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Abstract:  The purpose of this Master’s thesis is to accomplish an                                                    
  understanding for children’s librarians’ purchases of juvenile 
  books. Two main questions are to be answered: 
 

- Which considerations do children’s librarians do when 
buying juvenile books and which goals and motives are 
behind their purchases? 

- What do children’s librarians think that their knowledge 
and competence consists of and how is that knowledge 
useful when buying juvenile books? 

 
To answer the questions qualitative interviews with five 
children’s librarians have been carried out. The material has 
been analyzed through a theoretical construction consisting 
of theories about collection development, book selection and 
quality judgments. The conception “tacit knowledge” (silent 
knowledge) from Michael Polanyi has also been used for in-
terpretation.  The findings show that children’s librarians do 
several different judgments when deciding to buy a book. 
These judgments can be divided into three main categories: 
judgments about quality, judgments concerning the needs of 
users and judgments about collection development. Their 
motives behind their purchases are to buy books that can 
provide reading stimulation, language development and per-
sonal development for the young readers. The children’s li-
brarians say that knowledge about books, about young peo-
ples reading preferences and knowledge about their own li-
brary collection is what constitutes their competence.       
 
   

Nyckelord: barnbibliotekarier, inköp - och urvalsarbete, ungdomsböcker, 
barnbibliotekariekompetens   
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1 Inledning och bakgrund  

Under vår utbildning har vi många gånger diskuterat frågor som rör barnbibliotekariers 
inköp och urval av böcker och andra medier. Detta är intressanta frågor att studera då 
barnbibliotekariernas val många gånger avgör vad barnen och ungdomarna får tillgång 
till på biblioteket. Vi har även diskuterat mycket kring bibliotekens mål och biblioteka-
riers kunskap. Jag vill med min uppsats ge en inblick i vad några bibliotekarier ute på 
fältet själva anser att de har för mål och motiv till sina inköp och utifrån vilka premisser 
detta görs.  
 
En del har skrivits om vilka hjälpmedel barnbibliotekarier har vid sitt urvalsarbete och 
även om hur inköpsarbetet kan gå till praktiskt1. Tydligt är att BTJ:s (Bibliotekstjänsts) 
sambindningslistor med recensioner/lektörsomdömen är starkt vägledande för barnbib-
liotekariers inköp. Ganska mycket finns även skrivet om vad som anses vara bra respek-
tive sämre litteratur för barn utifrån olika motiveringar. Exempel på en sådan debatt har 
varit skräplitteraturens funktion för barns läsning och dess plats på biblioteket (Sörensen 
& Zawila, 1997, 23ff).    
 
Sambindningen har många gånger utsatts för kritik, men faktum kvarstår att den har en 
betydande roll för vad barnbibliotekarier köper in (Sörensen & Zawila, 1997, 30ff). Om 
en bok fått ett dåligt lektörsomdöme resulterar det ofta i att den inte köps in till bibliote-
ket (Sörensen & Zawila, 1997, 68). Om barnbibliotekarierna, som de till synes verkar 
göra, lämnar över stora delar av de litteraturkritiska övervägandena åt BTJ:s lektörer 
och andra recensenter och följer deras omdömen, vilka ytterligare ställningstaganden 
gör de då när de väljer ut vilka böcker som ska köpas in till just deras bibliotek? Hur ser 
de motiv och tankar som ligger bakom inköpen ut? Styrs inköpen främst av bokens kva-
litet, användarnas efterfrågan, bibliotekariens smak eller kanske av att boken är ett bra 
komplement till det befintliga beståndet? Hur tänker barnbibliotekarierna och vad tar de 
i beaktande när de står inför uppgiften att välja ut passande böcker att köpa in? Finns 
liknande ståndpunkter och urvalskriterie r hos barnbibliotekarier eller varierar motiven 
från person till person?     
 
Jag vill således i min uppsats fokusera på barnbibliotekariernas motiv, resonemang och 
överväganden i samband med inköp av böcker och då särskilt gällande skönlitteratur för 
ungdom. Jag anser att ungdomar till skillnad från vuxna är mer beroende av biblioteket 
för sin fritidsläsning då de inte i samma utsträckning har möjlighet att själva köpa de 
böcker de vill ha. Ungdomar är heller inte lika styrda av föräldrar och förskola/skola 
som mindre barn kan tänkas vara utan väljer mer självständigt om de vill komma till 
biblioteket och vad de vill läsa. De utgör även en slags mellangrupp som är svår att pla-
cera i bibliotekens nuvarande uppdelning mellan barn och vuxenlitteratur. Ur ett använ-
darperspektiv är det därför viktigt att biblioteket har en genomtänkt inköpspolitik och 
kan erbjuda något som passar denna användargrupp om biblioteket ska få en viktig 
funktion för dessa användare. Barnbibliotekariernas inköps - och urvalsarbete får såle-
des stor betydelse. 
 
                                                 
1 För vidare resonemang, se t.e.x. Nilsson  & Synnermark (1997). Urvalsunderlag och debatt i samband 
med inköp av barn och ungdomslitteratur - Intervjuer med barnbibliotekarier. Borås: Magisteruppsats vid 
Högskolan i Borås vid institutionen Bibliotekshögskolan och Sörensen & Zawila (1997). Barnbibliotek a-
riers urvalsarbete: Praktiska rutiner och hjälpmedel från 1940-talet till idag. Borås: Magisteruppsats vid 
Högskolan i Borås vid institutionen Bibliotekshögskolan 
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Bakomliggande motiv till beslut är intressant att studera då det möjliggör ett kritiskt 
förhållningssätt till saken i fråga. I detta fall kan det handla om att utröna om t.e.x en 
särskild uppfattning om litteratur, gemensam värderingsgrund eller pedagogiska syften 
ligger bakom barnbibliotekariernas val vid inköp då det kan tänkas få följder och kon-
sekvenser för användarna. Inköpsfrågan är komplex och mångsidig men viktig då bibli-
otekens ekonomi är begränsad. Urval måste göras. Viktigt är också att barnbiblioteka-
riekompetensen görs synlig eftersom barnbibliotekarierna har stort inflytande över vad 
som finns på biblioteken och därmed påverkar vad ungdomarna får tillgång till. Vad 
anser barnbibliotekarier själva att deras kunskap består av och hur beskriver de sin kun-
skaps innehåll och hur detta kommer till användning vid inköp av ungdomsböcker?    

 

1.1 Bakgrund  
 
Ulla Forsén (2000) nämner inköpsfrågan i kapitlet Att bygga broar - skönlitteraturen 
och bibliotekets roll som ingår i Den sköna skönlitteraturen. Hon menar att kommunen 
har ansvar för biblioteken och för vad som köps in. Målen från kommunen är ofta gene-
rella och i Bibliotekslagen nämns inget specifikt om mediabeståndets utseende (Forsén, 
2000, 28). Biblioteken ges härmed stor fr ihet att fritt välja. Om bibliotekens inköpsarbe-
te uttrycker Forsén fö ljande:  
 

I kraft av vår utbildning, av bibliotekstraditioner, agerar vi trots vår frihet i stora drag ändå på ett 
likartat sätt. Utgivning, mediaanslag, befintligt bestånd, kommunens struktur, biblioteksbesökarnas 
vanor, aktiv efterfrågan, hur vi tänkt arbeta med boken i fråga, personalens kompetens, persona-
lens mål, eventuella politikermål – alla dessa faktorer samverkar, som en till alla delar sällan med-
vetandegjord överbyggnad vid varje urvalstillfälle. (Forsén, 2000, 29). 

 
Fortsättningsvis i denna uppsats är syftet att försöka synliggöra i alla fall vissa delar av 
den, för att låna Forséns uttryck, ibland omedvetna överbyggnad som påverkar barnbib-
liotekarier vid deras inköp av ungdomsböcker. 
 
I början av mitt uppsatsskrivande fann jag även en artikel i Dagens Nyheter, skriven av 
Lina Kalmteg, som behandlade folkbibliotekens urvalsarbete. Titeln löd: Bibliotekens 
urvalsarbete under lupp och handlade om ett pilotprojekt som en del bibliotek i Stock-
holms kommun inlett. Idén gick ut på att låta fristående företag (BTJ i detta fall) göra en 
del av mediaurvalen åt biblioteket utefter en mall man tillsammans med personalen 
kommit överens om (Kalmteg, 2005, 4). Tanken bakom projektet var att frigöra tid för 
personalen till att ägna sig åt annat, t.e.x ”smalare” litteratur (ibid.). Utvärderingen av 
projektet visade att vissa ur personalen uttryckte en ilska och rädsla inför ett eventuellt 
urholkande av deras yrkesroll på grund av försöksverksamheten. Denna artikels innehåll 
ställer frågan om bibliotekariens roll och funktion i inköpssituationen på sin spets. I 
uppsatsen görs vidare ett försök att beskriva barnbibliotekariers tankar kring sin egen 
roll och kompetens och kring de avgöranden de gör i samband med inköp av ungdoms-
böcker.  
 
Att just inköp av ungdomsböcker valts som studieobjekt kan ses mot bakgrund av Bib-
liotekslagen, som i sin 9: e paragraf tydligt uttrycker att:   
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Folk - och skolbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att er-
bjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språk-
utveckling och stimulera till läsning. (Bibliotekslagen) 

 
Barn och ungdomar ges härmed stor plats i lagtexten då särskild uppmärksamhet skall 
riktas mot denna grupp. Inte mycket finns heller skrivet om just barnbibliotekariers mål 
och motiv till inköp av ungdomsböcker. Inköp av ungdomsböcker är även intressant att 
studera då man kan tänka sig att bedömningskriterier och inköpsavgöranden kan se oli-
ka ut jämfört med dem som görs kring både barn - och vuxenlitteratur. Denna jämförel-
se görs dock inte i uppsatsen.  
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2 Problemformulering och syfte 

Få formella riktlinjer tycks finnas för hur inköp ska gå till, och de som existerar är rela-
tivt allmänt hållna (Forsen, 2000, 28). Mycket frihet ges till enskilda bibliotek och bib-
liotekarier när det gäller urvalsarbetet. Detta utgör grunden för uppsatsens problemfor-
mulering. Hur förhåller sig barnbibliotekarier till detta faktum och denna frihet till egna 
val? Hur avgör barnbibliotekarier vad som är lämpligt att köpa in? Vilka motiv och syf-
ten ligger bakom barnbibliotekariernas inköp och vad och vilka slags kunskaper använ-
der de sig av för att göra ett bra urval?  

2.1 Syfte  
 
Uppsatsen syftar till att få förståelse för barnbibliotekariers sätt att resonera kring inköp 
av ungdomsböcker. Vilka faktorer och motiv är viktiga vid inköpsavgörandet och hur 
uppfattar och beskriver barnbibliotekarierna själva sitt kunnande och sin kompetens i 
samband med urvalsarbetet? Resultatet ses ur ett aktörsperspektiv då det är barnbiblio-
tekarierna själva som står i fokus och får komma till tals. Detta övergripande syfte kan 
brytas ner i följande frågeställningar: 
 
1) Vilka överväganden gör barnbibliotekarier vid inköp av ungdomsböcker och 
vilka mål och motiv kan tänkas ligga bakom inköpen?  
 
2) Vad anser barnbibliotekarier själva att deras kunskap består av och hur an-
vänder de sig av den vid inköp av ungdomsböcker? 
 
Med mål och motiv menas främst barnbibliotekariernas tankar om beståndsuppbyggnad, 
bokens funktion och tänkta användande i biblioteksverksamheten samt vad barnbiblio-
tekarierna säger sig vilja uppnå med sina inköp. Detta kan påverka inköpsvalen och frå-
geställningen syftar till att synliggöra dessa bakomliggande motiv. Även resonemang 
om böckernas kvalitet kontra efterfrågan som influerande för barnbibliotekariernas in-
köpsval kommer in här. Vad barnbibliotekarierna anser är bra böcker är dock inte fråge-
ställningens huvudfokus varför ingen fördjupning görs i vad kvalitetsbegreppet som 
sådant betyder för informanterna utan främst en beskrivning av hur överväganden kring 
detta påverkar inköpen. Med överväganden åsyftas de avgöranden och bedömningar 
barnbibliotekarierna gör inför varje köp och vilka olika faktorer som tas i beaktande.  
 
Den andra frågeställningen avser barnbibliotekariernas egen uppfattning om sin kompe-
tens i inköpssituationen. Vad anser de att de kan som möjliggör för dem att göra bra 
urval? Här ställs frågor i stil med, vad anser du att din kompetens består av, hur har du 
lärt dig vad som är lämpligt att köpa in? Vad har du för erfarenheter av hur en bok tas 
emot av användarna och om ungdomskultur som kan vara viktigt att tänka på vid in-
köpsavgörandet? Fokus ligger på barnb ibliotekariernas egna beskrivningar av vad de 
anser att de kan, men också på en tolkning av hur kunskaperna kommer till användning 
och uttryck i barnbibliotekariernas praktiska inköpsavgöranden.    

2.1.1  Avgränsningar   
 
Uppsatsens frågeställningar är komplexa och berör många områden. För att ändå be-
gränsa studiens omfång koncentreras uppsatsen till att gälla svenska förhållanden, barn-
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bibliotekarier på folkbibliotek, och inköpsfrågor rörande skönlitteratur för ungdom. 
Med skönlitteratur för ungdom avses i första hand böcker som klassificeras uHc och 
uHce, svensk ungdomslitteratur samt ungdomslitteratur översatt till svenska, och som 
har ungdomar som tilltänkt målgrupp. Facklitteratur och andra medier har valts bort. 
Med inköps - och urvalsarbete menas vidare endast inköp och inte utgallring av böcker. 
Uppsatsen berör inte ungdomars läsning i realiteten eller utvärdering av barnbiblioteka-
riernas inköpsarbete i relation till vissa mål.  

2.1.2 Litteratursökningar  
 
Litteratursökningar genomfördes inledningsvis via Högskolan i Borås bibliotekskatalog 
Voyager, då bla ett antal magisteruppsatser återfanns. LIBRIS, Sveriges nationella data-
bas har använts med delvis lyckat resultat. Sökningar har gjorts i databaserna LISA, ISA 
och Nordiskt BDI-index, som är internationella. Dessa sökningar genererade dock få 
relevanta dokument. Söktermer som frekvent använts, i olika former och med dess eng-
elska motsvarigheter, är barnbibliotekarie, inköps - och urvalsarbete, ungdomsbok och 
beståndsuppbyggnad etc. Det har varit svårt att hitta material kring teoretiska principer 
för urval, inköp och beståndsuppbyggnad som rör just barn - och ungdomslitteratur samt 
forskning om barnbibliotekariers kompetens. Mycket material har hittats via andra do-
kuments källförteckningar.  

2.1.3 Definitioner  
 
Beståndsuppbyggnad: Arbetet med att bygga upp och planera bibliotekets samlingar. 
 
Bokprat: Tillfälle då en bibliotekarie presenterar en bok för åhörare. 
 
Btj-listor/sambindning: Bibliotekstjänsts lista med ”recensioner” och information om 
böcker som många bibliotek använder som urvalsunderlag vid inköp.  
 
Förvärvsplan/mediaplan: Plan efter vilken man arbetar för att systematiskt bygga upp 
bibliotekets bestånd. T.e.x kan avdelningarnas befintliga utseende beskrivas liksom 
eventuella kompletteringsbehov m.m. Planen ska underlätta arbetet med att uppnå bibli-
otekets målsättningar.  
 
Inköps - och mediepolicy: Dokument där bibliotekets målsättningar beskrivs t.e.x be-
träffande kvalitetsaspekter att tänka på vid inköp av litteratur.    
 
Lektör: Person som skriver omdömen i sambindningslistorna, utefter en särskild mall. 
 

2.1.4 Disposition  
 
Uppsatsens disposition utformas enligt följande: Kapitel 3 utgörs av en litteraturgenom-
gång som kan ses som en ytterligare fördjupning av bakgrunden till studien. Kapitel 4 
innefattar en redogörelse av uppsatsens teoretiska utgångspunkter och kapitel 5 beskri-
ver den metod som använts. Resultatredovisning sker i kapitel 6. Analys och diskussion 
kring materialet görs i kapitel 7. Kapitel 8 innehåller slutsatser i enlighet med fråge-
ställningarna och uppsatsen avslutas med en sammanfattning i kapitel 9. 
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3 Litteraturgenomgång  

Litteraturgenomgången bör ses som en ytterligare fördjupning av bakgrunden till studi-
en. Inledningsvis redogörs för fem magisteruppsatser där barnbibliotekariers inköpsar-
bete och kompetens undersöks. Därefter presenteras ungdomsboken som genre. Även 
hur inköpsfrågan behandlats historiskt i t.ex. olika handböcker tas upp. Kapitlet avslu-
tas med resonemang om kompetensbegreppet och kommunala målsättningar.       

