilia Ra-
nemo menar att det är känt att det hela tiden förekommer samarbeten 
mellan skolor och folkbiblioteken men konstaterar att det är sällan 
det löpande arbetet finns beskrivet i biblioteksplanerna. Sju procent 
av kommunerna har någon form av läsutvecklingstrappa i sin biblio-
teksplan och Cecilia Ranemo menar att detta gör planen mer struk-
turerad och att det blir lättare att beskriva samarbeten mellan olika 
institutioner och biblioteket – som jag uppfattar det kan en taxonomi 
som beskriver olika nivåer av vad man gemensamt ska åstadkomma 
komma väl till pass i detta arbete. Cecilia Ranemo konstaterar att det 
övergripande biblioteksperspektivet saknas och det är inte alltid som 
skolbibliotekens nämns i kommunernas biblioteksplaner. De planer 
som innehåller en enskild del om skolbibliotek har sällan en del om 
vad också folkbiblioteket ska göra för barn och unga och Ranemo 
antar att detta beror på att olika nämnder inom kommunen ansvarar 
för de olika delarna.
 Kanske kan man också säga att de olika nivåerna i samarbets-
taxonomierna beskriver olika nivåer av det gemensamma professionel-
la objektet? Ett gemensamt professionellt objekt är det två eller flera 
yrkesgrupper ska åstadkomma tillsammans. I rapporten Från textflytt 
till sökslump beskrivs lärares och bibliotekariers väg till samarbete på 

Samarbete bibliotek och skola
När man diskuterar samarbete mellan bibliotek och skola kan det 
vara olika varianter av samarbete man menar:

• Samarbete mellan skolbibliotekarie och skola/lärare/
pedagoger
Här finns ett skolbibliotek på skolan och anställd 
skolbibliotekarie. Men här kan det också finnas varianter vad 
gäller skolbibliotekariens hemvist – är hen anställd av skolan 
eller folkbiblioteket? 

• Samarbete mellan skolbibliotek och folkbibliotek
Här finns (flera) skolbibliotek i kommunen och detta 
samarbete handlar om vem som gör vad i bibliotekshänseende i 
kommunen.

• Samarbete mellan för-, grund- och gymnasieskola och 
folkbibliotek
Här sker samarbetet mellan verksamheterna

• Integrerat folk- och skolbibliotek
Här finns alla varianter av samarbete vad gäller huvudman, 
rummets utnyttjande, öppettider för olika grupper, inköp och 
placering av medier, personal för olika grupper, kompetens för 
olika grupper mm. 5

• Folkbibliotek i skolans lokaler
Här menas en variant av icke-samarbete där folkbiblioteket har 
sin lokal inne i skolan men det inte finns något formellt avtal om 
samarbete mellan skola och bibliotek. I många fall används ändå 
biblioteket av både elever, pedagoger och annan personal.

I den nya skollagen, som började tillämpas den 1 juli 2011, står det 
att eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, samesko-

5 Integrerat innebär att ett beslut tagits på politisk nivå om att skolbiblioteket ska dela resurser 
med någon av kommunens folkbibliotek; filial eller huvudbibliotek. Om det förekommer ett 
visst samarbete med folkbiblioteket, men beslut om detta inte tagits på politisk nivå, är skol-
biblioteket inte integrerat. Ur Skolbibliotek 2012
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ett sätt som överensstämmer med en taxonomi. I de lägre nivåerna i 
taxonomin så handlar det mest om att hjälpa varandra så att man un-
derlättar varandras arbete. Det gemensamma professionella objektet 
kan beskrivas som att nå en smidighet och en effektivisering när det 
gäller den praktiska verksamheten, att förfina redan förekommande 
rutiner och undanröja eventuella störande moment. Högre upp i ni-
våerna i taxonomin blir fokus och det gemensamma professionella ob-
jektet elevernas lärande. ”Ett viktigt steg i att utmejsla och formulera 
det professionella objektet är att problematisera det som tas för givet” 
(Alexandersson 2007, s. 81).

Under projektet Leka, Språka, Lära6 samarbetade förskollärare och 
barnbibliotekarie och genomförde ett mindre arbete. Vid utvärdering 
av projektarbetena såg vi att de befann sig på olika nivåer av samar-
bete och vi använde arbetena som en utgångspunkt för att beskriva 
en taxonomi. I efterhand har vi sett att nivåerna i taxonomin också 
speglar olika perspektiv. Längst ner råder ett verksamhetsperspektiv, 
gradvis vävs ett barnperspektiv in. Så småningom kan vi också skönja 
barns perspektiv. Allra överst är tanken att alla perspektiv ska rym-
mas, men risken är, som det står skrivet nu, att det återgår till att 
bara ha ett verksamhetsperspektiv. Planer och mål behöver inte nöd-
vändigtvis innebära att målsättningen i sig själv är hög men man är 
åtminstone överens om vad man ska uppnå.

Taxonomierna som beskriver samarbete mellan folkbibliotek och 
grundskola respektive vuxenutbildningen försöker uttrycka skillnad 
mellan samarbete och samverkan. Samverkan kring uppdraget – bar-
nens lärande och läsande respektive att höja utbildningsnivån i kom-
munen, snarare än samarbete administration eller ekonomi. Taxono-
min försöker också uttrycka nivåskillnad i huruvida samarbetet gäller 
rummet, medierna och kompetensen eller endast en eller två delar.