3.1 Undersökningar av barnbibliotekariers inköpsarbete. 
  
Linda Sörensen och Magdalena Zawila (1997) tar i sin magisteruppsats Barnbiblioteka-
riers urvalsarbete, Praktiska rutiner och hjälpmedel från 1940-talet till idag upp frågan 
om barnbibliotekariers urvalsarbete. Författarna vill med sin uppsats göra en beskriv-
ning av vilka hjälpmedel barnbibliotekarier har haft till sitt förfogande vid inköp samt 
hur detta urvalsarbete har utförts praktiskt från 1940-talet fram till idag (Sörensen & 
Zawila 1997, 5). Undersökningen omfattar intervjuer med sex barnbibliotekarier och en 
källanalys av hjälpmedel för urvalsarbete som funnits, exempelvis sambindningen (Sö-
rensen & Zawila, 1997, 6). Teorierna som presenteras berör främst beståndsuppbygg-
nad. Tydligt är det faktum att sambindningens lektörsomdömen idag har stor inverkan 
på barnbibliotekariernas inköp (Sörensen & Zawila 1997, 32). Praktiskt sker urvalsarbe-
tet överlag på bokmöten där flera bibliotekarier diskuterar och går igenom olika inköps-
förslag (Sörensen & Zawila, 1997, 40). Dock görs inga djupgående analyser av barnbib-
liotekariernas överväganden och motiv till inköp i uppsatsen. Sörensen och Zawila 
nämner kortfattat olika faktorer som kan påverka barnbibliotekariernas inköp. Exempel 
på sådana är trender i debatten kring barn - och ungdomslitteratur, likaså kan bibliote-
kens ekonomiska situation och barnbibliotekariernas utbildning inverka på inköpen (Sö-
rensen & Zawila, 1997, 76). Dessa tänkbara påverkansfaktorer är dock inget författarna 
resonerar djupare kring.  
 
Även Olof Berger-Kleber och Emma Hermansson (2001) berör barnbibliotekariers ur-
valsarbete i sin magisteruppsats Man silar mygg och sväljer kameler ibland, Urval och 
beståndsarbete på några svenska barn - och skolbibliotek. Undersökningen är en fall-
studie av sju svenska folkbibliotek. Författarna genomför intervjuer med inköpsansvari-
ga om bibliotekets inköpsarbete. Författarna har fokus på de undersökta bibliotekens 
målsättningar för beståndsarbetet och ställer sig frågan om bibliotekens behov och an-
vändande av förvärvsplaner. Författarna utvecklar även en egen modell över hur en så-
dan förvärvsplan skulle kunna se ut (Berger-Kleber & Hermansson, 2001, 2). I uppsat-
sen ligger teorier om beståndsuppbyggnad till grund för den teoretiska ansatsen och 
författarna finner att inte mycket är skrivet om just barnbibliotek i samband med detta 
(Berger-Kleber & Hermansson, 2001, 23). Begrepp så som måldokument, förvärvsplan 
och inköpspolicy är centrala för uppsatsen. Genom analysen med hjälp av sin egen mo-
dell synliggör författarna bibliotekariens avgörande roll i inköpsprocessen och resultatet 
visar att bibliotekarierna, vid sidan om kommunens ofta generella målformuleringar, 
inte har särskilt många och klara riktlinjer för hur inköpen ska gå till. Behovet av en 
förvärvsplan verkar dock inte vara stort och efterfrågas inte av de intervjuade bibliote-
karierna, som verkar nöjda med dagens rutiner (Berger-Kleber & Hermansson, 2001, 
67). Berger-Kleber och Hermansson drar slutsatsen att BTJ:s sambindningslistor har 
stor betydelse för bibliotekariernas inköp av böcker men att bibliotekarierna även ”med 
hjälp av sin erfarenhet och känsla av vad barn och ungdomar önskar bygger upp bestån-
det på biblioteken” (Berger-Kleber & Hermansson, 2001, 77). Andra faktorer som på-
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verkar inköpen är böckernas kvalitet, önskemål från låntagare, ekonomi samt biblioteka-
riens personlighet (Berger-Kleber & Hermansson, 2001, 65f).  
 
Att urvals - och inköpsavgöranden av barn och ungdomslitteratur till stor del grundas på 
bibliotekariers erfarenhet och kompetens är något Anna Nilsson och Katarina Synner-
mark (1997) finner stöd för i sin magisteruppsats Urvalsunderlag och debatt i samband 
med inköp av barn och ungdomslitteratur, Intervjuer med barnbibliotekarier. Ingen av 
deras tio intervjuade bibliotekarier använder heller någon förvärvsplan. Men de menar 
samtidigt att detta inte betyder att vad som helst köps in. Riktlinjer och kvalitetskrav 
finns hos varje bibliotekarie men de tycks vara svåra att definiera ( Nilsson & Synner-
mark, 1997, 43).  Bibliotekarierna gör uttalanden i stil med ”har vissa principer i bakhu-
vudet” och ” Svårt att sätta fingret på vad dessa är”. ”Man får bedöma varje enskild bok 
för sig ” eller ”det sitter liksom i ryggmärgen” (ibid.). Yrkeserfarenheten spelar också 
roll för ett framgångsrikt användande av sambindningslistorna. Bibliotekarie rna lär sig 
tyda olika lektörers sätt att skriva och söker vägledning av vissa ord och formuleringar i 
recensionen som underlättar för dem att snabbare kunna avgöra om en bok passar för 
inköp (Nilsson & Synnermark, 1997, 47). Författarna nämner begreppet förtrogenhets-
kunskap eller ”tyst kunskap”, hämtat från Ingela Josefssons tolkning av dess innebörd, 
som bakomliggande faktor till barnbibliotekariernas inköpsval. Med det menas att kun-
skapen inte kan uttryckas i ord. Kunskapen har tillägnats via kollegor och genom erfa-
renhet och tar sig uttryck i att barnbibliotekarierna t.e.x har vetskap om böckernas funk-
tion i biblioteksverksamheten (Nilsson & Synnermark, 1997, 55). Uppsatsen syfte är 
dock mer inr iktat på att undersöka barnbokens ställning med utgångspunkt i en för folk-
biblioteken oroväckande rapport från Statens kulturråd om barnbibliotekens minskade 
inköp samt att utröna huruvida ekonomiska nedskärningar har inverkat på urvalsarbetet. 
I syftet ingick även att göra en beskrivning av vilka hjälpmedel barnbibliotekarierna har 
vid urvalsarbetet med fokus på barnlitteraturkritiken och recensioners utformning (Nils-
son & Synnermark, 1997, 1). 

 

3.2 Undersökningar av barnbibliotekariers kompetens  
 
Om just barnbibliotekariekompetens skriver Emma Hjelm och Klara Karlsson (2000) i 
sin magisteruppsats Barnbibliotekarier är ganska kaxiga – några svenska barnbibliote-
kariers arbetssituation idag analyserad utifrån Pierre Bourdieus begrepp. Genom in-
tervjuer med barnbibliotekarier, bibliotekschefer och bibliotekskonsulenter framkom-
mer följande synpunkter om barnbibliotekariers kompetens: Barnbibliotekarier uppfa t-
tas av sina medarbetare idag som personer med specialkompetens på barnområdet och 
att denna statushöjning har kommit mer på senare år (Hjelm & Karlsson, 2000, 53). 
Barnbibliotekariers kunskap beskrivs som ”kompetens angående barnlitteratur” (ibid.). 
Vad som tillskriver barnbibliotekarier deras status är deras kunskap om barnböcker och 
hur man bemöter barn vilket ger dem en specialkompetens i förhållande till vuxenbibli-
otekarierna (Hjelm & Karlsson, 2000, 55).  
 
Även Angelica Gunnarsson (2001) har i sin magisteruppsats, De är ett väldigt nyfiket 
släkte, barnbibliotekarierna. En kvalitativ undersökning av hur 1900-talets samhälls-
förändringar påverkat barnbibliotekariernas arbetsuppgifter, kvalifikations och fort-
bildningsbehov, undersökt bland annat barnbibliotekariekompetens. Genom djupinter-
vjuer med barnbibliotekarier, bibliotekskonsulenter och bibliotekschefer framkom svå-
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righeter med att ge exempel på råa kunskapsdelar som utgör barnbibliotekariekompe-
tensen. På frågan om vilka kunskaper som är viktiga för en barnbibliotekarie att ha fick 
författaren främst förslag på egenskaper så som att vara aktiv, utåtriktad och engageran-
de som svar från bibliotekschefer och konsulenter (Gunnarsson, 2001, 42f). De inter-
vjuade barnbibliotekarierna ansåg dock inte att det krävdes särskilda personliga egen-
skaper (Gunnarsson, 2001, 42).  Kunskapsbitar som chefer och konsulenter, efter lite 
påtryckningar från författaren, ändå framhöll som viktiga för barnbibliotekarier var ve t-
skap om barnlitteratur och barnkultur (Gunnarsson, 2001, 43). Även pedagogiska kun-
skaper och omvärldskunskap dvs. insikter i barns levnadsförhållanden m.m. nämndes 
som önskvärda (Gunnarsson, 2001, 45). Barnbibliotekarierna själva såg bokkunskapen 
som det som var utmärkande för deras kunnande och som var vik tig att ha (ibid.). Alla 
informanter ansåg att kontinuerlig uppdatering inom barnboksutgivningsområdet var 
viktig kunskap för barnbibliotekarier, samt att ha ett intresse för sådan litteratur. Olika 
åsikter framkom om vad barnbibliotekarier bör ha för kunskaper om barn. En informant 
var tveksam till om kunskap om barns utveckling och språkutveckling egentligen ingick 
i barnbibliotekariers kompetens eller om de där fick lita till vad andra kunde, t.e.x för-
skollärare. Informanten menade dock att det inte skulle skada med sådana kunskaper 
också. Andra var av den åsikten att det var viktigt att veta något om barns utveckling för 
att kunna bemöta barn på ett passande sätt. Barnbibliotekarier kan gärna ha läst lite pe-
dagogik och psykologi samt ha vetskap om hur man kan arbeta med barn i grupp mena-
de dessa (Gunnarsson, 2001, 44).  
 
Mycket som framkommer i dessa två undersökningar tycks handla om kunskaper kring 
barn och ungdomslitteratur vilket kan ses som en förutsättning för en lyckad förmed-
ling. Bokkunskap och bokkännedom är till synes viktigt. Det tycks dock vara svårt att 
konkret beskriva vad barnbibliotekariekompetensen består av.  

 

3.3 Ungdomsboken  
 
Avsnittet om ungdomsboken syftar till att ge en beskrivning av genren som helhet. Här 
framkommer dess särart och motiv ges till varför det kan vara meningsfullt att skilja ut 
den från ”barnlitteraturbegreppet” och behandla enskilt så som görs i denna uppsats. 
Det finns en hel del skrivet om ungdomslitteratur och redogörelsen av ungdomsboken 
som fenomen har därför delats in i tre huvudgrupperingar. Kapitlet inleds med en histo-
risk översikt av den moderna ungdomsbokens framväxt med fokus på innehåll och ten-
denser. I nästa block görs ett försök till beskrivning av ungdomsbokens särart i fråga 
om dess utformning etc. Slutligen följer ett avsnitt där ungdomsbokens funktion, värde 
och behövlighet diskuteras. Denna ganska omfattande redogörelse visar på de olika 
förhållningssätt och inställningar som kan finnas till ungdomsboken. Hur barnbibliote-
karierna i studien upplever ungdomsboken som företeelse kan även tänkas påverka de-
ras mål och motiv till inköp varför denna redogörelse kan vara av värde.    

 

3.3.1 Historisk översikt 
 
Lars Furuland (1994) har i Ungdomslitteraturen, ord och bilder för barn och ungdom 
III ägnat en stor del åt ungdomsböcker. Furuland menar att det efter andra världskriget 
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startade en massmedial kultursatsning riktad mot ungdomar som grupp. Skarpare skilje-
linjer rådde gentemot vuxenvärlden och ungdomar fick vid denna tid egna utpräglade 
musikstilar, klädtrender, filmer och även särskilda ungdomsböcker (Furuland, 1994, 
13). Lena Kåreland (1994) skriver i Möte med barnboken linjer och utveckling i svensk 
barn - och ungdomslitteratur om ungdomsböcker som sprungna ur 1800-talets s.k. flick 
- och pojkböcker (Kåreland, 1994, 116). Dessa böcker byggde på starka uppfostrings-
ideal och förmedlade den tidens samhälles förväntningar på barnen t.e.x i fråga om 
könsroller (Kåreland, 1994, 117). Furuland menar att flick - och pojkböckerna vid andra 
världskriget blev mer lika varandra och att det i samband med ungdomskulturens om-
formningar bidrog till att skapa ”den könsintegrerade samtidsrealistiska ungdomsbo-
ken” (Furuland, 1994, 280). Furuland påpekar dock att flickbokens tendenser fortsatte 
att dominera och leva kvar vilket medförde att ungdomsböckerna snarare inriktades på 
att handla om mellanmänskliga relationer än på spänning och äventyr i främmande län-
der (Furuland, 1994, 286).  
 
Kåreland menar att den verkliga förändringen av ungdomsboken skedde under 1960-
talet (Kåreland, 1994, 119). 1960-talets och 1970-talets ungdomsböcker präglades av 
den nya tendensen till problematisering av verkligheten. Större kunskap om problemen i 
världen bidrog till en ifrågasättande hållning och vilja till debatt. Detta i kombination 
med en i Sverige god ekonomi och möjlighet till sociala åtgärder skapade en optimistisk 
anda där problem sågs som möjliga att lösa bara de gjordes synliga. Tankarna infiltrera-
de ungdomsboken som med sitt samhällskritiserande innehåll kom att användas flitigt 
som diskussionsunderlag i skolan (Furuland, 1994, 288). Kåreland benämner denna 
period av 1970-talets första hälft som socialrealismens (Kåreland, 1994, 119). Många 
gränsöverskridanden gjordes i fråga om nya ämnen i böckerna, många gånger tabube-
lagda, och ett användande av ett nytt fränare språk gav upphov till uttrycket jeansprosa 
(Kåreland, 1994, 120). Målet för denna tids böcker var att skapa kritiska läsare. Många 
böcker hade karaktär av reportage, och verklighetstrogna vardagsskildringar berättade i 
jagform dominerade (Kåreland, 1994, 121f). Utifrån den unges perspektiv skildrades 
vuxenvärlden många gånger som oansvarig och oförstående vilket enligt vissa bara 
medförde ett ökat glapp mellan ungdoms - och vuxenvärlden och ungdomsboken ansågs 
endast erbjuda läsaren ”självspegling” (Kåreland, 1994, 122).  
 
Ungdomsboken var däremot inledningsvis mycket populär hos sin målgrupp som tyck-
tes ha efterlängtat beskrivningar av verkligheten utifrån ett perspektiv som de kunde 
relatera till och känna igen sig i. Att böckerna användes i skolan och därmed fick en 
större pedagogisk funktion än estetisk gav upphov till uttrycket ”bruksböcker” (Kåre-
land, 1994, 122). Mot 1970-talets slut växte sig dock kritiken mot ungdomsboken sig 
starkare och både kritiker och ungdomarna själva sades efterfråga något annat än de 
problemfyllda skildringarna med liknande motiv och handling som det nu fanns gott om 
(Furuland, 1994, 291). En mer hoppfull bild av verkligheten som kunde skapa intresse 
för det stundande vuxenlivet och som gav andra insikter än de erfarenheter ungdomarna 
själva kände till efterfrågades (Kåreland, 1994, 122). Frågan om det behövdes en littera-
tur skriven särskilt för ungdomar blev central. Realismen i ungdomsboken, som för till-
fället spelat ut sin roll, ersattes av en fantasyinspirerad litteratur.  
 
Fantasyvågen, den ökande individualismen och en ny psykologiserande inriktning i 
ungdomsböckerna gjorde att de på 1980-talet tappade mycket av sin samhällsanalyse-
rande funktion (Furuland, 1994, 292). 1980-talets förändringar i ungdomsboken resulte-
rade i en behövlig förnyelse av böckerna med mer genomarbetade och trovärdiga psyko-
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logiska porträtt av såväl flickors som pojkars livssituation (Furuland, 1994, 294). 
Furuland ger sig på en sammanfattning av ungdomsbokens utveckling under 1980-talet 
och menar att litteraturen präglades av ett upprepat gränsöverskridande. Många svåra 
ämnen hade djärvt behandlats och på många olika sätt (Furuland, 1994, 296). Detta an-
greppssätt ledde till en litteratur mer nyanserad än gångna tiders ganska endimensione l-
la böcker strikt anpassade för ungdomar i fråga om innehåll och tilltal (ibid.). 
 