6 Här avses Leka Språka Lära II, 2006-2007 inom Uppsala RUC. Projektet finansierades av 
dåvarande Myndigheten för skolutveckling



Nivå 7. Gemensam planering, genomförande och utvärdering 
avverksamhet
Exempel: Uppdraget om samverkan finns formulerat i förskolans och bib-
liotekets lokala politiskt förankrade mål. Uppdraget är konkretiserat i en 
gemensam handlingsplan.

Nivå 3. Viss samverkan där respektive kompetens 
identifierats
Exempel: Förskolan kontaktar biblioteket inför ett temaarbete 
och tar vara på bibliotekspersonalens kompetens. Förskolan 
kontaktar eller besöker biblioteket utan barn, för att få en 
bokdeposition eller för att låna i största allmänhet. Biblioteket 
förser förskolan med böcker. Biblioteket plockar ihop medier 
improviserat eller strukturerat.

Nivå 6. Formaliserad och fördjupad samverkan. Kompetensen 
från båda verksamheterna används aktivt för att förbättra 
verksamheten
Exempel: Regelbunden strukturerad samplanering med återkoppling
(gemensamt lärande i nätverk, experimenterande, reflektion i grupp).

Nivå 5. Organiserad samverkan
Exempel: Samplanering av temaarbeten, biblioteksbesök eller 
andra aktiviteter vid efterfrågan

Nivå 4. Närmare sam-
verkan men beroende 
av personliga initiativ 
och kontakter
Exempel: Förskolan besö-
ker biblioteket med barn 
och söker aktivt bib lio teks-
per so nalens kompetens. 
Bibliotekspersonalen söker 
aktivt kontakt med både 
barn och förskolepersonal.

Nivå 2. Visst samarbete där man 
identifierat varandra som aktörer
Exempel: Förskolan besöker biblioteket 
med barn. Bibliotekspersonalen finns till 
hands i biblioteket.

Nivå 1. Var och en sköter sitt
Exempel: Förskolan ser det språkutvecklande arbetet som 
ett bland många uppdrag. Biblioteket ser det lässtimulerande 
arbetet där förskolan är en bland många målgrupper.
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Förslag till taxonomi 
för samarbete mellan 
folkbibliotek och 
förskola 

Taxonomin togs 
ursprungligen fram som 
ett slags sammanfattning 
av projektet Leka, Språka, 
Lära i Uppsala län av 
Solveig Hedenström och 
Malin Ögland och har 
sedan reviderats något.
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Förslag till taxonomi kring 
samarbete mellan folkbibliotek 
och grundskola

Nivå 7. Formaliserad och fördjupad samverkan kring 
gemensamma uppdrag. Kompetensen från båda 
verksamheterna används aktivt för att förbättra 
verksamheten gentemot barn 
Kommunövergripande plan finns som kräver mål, samverkan, avtal, 
utvärdering och rapportering av resultat
Exempel: Gemensam styrgrupp för staden på ledningsnivå, gemensam 
biblioteksplan

Nivå 6. Samverkan kring gemensamma uppdrag
Ett gemensamt uppdrag är identifierat och delvis formaliserat – inte på 
alla nivåer.
Exempel: Föreläsningar om dyslexi och andra läs- och 
skrivsvårigheter och bibliotekets möjligheter för barnpersonal-
föräldrar, barnbibliotekarien sitter med som kontaktperson i 
skolbibliotekariegrupp, barnbibliotekariens tjänst har samarbete 
m utbildningsförvaltningens planeringsgrupp, utbildning av 
lärcenterpedagoger

Nivå 5. Samarbete kring gemensamma uppdrag
Ett gemensamt uppdrag är delvis identifierat. Samarbete sker slumpvis 
och beroende på personliga kontakter o initiativ. 
Exempel: Plockar ut teman, sökverkstäder, läsecirklar, bokslukargrupper

Nivå 4. Samarbete kring tjänster/kompetens
Skolan efterfrågar – ”beställer” – vissa tjänster från biblioteket. 
Beroende på enskilda rektorers eller lärares ambition, inte formaliserat.
Exempel: Bokprat, 6-årsvisningar, olika bokprojekt, bibliotekarien 
besöker skolklasser, undervisning i sökmetoder, boksamtal, uppdrag att 
driva skolbiblioteken, kvalitetsgaranti finns

Nivå 3. Samarbete kring 
lokaler. 
Lokalen utnyttjas vid olika 
tider för skolan respektive 
folkbiblioteket.
Exempel: Öppnar biblioteket för 
särskilda klassbesök för lån
Vissa årskurser bjuds in – inget 
avtal. Delar hyreskostnader, 
saknar andra avtal

Nivå 2. Administrativt samarbete 
Ekonomisk samordning och upphandling av 
bibliotekskatalog och databaser.
Exempel: Gemensam katalog, laddar ner o 
bränner läromedel, IT- och katalogsupport, 
biblioteksservice samt konsulthjälp, adminis-
tration av statsbidraget, gemensamma databa-
ser, upphandlingar

Nivå 1. Biblioteket erbjuder verksamhet för barn och 
använder skolan som kanal för att nå barnen
Biblioteksvisning, Filmvisning, Filmveckor, Författarbesök, Bokjuryn
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Förslag till taxonomi 
kring samarbete mellan 
folkbibliotek och 
vuxenutbildning  

Nivå 7. Formaliserad och fördjupad samverkan kring 
gemensamma uppdrag. Kompetensen från båda 
verksamheterna används aktivt för att understödja 
lärandeprocesser hos vuxenstuderande
Kommunövergripande plan finns som kräver samverkan, avtal, 
utvärdering och rapportering av resultat.