 Kåreland skriver om dagens ungdomslitteratur att det är böcker som kan ge både nya 
perspektiv och insikter i andras verklighet och hållbara beskrivningar av ungdomars 
egen vardag som läsarna kan känna sig hemma i (Kåreland, 1994, 130). Dagens ung-
domsbok har därmed också närmat sig vuxenlitteraturen. Utvecklingen av nya tendenser 
i böckerna har genomgående skett parallellt med förändringar i vuxenlitteraturen och 
som ett svar på samhällsvärderingars skiftningar. Furuland synliggör även det faktum 
att ungdomsboken idag också läses av yngre barn i den s.k. mellanåldern. Detta då ung-
domskulturen nått längre ner i åldrarna och ungdomsbokens huvudpersoner har därmed 
också blivit yngre (Furuland, 1994, 297). Att huvudpersonerna ska vara någotsånär i 
ålder med de tilltänkta läsarna är ett av de karakteristika som finns för ungdomsboken, 
vilket leder in på detta kapitels nästa avsnitt.           

 

3.3.2 Vad är/kännetecknar en ungdomsbok? 
 
Både Furuland och Kåreland avser med ordet ungdomsbok prosaverk som utges och 
marknadsförs för ungdomar (Furuland, 1994, 14 Kåreland , 1994, 116). De menar vida-
re att huvudpersonerna i böckerna är i de tilltänkta läsarnas ålder, böckerna är anpassade 
efter ungdomars kunskapsmässiga mognad och skrivna med mottagarna i åtanke 
(Furuland, 1994, 14). Vivi Edström (1984) skriver i förordet till Ungdomsboken, värde-
ringar och mönster att begreppet ungdomsbok numera har kommit att gälla den på 
1960-talet problemorienterade ungdomsboken. I en bredare tolkning av begreppet åter-
finns även andra sorters böcker så som pojk - och flickböcker, historiska berättelser, 
äventyrsböcker, gängskildringar och idrottsböcker m.m. Sammanfattningsvis kan dessa 
tre författare ses trycka på anpassning till läsaren vid skrivandet, ungdomar i centrum 
för berättandet och marknadsföringen som ungdomsbok som karakteristika för ung-
domsboken. Även bokens omslag ses som viktigt för ungdomsboken (Edström, 1984; 
Furuland, 1994, 14; Kåreland, 1994, 116). Ungdomsboken hör intimt ihop med ung-
domstiden och den rådande ungdomskulturen. Man bör dock skilja mellan ungdomslit-
teratur/ungdomsbok/ungdomsroman och ungdomsläsning då det sistnämnda begreppet 
innefattar allt som ungdomar faktiskt läser. Många ungdomar läser exempelvis mycket 
vuxenlitteratur (Furuland, 1994, 13). Furuland menar att ungdomsboken sällan väjer för 
att diskutera de livsavgöranden och val som ingår i det identitetsformande som ung-
domstiden präglas av (1994, 282).  
 

Karl Lindqvist vid Centrum för Barn - och Ungdomsforskning har i rapporten Vad är en 
ungdomsbok? försökt göra en beskrivning av ungdomsbokens särart främst genom för-
hållandet mellan författare – text - läsare. Han menar att författaren drivs av en vilja att 
berätta. Vem man berättar för kan enligt Lindqvist vara tudelat. Dels vill ungdomsboks-
författaren nå den unge genom sin berättelse, dels finns ibland även en vilja hos författa-
ren att tala till sig själv som ung. Mötet mellan författaren och läsaren, vilken den än må 
vara, sker i texten som fungerar som mötesplats (Lindqvist, 1991, 23). Ett sätt att nå 
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fram med sitt budskap är att försöka tala samma språk som sina läsare och ungdoms-
böcker genomsyras således av ett s k. jämlikt tilltal (ibid.). Författarens ambitioner får 
dock inte synas alltför tydligt då texten riskerar att bli alltför pedagogisk vilket kan leda 
till att den negligeras av läsarna. Författaren för här en balansakt mellan önskan att för-
medla och tron på de ungas möjlighet att dra egna slutsatser (Lindqvist, 1991, 25).  

 

Ungdomsboken är tydligt mottagarorienterad och Lindqvist hänvisar till Aidan Cham-
bers som menar att barn inte på samma sätt som vuxna kan ta sig an en text förutsätt-
ningslöst. Barn vill att texten ska uppfylla deras behov rakt av, vilket gör dem till ”obe-
vekliga läsare”, och som författaren måste anpassa sig till. Detta görs ofta genom en 
spännande och gripande handling som fångar och håller kvar läsarens uppmärksamhet 
(Lindqvist, 1991, 29f). Ungdomsboksförfattaren står även inför avvägningen mellan att 
vilja lära ut och att underhå lla där författaren som vuxen också har ett ansvar gentemot 
de yngre läsarna (Lindqvist, 1991, 37). Lindqvist hänvisar återigen till Chambers som i 
skarpa ordalag kritiserat Blyton för att inte hjälpa barnen vidare i deras utveckling ge-
nom att inte erbjuda dem något nytt och utmanande för dem i sina böcker (Lindqvist, 
1991, 34f). Den moderna ungdomsboken tar ofta upp existentiella och livsavgörande 
frågor i hopp om att bidra till moralisk och personlig utveckling hos sina läsare. Sam-
spelet mellan en åldersmässigt mer erfaren författare som genom samtal (text) vill guida 
en yngre mindre erfaren läsare mot nya insikter kännetecknar ungdomsboken (Lind-
qvist, 1991, 37f). Ungdomsboken andas hoppfullhet och ses som ett sätt att överföra 
äldre tiders erfarenhet förpackad i en form som förhoppningsvis är mottagbar för dagens 
ungdomar (Lindqvist, 1991, 40f). Denna ambition kan ses som hedervärd, men det har 
vid flera tillfällen ifrågasatts om ungdomsboken lyckas med sin behjärtansvärda strävan. 
Man har frågat sig om en särskild ungdomsbok behövs eller om den rent utav kan vara 
ett hinder för de unga läsarna att utvecklas litterärt. Några röster ur den debatten presen-
teras nedan.    

 

3.3.3 Vad har ungdomslitteraturen för funktion?  
 
Sonja Svensson (1981) skriver t.e.x i kapitlet Ett släkte för sig, åldersbarriärer i den 
svenska ungdomsboken 1950-1975 som ingår i Kring den svenska ungdomsboken utgi-
ven 1981 om ungdomsbokens funktion. Hennes ståndpunkter kan ses som ett svar på 
1970-talets ungdomsböcker. Svensson menar att skolan ändrat inställning till litteratur-
studier där det blivit ett mål i sig bara att ungdomar läser. Ungdomsbokens ofta lättbe-
gripliga språk och tilltalande innehåll gör detta mål lättare att uppnå. Ungdomsboken 
ses inte längre som en bro in i vuxenlitteraturen utan har ett egenvärde i och med att den 
får ungdomar att läsa (Svensson, 1981, 12). Svensson anser utifrån ett socialpsykolo-
giskt perspektiv att individer utvecklas och skapar sin identitet i ett samspel med om-
givningen. Ungdomstiden präglas av ett intensivt identitetsskapande och alla influenser 
utifrån blir till påverkansfaktorer för detta identitetsarbete, däribland även ungdoms-
böcker. Det är därför viktigt menar Svensson att böckerna inte bara fokuserar på repor-
tageliknande beskrivningar av ungdomars situation i nuet, vilket i och för sig har sina 
poänger ur igenkänningssynpunkt, utan måste också kunna erbjuda möjligheter till iden-
tifikation med vuxenvärlden för att den unge ska kunna se sig själv som en del av den 
en dag och hitta sin plats där (Svensson, 1981, 15). Svensson hänvisar också till Piaget 
som menar att ungdomar vid en viss ålder är egocentriska och självupptagna p.g.a. den 
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utvecklingsfas de för tillfället genomgår. De inte bara känner ovilja att lära av äldre ge-
nerationer, utan det kan också vara omöjligt för dem att just då göra det eftersom de är 
fullt upptagna med att utvecklas till självständiga individer (ibid.). Dessa två betraktel-
sesätt står till synes emot varandra men åskådliggör också, den av Lindqvist tidigare 
påvisade, balansering mellan adaption och vilja att lära ut som ungdomsboksförfattarna 
har att bemästra. Ungdomsbokens funktion ses här av Svensson som pedagogisk då den 
bör ha som mål att ge ungdomarna livsvisdom och hjälp i identitetsutvecklingen.  
 
Furuland nämner kort att ungdomsboken kan ha en terapeutisk funktion som innebär att 
läsning kan möjliggöra läkning genom de litterära exempel som ges i böckerna 
(Furuland, 1994, 281). Ungdomsboken kan även fungera som en hjälp på vägen mot 
ökad läsning av vuxenlitteratur. Aidan Chambers (1987) skriver t.e.x i Om böcker hur 
ungdomsboken kan fungera som ”broböcker” (83). Han menar dock att böckerna för 
den skull inte behöver vara skrivna på något särskilt sätt. Chambers påvisar den styrka 
som finns i ungdomsboken genom dess möjlighet att fånga unga läsare. Han menar att 
tonåringar under en period kan se på livet ur andra synvinklar än både vuxna och barn. 
Vad som intresserar dem och upptar deras tid kan vara olika. Därför behövs en särskild 
ungdomsbok menar Chambers (1987, 82f). Att det skulle finnas risk att läsarna stannar 
av och endast erbjuds självspegling menar han är en onödig rädsla. Genom diverse brev 
han fått från unga läsare framgår, om man läser mellan raderna, en önskan om att ut-
vecklas, och viljan att läsa mer. Chambers ser det som en fråga om att få hjälp med att 
komma vidare och utveckla och bredda sin läsning. Läsning av ungdomsböcker har i 
dessa fall varit en källa till glädje för den unge läsaren och som gärna vill återupprepa 
den känslan (Chambers, 1987, 83ff). Chambers ser det som att den egentliga svårighe-
ten för ungdomsboken inte är huruvida den anses litterärt tillfredsställande utan hur den 
ska nå fram till sina läsare. Bibliotekarier menar han är ofta tveksamma och förvirrade 
över hur de ska ställa upp ungdomsböckerna så att de lånas ut (1987, 87f). Chambers 
önskar en tydligare marknadsföring av ungdomsboken och att genren tas på allvar av 
t.e.x litteraturkritiker.  

 

3.4 Inköpsarbete  
 
Nedan ges en kort redogörelse för hur inköpsfrågan behandlats historiskt och ett antal 
handböcker presenteras. Avsnittet avslutas med en presentation av de hjälpmedel barn-
bibliotekarier har i sitt inköpsarbete.  

3.4.1 Tidig barnbibliotekshistoria med fokus på inköp  
 
Hur har då inköpsavgörandena sett ut på svenska folkbibliotek? I Boken Tema barnbib-
liotek (1983) skriver Åke Åberg, f d lektor vid Bibliotekshögskolan, att hur bokurval 
gått till på bibliotek tillhör de aspekter av den tidiga biblioteksverksamheten som vi idag 
vet minst om (1983, 32). Åberg nämner Birgitta Forsman som i en uppsats försökt utrö-
na vilka kriterier som legat till grund för urval av böcker (ibid.). Hon benämner barnbib-
liotekariernas inställning som en slags ”liberal kulturhumanism: en biblioteksbok ska 
vara förädlande, gedigen, intresseväckande, nyttig, rolig, sund…” (ibid.). Dessa princ i-
per ligger även till grund för barnlitteraturkritikern Gurli Linders recensioner av barn-
böcker. Hon, menar Åberg, bör ha haft stor inverkan på barnbibliotekarie rnas inköp 
(Åberg, 1983, 32). Gurli Linder hade strikta krav på kvalitet. Hon ogillade dessutom 
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litteratur skriven särskilt för barn och ansåg att de bästa barnböckerna egentligen varit 
skrivna för vuxna varför barn framför allt borde läsa vuxenlitteratur (Åberg, 1983, 33).  
Åberg nämner även Hildur Lundberg som hävdade att ”böckerna ska bedömas inte efter 
sitt estetiska värde som den vuxne ser det, utan efter sitt bildningsvärde för barnet” 
(Åberg, 1983, 34). Åberg anser att det är svårt att avgöra i vilken utsträckning barnbib-
liotekarierna avvek från barnlitteraturkritkernas råd om böcker (1983, 33f).  
 
Om just ungdomsbokens plats på biblioteket och bibliotekariernas inställning till denna 
nämns inget konkret av Åberg. Dock nämns den förändring av litteraturen som skedde 
efter andra världskriget och Åberg ställer sig frågande till hur biblioteken reagerade på 
den. Åberg menar att åsikter från den tidens debatt tyder på en ”ny moralism, stödd på 
en annan ideologi” (1983, 37). Från Gurli Linders höga krav på estetik och kvalitet gick 
nu utvecklingen mot andra krav på mer verklighetsförankring och etik i barnlitteraturen, 
enligt Åberg grundade på ”ny sociologisk och psykologisk forskning” (1983, 38). En ny 
generation barnbibliotekarier tog sig an detta ideal och frågade sig hur deras föregånga-
re resonerat utan ”en genomtänkt ideologi och grundlig målsättningsdebatt?”(ibid.).  

 

3.4.2 Inköpsfrågan omnämnd i ett antal svenska handböcker  
 
Bibliotekstjänst har under åren gett ut ett antal handböcker och idéskrifter som behand-
lar barnbibliotek och barnbiblioteksverksamhet. Intressant att se i dessa hand - och idé-
böcker är de med tiden skiftande ideal och mål för barnbiblioteksverksamhetens inrik t-
ning som genomsyrat texterna. Olika prioriteringar har ansetts vara viktiga. Även inköp 
av böcker bör rimligtvis ha påverkats av dessa växlande ideal vilket kan ses genom hur 
grundligt frågan har berörts i de olika handböckerna, detta för samtidigt upp frågan om 
hur man ute på biblioteken ser på ungdomsbokens ställning och funktion idag.   
 
1972 utkom Barn i bibliotek, En idéhandbok om aktiviteter och samarbetsformer. Utar-
betad av SÖ:s arbetsgrupp för barn - och ungdomsbiblioteksfrågor. SÖ:s står för skol-
överstyrelsen och denna arbetsgrupp tillsattes 1970 (Barn i bibliotek, 1972, 9). Den 
målsättningsanda som kan utläsas i skriften fokuserar på barnbiblioteket som social mö-
tesplats. Det påpekas att biblioteket är mer än bara böcker och även har ett rikt utbud av 
kulturell verksamhet såsom olika aktiviteter och program (Barn i bibliotek, 1972, 29). 
Inköp av böcker är inget som här diskuteras nämnvärt.   
 
1982 kom, Passa upp, passa, passa vidare…?handbok för barnbibliotek, utarbetad av 
en arbetsgrupp tillsatt av Statens kulturråd. Här tar arbetsgruppen strid för ”pappersbo-
ken” (Skoglund, 1982, 7). Att boken som medium blivit viktigare kan ses i den diskus-
sion om inköp och kvalitet som här förs. ”Vägledande för barnbibliotekets inköp borde 
vara de behov av läsning och litteratur som finns hos kommunens barn” (Skoglund, 
1982, 31). Samtidigt sägs att det finns liten kunskap om detta och att inköp görs av vux-
na i barns ställe. Det är svårt att uttala sig om barns verkliga behov (Skoglund, 1982, 
31f). Resonemang kring BTJ:s styrande roll för inköpsarbetet diskuteras, liksom rut i-
nerna för hur detta arbete går till praktiskt. Sambindningslistornas recensioner är ovär-
derliga hjälpmedel för barnbibliotekarierna i urvalsarbetet då de är skrivna just för dem, 
men kravet på snabba leveranser från BTJ gör inköpsarbetet problematiskt i fråga om 
långsiktig planering. Här anses att biblioteken borde göra några få större inköp vid ett 
fåtal tillfällen istället för att som idag köpa in lite var 14: e dag när listorna kommer. Det 
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skulle innebära en bättre överblick av den totala utgivningen och därmed möjliggöra ett 
mer välavvägt inköpsförfarande (Skoglund, 1982, 32).  
 