Nivå 6. Samverkan kring gemensamma uppdrag
Ett gemensamt uppdrag är identifierat och delvis formaliserat. 
Regelbunden strukturerad samplanering.

Nivå 5. Samarbete kring gemensamma uppdrag
Ett gemensamt uppdrag är delvis identifierat. Samarbete sker 
slumpvis och beroende på personliga kontakter och initiativ

Nivå 4. Samarbete 
kring tjänster/
kompetens
Bibliotekets resurser 
används av vissa lärare 
för att komplettera 
undervisningen. 
Samarbete sker slumpvis 
och beroende på 
personliga kontakter och 
initiativ.

Nivå 3. Vuxenutbildningen förser biblioteket med 
information
Vuxenutbildningen förser biblioteket med information om 
kurser, kurslistor och andra uppgifter om verksamheten som 
hjälper biblioteket tillhandahålla tjänster som understödjer de 
studerandes lärandeprocesser. Kursböcker tillhandahålles i 
begränsad omfattning efter direkt efterfrågan från de studerande.

Nivå 2. Icke-organiserade 
biblioteksbesök
Lärare vid vuxenutbildningen besöker 
biblioteket med sina klasser utan särskild 
vägledning från bibliotekets personal.

Nivå 1. Biblioteket servar vuxenstuderande 
som övriga besökare
Lärare verksamma inom vuxenutbildningen använder inte 
biblioteket i sitt yrkesutövande.

Initiativ och en grund till 
taxonomin utarbetades av 
Södertäljes bibliotekschef Anja 
Dahlstedt 2011. Taxonomin 
har senare ändrats något av 
Regionbibliotek Stockholm.
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Taxonomier som beskriver 
nivåer av ett uppdrag
Utöver taxonomier som har fokus på samarbete har Regionbibliotek 
Stockholm utvecklat taxonomier som beskriver olika nivåer i ett en-
skilt uppdrag. En av anledningarna till att vi gjort det är att vi tyck-
er att delar av folkbibliotekens uppdrag inte synliggörs tillräckligt i 
statistiken. Folkbiblioteken ska prioritera barn, funktionshindrade, 
invandrare och andra minoriteter7 men det är inte alltid lätt att till 
exempel via den nationella statistiken se om biblioteken gått iland 
med denna uppgift. Vanligt är att antal utlån och utlån/invånare lyfts 
fram i den kommunala redovisningen. Några kommuner i landet har 
också fått så kallade resultatstyrda budgetar som, till exempel, baseras 
på antal utlån. I dessa fall värderas alla utlån lika mycket och det kan 
bli kontraproduktivt för ett bibliotek att satsa på verksamhet som man 
”vet” kräver mycket jobb men inte genererar så många utlån.  
 Man kan säga att nivåerna i taxonomin beskriver delar som refere-
rar till olika helheter. Hur ska vi alla på biblioteken utföra våra delar, 
våra uppgifter, så att verksamheten blir så bra som möjligt för våra 
användare? Är vi överens om hur våra olika delar förhåller sig till hel-
heten? Hur ser helheten ut? Är vi överens om hur helheten ska se ut? 

7 8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt 
invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska 
och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.
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 För att få ihop en fungerande och effektiv process för hela verk-
samheten måste också alla medarbetare vara överens om vad som ska 
uppnås i de enskilda uppdragen. För att man ska kunna hävda att ens 
verksamhet har en god kvalitet måste man vara tydlig med vad man 
ska uppnå. Och kanske taxonomier som beskriver olika nivåer av ett 
uppdrag kan vara användbara i denna diskussion.
 Som bibliotekarie kan man känna otillfredsställelse om man upple-
ver brister i förutsättningarna som finns till buds för att utföra ett visst 
uppdrag. Ibland kan det handla om att man inte diskuterat koppling-
en mellan delen och helheten. Det kan också handla om att planer 
och rutiner inte är genomarbetade i personalgruppen. Inköpsrutiner 
och läsarfrämjande metoder är viktiga för hur utnyttjat mediebestån-
det blir, hur många utlån man får. Men många aktiviteter eller tjäns-
ter är också beroende av lokala förutsättningar. Funkar lokalen för 
sagostunder? Kan vi möblera så att alla hör och ser när vi har bokcafé 
på fredagarna? 
 Många bibliotek har gjort så kallade processkartläggningar av 
bokens väg från inköpsförslag till gallring. Det är en process som alla 
anställda på biblioteket på något sätt blir delaktig i och det är därför 
en tacksam process att börja arbeta med. Även i denna kartläggning, 
som upplevs så självklar och fylld av konsensus, brukar diskussioner 
om mål med tjänsten uppstå. För vems bästa utförs vissa moment 
som stämpling, pluttning eller larmning? Ska personalen titta/känna 
på alla nya böcker eller är målet att böckerna når ut till besökarna 
snabbt? Var läggs den mesta tiden; på inköp eller förmedling? Att ha 
en taxonomi till hands för tjänsten kan underlätta när dessa diskus-
sioner uppstår. 
 Jag menar att de olika nivåerna i en taxonomi är olika målnivåer. 
Om man bestämmer sig för att nå nivå 4 i en taxonomi och når den 
nivån, så har man god kvalitet på verksamheten, man har genomfört 
vad man lovat. Det innebär inte att man inte också kan beskriva verk-
samheten kvantitativt eller med nyckeltal. Snarare kan det vara så att 
de olika nivåerna i en taxonomi kan konkretiseras med kvantitativa 
mål.
 Taxonomierna blir också viktiga för att kommunicera verksam-

heten med allmänheten. Vad kan man som besökare förvänta sig av 
detta bibliotek? Alla tjänster som biblioteket har är förstås viktiga att 
kommunicera med allmänheten. Är uppkopplingen tillräcklig för dis-
tansstudenten som vill se en föreläsning via länk på folkbiblioteket i 
hemkommunen?  
 I detta kapitel presenteras taxonomier för Boken Kommer-verk-
samheten, arbetet med mångspråk och digital delaktighet.
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Verksamheten Boken Kommer
I den nationella statistiken kan man se antal låntagare som har hem-
sändning av böcker (så kallade Boken Kommer-låntagare). 2011 var 
det 15805 stycken vilket motsvarar ungefär 0,2 % av befolkningen. 
Om man tittar på åldersstatistiken i Sverige har vi nu ungefär 500 
000 personer som är 80 år eller äldre. Det är ungefär 5 % av befolk-
ningen. Självklart behöver inte eller önskar inte alla som är 80+ hem-
sändning av böcker (men det finns yngre och funktionshindrade som 
också har behov av Boken Kommer). Det kan vara värt att begrunda 
att de 15805 personerna är ungefär 3,1 % av alla 80+8. Det verkar 
finnas fog för att påstå att här har biblioteken ett utvecklingsområde!
 Jag har inte hittat några beräkningar för hur mycket tid en Boken 
Kommer-låntagare kan ta för biblioteket. En uppskattning från mig 
har varit 2 timmar/vecka och låntagare om låntagaren är synskadad, 
aktiv läsare och vi räknar in referenssamtal, sökning i katalog, ned-
laddning, paketering och utlån. Ingen har hittills motsagt mig i den-
na tidsbedömning.  
 Hur många personer finns det i denna målgrupp i just vår kom-
mun? Är det möjligt för biblioteket att nå alla personer i målgruppen? 
Vilken typ av behov finns det i den här gruppen? Vilken typ av behov 
är det möjligt att möta? Hur ska verksamheten se ut hos oss? Finns 
det ett samförstånd bland bibliotekets personal om vilken nivå som är 
rimlig? Finns det ett samförstånd mellan personalen och politikerna 
om nivån? Alla dessa frågor och fler därtill kan vi tänka oss uppstår 
på ett bibliotek där man av olika anledningar vill titta närmare på sitt 
uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade. Vi 
har valt att göra ett förslag till taxonomi för Boken Kommer-verksam-
heten då vi uppfattar den som allmänt förekommande.

8 Siffror från Biblioteken 2011. Tabell F.12 och www.scb.se
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Förslag till taxonomi 
gällande folkbibliotekens 
tjänst Boken Kommer 

Nivå 7. Den strategiska nivån för vad tjänsten Boken 
Kommer innebär för kommunen är identifierad 
och formulerad och det finns en vision och plan för 
vidareutveckling av tjänsten 
Exempel: Verksamhetsplaner. Kvalitetsgarantier. Tjänsten är 
beskriven i biblioteksplanen. 

Nivå 6. Formell samverkan är upprättad
Exempel: Nedladdningstillstånd. Avtal med äldreboende. 
Överenskommelser med t.ex. biståndshandläggaren. Formell 
samverkan med olika aktörer.

Nivå 5. Olika nivåer och varianter av vad tjänsten 
Boken Kommer kan innehålla och vad det betyder för 
biblioteket (organisation, medieinköp, tidsåtgång etc.) är 
identifierade och formulerade
Exempel: Antal avsatta timmar och medieanslag för verksamheten. 

Nivå 4. Kontaktytorna [Möjliga samverkanspartners] 
för delar av tjänsten Boken Kommer (leverans, 
medieutbud, marknadsföring etc.,) är identifierade
Exempel: Hemtjänst, äldreboende, syn- och hörselinstruktör, 
vårdcentral, hjälpmedelscentral, träffpunkter, volontärverksamhet 
och hemtjänst m.fl.

Nivå 3. Biblioteket 
har identifierat 
målgruppen för 
tjänsten Boken 
Kommer
Exempel: Var finns 
målgrupperna i 
kommunen? Äldre, sjuka 
och så vidare.

Nivå 2. Biblioteket marknadsför 
tjänsten Boken kommer
Exempel: Info på webbsidan, utskick, 
direktreklam, broschyrer, artikel i lokala 
tidningen, information om tjänsten på olika 
håll i kommunen, delge information vid 
lämpliga tillfällen t.ex. arbetsmöten för olika 
yrkesgrupper osv.

Nivå 1. Biblioteket tillhandahåller tjänsten Boken 
Kommer
Exempel: Boken kommer finns i kommunen, för den som själv 
efterfrågar tjänsten. Medveten kring vissa målgrupper finns men 
tjänster erbjuds inte.