Ståndpunkten grundas på tanken att nyhetshetsen, d.v.s. att biblioteken helst ska ha 
böckerna samtidigt som bokhandeln, är något som hör de vuxna till. Barn läser inte re-
censioner i samma utsträckning och de är heller inte riktade till dem. Här kan man dock 
fråga sig var ungdomarna befinner sig i detta sammanhang. Även BTJ:s dåliga lager-
hållning anges som skäl till varför inköpen måste ske så snabbt (Skoglund, 1982, 32). 
Det användarunderlag man har i kommunen måste beaktas i relation till bibliotekens 
inköp. Frågor att fundera kring är vad man vill med inköpen, hur böckerna ska användas 
och vad biblioteket har för målsättning med inköpen. Detta är vägledande för vilken typ 
av litteratur som bör köpas in. Biblioteket måste kunna motivera och argumentera för 
sina val av inköp både utifrån vad de själva har för mål med dem men också för hur väl 
de stämmer med kommunens användares behov (Skoglund, 1982, 37).       
 
1994 kom Barnspåret: idebok för bibliotek. Anna Birgitta Eriksson har skrivit ett kapi-
tel om barnbibliotekets medier. Här sägs att de fle sta barnböcker som ges ut erbjuds via 
BTJ. Det finns många skäl till varför en bok köps in och hon urskiljer tre huvudkatego-
rier. ”Det man helt och fullt vill erbjuda, det man tycker att man bör ha samt det som 
efterfrågas men som man egentligen inte skulle vilja erbjuda” (Eriksson 1994, 47). Var-
je köp kan ha både för - och nackdelar och ibland sätter ekonomin stopp. Det skälet an-
ges särskilt för böcker som sägs ”faller utanför kvalitetsramarna eller för att man helt 
enkelt ogillar dem” (Eriksson, 1994, 47). Att synliggöra sina motiv till inköp är många 
gånger svårt. Författaren anser att frågan ingår i ett etiskt övervägande som varje enskild 
barnbibliotekarie måste förhålla sig till (ibid.).  
 
Eriksson menar vidare att inköpsdiskussionen på intet sätt är ny. Frågan har tragglats 
otaliga gånger utifrån olika ståndpunkter. Debatter som förts är t.e.x frågan om det be-
hövts en särskild barnlitteratur, böckernas eventuella skada för barnen ur ett moraliskt 
perspektiv samt om skräplitteraturen (Eriksson, 1994, 48). Om en bok faller barnen i 
smaken kan inte bestämmas på förhand och om inköp görs endast utifrån ett vuxenper-
spektiv finns risk att boken inte är intressant för barnen. Detta då barn och vuxna kan ha 
olika smakpreferenser. Eriksson tar exemplet humor, där det kan skilja ganska mycket 
mellan vad barn och vuxna tycker är roligt (1994, 49). Detta kan anses vara relevanta 
synpunkter som gäller även för inköp av ungdomsböcker då vuxna och ungdomar kan 
ha skiftande smak och intressen. Inköp på efterfrågan tror Eriksson kan resultera i att 
barnen önskar böcker som ger lättsamma läsupplevelser och att det då blir bibliotekari-
ens uppgift att balansera inköpen och ha även ”uppfostringsaspekten” i åtanke (ibid.). 
Det bör poängteras att Eriksson här främst talar om inköp av barnböcker men att delar 
av resonemangen torde vara överförbara till diskussioner om ungdomsböcker.  
 
Kerstin Rydsjö har i Barnspåret bidragit med ett kapitel om Ungdomar på bibliotek. 
Rydsjö presenterar ett antal projekt som gjorts för att försöka förbättra för ungdomarna 
på biblioteket. Mycket handlar om mer inflytande över mediebeståndet och lyhördhet 
gällande utformning av lokaler anpassade för ungdomar. Lokalfrågan dyker upp flera 
gånger mot bakgrund av att ungdomar upplever att de har svårt att gö ra sig hörda och 
finna sin plats på biblioteket (Rydsjö, 1994, 124).  
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3.4.3 Inköpsfrågan omnämnd i utländska handböcker  
 
Dorothy M Broderick (1977) skriver om inköpsproblematik i sin bok Library Work with 
Children. Kontexten är det amerikanska samhället och boken har några år på nacken 
men Broderick för ändå upp en del, för uppsatsen, intressanta aspekter av barnbibliote-
kariers inköpssituation som kan tänkas gälla även svenska förhållanden i dagsläget. 
Broderick såg en fara i att inköp gjordes utan tanke på sammanhang och att därmed ing-
et långsiktigt och hållbart bestånd byggdes upp. Mycket av det dagliga arbetet med in-
köp menar Broderick vilar på vaga antaganden även om det också existerar en skriftlig 
inköpspolicy (Broderick, 1977, 5). Broderick är av den åsikten att bibliotekarier är skyl-
diga att synliggöra sina värderingar, både för sig själva, sina kollegor samt gentemot 
sina låntagare, och föra diskussioner om vad man tycker och varför (1977, 18). Hon 
menar vidare att många bibliotekarier inte gärna gör detta vilket hon antar kan bero på 
att de omedvetet inte är helt övertygade om var de egentligen står och därför är motvil-
liga att hävda eller uttrycka en ståndpunkt. Broderick menar att bibliotekariers värde-
ringar har betydelse för vad som köps in och hur böcker bedöms (Broderick, 1977, 20). 
 
Också Janet Hills (1973) bok Children are people är förhållandevis gammal och beskri-
ver i första hand inköpsarbete i en engelsk kontext. Men även om teknik och hjälpmedel 
för inköp har förändrats och givetvis också till viss del de värderingar som ligger bakom 
inköpen, kvarstår vissa aspekter av inköpssituationen som är desamma idag t.e.x sådant 
som involverar beslutsfattande och avvägningar barnbibliotekarier måste göra. Exem-
pelvis säger Hill följande om inköpssituationen vilket också gäller dagens och svenska 
barnbibliotekariers inköpssituation.   
 

Bokurval är en av de mest vitala delarna av bibliotekariearbetet som kräver en mix 
av fantasi, sunt förnuft, intelligens, hårdhet, organisationsförmåga, professionella 
färdigheter, kunskaper om barn och böcker och medvetenhet om det område bib-
lioteket finns i. (Hill, 1973, 103).    

 
Hill menar att böcker aldrig kan väljas ut utan tanke på det sammanhang de är tänkta att 
användas och fungera i. Vad som finns på hyllorna i ett bibliotek kan säga något om 
vilka idéer som ligger bakom inköpen eller visa på bristen på baktankar (Hill, 
103,1973). Det är alltid ett risktagande involverat vid inköp av en ny bok menar Hill 
och det bör alltid finnas en bra motivering till varför den har köps in (Hill, 1973, 111f).  

 

3.5 Hjälpmedel för barnbibliotekariers inköpsarbete  
 
Vilka hjälpmedel har då barnbibliotekarier att tillgå i sitt inköpsarbete och som de kan 
använda som urvalsunderlag. Det dominerande hjälpmedlet tycks vara BTJ:s sambind-
ningslistor då få gångbara alternativ finns som täcker in merparten av barnboksutgiv-
ningen (Sörensen & Zawila, 1997, 76). Också tidnings - och tidskriftsrecensioner an-
vänds av barnbibliotekarierna, exempelvis Svensk bokhandel som innehåller Svensk 
bokförteckning där alla titlar som kommer ut i Sverige ingår (Sörensen & Zawila, 1997, 
75). Framstående inköpskanaler är BTJ men också bokhandlar och Internetbokhandlar, 
exempelvis Adlibris och Akademibokhandeln. Adlibris är en privatägd, renodlad Inter-
netbokhandel, som funnits sen 1997 och som erbjuder både engelsk och svensk fack - 
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och skönlitteratur (www.adlibris.se). Akademibokhandeln är Sveriges ledande bokhan-
delsföretag. På hemsidan sägs att det är en bokhandel för konsumenter, studenter, en-
skilda professionella, företag och bibliotek (www.akademibokhandeln.se). 

 

3.5.1 Bibliotekstjänst, sambindningen och lektörerna 
 
”Bibliotekstjänst (BTJ) bildades 1951 som ett serviceföretag för svenska bibliotek” (Sö-
rensen & Zawila, 1997, 74). BTJ säljer idag produkter och utvecklar tjänster och teknik 
för medie - och informationsområdet (Sörensen & Zawila, 1997, 28). BTJ är en viktig 
inköpskanal för folkbiblioteken men har även betydelse som urvalsunderlag i form av 
sambindningen. ”Två gånger i månaden publicerar BTJ ett häfte (BTJ-häftet) med re-
censioner av böcker och AV-medier” (Lektör, 2004, 35). Förlagen skickar själva in 
böcker som sedan recenseras av BTJ:s lektörer vilka ofta är ämnesexperter (ibid.). Barn 
och ungdomsböcker bedöms av två lektörer, ”varav den ena har anknytning till folkbib-
liotek och den andra till skolan” (ibid.). Listorna ska fungera som utgångspunkt för bib-
liotekariernas val av inköp och recensionerna ska vara objektiva men innehålla kvali-
tetsomdömen (Lektör, 2004, 37). Lektörerna har en mall, med ett antal punkter, att följa 
vid skrivandet som heter PM för lektörer (se bilaga 1).  

 

3.6 Kort om kompetensbegreppet   
 
Det kan vara på sin plats att säga något allmänt om ett sådant omdiskuterat begrepp som 
kompetens. Ordet kompetens förklaras i nationalencyklopedin som: formell kompetens, 
utbildning eller erfarenhet som krävs för viss tjänst eller befattning /…/ kunnighet, 
skicklighet (www.ne.se) Som utgångspunkt för uppsatsen har dock en definition av Per- 
Erik Ellström valts. Ellström (1992) är professor i pedagogik vid Linköpings universitet 
och ger i sin bok Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet begreppet kompetens 
följande innebörd och ser det som:  
 

En individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext. 
Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt egna eller andras kriterier) utföra ett arbete 
inklusive förmågan att definiera, utnyttja och om möjligt, utvidga det tolknings -, handlings och 
värderingsutrymme som arbetet erbjuder (Ellström, 1992, 21).  

 
Ellströms definition är gångbar som utgångspunkt för uppsatsen då den är allmänt for-
mulerad och tillåter ganska mycket att ingå i kompetensbegreppet. Vidare tas i uppsat-
sen även fasta på den, av Ellström påvisade, möjligheten till subjektiv tolkning av vad 
som kan vara kompetens. Detta då han framhåller att bedömningen av vad som är kom-
petens kan baseras på ”egna eller andra kriterier” (Ellström, 1992, 21). Definitionen 
passar följaktligen med uppsatsens syfte att synliggöra vad barnbibliotekarierna själva 
anser utgöra deras kompetens eller kunnande. 
 
 



 

17 

3.7 Kommunala målsättningar 
 
Då kommunerna ansvarar för folkbiblioteken kan kommunnämndens mål eller liknande 
ha inverkan på inköpsvalen och fungera som riktlinjer för urvalen. Den mediepolicy 
som finns för den kommun där de, för denna uppsats räkning, intervjuade bibliotekari-
erna arbetar tar upp bland annat följande angående bibliotekens inköp. Policyn utgår 
från Stadsbiblioteket men omfattar alla bibliotek i kommunen:  
 

I sitt medieurval ska stadsbiblioteket visa stor lyhördhet för brukarnas krav och önskemål. Stads-
biblioteket köper inte in sådant material som spekulerar i våld och fördomar eller som propagerar 
för rasdiskriminering, förföljelser av oliktänkande eller annat som strider mot grundläggande de-
mokratiska värderingar eller FN:s deklarationer om de mänskliga rättigheterna. (Stadsbibliotekets 
mediapolicy)    

 
Vidare nämns att ”kravet på litterär kvalitet måste ställas högt på den barnlitteratur som 
köps in” (Stadsbibliotekets mediapolicy). Om urvalsarbetet nämns:  
 

Medieurvalsarbetet är allas ansvar. Alla bibliotekarier är i princip skyldiga att delta i de medieur-
valsgrupper som vägleder biblioteken vid inköp. Varje bibliotek avgör slutligen självt vilka medier 
som ska köpas in, inom ramen för sina ekonomiska resurser och de gemensamt fastställda kvanti-
tets  - och kvalitetskriterierna. (Stadsbibliotekets mediapolicy)   

 
Detta utdrag ur mediepolicyn utgör således de formella riktlinjer barnbibliotekarierna 
har att förhålla sig till vid inköp.   
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4 Teoretisk grund  

Uppsatsens teoretiska grund beskrivs i detta kapitel i två avsnitt. Avsnitt ett kopplas till 
uppsatsens första frågeställning och syftet att få förståelse för barnbibliotekariers mål 
och motiv till inköp av ungdomsböcker samt beskriva deras överväganden vid inköp. 
Avsnitt två beskrivs mer utförligt under rubriken Polanyi och tyst kunskap (Kap4.2). I 
avsnitt ett har en modell av Maria Nikolajeva valts samt teorier kring beståndsupp-
byggnad som teoretisk utgångspunk,, och materialet kommer därmed delvis att analyse-
ras utifrån sådana begrepp. Det kan dock vara problematiskt att applicera en teori som 
omfattar hela bibliotekets samlingar och hur de bör organiseras på en enda utbruten 
del, som ungdomsböckerna utgör. Detta har, när det varit möjligt, kringgåtts genom att 
välja ut specifika bitar av teorierna som behandlar främst bokurval. Ett annat problem 
är att många av teorierna omfattar såväl skönlitteratur som facklitteratur och andra 
medier, och ingen behandlar heller barn - och ungdomslitteratur specifikt. Många av 
dem är dessutom sprungna ur en utländsk kontext. Ett passande urval och anpassning 
till studiens syfte och resultatet av intervjuerna har i möjligaste mån eftersträvats vid 
avgörandet av användbara teoretiska begrepp då de tillsammans ändå utgör en bra bas 
att utgå ifrån i analysarbetet. Den kvalitativa ansats som denna uppsats grundas på är 
induktiv och teoriskapande och därmed används teorier och begrepp främst som ana-
lysredskap samt för att sätta in det empiriska resultatet i ett större sammanhang. I fokus 
står intervjumaterialet som också har påverkat valet av teoretiska begrepp.  

 

4.1 Beståndsuppbyggnad och bokurval  
 
Om bokurval skriver Frances Simonsen Bernhard (1979), förvärvsansvarig vid Northern 
Virginia Community College, följande i sin bok Introduction to Library Technical Ser-
vices, att när bibliotekarier väljer böcker kan de ha en eller flera principer i åtanke som 
påverkar inköpsvalen. Bernhard nämner fem sådana princ iper: 
 
1) Boken förväntas bli efterfrågad. 
 
2) Boken är ett komplement till det befintliga beståndet, tex en faktabok i ett särskilt 
ämne.  
 
3) Boken är skriven av en bland låntagarna populär författare.  
 
4) Boken kan räknas till en kategori som biblioteket pga sin målsättning och tillhörighet 
till en institution är ålagda enligt vissa riktlinjer att tillhandahålla.     
 
5) Boken är ett referensverk  
 
Här kan efterfrågan, bokens egenskaper och bibliotekets målsättningar urskiljas som 
faktorer som påverkar inköp (Bernhard, 1979, 31f). Bernhard menar även att biblioteka-
rierna föredrar böcker som fått bra recensioner när de väljer vad som ska köpas in 
(Bernhard, 1979, 34). 
 
G. E. Gorman och B.R. Howes, båda verksamma vid School of Information Studies at 
the Riverina – Murray Institute of Higher Education, nämner i Collection development 
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for libraries (1989) att varje enskild bibliotekarie själv måste inta en egen ståndpunkt i 
frågan om behov eller efterfrågan som främsta kriterium för inköp, då bibliotekariens 
inställning påverkar det urval som görs (Gorman & Howes, 1989, 186). Vid urval bör 
boken i fråga ställas i relation till andra böcker inom området och till bibliotekets befint-
liga bestånd då urval ej kan ske i ett isolerat vakuum (Gorman & Howes, 1989, 195). 
Hur bibliotekarier förhåller sig till specifika skriftliga listor med kriterier och råd vid 
urval beror främst på hur erfarna de är. Bibliotekarier med lång yrkeserfarenhet fäster 
ingen större vikt vid sådana allmänna principer medan oerfarna oftare efterfrågar dem 
då de ger klarare direktiv att gå efter (Gorman & Howes, 1989, 194).  
 
Birger Hjörland (1997), professor i biblioteks - och informationsvetenskap, skriver i sitt 
förord till boken ”Faglitteratur Kvalitet, vurdering og selektion” att det på folkbibliotek 
främst är kommunens budget som sätter de ekonomiska gränserna för inköp (Hjörland, 
1997, 15). Urvals - och inköpspolitiken kan vara mer eller mindre explicit. Tydlighet 
med på vilka grunder inköpen görs är att föredra då användarna kan förhålla sig kritiskt 
till en sådan policy och biblioteket självt kan utvärdera sin prestation samt att det under-
lättar för personalen vid inköpsavgörandet (ibid.). Helst ska denna policy vara nedskri-
ven. Hjörland påpekar att urvalsprocessen är subjektiv och inte mekanisk då den enskil-
de bibliotekariens attityder, förhållningssätt och intressen kan påverka urvalet. Bibliote-
karier är många gånger engagerade och mycket kunniga inom sina områden men urvalet 
kan ändå begränsas av fördomar eller särskilda inställningar hos dem vilket kan få nega-
tiva konsekvenser (Hjörland, 1997, 16). Det är därför viktigt att försöka synliggöra sina 
utgångspunkter vid urval och inköp.  
 
Ett något mer praktikorienterat perspektiv intar Eja Pedersen (1990) i en rapport skriven 
på uppdrag av länsavdelningen vid Halmstads länsbibliotek. Titeln lyder Att göra en 
mediaplan. Rapporten bör inte ses som strikt vetenskaplig då Pedersen blandar egna 
reflektioner, erfarenheter och teoretiska kunskaper i hopp om att skriften ska komma till 
användning i bibliotekens vardagliga arbete. Den har dock viss relevans i sammanhang-
et då det är specifikt svenska praxisförhållanden som beskrivs och fokuseras på. Peder-
sens erfarenhet är den att barnbibliotekarier är bra på att inrikta sin verksamhet må l-
medvetet. Målgruppen är relativt väldefinierad och avgränsad samt ofta omnämnd i kul-
turnämndens mål vilket underlättar då det ger vissa riktlinjer för arbetet (Pedersen, 
1990, 3). Barnbibliotekarier har enligt Pedersen ofta utarbetade handlingsplaner, kanske 
inte nedskrivna men i alla fall uttänkta och inköpen kan därför anpassas ganska väl efter 
tilltänkt målgrupp. Det kommunala självstyret medför, enligt Pedersen, att biblioteken 
som en naturlig följd får olika inriktningar eller åtminstone borde ha det då kommuners 
demografiska förhållanden ser olika ut. Ett bibliotek bör våga profilera sig och i en me-
diaplan kan det specificeras i ord vad man väljer att satsa på (Pedersen, 1990, 3ff). Me-
diaplanen bör utarbetas för att uppnå de kulturpolitiska målen och för att förenkla in-
köpsavgörandena. Bokurvalen underlättas av en mediaplan och möjliggör även en lång-
siktig planering t.e.x i fråga om kompletteringsbehov (Pedersen, 1990, 5). En nedskri-
ven mediaplan synliggör också mycket av den kunskap om böcker som finns hos biblio-
tekets personal. Den ger beskrivningar av hur beståndet ser ut, vad som efterfrågas och 
vad som lånas ut (Pedersen, 1990, 6). Pedersen tänker sig att den som sätter upp böcker 
på hyllorna kan veta mer om bokbeståndet än den som är administrativt inköpsansvarig 
och att det är bra att sådan kunskap blir synlig (ibid.). Underlag för mediaplanen bör 
vara kommunala målsättningar samt kommuninvånarnas behov (Pedersen, 1990, 17f). 
Planen bör bla innehålla avdelningarnas befintliga utseende, vilken den tilltänkta mål-
gruppen är och hur utlåningssiffror kontra befintligt bestånd ser ut.  Böckernas skick i 
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fråga om slitage och tankar om vad man vill att avdelningen ska innehålla bör också 
preciseras i planen osv. (Pedersen, 1990, 19). Pedersens ståndpunkter är normativa då 
hon starkt förespråkar användandet och utvecklandet av en mediaplan. Mycket handlar 
om att man på biblioteken bör sätta ord på sina utgångspunkter och hur man planerar att 
gå till väga för att uppnå sina mål.          
 
Edward Evans (1987), bibliotekarie vid Tozzer biblioteket vid Harvard University, har i 
sin bok Developing Library and Information Center Collections gjort en historisk sam-
manställning och genomgång av ett antal författares bidrag inom området beståndsupp-
byggnad och bokurval. Översikten innefattar ursprungligen elva textböcker utgivna un-
der åren 1925-1986. Här ges ingen fullständig redogörelse av dem och de förekommer 
heller inte i kronologisk ordning. På de två följande sidorna presenteras i första hand ett 
urval av de författare Evans nämner, och som skrivit om bibliotekens urvalsarbete. 
Främst tre olika ståndpunkter om vad som vid inköp bör väga tyngst finns representera-
de bland författarna. Dessa är bokens kvalitet, efterfrågan eller typen av bibliotek.  
 
Efterfrågan  
Lionel R. McColvin (1925) var i och med boken The Theory of Book Selection for Pub-
lic Libraries en av de första att skriva om bokurval. McColvin menar att bibliotekets 
uppgift dels är att kartlägga användarnas behov och att sedan också kunna tillgodose 
dessa. Bokurvalen bör grundas främst på efterfrågan och därefter med hänsyn till böck-
ernas kvalitet (Evans, 1987, 83). McColvin fäster därmed stor vikt vid analyser av 
kommuninvånarnas behov och önskemål då det är viktigt för ett representativt och bra 
urvalsarbete (Evans, 1987, 84).  S. R. Ranganathan (1959) har med boken Library Book 
Selection försökt inta en mer vetenskaplig hållning till beståndsutveckling (Evans, 1987, 
95). Böckers användbarhet är av större vikt än deras kvalitet vid inköp. William A. Katz 
(1980) har även tagit med andra medier än böcker i sin bok Collection Development: 
The Selection of Materials for Libraries. Han är starkt för efterfrågan som urvalskriteri-
um och uttrycker att efterfrågan bör gå före en bibliotekaries negativa inställning vid val 
av inköp (Evans, 1987, 101). Katz presenterar tre filosofier som bibliotekens inköps - 
och urvalsarbete kan baseras på. Dessa är den liberala, den traditionella och den plura-
listiska. Den liberala inställningen innebär att urval görs med alla samhällets medborga-
re, även potentiella användare, i åtanke och med uppsåt att tillgodose dem med informa-
tion. Inom den traditionella inställningen görs inköpen med fokus på bibliotekets befint-
liga användare och med deras önskemål som grund. Den pluralistiska inställningen ex-
emplifieras av Katz med ett bibliotek där önskan om en liberal hållning finns men där 
ekonomiska begränsningar tvingar dem att praktisera ett traditionellt förhållningssätt. 
Viljan att köpa in mer än vad som är möjligt är, vilket Evans också påpekar, mycket 
vanligt förekommande (1987, 102). 
 
Kvalitet  
I Francis Drurys bok, Book Selection, (1930) betonas bokens värde som främsta inköps-
kriterium och Evans sammanfattar Drurys inställning i meningen: Den bästa kvalitets-
läsningen till flest antal låntagare, till så låg kostnad som möjligt (Evans, 1987, 86). 
Detta kan ses som en tonvikt på kvalitetsaspekter. David Spiller (1986) ser i boken Book 
Selection An Introduction to Principles and Practice bokurvalsfrågan snarare i termer 
av folkbildning kontra efterfrågan än litterär kvalitet och menar att bibliotekens bildan-
de uppdrag är överordnat efterfrågan som kriterium för bokurval (Evans, 1987, 99). 
Helen Haines (1950) kombinerar i, Living with Books, inköp initierade och grundade på 
vissa ideal kontra bokens användbarhet som underliggande filosofi för inköp men ändå 



 

21 

med tonvikt på hög kvalitet som avgörande kriterium. Bokurvalet bör enligt henne ske 
med ambitionen att välja böcker som berikar och väcker tankar. Haines menar även att 
kunskap om hjälpmedel för urval, t.ex. för och nackdelar med recensioner, är viktigt för 
bibliotekarier att känna till för att kunna utnyttja dem maximalt (Evans, 1987, 93).   
 
Typ av bibliotek  
Robert Broadus (1981) menar i Selecting Materials for Libraries att typen av bibliotek 
är vad som i första hand avgör vad som bör köpas in och därefter kommer frågan om 
kvalitet och efterfrågan (Evans, 1987, 99). Broadus tar här dock inte parti för någon 
särskild filosofi utan menar att varje bibliotek kan göra som det själv önskar då han an-
ser att ingen av faktorerna finns tillräckligt beskrivna och redogjorda för i bibliotekens 
policys (Evans, 1987, 100). Mary D. Carter, Wallace J. Bonk, et al. (1985) har i Buil-
ding Library Collections inte haft ambitionen att ge sig in på att försöka utarbeta listor 
med kriterier att tänka på vid inköp som många andra av dessa textboksförfattare gjort. 
Istället presenterar författarna generella principer och poängterar att varje enskild biblio-
tekarie har egna tankar om bibliotekets mål vilket påverkar dennes inköpsval (Evans, 
1987, 97). Fokus för inköpen bör enligt författarna ligga på utvecklingen av hela be-
ståndet och inte på enskilda titlar (ibid.). De resonerar även kring olika biblioteks förut-
sättningar, främst gällande dess storlek och därmed också deras tillgängliga resurser 
vilket i praktiken påverkar bokurvalen. Mindre bibliotek tvingas göra fler och ibland 
mer övervägda val då misstag kan bli kostsamt (ibid.).  
 
Mellanväg  
Arthur Bostwick (1929) framställer i American Public Library bibliotekariers dilemma 
så som att antingen låta allmänheten förutsättningslöst få vad de önskar och därmed 
riskera att få en samling som håller låg kvalitet eller att endast köpa in den i biblioteka-
riens ögon bästa litteraturen och riskera att låntagarna uteblir (Evans, 1987, 85). Bost-
wick förespråkar, föga överraskande, en mellanväg vilket dock inte i praktiken underlä t-
tar för bibliotekarierna i inköpssituationen (Evans, 1987, 86). Evans låter Richard K. 
Gardner (1981) och boken Library Collections: Their Origins, Selection and Develop-
ment avsluta sin historiska genomgång med uttalandet att bibliotekarier måste lära sig 
leva med spänningen mellan kvalitet och efterfrågan samt utveckla sätt att navigera mel-
lan dem (Evans, 1987, 102). Gardner diskuterar även recensioner som urvalshjälpmedel 
och fastslår att bibliotekarier bör ha goda kunskaper om dessa. Hjälpmedlen ska dock 
inte ses som substitut för bibliotekariens egen expertis och bedömningar (Evans.1987, 
103). Evans själv avslutar sin genomgång med att även han poängterar urvalsprocessens 
subjektiva dimension. Föregående textböcker kan ge värdefull kunskap för den som vill 
lära sig om beståndsuppbyggnad och urval teoretiskt, men menar Evans, bibliotekarier 
bör och måste formulera en personlig filosofi som i samhörighet med bibliotekets mål-
sättningar och förutsättningarna för den kommun det finns i ska ligga till grund för och 
guida urvalsarbetet i rätt riktning (ibid.). 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att frågan om böckers kvalitet kontra användbarhet eller 
efterfrågan i samband med bokurval på intet sätt är ny och att den är ständigt aktuell. 
Det blir i denna teorigenomgång synligt att skilda uppfattningar och åsikter förekom-
mer. Hur barnbibliotekarier ute på biblioteken ställer sig till frågan kan här möjligen 
påverka deras val av inköp. Alla ovan refererade böcker behandlar och framhåller på ett 
eller annat sätt urvalsprocessens subjektiva sida som ett självklart och ofrånkomligt fak-
tum. Bibliotekarier bör och måste utveckla ett eget förhållningssätt då inköpssituationen 
är komplex där många faktorer spelar in.   
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4.1.1  Nikolajevas modell  
 
Som ett komplement till dessa allmänna teorier, om främst beståndsuppbyggnad och 
kriterier för urval, har en modell av Maria Nikolajeva, professor i litteraturvetenskap 
med inriktning mot barn och ungdomslitteratur, valts för att illustrera fyra olika förhåll-
ningssätt som vuxna kan ha till barnlitteratur. Modellen gör inga anspråk på att vara 
allomfattande och synsätten är främst utarbetade för bedömning av barnböcker i litterär 
bemärkelse: 

enbart vuxenkriterier 
 
    
  
 pedagogiska    
                      kriterier    litterära 
   kriterier 

 
                   
 
 

hänsyn till barnens  
läsupplevelse 

 

1) Traditionella pedagogiska metoder, där bedömningen av barnlitteratur styrs av de vuxnas mora-
liska, religiösa eller politiska värderingar, och där utgångspunkten är att läsningen utövar en direkt 
moralisk påverkan. Slogan: ”De barnböcker som kan användas som uppfostringsredskap är bra”. 

 

2) Läspsykologiska metoder, propagerade av forskare som solidariserar sig med barnen och ser 
läsning som ett nödvändigt tillfredställande av känslomässiga behov. Slogan: ”Alla böcker som 
barn tycker om är bra”. 

 

3) Rent litterära metoder, som lyfter fram litterära kvaliteter som ett självständigt värde och kon-
centrerar sig på narrativa aspekter, tolkning, innovation och så vidare. Slogan: ”En bra barnbok är 
också bra för vuxna”. 

 

4) Estetiska metoder, där litterära aspekter kopplas till barns läsupplevelser och där mycken upp-
märksamhet ägnas åt sådana litterära egenskaper som är relevanta för barn, till exempel handling-
en, personskildringen eller humorn. Slogan: ”En bra barnbok har sina särpräglade egenskaper”. 
(Nikolajeva, 2004, 25). 

 
Nikolajeva menar att det är svårt att placera in åsikter i vitt skilda fack på detta vis men 
uppställningen ger ändå en användbar schematisk bild av de sätt på vilka barnböcker 
kan betraktas och bedömas (Nikolajeva, 2004, 24f). För uppsatsen blir modellen lämp-
lig som tolknings - och analysredskap då den kan överföras till att gälla barnbiblioteka-
riers förhållningssätt till ungdomsböcker, som i sin tur kan påverka deras val av inköp. 
 
 
 

1 3 

2 4 
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4.2 Polanyi och ”tyst kunskap”  
 
Teorikapitlets andra avsnitt har sin grund i uppsatsens andra frågeställning och syftet 
att beskriva barnbibliotekariernas egna åsikter om sitt kunnande i samband med inköp 
av ungdomsböcker. I de magisteruppsatser som refereras till (i litteraturgenomgången), 
och som alla grundas på empiriska undersökningar av barnbibliotekarier i samband 
med inköp och urval, framkommer att mycket av den kunskap barnbibliotekarier har om 
böckernas användbarhet och funktion i biblioteksverksamheten har tillägnats genom 
lång yrkeserfarenhet. Det kan många gånger vara svårt att beskriva i ord vad som är en 
bra bok och hur man väljer ut vilka böcker som passar att köpa in. De övergripande 
målsättningar som finns såsom kommunens målsättningar m.m. ger viss vägledning för 
inköp men i det konkreta valet är bibliotekarien avgörande. Ett sätt att närma sig och 
förstå detta sammansatta kunnande hos barnbibliotekarierna är via Michael Polanyis 
begrepp tyst kunskap.  
 
Redogörelsen här av Polanyis teori är inget försök till en heltäckande beskrivning av 
hans tankar. Nedan presenteras valda delar i ett försök att skapa en teoretisk grund att 
bygga uppsatsens analys på. Viktigt att påpeka är att en tolkning gjorts och det ska även 
nämnas att mycket av materialet är hämtat från olika personers tolkningar av Polanyi. 
Detta då det kan vara till hjälp vid belysningen av de annars komplexa och allmänt for-
mulerade begreppen. Slutligen redovisas hur begreppen används i denna uppsats.  
  