Taxonomin har utarbetats i 
samband med arbetsmöten 
för social- och uppsökande 
verksamhet inom Stockholms 
län som Karin Sundström 
och Cecilia Bengtsson, 
utvecklingsledare vid 
Regionbibliotek Stockholm 
hållt i.
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Verksamheten Mångspråk
Ett annat verksamhetsområde som biblioteken ska ägna särskild upp-
märksamhet åt är personer med annat modersmål än svenska och 
nationella minoriteter. I januari 2010 trädde lagen om nationella mi-
noriteter och minoritetsspråk i kraft. Lagen innefattar ett grundskydd 
som bland annat säger att det allmänna har ett särskilt ansvar för att 
skydda och främja de nationella minoritetsspråken och ska även främ-
ja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla 
sin kultur i Sverige och att barns utveckling av en kulturell identitet 
och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.
 I den nationella biblioteksstatistiken anges antal tidningar och tid-
skrifter på svenska respektive utländska språk. I övrigt finns ingen 
speciell statistik att ta fasta på. Svensk Biblioteksförening gav 2011 ut 
rapporten Biblioteken och de nationella minoriteterna som bygger på en 
enkät som gått ut till alla kommuner. Resultatet från kartläggning-
en visar att ”de svenska folkbiblioteken har en synnerligen begränsad 
verksamhet riktad mot de av staten definierade fem nationella mino-
ritetsgrupperna judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och samer. 
Detta gäller såväl i beståndsutveckling och förvärv som i olika verk-
samheter och former för samarbeten.”9 Återigen verkar det finnas fog 
för att påstå att biblioteken har ett utvecklingsområde! Emellertid tror 
jag de flesta av oss är medvetna om att ett stort och omfattande arbete 
görs för personer som talar andra språk än svenska även om verksam-
heten riktad till våra minoritetsspråk inte är särskiljd. Antologin Det 
mångspråkiga biblioteket: en nödvändig utopi ger många exempel på 
det. 

9 Biblioteken och de nationella minoriteterna (2011), s. 2
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Förslag till taxonomi 
gällande folkbibliotekens 
arbete med mångspråk 

Nivå 7. Uppdrag och mål för verksamheten är tagen i nämnd
Se bl.a. UNESCOs folkbiblioteksmanifest ”Folkbiblioteket skall som lokalt 
kunskapscentrum göra alla slag av kunskap och information lätt tillgänglig 
för sina användare.
Folkbiblioteket är till för alla, oberoende av ålder, ras, kön, religion, 
nationalitet, språk eller samhällsklass. Särskilda tjänster skall kunna 
erbjudas dem som av någon anledning inte kan utnyttja det gängse utbudet, 
exempelvis språkliga minoriteter.”

Nivå 6. Plan för verksamheten formulerad
Exempel: Medieplan och verksamhetsplan

Nivå 5. Identifierat andra aktörer i lokalsamhället. 
Viss verksamhet organiseras och planeras 
tillsammans
Exempel: Samordning av medieinköp med SFI. 
Programverksamhet tillsammans med intresseföreningar.

Nivå 4. Viss 
verksamhet på 
andra språk 
Exempel: Sagostunder 
på andra språk än 
svenska. Språkcaféer 
 Nivå 3. Identifierat målgruppen – demografisk, 

språklig, kulturell analys av lokalsamhället
Exempel: Resurser inventerats och medieplan skriven

Nivå 2.  Material, information och 
skyltar i biblioteket är översatt till 
flera språk 
Exempel: Demokratisk utrustning relevant 
för målgruppen tillhandahålls. SFI-studenter 
kommer till biblioteket och får information. 
Minibibliotek m böcker på olika språk till 
förskolor

Nivå 1. Inlån av böcker/media. Inköp av media 
Exempel: Bokpåsar med böcker på flera språk på förskolan. 
Depositioner från IB.

Taxonomin om arbetet med 
mångspråk utarbetades under 
en utbildningsdag inom projektet 
Kompobib 2012. 
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Verksamheten digital delaktighet
Den nationella kampanjen Digidel 2013 vill få 500 000 fler svenskar 
digitalt delaktiga. Många bibliotek deltar i kampanjen och de flesta 
bibliotek har någon slags verksamhet som syftar till att höja den di-
gitala delaktigheten. Ibland kanske man inte ens tänker på det – det 
är självklart att man visar hur man öppnar ett e-postkonto samtidigt 
som man välkomnar och registrerar en ny biblioteksanvändare till ex-
empel. Andra tycker inte att det är uppgifter som ingår i bibliotekets 
kärnverksamhet. Oavsett åsikt är detta en fråga som behöver diskute-
ras och vi hoppas taxonomin kan vara till hjälp i diskussionerna!
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Nivå 7. Biblioteket har ett formulerat kommunalt 
uppdrag att bidra till ökad digital delaktighet bland 
kommunens invånare. I uppdraget ingår samverkan 
med andra lokala aktörer
Kommunen har en handlingsplan för digital delaktighet och 
biblioteket är en av aktörerna i gruppen. All personal på 
biblioteket har kunskap om handlingsplanen och den kompetens 
som behövs för att bidra med sin del.

Förslag till taxonomi gällande 
folkbibliotekens arbete med 
digital delaktighet

Nivå 6. Biblioteket arrangerar handledning av digitala 
tjänster tillsammans med annan aktör i lokalsamhället 
Seniorsurf i samarbete med pensionärsförening, arrangerar IT-
mässor tillsammans med övriga i lokalsamhället.