Michael Polanyi föddes 1891 i Ungern och utbildade sig till läkare men var sedan verk-
sam som professor i kemi i Manchester. Han publicerade sig inom samhällsteori och år 
1948 gick han över till att inneha en professur vid en samhällsvetenskaplig fakultet 
(Rolf, 1991, 14f). Polanyi var främst samhälls - och kunskapsfilosof (Rolf, 1991, 15). 
Polanyi utgår i sin bok The Tacit Dimension från grundvalen “we can know more than 
we can tell” (Polanyi, 1983, 4). Bernt Gustavsson (2000) gör i boken Kunskapsfilosofi: 
Tre kunskapsformer i historisk belysning, en tolkning av Polanyis begrepp tyst kunskap 
utifrån The Tacit Dimension samt Polanyis huvudbok Personal Knowledge som utgavs 
1958 (114).  I Polanyis teori är relationen mellan explicit formulerad och implicit, tyst 
och personlig kunskap central. Polanyi menar att det finns något implicit i allt som är 
explicit (Gustavsson, 2000, 115). Då den implicita bakgrundskunskapen är dold medför 
det att kunskapen får en tyst del. Bakgrundskunskap förmedlas till individen via tradi-
tioner likt ett mäster–lärling förhållande (Gustavsson, 2000, 123). Här kan även sådant 
som värderingar, attityder och förhållningssätt ingå. Polanyi ser tyst kunskap som det 
man förhåller sig distanslöst till och inte reflekterar över (Polanyi, 1983, s.19). Explicit, 
formulerat vetande beskrivs med Polanyis termer som fokalt vetande vilket är det som 
står i centrum för vårt medvetande just för stunden (Gustavsson, 2000, 115). Genom 
reflektion över den tysta kunskapen, dvs. genom att skifta fokus, kan den tysta kunska-
pen bli artikulerad kunskap. Den tysta kunskapen kan således få fokal funktion (Pola-
nyi, 1983, s.19).  
 
Bakgrundskunskapen kan jämföras med hermeneutikens tolkningshorisont där forska-
rens kontext och förförståelse påverkar dennes tolkningar. Likaså hjälper tyst bak-
grundskunskap enligt Polanyi en person till fokalt vetande, dvs dennes exp licita vetande 
(Gustavsson, 2000, 121). Således innehåller kunskapen en del som kan beskrivas i ord 
men som samtidigt styrs av underliggande kunskaper som just för tillfället inte är i fo-
kus. Gustavsson menar att ”typexemplen på tyst kunskap är att kunna simma eller cykla. 
Det som kännetecknar den typen av färdigheter, är att vi kan dem utan att exakt kunna 
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förklara hur vi gör”(Gustavsson, 2000, 122).  Polanyi är även inspirerad av gestaltpsy-
kologin där tanken finns att mönster kan uppfattas och ses som helheter utan att de en-
skilda delarna uppmärksammas (Gustavsson, 2000, 115). Polanyi ger i The Tacit Di-
mension ett exempel på hur vi med ganska stor säkerhet kan känna igen en bekants an-
sikte. Vi utgår från delarna och sätter samman dem till en he lhet och ansiktet framträder 
för oss. Delarna är inte i fokus, utan ansiktet som helhet, vilket medför att delarna för 
tillfället är i bakgrunden av vårt medvetande (1983, 10). Detta behöver dock inte inne-
bära att det är omöjligt att beskriva de enskilda delarna. Men då måste fokus skiftas och 
ställas på delarna och de upphör då att fungera som tyst bakgrundskunskap i just den 
situationen.    
 
Här synliggörs ännu ett centralt tema hos Polanyi och det är att den tysta kunskapen inte 
alltid är och förblir tyst. Vad som fungerar som tyst kunskap, eller för att använda ge-
staltpsykologins termer, vilka delar som fungerar i tysthet och utgör helheten varierar 
från situation till situation. Denna ståndpunkt hos Polanyi att den tysta kunskapen är 
möjlig att reflektera över och på så sätt göra till fokal kunskap är något som skiljer ho-
nom från bla Wittgenstein som också använt begreppet tyst kunskap men förklarat det 
som kunskap som inte är möjlig att artikulera eller som är osägbar (Rolf, 1991, 35f) Här 
bör nämnas att tyst kunskap är ett problematiskt begrepp då det har använts av många 
och därmed getts många olika innebörder2. Bertil Rolf (1991) tar, främst i efterordet, till 
sin bok Profession, tradition och tyst kunskap upp resonemang om den debatt som varit 
i Sverige kring begreppet tyst kunskap och dess användande och innehåll. I korthet kan 
sägas att Rolf anser att ett antal forskare bl.a. från Arbetslivscentrum ägnat sig åt forsk-
ning om tyst kunskap baserad på Wittgensteins definition (Rolf, 1991, 35). Diskussio-
nen har ofta förts i samband med vårdyrket i ett försök att höja dess status. Visst kun-
nande i exempelvis sjuksköterskeprofessionen om hur man bemöter patienter på ett 
lämpligt sätt har beskrivits som tyst kunskap då det har varit svårt att uttrycka i ord hur 
detta görs. Rolf menar att genom tillämpandet av Wittgensteins ”osägbarhetsprincip” 
höjer man visserligen upp den tysta kunskapen och tillskriver den ett värde. Men med 
osägbarhetsprincipen som utgångspunkt tillåts en ibland osund praxis att fortgå då den 
kunskap den bygger på ses som icke artikulerbar och därmed svår att reflektera kritiskt 
kring (Rolf, 1991, 53).  
 
Att höja upp den tysta kunskapen utan att specificera dess innehåll är enligt Rolf föga 
fruktbart och kan leda till att en profession hamnar i den sk förtrogenhetsfällan där aktö-
rerna blir hemmastadda i en praktik som kan bygga på osanningar och ineffektiva för-
hållningssätt (Rolf, 1991, 53). Vidare tar Rolf ett exempel med Bo Göranzon från Ar-
betslivscentrum som forskat om datoriseringens effekter och låtit informanter berätta 
om sitt praktiska, tysta kunnande, vilket befarades försvinna i och med ökad datorise-
ring. Rolf menar här att baserat på Wittgensteins definition av tyst kunskap stämmer 
inte valet av metod med  teorin då det inte är möjligt att berätta om något som i princip 
är osägbart (Rolf, 1991, 58f). Då Polanyi inte ser något hinder för tyst kunskap att bli 
artikulerad blir uppdelningen mindre värdeladdad. Artikulerad och tyst kunskap tillmäts 
samma status och om en professions tysta kunskap görs till föremål för reflektion behö-
ver det inte vara en svaghet om mycket av yrkets praxis baseras på tyst kunnande.  

                                                 
2 För vidare resonemang se t.e.x Lauvås, P & Handal,G (1993) Handledning och prak-
tisk yrkesteori. Lund: Studentlitteratur s. 100-103 och Johannessen, S, Kjell (1999). 
Praxis och tyst kunnande. Stockholm: Dialoger.  
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Enligt Polanyi är tyst kunskap alltid närvarande eller tvärtom, ingen kunskap är alltid 
helt tyst (Gustavsson, 2000, 114). Snarare handlar det om vad som för stunden står i 
fokus, dvs vad som är fokalt vetande och vad som likt gestaltpsykologins delar finns i 
bakgrunden och hjälper till att forma helheten. Den tysta kunskapen ses som ett redskap 
då den möjliggör en persons fokala vetande. Genom att göra ett djärvt hopp och försöka 
koppla samman denna tolkning av Polanyi med barnbibliotekariers kunskapsanvändan-
de i inköpssituationen skulle det som främst står i fokus för dem vid deras avgöranden 
kunna benämnas som deras fokala vetande. De olika faktorer som ligger bakom dessa 
beslut och som tillsammans bidrar till inköpsavgörandet fungerar i situationen som tyst 
kunskap. Detta då de inte var för sig kan vara i fokus utan endast sammantaget kan på-
verka det slutliga inköpsavgörandet då situationen är komplex. Paradoxalt nog upphör 
tyst kunskap att vara tyst då den ställs i fokus och utsätts för reflektion vilket vid första 
anblicken kan te sig motsägelsefullt i detta sammanhang. Men då Polanyi i motsats till 
Wittgenstein inte ser tyst kunskap som osägbar utan definierar den utifrån hur den an-
vänds i situationen anser jag att begreppet går att använda för tolkning på detta vis. Po-
ängen med att tolka de bakomliggande faktorerna i termer av tyst kunskap är ett försök 
att hitta sätt att klä uttalanden som annars skulle klassas som yrkeserfarenhet, känsla 
eller förtrogenhet i ord och därmed bättre förstå dess innebörd. Med hjälp av Polanyis 
begrepp ges dessutom dessa faktorer/kunskaper lika stort värde som den fo rmella och 
mer lättartikulerade kunskapen. Att göra uppdelningen i fokalt och tyst vetande är också 
ett sätt att ta sig an en komplex situation sammansatt av en mängd olika faktorer så som 
den inom vilken barnbibliotekarierna gör sina inköpsavgöranden. I uppsatsen görs såle-
des ett försök att genom barnbibliotekariernas egen reflektion kring sitt kunnande i in-
köpssammanhanget tolka hur de kan tänkas använda sig av tyst kunskap i sitt inköpsar-
bete.   
 
Två som använt Polanyis begrepp och kopplat dem till biblioteksarbete är Thomas 
Hedman och Siv Wold-Karlsen. En kort presentation av dem följer här då det ytterligare 
kan kasta ljus över begreppens innebörd och eventuella användbarhet. Thomas Hedman 
(1988) har i en artikel i Svensk Biblioteksforskning resonerat kring tillämpbarheten av 
Polanyis begrepp tyst kunskap på biblioteksarbete. Hedman tolkar Polanyi så att han 
menar att det som kan utföras, men är svårt att klä i ord är tyst kunnande (Hedman 
1988, 42). Vidare tolkar han, i likhet med Gustavsson, Polanyi som att tyst kunskap hör 
ihop med relationen mellan vad som är i fokus för stunden och det som är mer i bak-
grunden (Hedman, 1988, 44). Ett problem med användandet av Polanyis teori är enligt 
Hedman, vilket även är högst aktuellt för denna uppsats, är att begreppen är sprungna ur 
en allmän samhälls - och kunskapsteori. Att koppla dem direkt till konkreta företeelser i 
biblioteksarbetet kan vara problematiskt och kräver viss eftertanke (Hedman, 1988, 46). 
Summan av Hedmans resonerande blir ändå att Polanyis begrepp borde vara användbara 
för biblioteksstudier och att empirisk forskning av biblioteksarbete troligtvis synliggör 
olika grader av tyst kunskap (ibid.). Tyvärr fördjupar sig inte Hedman i vad detta påstå-
ende får för konsekvenser eller i vad det innebär. De exempel han för fram där tyst kun-
skap kan tänkas användas av bibliotekarier är bla den situation där bibliotekarien hjälper 
en låntagare och ska hitta rätt information till denne. Låntagaren ses här av bibliotekari-
en som endast en synlig komponent och genom utbildning och erfarenhet läggs även 
andra kunskapsdelar om situationen till och hjälper bibliotekarien att avgöra hur denne 
ska hitta rätt information till låntagaren (Hedman, 1988, 43). 
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Siv Wold–Karlsen (1989) försöker sig också på en förståelse av Polanyis begrepp kopp-
lat till biblioteksvärlden. Wold-Karlsen exemplifierar med SAB-systemets tillkomst, 
vilket enligt henne bygger på såväl explicit som tyst, intuitiv och underförstådd kunskap 
(Wold–Karlsen, 1989, 21). Wold-Karlsen ser dock ingen motsättning mellan dessa två 
utan lägger istället betoningen på vilken slags tyst kunskap respektive formulerad kun-
skap som bibliotekssystemen byggs på (Wold-Karlsen, 1989, 22). Hon ger ett exempel 
från SAB-systemet där termen ”mervärde” inte är sökbar medan ord som ”obefläckade 
avlelsen” och ”jungfrufödsel” är det (ibid.). Detta visar på underliggande värderingar 
om vad som anses viktigt vilket blir synligt i systemets utformning. Religiösa termer har 
här högre gångbarhet än marxistiska i detta exempel (ibid.). Jag tolkar Wold-Karlsen 
som att dessa bakomliggande och underförstådda värderingar har påverkat och byggts in 
i klassifikationssystemet och därmed fungerade som ett slags tyst kunskap eller ideologi 
vid dess tillkomst. Värderingarna är dock inte omöjliga att artikulera och reflektera 
över, och Wold-Karlsen anser att det är viktigt att det också görs. En gång formulerad 
kunskap förblir inte explicit av sig själv menar hon. Den måste ständigt reflekteras över 
för att inte, i form av tyst kunskap, försvinna eller bli till fördomar (Wold-Karlsen, 
1989, 24). Genom att försöka synliggöra barnbibliotekariers underliggande tankar och 
motiv kring inköp ges en möjlighet att förhålla sig kritisk till respektive beskriva de 
principer som urvalet grundas på. 
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5 Metod  

Då uppsatsens syfte och frågeställningar är så formulerade att de eftersträvar förståel-
se för barnbibliotekariers mål och motiv till inköp av ungdomsböcker samt deras upp-
fattningar om sin kompetens kring detta, har en hermeneutisk forskningsansats valts 
med kvalitativ intervju som metod.  

 

5.1 Kvalitativa intervjuer  
 
I uppsatsen är kvalitativa intervjuer lämpliga då de, vilket Jan Trost (1997) påpekar, 
möjliggör för forskaren att få insikt i människors sätt att tänka och resonera samt finna 
mönster och variationer i deras handlande (1997, 15ff). Detta stämmer väl med uppsat-
sens syfte där förståelse för barnbibliotekariers tankar och värderingar i samband med 
inköp eftersträvas. En styrka hos intervjuer är deras flexibilitet. Informanten ges stort 
utrymme att själv komma till tals och forskaren får tillfälle att ställa ytterligare frågor 
eller att få något förklarat för sig. Intervjuer till skillnad från enkäter ger härmed mer 
utförliga svar (Ryen, 2004, 46). Vid semistrukturerade intervjuer tas övergripande te-
man upp som ska behandlas vid varje intervjutillfälle men frågorna formuleras inte all-
tid likadant och kommer inte alltid i samma ordning. Detta då informantens svar kan 
påverka forskarens följdfrågor (ibid.). En nackdel med intervjumetod är den stora 
mängd data som skapas vilket ställer stora krav på analysarbetet. Den nära kontakten 
mellan forskare och informant är också avgörande för forskningens utfall. Mycket byg-
ger på att samspelet mellan de två fungerar. Vid intervjuer är forskaren själv forsknings-
instrument och genom att ställa frågor, och förhoppningsvis för studiens syfte passande 
frågor, får forskaren informanten att dela med sig av sina uppfattningar (Kvale, 1997, 
136). Kvalitén på intervjuerna kan också påverkas av en mängd olika faktorer i situatio-
nen eller liknande som kan vara svårt att kontrollera. Detta kan påverka utfallet och in-
tervjusvar blir därmed relativt kontextbundna.    

 

5.2 Urval  
 
Fem barnbibliotekarier har intervjuats för studiens räkning. Alla informanter arbetar 
som barnbibliotekarier och samtliga är involverade i arbetet med urval och inköp av 
ungdomsböcker, vilket var ett kriterium för deltagande. En av informanterna har dock 
inte ansvar för inköp av s.k. ”unga vuxna böcker” utan endast för ungdomsböcker tänkta 
för åldrarna 13-18 år. Men då hennes uttalanden inte skilt sig nämnvärt från övriga in-
formanters, vilka heller inte alltid skiljer strikt på inköp med tanke på de olika ålders-
grupperna, har även denna informant ingått i undersökningen. Utifrån underlaget är det 
inte möjligt att dra några generella slutsatser av studiens resultat och det är heller inte 
dess syfte då snarare en djupare förståelse eftersöks. Val av informanter har således 
gjorts med fokus på deras olikheter och utan ambitionen att kunna jämföra dem statis-
tiskt. Alla informanter är anställda och verkar inom samma kommun vilket är ett med-
vetet val då informanterna därmed har samma kommunala målsättning att förhålla sig 
till och att eventuella skillnader i mål och motiv dem emellan därmed skulle bli tydliga-
re. Den aktuella kommunen är en storstadskommun där stadsbibliotekets mediapolicy 
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gäller för samtliga bibliotek. Givetvis kan tänkas att resultatet skulle ha blivit ett annat 
om jämförelser med barnbibliotekarier från olika kommuner i landet gjorts. Detta kan 
således ses som en möjlig brist i studien. Ryen (2004) hänvisar till Trost som ”rekom-
menderar att man letar efter variabler som är relevanta i förhållande till undersökning-
ens problemställning eller teori” (78). De kvalitéer som i första hand eftersökts, och som 
också blivit representerade, är att informanterna ska vara anställda på olika stora biblio-
tek, ha olika lång erfarenhet samt att bibliotekens användargrupper kan tänkas se olika 
ut. Detta i ett försök att ringa in ett så stort antal kvalitativa skillnader hos informanterna 
som möjligt. Vid fem intervjuer upplevdes mättnad och få nya insikter gavs varpå arbe-
tet med att hitta ytterligare informanter avslutades, ett arbete som gjorts kontinuerligt. 
Vid det tillfället kunde vissa mönster och tendenser ses i materialet.     

 

5.3 Genomförande 
 
Informanterna kontaktades inledningsvis via telefon. Om intresse för medverkan visa-
des bestämdes tid och plats för intervju och via e-post sändes sedan ett brev till infor-
manterna där intervjufrågorna presenterades. Detta för att ge dem tillfälle att reflektera 
och fundera kring frågorna innan intervjun vilket förhoppningsvis innebar att de kunde 
ge mer genomtänkta beskrivningar och att de kände sig mer säkra på sina svar då de i 
förväg hade fått tänka igenom sina ståndpunkter. En nackdel med detta förfarande kan 
vara att en del informanter blev låsta av vissa formuleringar eller inte förstod frågorna. 
Sådana missförstånd kunde som regel korrigeras vid intervjutillfället.  
 
Samtliga intervjuer genomfördes på respektive informants bibliotek. Antingen när bib-
lioteket var stängt för allmänheten eller i ett avskilt rum i anslutning till biblioteksrum-
met. Informanterna informerades om vad materialet skulle användas till och försäkrades 
om att uppgifterna skulle behandlas konfidentiellt. Förfrågan om godkännande av att 
intervjun spelades in på band gjordes, vilket alla gav.   Intervjuerna kunde genomföras 
utan större avbrott och bandinspelningarna var av god kvalitet. Alla intervjuer varade ca 
40-50 min. En del intervjufrågor upplevdes av informanterna som svåra att svara på 
eftersom inga givna svar fanns. Då intervjuerna var relativt korta skulle eventuellt en 
längre intervju eller ytterligare intervjuer med samme informant med mer uppföljande 
frågor kunnat klargöra vissa aspekter och fördjupat min förståelse för en del resone-
mang hos barnbibliotekarierna vilket i efterhand kan ses som en brist i studien. Alla 
informanter fick i stort sett samma frågor ställda till sig men i olika ordning och med 
olika formuleringar. Intervjuguiden var indelad i tre block som behandlade frågor om 
informanternas inställningar och tankar kring ungdomsboken, informanternas inköpsav-
göranden och avslutades med frågor om informanternas uppfattningar om sin kompe-
tens (se bilaga 2). Vissa frågor var av mer ytlig och uppmjukande karaktär för att slutli-
gen leda in på de mer svårbesvarade frågorna som krävde viss reflektion från barnbibli-
otekariernas sida. Samtliga intervjuer upplevdes av mig som intervjuare som givande 
och samtliga har kunnat användas i analysen. Intervjusvaren skrevs ut på papper i sin 
helhet efter varje intervjutillfälle.  
 
Ytterligare faktorer som kan ha påverkat resultatet av intervjuerna är min bristande för-
förståelse för ämnet och det faktum att jag tillägnat mig kunskap främst via läsning av 
litteratur och inte genom praktisk erfarenhet. Detta har inte bara betydelse för intervju-
resultatet utan även för studien i stort i fråga om tolkning och sätt att närma sig och ta 
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sig an problemet. För intervjuerna kan det innebära både för och nackdelar då jag dels 
kan ställa frågor mer förutsättningslöst samtidigt som jag kan gå miste om mycket in-
formation då jag inte känner till de informella koder som råder på fältet. Kvale nämner 
att forskarens kunskap om ämnet är viktig då den krävs för att kunna urskilja betydelse-
fulla nyanser i materialet (Kvale, 1997, 92). Vidare kan jag som person och fr ämst då 
min ålder påverka resultatet såtillvida att jag i barnbibliotekariernas ögon uppfattas som 
ung och därmed kan tänkas ha särskilda åsikter om ungdomsboken. Barnbibliotekarier-
na kan då medvetet/omedvetet anpassa sina svar efter vad de antar att jag vill höra. Det 
är därför viktigt i detta sammanhang att redogöra för sin förförståelse och hänvisa till 
studiens syfte vid mötet med informanterna. Det är över huvudtaget ofta ett problem vid 
intervjuer att veta om den information som getts är sanningsenlig eller alltför skev och 
påverkad av andra faktorer.   

 

5.4 Analys och tolkning 
 
Inom hermeneutiken är tolkning central. I denna uppsats är det vad som sagts i intervju-
erna och som sedan transkriberats som står i fokus för tolkningen. Kvale menar att tolk-
ningen syftar till att ge en godtagbar och allmängiltig insikt om textens mening. Vidare 
sägs att intervjun är ett samtal där tal omvandlas till skrift som kan tolkas (1997, 49). 
Tolkningen sker i och med att man går in i den hermeneutiska cirkeln eller spiralen 
(Kvale, 1997, 50). Tolkningscirkeln eller spiralen inleds med en genomläsning av inter-
vjuerna för att få en bild av dem som helhet. Forskaren återgår sedan till vissa teman i 
texten och försöker förstå dem bättre. Denna ökade förståelse av delarna leder till en 
fördjupad insikt om helheten och hur allt hänger ihop vilket i sin tur åter kastar nytt ljus 
över delarna. På så sätt fortgår tolkningen genom en växling mellan delar och helhet. 
Processen pågår tills en godtagbar uppfattning av innebörden av temana uppnåtts och ett 
logiskt ickemotsägelsefullt mönster kan skönjas i sitt sammanhang (Kvale, 1997, 51).  
 
Den första tolkningen i den hermeneutiska spiralen är på en beskrivande och kontext-
bunden nivå. Forskaren måste redovisa sin egen förförståelse då denna påverkar tolk-
ningen och beskrivningen av de intervjuades utsagor (Kvale, 1997, 52). Denna första 
tolkning av intervjuerna görs i kapitel 6 där det empiriska resultatet redovisas. Redan 
här har en första tolkning i enlighet med studiens syfte gjorts vilket avsevärt reducerat 
materialets omfång. Centrala och framträdande teman från intervjusvaren har lyfts fram 
och redovisats. Här presenteras informanternas egna uttalanden så som de ter sig för 
mig som intervjuare och backas upp och synliggörs främst genom ett antal citat från 
informanterna. Då underlaget utgörs av endast fem intervjuer presenteras resultatet 
ganska utförligt. Bernt Gustavsson (2000) hänvisar i sin bok, Kunskapsfilosofi: Tre kun-
skapsformer i historisk belysning, till den franska hermeneutikern Paul Ricoeurs utta-
landen om innebörden i den hermeneutiska tolkningen:   
 

Det betyder att tolkning och förståelse bygger på två steg, det ena förstående och det andra distan-
sering. Förstående betyder att sätta sig in i en sak och söka förstå den inifrån dess egna förutsätt-
ningar. Distansering innebär att man backar tillbaka och söker se det man förstått, på avstånd och 
med en kritisk blick.(Gustavsson, 2000, 125). 
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På en webbsida tillhandahållen av avdelningen för allmänmedicin vid Göteborgs uni-
versitet har Maria Nyström (2002), universitetslektor i Borås och fil dr i vårdpedagogik, 
på ett lättförståeligt vis sammanfattat den hermeneutiska tolkningsprocessen. Hon me-
nar att tolkningen inte får stanna vid ett enkelt beskrivande utan bör nå en högre teore-
tisk nivå vilket uppnås genom Ricoeurs distansering (Nyström, 2002). Ett möjligt sätt, 
bland flera, att göra detta på är genom användandet av teorikonstruktioner och tidigare 
forskning vilket också görs i denna uppsats dock med tonvikt på teoretiska begrepp. De 
teoretiska begreppen ska inte vara definitivt bestämda i förväg då empirin och inte teo-
rierna utgör tolkningens fokus. Teorierna är likafullt användbara för att tyda data på nya 
sätt och medvetenhet om dem kan hjälpa till att rikta in uppmärksamheten mot vissa 
teman redan under intervjun (Nyström, 2002). Följande belysande citat av Nyström 
sammanfattar den hermeneutiska tolkningsspiralen: 
 

I en hermeneutisk studie bör läsaren kunna följa en process där den ena tolkningen bygger på den 
andra. Det andra varvet i den hermeneutiska spiralen omsluter den första tolkningen samtidigt som 
den, genom att successivt lämna den konkreta nivån, täcker av en större del av verkligheten. Den 
därpå följande tolkningen omsluter de två följande etc. Tolkningsarbetet bör således avslutas med 
att kontextbundna tolkningar lyfts från individ - till gruppnivå och/eller från empiri till teorinivå. 
(Nyström, 2002).       

 
Den distansering som ovan åsyftas görs i uppsatsens 7:e kapitel. Här analyseras inter-
vjumaterialet med hjälp av begrepp om bokurval, beståndsuppbyggnad, litterära be-
dömningskriterier samt via Michael Polanyis teori om tyst kunskap. Detta i ett försök att 
lyfta det empiriska resultatet till en högre abstraktionsnivå genom ytterligare teoretise-
ring av materialet. Här fördjupas resonemang kring eventuella likheter, skillnader och 
tendenser i barnbibliotekariernas uttalanden. Dock kan som tidigare nämnts inga gene-
rella slutsatser, korrelationer och samband mellan olika faktorer säkerställas. Resultatet 
är i första hand giltigt för de barnbibliotekarier som deltagit i denna studie men visar 
ändå på tankar och funderingar som kan finnas representerade. Syftet är att få en djupa-
re förståelse för de åsikter som kan finnas varför inte alla informanters svar redovisas 
om dessa inte nämnt frågan.  
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6 Resultatredovisning 

Resultatredovisningen sker i tre övergripande teman eller block i enlighet med intervju-
guidens utformning. Huvudrubrikerna är således: uppfattning om ungdomsboken, in-
köpsarbete och kompetens. Varje rubrik har ett antal underrubriker som synliggör cen-
trala delar av intervjumaterialet med relevans för uppsatsens syfte eller som varit sär-
skilt framträdande. Kapitlet inleds med en beskrivning av informanterna, som getts fik-
tiva namn, och de bibliotek som de arbetar på. Därefter följer en kort redogörelse för 
de: inköpskanaler, urvalsunderlag och förmedlingsstrategier som barnbibliotekarierna 
använder sig av.      
 

6.1 Presentation av informanterna  
 

6.1.1 Anna på bibliotek A 
 
Anna på bibliotek A har arbetat som barnbibliotekarie i ca 20 år. Hon har haft olika 
tjänster men har varit inköpsansvarig för barn och ungdomsböcker hela tiden. Anna är 
utbildad bibliotekarie och har även läst litteraturvetenskap och 5 poäng barn och ung-
domslitteratur. Bibliotek A är ett mellanstort bibliotek och har många barn i sitt upptag-
ningsområde och verksamheten får i och med det en relativt stor tyngdpunkt på barn-
verksamhet. Biblioteket jobbar även mycket gentemot skolan och Anna har mycket 
kontakt med barngrupper som kommer klassvis. Just ungdomar är dock ingen stor an-
vändargrupp och ofta kommer de när de har skoluppgifter. Men det finns även ett antal 
som är vana biblioteksanvändare som kommer regelbundet.  
 

6.1.2 Bea på bibliotek B 
 
Bea på bibliotek B har arbetat som barnbibliotekarie i ca 35 år och har i princip köpt in 
barn - och ungdomsböcker hela tiden. Hon har förutom bibliotekarieutbildning läst en 
del litteraturvetenskap och språkvetenskap. Bibliotek B finns i ett område med mycket 
invandrare. Det medför att barnbiblioteksavdelningens användargrupp till stor del består 
av barn och ungdomar vars föräldrar inte har svenska som modersmål och de har där-
med inte svenska som förstaspråk. Detta menar Bea kommer att styra verksamheten en 
hel del då det är dessa barn och ungdomar biblioteket jobbar med. Biblioteket har även 
mycket samarbete med skolorna i området. Bea anser att ungdomar är en ganska stor 
och aktiv användargrupp på hennes bibliotek. Vissa ungdomsböcker och särskilt de som 
skildrar förortsliv och som handlar om ungdomar i områden som liknar det som biblio-
tek B befinner sig i är mycket efterfrågade och det händer att köerna är långa på dessa 
böcker. Bibliotek B kan sägas vara ett stort bibliotek. 
 

6.1.3 Cilla på bibliotek C  
 
Cilla på bibliotek C har arbetat som barnbibliotekarie i snart 5 år. Hon är utbildad bibli-
otekarie men har även en förskolelärareutbildning och har tidigare jobbat som det. Cilla 
har utöver detta läst 20 poäng barn och ungdomslitteratur. Bibliotek C är ett litet biblio-
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tek och är beläget i ett område med många äldre. Ungdomar är en försvinnande liten del 
och är så att säga den grupp som fattas på biblioteket. Därmed blir efterfrågan på just 
ungdomsböcker inte särskilt stor. Detta medför dock inte att inga sådana böcker köps in 
och Cilla är ensamt ansvarig för arbetet med det. Förhållandet är inget hon ser som 
önskvärt utan beror främst på praktiska omständigheter då det endast är två anställda på 
biblioteket.  
 
 

6.1.4 Disa på bibliotek D  
 
Disa har varit anställd som barnbibliotekarie på bibliotek D i snart två månader. Hon har 
tidigare haft kortare tjänster och vikariat runt om i kommunen under ca tre månaders tid. 
Disa har bibliotekarieutbildning i botten och tog sin examen för ca ett år sen. Bibliotek 
D ligger i ett nybyggt bostadsområde där många småbarnsfamiljer bor. Detta syns tyd-
ligt bland bibliotekets låntagargrupper som domineras av små barn och deras föräldrar. 
Ungdomar, tror Disa, har inte hittat till biblioteket ännu eftersom biblioteket liksom hela 
området är ganska nytt. Ungdomsböcker lånas därför ut i måttlig mängd och efterfrågan 
på dessa blir därmed också ganska låg. Bibliotek D är ett litet bibliotek med två anställ-
da och Disa är därför ensamt ansvarig för inköp av barn - och ungdomslitteratur.  
 

6.1.5 Ella på bibliotek E  
 
Ella har arbetat som barnbibliotekarie i ca 40 år och hon har köpt in barn och ungdoms-
böcker lika länge. Ella har gått biblioteksskola och har även läst barn och ungdomslitte-
ratur 10 poäng. Bibliotek E är kommunens största bibliotek vilket medför, anser Ella, att 
det bör tillhandahålla en del böcker som inte alla andra bibliotek har och även se till att 
en del äldre barn och ungdomsböcker går att hitta där. Ungdomar som användargrupp 
på bibliotek E, tror Ella, utgörs främst av ungdomar som tycker att läsning är roligt och 
som är vana biblioteksanvändare.  

 

6.1.6 Förmedling  
 
Hur informanterna ser på begreppet ungdomsbok kan variera men alla är ense om att 
ungdomsboken vänder sig till ungdomar i åldern 13 år och uppåt. Vissa kan sedan skil-
ja ut böcker tänk ta för lite äldre ungdomar i 18-25 årsåldern och kalla dem för böcker 
för ”unga vuxna”. Detta blir tydligt främst vid förmedlingstillfället när böcker placeras 
i hyllan snarare än i inköpssituationen.  
 
På bibliotek A har vissa ungdomsböcker som Anna anser behandlar lite svårare ämnen, 
så som exempelvis självmord, ätstörningar och våldtäckt, brutits ut från den ordinarie 
barn och ungdomsavdelningen. Dessa står på en hylla benämnd ”unga vuxna” och är 
placerad i anslutning till skönlitteraturavdelningen för vuxna. Dessa böcker är tänkta för 
ungdomar i åldrarna 18-25 år. Anna har medvetet placerat några vuxenböcker hon tror 
kan passa för ungdomar på denna hylla. Hon gjorde också ett försök att ställa dit en del 
poesi, dramatik och lite facklitteratur, men det var bara skönlitteraturen som lånades ut 
varför det andra togs bort från hyllan. Den skönlitterära ungdomsboken kan därmed ses 
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som efterfrågad på bibliotek A. Disa skiljer gärna på ungdomsböcker tänkta för lite yng-
re tonåringar och de för äldre ungdomar mellan 18-25 år, som hon kallar unga vuxna. 
Det vore önskvärt med en särskild hylla för dessa användare menar Disa då hennes erfa-
renhet är att äldre ungdomar inte går till barn - och ungdomsavdelningen. Detta finns 
dock inte på bibliotek D i dagsläget och Disa menar att om ingen särskild hylla eller 
”hörna” som är anpassad för ungdomar finns så har denna användargrupp ingen själv-
klar plats i biblioteket. Disa köper dock in böcker för båda åldersgrupperna och benäm-
ner dem med samlingsnamnet ungdomsböcker. På bibliotek E är böcker för unga vuxna 
placerade uppe på vuxenavdelningen och köps in av vuxenbibliotekarien, detta gör inte 
Ella som köper in ungdomsböcker tänkta för ungdomar upp till 18 år.   