Nivå 5. Viss personal på biblioteket erbjuder 
handledning av digitala tjänster vid bokade tillfällen
Bibliotekarie som bokar tid med besökare för att hjälpa denne 
skaffa e-leg.
Fasta tider varje vecka för handledning om t.ex. att betala 
räkningar, skaffa e-post.
Boka en digital bibliotekarie

Nivå 4. Biblioteket ser som sin uppgift att också handleda 
om digitala tjänster utanför bibliotekets verksamhet
Handleder i infopunkter om e-post, bidragsansökan etc.

Nivå 3. Biblioteket 
ordnar digital 
verksamhet för 
användare som inte 
behöver handledning
Speldatorer och aktiviteter 
kopplade till spel, abonnerar 
på databaser för t.ex. 
släktforskare

Nivå 2. Biblioteket handleder om 
egna digitala tjänster
Förklarar hur nedladdning av talböcker 
och e-böcker går till, handleder 
användare till att låna om och söka i 
bibliotekskatalogen.

Nivå 1. Biblioteket erbjuder digital information och 
tillhandahåller datorer samt nätverk
Erbjuder olika e-tjänster via sin webb. Upplåter datorer till 
besökare, tillhandahåller datorer och (trådlöst) nätverk som man 
kostnadsfritt kan använda.

Referensperson till denna taxonomi 
har varit Ann Wiklund, samordnare för 
läns- och regionbibliotekens arbete i 
Digidel 2013
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Taxonomier i praktiken
Boken Mäta och väga – om statistik och effektivitet på folkbibliotek har
ett kapitel om taxonomier. Sedan boken publicerats har flera försök 
till tillämpningar av taxonomier i praktiken skett på olika platser i 
landet. I det här avsnittet vill jag beskriva de exempel på praktisk 
tillämpning som kommit till min kännedom.
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Exemplet Huddinge
Huddinge bibliotek har fyra utvecklingsledare som var och en ska 
utveckla en taxonomi för sitt uppdrag som är: digital delaktighet, IT, 
kommunikation och läsfrämjande. De fyra utvecklingsledarna ska 
ta fram taxonomierna tillsammans med personalen. De ska träffa all 
personal i workshops där alla ska diskutera frågorna

1.  Var står vi idag?
2.  Vart vill vi komma?
3.  Hur når vi dit?

All personal ska vara med och ta fram alla taxonomier. 
 Varje utvecklingsledare gör sen ett utkast till taxonomi för sin verk-
samhet och personalen deltar i ytterligare en workshop kring respek-
tive utkast. Därefter sker ytterligare bearbetning och analys innan ett 
färdigt förslag presenteras. För varje taxonomi ska en gemensam läg-
stanivå beslutas. Denna lägstanivå ska alla biblioteksenheter erbjuda 
och därmed garantera en likvärdig service. Det står sen en filial fritt 
att lägga sig på en högre nivå om man så vill, men det är alltså inte 
möjligt att välja en lägre nivå än den som man gemensamt bestämt.
Arbetet med taxonomierna beräknas vara klart i december 2013.

Exemplet Södertälje
Redan i inledningen av denna bok skriver jag om Södertälje. Bib lio-
teks che fen Anja Dahlstedt har varit en viktig person i arbetet med 
att ta fram nya taxonomier och i diskussionerna kring användandet 
av dem. Anja Dahlstedt stångades länge i diskussioner kring folkbib-
liotekets service till KOMVUX-elever med ansvarig person för den 
verksamheten utan något genombrott, men när hon presenterade en 
taxonomi (se s. 44-45) blev det tydligt för alla inblandade vad som 
diskuterades. De olika nivåerna för vad biblioteket kan erbjuda vux-
enstudenterna blev konkretiserade. Diskussionen kunde ta ett steg 
framåt. 

Södertälje har sedan fortsatt arbetet med taxonomier och har utar-
betat en som används i skolans systematiska kvalitetsarbete (SKA). 
Utbildningskontoret skriver:

”I den SKA-mall som skolorna använder finns specifika frågor om 
hur skolan skattar sin egen skolbiblioteksverksamhet utifrån den tax-
onomi (skala) som beskriver olika kvalitativa nivåer av skolbibliotek. 
Dessutom förväntas skolorna beskriva hur de planerar att agera för 
att utveckla sin skolbiblioteksverksamhet.” Taxonomin presenteras på 
nästa uppslag.

Ytterligare en taxonomi, som behandlar filialverksamheten, är under 
arbete.
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Taxonomi för skolbibliotek
Exemplet Södertälje

7. Formaliserad och fördjupad samverkan kring 
gemensamma uppdrag
Kompetensen från båda verksamhetsdelarna används aktivt för att 
stödja elevernas lärandeprocesser. Bibliotekspersonalen involveras 
i planering, utvärdering och uppföljning av resultat.

6. Samverkan kring gemensamma uppdrag
Ett gemensamt uppdrag är identifierat och delvis formaliserat – inte 
på alla nivåer. Regelbunden strukturerad samplanering.

5. Samarbete kring gemensamma uppdrag
Ett gemensamt uppdrag är delvis identifierat. Samarbete sker 
slumpvis och beroende på personliga kontakter och initiativ.

4. Lärare förser skolbiblioteket med information
Vissa av skolans lärare förser biblioteket med information 
om terminsplanering, t ex LPP:er som hjälper biblioteket 
att tillhandahålla tjänster som stödjer elevernas 
lärandeprocesser.

3. Samarbete kring 
tjänster och kompetens
Bibliotekets resurser 
används av vissa lärare för att 
komplettera undervisningen. 
Samarbete sker slumpvis 
och beroende på personliga 
kontakter och initiativ. 
Elever eller lärare får begärd 
information eller material som 
de uttryckligen ber om.

2. Icke-organiserade biblioteksbesök
Skolans lärare besöker biblioteket med sina klasser utan särskild 
vägledning från bibliotekspersonal.

1. Biblioteket som lagerlokal
Skolbiblioteket påverkar inte undervisningen. Biblioteket tjänar som 
bokförråd med självbetjäning.
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Exemplet Upplands Väsby
I samband med den genomlysning av barnverksamheten som Upp-
lands Väsby gjorde tillsammans med Regionbiblioteket fick dåvaran-
de barnbibliotekarien Emma Söderblom inspiration till att använda 
taxonomier. Hon hade med sig taxonomin till möte med BVC och 
de använde den som underlag vid diskussion om samarbetet som det 
varit och om vad de ville framåt. Emma tyckte att taxonomin var bra 
att utgå ifrån, att den bidrog till att konkretisera samtalet. Emma ser 
taxonomin främst som ett internt arbetsredskap och vill inte använda 
den gentemot t.ex. politiker av rädsla för att politiker skulle kräva nivå 
7, utan att förstå vilka resurser som krävs för att uppnå nivån.

Exemplet Uppsala län
I Uppsala län har en sektorsövergripande överenskommelse inom 
länet för samarbete/samverkan kring de yngsta barnens språk- och 
läsutveckling antagits. För att få en hållbar struktur och kontinuitet 
i samarbetet kring de yngsta barnens språk- och läsutveckling har 
en taxonomi för samverkan/samarbete utarbetats (Se bil.) Överens-
kommelsen har undertecknats av länets Hälso- och sjukvårdsdirektör 
och Kulturdirektör och motsvarande chefer på kommunal nivå i de 
sju kommunerna inom Uppsala län. I och med undertecknandet har 
man kommit överens om att från och med den 1 april 2013 samverka 
enligt taxonomin. Ambitionen är att fortsätta det nätverksarbete som 
påbörjats genom projektet. Målet är att under treårsperioden nå sam-
verkan enligt nivå 6. Överenskommelsen följs upp årligen. Inför en 
eventuell förlängning gör Länsbibliotek Uppsala en kartläggning som 
beaktas vid en eventuell revidering inför en ny treårsperiod. Arbetet 
med nästa överenskommelse påbörjas januari 2016.
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Nivå 6. Samverkan i lokala Språknät
Lokala Språknät med representanter från BVC, bibliotek och familjecentraler/ 
Öppna förskolan samverkar regelbundet kring det gemensamma uppdraget: 
barnets språkutveckling. Samverkan sker utifrån lokala förut sättningar och utifrån 
respektive profession. Biblioteket är sammankallande, ansvarsfördelning och 
tidsplan för aktiviteter planeras och utvärderas gemensamt vid två tillfällen per år. 

Nivå 5. Samverkan kring föräldraträffar
Planerat samarbete mellan BVC, bibliotek, familjecentraler/Öppna förskolan 
sker kring lokala föräldraträffar med målet att de ska bli likvärdiga oavsett 
var i kommunen man bor. Varje verksamhet definierar tydligt sin roll i 
sammanhanget. Barnhälsovård/Familjecentral är sammankallande, planering 
och utvärdering sker vid ett tillfälle per år. 

Nivå 4. Samverkan för barn med språkstörningar
För de vanligaste språkstörningarna har ”språkryggsäckar” med böcker och 
lekmaterial efter en halländsk modell tagits fram inom projektet Språknätet. 
Barnlogoped instruerar hur de används och skriver ut ett ”recept”. 
Ryggsäckarna finns för utlån på biblioteken. Förutom detta samarbetar 
barnlogoped och barnbibliotekarie kring upplägg och genomförande av en 
föreläsning öppen för alla föräldrar med små barn. Länsbibliotek Uppsala är 
sammankallande och föreläsningen erbjuds på valda orter i länet en gång per år. 

Nivå 3. Gemensam fortbildning 
för kunskapsspridning
En gång per år inbjuder Länsbibliotek 
Uppsala till ett fortbildningstillfälle 
kring ny forskning och ”best practice” 
kring samverkan, flerspråkighet eller 
något annat ämne av gemensamt 
intresse. Fortbildningen genomförs 
i samråd med Barnhälsovården, 
familjecentraler/Öppna förskolan och 
Länslogopedin. Samma innehåll erbjuds 
vid två tillfällen för att så många som 
möjligt ska ges möjlighet att delta.

 
Nivå 2. Samarbete kring gåvoboken och foldrar 
Barnhälsovården ansvarar för utdelning av presentkort för gåvoboken och 
ABC- droppar till föräldrarna samt arbetar med språkväska och film enligt 
rekommendationer. 
Biblioteken står för kostnad och distribution av ABC-droppar till 
Barnavårdscentralerna samt att, vid hämtning av gåvoboken ge föräldrarna 
”det lilla extra” om barnbiblioteks-verksamheten för att locka föräldrarna till 
biblioteket. Gåvoboken bör kompletteras med ytterligare en lokal gåvobok 
under barnets förskoleår.
Länsbiblioteket bekostar gåvoboken samt står för sammanställning av 
hämtstatistik. Länsbiblioteket samordnar också inköpen av ABC-dropparna samt 
distribution av presentkorten.
Familjecentraler/Öppna förskolan och Barnlogopedin stöder samtliga processer 

Nivå 1. Samarbete i form av kontaktnät för 
information
En kontaktperson för samarbetet kring barns 
språkutveckling utses på varje enhet inom res-
pektive verksamhet. Länsbiblioteket ansvarar för 
att listan uppdateras en gång per år. Kontaktper-
sonerna känner till och informerar om överens-

kommelsen samt det material om barns språkutveckling som finns. 
Kontaktpersonen känner även till och informerar om det webba-
serade material som producerats för publicering på Uppsala läns 
webbibliotek, Bibli.se, Rikshandboken-bhv.se, Familjecentraler.se 
och logopedforum.se

Taxonomi för 
sektorsövergripande 
samarbete/samverkan 
kring de yngsta 
barnens språk och 
läsutveckling i 
Uppsala län
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Exemplet Ale
Kultur i väst erbjöd för några år sedan en kurs i aktionsforskning. 
En av deltagarna var barnbibliotekarien i Ale kommun. I sin rapport 
från sitt utvecklingsarbete beskriver Hanna Franzén Antelid hur hon 
använt taxonomin Samarbete mellan bibliotek och förskola vid självut-
värderingen:

Exemplet Håbo
Håbo kommun diskuterade inom Kultur- och fritidsförvaltningen 
taxonomier under 2011 och hade som ambition att införa taxonomier 
som ett alternativt mätinstrument i förvaltningen. Samtidigt inför-
des målstyrningsprogrammet Stratsys10 i kommunen och svårigheter 
med att få taxonomierna att passa med Stratsys i kombination med 
chefsbyten i kommunen gjorde att arbetet tyvärr strandade. Biblio-
teket planerar att använda taxonomin som beskriver samarbete med 
barnavårdscentralen som underlag för utvärdering och utveckling av 
det samarbete man redan har.

10 Stratsys AB är leverantör av programvaror och tjänster inom verksamhetsstyrning

4.3 Samarbetet utifrån taxonomierna – då och nu

I höstas när vi på biblioteket noterade att förskolorna sällan 
kom till biblioteket och lånade böcker skulle man ha kunnat 
gradera samarbetet mellan bibliotek och förskola som att 
det låg någonstans mellan nivå 1, dvs. ”var och en sköter 
sitt” och nivå 2, dvs. ”Viss samverkan där man identifierat 
varandra som aktörer”. Bibliotekets personal fanns tillhands 
när någon från förskolan besökte oss, men man utnyttjade inte 
barnbibliotekariens kompetens nämnvärt.
 Idag efter att jag har arbetat aktivt med förbättringsområdet 
under några månader tycker jag mig se att samarbetet befinner 
sig något högre upp på taxonomiskalan. Nu är samarbetet 
snarar någonstans mellan nivå 3, dvs. ”Viss samverkan där 
respektive kompetens identifierats” och nivå 4, dvs. ”Närmare 
samverkan men beroende av personliga initiativ och kontakter”. 
Det skiljer naturligtvis en del mellan de olika avdelningarna. 
Jag upplever att ett par avdelningar verkligen tog fasta på det 
jag sa vid mitt besök, t.ex. att biblioteket kan hjälpa till vid 
temaarbete och boktips m.m. Självklart ska man inte nöja sig 
med detta. Efter att denna kurs är slut kommer jag att fortsätta 
mitt arbete, vilket förhoppningsvis kommer att leda till att 
samarbetet förstärks och fördjupas ytterligare. Högre upp på 
taxonomiskalan ska vi komma!

Franzén Antelid (2011)
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Fortsättning följer?
Alla taxonomier i denna bok inleds med ordet ”Förslag”. De är alla 
tänkta att användas som ett stöd i verksamhetsutveckling; vid start av 
ett samarbete, vid utvärdering eller vid diskussioner om mål, visioner 
och uppdrag. Att vi använt ordet Förslag betyder förstås att vi öpp-
nar för andra förslag och hoppas på experiment och revideringar. Det 
finns alltid en risk med att lista målnivåer, då de kan konservera en 
verksamhet genom att målen definieras och fastlåses – Det kan upple-
vas som färdigtänkt! Men vi kan behöva dessa listor i en viss del av ut-
vecklingsprocessen för att reda ut vad vi menar med olika begrepp och 
för att konkretisera, bryta ner begreppen till praktisk tillämpning. Att 
inta ett kritiskt och ständigt reflekterande förhållningssätt till själva 
taxonomierna är viktigt – om verksamheten tagit stora språng kanske 
ni ”vuxit ur” taxonomin och behöver ändra nivåerna! Kanske kan 
våra försök till strukturering stämma precis med hur ni tänker eller 
har organiserat ert arbete. Kanske stämmer de till viss del men vi har 
missat viktiga aspekter – gör då som man gjort i Södertälje: skriv om 
så att det passar er! Kanske tycker ni att det saknas taxonomier som 
beskriver just ert arbete – gör som Huddinge bibliotek: skapa helt nya 
taxonomier! Kort sagt: taxonomierna är era att använda!
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