 

6.1.7 Inköpskanaler och urvalsunderlag 
 
Hur barnbibliotekarier på de undersökta biblioteken köper in böcker och vad de främst 
använder som urvalsunderlag kan skifta. Gemensamt är att alla använder BTJ:s sam-
bindningslistor i varierande grad, men också andra hjälpmedel och informella kontak-
ter som utgångspunkt för sina inköpsval.  
 
På bibliotek A, B och E som alla har fler än två bibliotekarier anställda försöker perso-
nalen ha gemensamma bokmöten var fjortonde dag där all får vara med och tycka till 
om inköpen. På bibliotek C och D bestäms vad som ska köpas in av en ensam barnbib-
liotekarie. Anna på bibliotek A köper in nästan uteslutande från BTJ. BTJ är även basen 
för bibliotek B:s inköp, men Bea kompletteringsköper ofta från bokhandlar. Cilla på 
bibliotek C säger sig köpa in främst från bokhandlar och nämner Akademibokhandeln 
och Adlibris nätbokhandel. Endast ett fåtal inköp görs via BTJ. Disa och Ella på biblio-
tek D och E använder både BTJ och bokhandlar i lika hög grad som kanaler för inköp.  
 
Anna använder främst BTJ:s sambindningslistor som urvalsunderlag och anser det vara 
ett mycket bra och pålitligt hjälpmedel. Bea är av samma åsikt och har svårt att se hur 
hon skulle kunna vara utan listorna. Bea läser även dagstidningsrecensioner och Opsis 
Kalopsis m.m. Cilla säger sig läsa BTJ – listor mest för att det är ett enkelt sätt att hålla 
sig uppdaterad om vad som kommer, men hon anser inte att listorna styr hennes val av 
inköp nämnvärt. Cilla försöker däremot att läsa särskilt DN:s recensioner noga och an-
vänder sig även av ”Barnens böcker” som ges ut av ”Svensk bokhandel”. Ett nummer 
kommer på våren och ett på hösten och dem brukar Cilla försöka läsa grundligt för att 
ha lite koll på vad som faktiskt finns och för att den ger mycket information. Hon går 
också efter ”bokjuryn” som är ett läsprojekt som vänder sig till ungdomar upp till 19 år 
som inbjuds att rösta på sina favoritböcker bland förra årets utgivning. Cilla anser att för 
att kunna föreslå omröstningen och vara trovärdig krävs att biblioteket kan tillhandahå l-
la en hel del av de här böckerna. I samband med projektet utarbetas således en lista med 
hundra böcker utvalda av lärare, bibliotekarier och förlagsfolk. De böcker som finns 
med på den listan försöker Cilla sedan att köpa in. Disa använder BTJ- listor, Adlibris 
och tidningsrecensioner som urvalsunderlag för inköp vilket även Ella gör om än med 
lite mer tonvikt på BTJ – listor. 
 
Alla intervjuade barnbibliotekarier anser att de i viss mån använder informella kontakter 
och omvärldsbevakning som hjälp och vägledning i arbetet med inköp av ungdoms-
böcker vilket även kan ses som ett slags urvalsunderlag. Detta tas upp av alla informan-
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ter men uttrycks med olika tydlighet. Saker som nämns av bibliotekarierna är bland an-
nat att, TV, tidningar, egna barn och andras barn, släktingar, låntagare, lärare och kolle-
gor, utgör viktiga samtalspartners genom vilka man får influenser som påverkar inköps-
valen. Cilla och Disa är de som främst uttrycker att de är involverade i ett aktivt frågan-
de då de ber omgivningen om konkreta tips och råd. Cilla har t.e.x en förslagslåda där 
hon uppmanar ungdomar att komma med inköpsförslag och hon brukar fråga sina barn 
och andra ungdomar i sin omgivning om tips och råd. Disa uttrycker sig på följande 
sätt:   
 

Disa: Man får gå på lite och fråga dem [släktingarna i hennes fall] vad läser ni i skolan, vad tycker 
ni är bra… 

 

Också Disa uppmanar ungdomar som besöker biblioteket att komma med inköpsförslag 
och önskemål vilka hon sedan oftast försöker tillgodose.  

 

6.2 Uppfattning om ungdomsboken  
 
I följande avsnitt redovisas informanternas synpunkter och uppfattningar om ungdoms-
bokens eventuella funktioner och användningsmöjligheter.  

 

6.2.1 Ungdomsbokens plats på biblioteket  
 
Informanterna har alla ganska likartade uppfattningar om ungdomsbokens plats i bibli-
oteksverksamheten. Främst ses det som en anpassning till en särskild målgrupp, i detta 
fall ungdomar, som ska kunna hitta något som passar just dem. Ungdomsboken ses även 
som värdefull genom sin tydliga mottagarorientering och sitt budskap. 
 
Anna anser att biblioteket har ungdomsböcker för att dels ge ungdomarna en läsupple-
velse och dels locka till vidare läsning men också för att ungdomar liksom alla andra 
ska ha möjlighet att utvecklas som människor genom läsning. Hon tycker att det är synd 
att så många ungdomar hoppar över ungdomsböckerna och menar att om man kastar sig 
direkt över deckarhyllan och inte har passerat ungavuxnaböcker kan något gå förlorat. 
Detta då det finns många bra ungdomsböcker som är skrivna för just den åldern och att 
det därför är synd att gå dem förbi. Det är för övrigt dessa bra böcker man som bibliote-
karie vill erbjuda och som man vid inköpsavgörandet försöker skilja ut från de mindre 
bra, vilka givetvis också existerar säger Anna. Cilla, tycker liksom Anna, att det är synd 
att ungdomar hoppar över ungdomsböcker:  
 

Cilla: Jag tycker att det är synd eftersom det finns en hel del riktigt bra ungdomsböcker som hand-
lar om just de här åldrarna, och jag skulle vilja kunna erbjuda dem för att jag tycker att de tar upp 
sådant som kanske kan vara bra att läsa om när man befinner sig där.  

 

Disa menar att biblioteket ska kunna erbjuda något som passar alla och hon tror att ung-
domar är en grupp som inte är lätt att locka till biblioteket, särskilt inte de som inte läser 
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eller som inte är vana biblioteksanvändare. Men de utgör likväl en av bibliotekets kate-
gorier och målgrupper och biblioteket måste därför genom en anpassning t.e.x i form av 
att tillhandahålla ungdomsböcker och andra medier försöka tillgodose också deras be-
hov. Hon anser vidare att om man är ung och tycker att läsning är en meningsfull sys-
selsättning så ska man ha möjlighet till det och därför är ungdomsböcker viktiga på bib-
lioteket     
 

6.2.2 Ungdomsbokens funktion för läsarna 
 
Alla informanter framhåller att läsning av ungdomsböcker troligtvis främst har funktio-
nen som nöjesläsning, förströelse och avkoppling för sina läsare och att detta i sig är en 
viktig funktion som inte ska förringas. Men några ytterligare synpunkterr framkommer 
dock också. 
 
Anna tror att läsning av ungdomsboken främst fungerar som förströelseläsning men att 
de också kan vara utvecklande för individen i dennes personliga utveckling. Ungdoms-
boken kan även ha en funktion som ett led in i vuxenlitteraturen. Bea nämner möjlighe-
ten att läsa om sådant som kan komma att hända om ett par år som en för läsaren viktig 
funktion med ungdomsboken. Hon menar att detta blir synligt exempelvis genom att 
ungdomar sällan vill läsa om dem som är yngre än de själva.  
 

Bea: Är man 13 år kanske man vill läsa mycket om sex även om man själv inte har så mycket egen 
erfarenhet. Sen kan man ju tänka sig att man vill läsa om familjen och jobbiga morsor och allt så-
dant också va.  

 
Cilla ser läsning av ungdomsböcker som en tänkbar hjälp i ungdomars identitetsskapan-
de. En funktion kan därmed vara att den, enligt Cilla, kan ge viss livsvisdom. Hon näm-
ner även igenkänningsfaktorn som en möjlighet med ungdomsboken. Detta då det kan 
vara stärkande att läsa om andra som upplever samma sak som en själv. För de som 
läser ungavuxnaböcker eller uHc-böcker tror Disa att ungdomsboken kan ha en funktion 
som informationskälla som ger insikter i andra människors liv. Hon tror att ungdomar 
många gånger läser av nyfikenhet:   
 

Disa: Det finns ju en slags kunskap i de här böckerna, en erfarenhet som man kan vilja komma åt. 

 

Läsningen av ungdomsböcker kan också fungera som ett avstamp till nästa steg tror 
Disa och menar att i takt med att man blir äldre och får andra erfarenheter får ungdoms-
boken mindre betydelse och man väljer att läsa annat, men att den under en period och i 
en viss ålder fyller en stor funktion. Disa drar paralleller till sig själv och menar att läs-
ning av ungdomsböcker under en tid var ett slags behov för henne. Ella tror att läsning 
av ungdomsböcker kan ge läsaren, vid sidan om glädje för stunden och förströelse, ökad 
empati, ökad förståelse för andra människor, andra kulturer och andra sätt att leva. Hon 
menar att ungdomar idag är omgivna av väldigt många olika influenser från t.e.x tv och 
datorer som pockar på deras uppmärksamhet och det krävs av ungdomsboken att den 
handlar om något som griper tag och fångar deras intresse om den ska få någon funk-
tion. Likaså tror Ella att många ungdomar har fullt upp med sig själva, med sin person-
liga utveckling och med kärleken osv. vilket också ställer krav på ungdomsboken att 
vara lockande och relevant för att den ska hinnas med att bli läst och begrundad.         
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6.2.3 Vad informanterna säger sig vilja uppnå med sina inköp av 
ungdomsböcker (mål och motiv)  
 
Anna menar att de vikigaste egenskaperna hon ser till hos boken när hon köper in är att 
den har ett bra språk, lockande historia och inbjuder till läsning.  
 

Anna: Det är ju det man vill förmedla till barnen och det är svårt att säga vad som ger var och en 
läsglädje, det är väldigt individuellt. På hyllan för unga vuxna är tanken att det ska finnas saker 
som är lockande. Jag vill fånga upp dem [ungdomarna] så att de inte tappar sugen i övergången 
mellan barn och vuxen. Sen är det ju så att det jag är ute efter är ju dels läsglädje men också språk-
utveckling, en del av de här långserieböckerna som är poppis hos barnen har ibland lite sämre 
språk och de kan få stå tillbaka vid inköp om jag har ont om pengar och då väljer jag kanske hellre 
att köpa en bok som jag tror står sig lite längre eller som kan ge en mer litterär upplevelse.  

 

Dessa aspekter som Anna här nämner som viktiga att tänka på vid inköp är ganska all-
männa grundsatser och vad som skänker barn och ungdomar läsglädje är väldigt indivi-
duellt. Anna försöker därför få mångfald i bibliotekets bestånd i fråga om böckernas 
innehåll, genre och svårighetsgrad m.m. Målet är att det ska finnas något som passar 
alla. För Bea är främsta målet vid inköp läsfrämjande men också språkutveckling sär-
skilt då eftersom bibliotek B jobbar mot en användargrupp som till stor del består av 
ungdomar som inte har svenska som förstaspråk. Inköp försöker Bea göra med tanke på 
denna tänkta målgrupps förutsättningar och anpassa inköpen svårighetsmässigt efter 
dem. Cilla vill genom sina inköp kunna erbjuda vad hon anser vara viktig och bra litte-
ratur. För Cilla är läsglädje och läsupplevelser viktigare motiv bakom inköp än att 
böckerna ska främja ungdomars språkutveckling.  
 

Cilla: Förhoppningsvis tänker jag mig att då har man redan klarat av den biten, i alla fall önskar 
jag det, och att det mer handlar om att utveckla tankar och den delen snarare än språket.  

 
Cilla drivs även av tanken att ungdomarna ska kunna hitta något mer än det de kom för 
att låna, att kunna ge nya infallsvinklar är vik tigt för Cilla som säger: 

 

Cilla: Mina mål och motiv till inköp är att kunna erbjuda böcker som jag tror barn och ungdomar 
kommer att läsa, vilja läsa och som de kommer få positiva läsupplevelser av, att locka till läsning 
är viktigt.  

 

Intervjuare: Positiva läsupplevelser…  

 

Cilla: Ja där man känner att… Ja det kan ju vara väldigt mkt. Antingen att man har väldigt kul en 
stund eller att man känner att man lär sig någonting eller att man fick reda på precis det här som 
man ville ta reda på eller att man försvinner i väg några timmar eller att man får den här riktiga 
skräckupplevelsen man var lite sugen på eller att man fick gråta några timmar eller att man just 
kände att äntligen fick jag träffa den där människan som tänker precis som jag tänker ja. Eller det 
här att Åh jag vill läsa mer.      

 
För Disa är främsta målet med inköpen av ungdomsböcker att kunna erbjuda ungdomar 
läsupplevelser främst för nöjes skull eller som förströelse och avkoppling. Ella vill ge-
nom sina inköp uppnå att den som läser boken ska få ut något de kanske inte får någon 
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annanstans, en känsla, en fråga som väcks eller som besvaras osv. Tanken bakom hen-
nes inköp är att böckerna ska kunna ge läsaren nya upplevelser och infallsvinklar. Ella 
citerar CS Lewis som sagt att genom boken blir jag tusen människor, men förblir ändå 
mig själv. 
 

Ella: Läslust är ju viktigt, det är ju det vi ska skapa men också … det låter kanske lite sådär… men 
att jag blir större som människa faktiskt. 

 
Då Ella jobbar på ett stort bibliotek har hon även en önskan om att kunna erbjuda lite 
äldre böcker och böcker som inte alla andra bibliotek i kommunen har.  

 

Ella: För att vi får ofta frågor, väldigt ofta frågor, utav människor som läst mycket och som söker 
efter gamla böcker. Åtminstone jag tycker att man ska ha kvar lite av det gamla även om utrymmet 
är begränsat. Men där har det ju varit enorma diskussioner och man har sagt att biblioteken ska 
inte vara några ”boktempel” utan en mötesplats, och det är klart men någonstans tycker jag också 
att de kan få vara boktempel. 

 
Vissa böcker menar Ella kan ges ut i sådan liten upplaga att de om ett par år är slut på 
förlagen om det inte blev en storsuccé på en gång. Här anser Ella att bibliotek E som 
största bibliotek i kommunen ska kunna tillhandahålla även sådana böcker i alla fall ett 
par år vilket tas i beaktande vid inköp.  
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6.3 Inköpsavgöranden  
 
Vad som är gemensamt för alla och som blir tydligt i intervjuerna är att inköp görs med 
tanke på hur ungdomar som befintlig användargrupp ser ut och vad som kan tänkas 
passa på respektive bibliotek. Många av de intervjuade barnbibliotekarierna uttrycker 
att det är svårt att redogöra för vilka avgöranden och beslut som fattas i samband med 
inköp av ungdomsböcker. Men beroende på de undersökta bibliotekens storlek där två 
är små bibliotek med endast två anställda, ett är ett medelstort bibliotek och de två res-
terande kan beskrivas som stora bibliotek, samt att ungdomar som användargrupp ser 
olika ut i respektive biblioteks upptagningsområde medför det att barnbibliotekarierna 
ändå gör lite olika överväganden när de ska köpa in ungdomsböcker. Även barnbiblio-
tekariernas skiftande grad av yrkeserfarenhet och inställning till frågor så som kvalitet 
kontra efterfrågan som vik tigt vid inköp tycks skilja sig åt och blir synligt vid deras av-
göranden. Då barnbibliotekariernas inköpsavgöranden är så tydligt kopplade till det 
bibliotek där de befinner sig presenteras, i detta avsnitt, varje bibliotek och biblioteka-
rie för sig. Det ger även en mer sammansatt bild av det sammanhang personen verkar 
inom och som påverkar dennes uppfattningar och således har betydelse för de uttalan-
den som görs.  
 
 

6.3.1 Bibliotek A 
 
Anna menar att många faktorer givetvis spelar in när hon ska välja ut böcker för inköp 
och ekonomin är vad som sätter de yttre gränserna. Anna säger att de på bibliotek A har 
en idealsumma för varje BTJ- lista att köpa in böcker för var fjortonde dag. Men här görs 
också ett övervägande om det t.e.x är mycket bra på en lista så köper hon det i alla fall 
och får spara en annan gång. Anna anser att utbudet av ungdomsböcker är ganska stort 
men tycker ändå inte att det är särskilt svårt att välja vad som är lämpligt. Detta är 
mycket tack vare den erfarenhet hon har. Genom att ha läst barn och ungdomsböcker i 
ca 20 år och även läst sambindningslistor lika länge har hon lärt sig vad hon ska titta 
efter och tänka på när hon ska välja. Hon visar veckans lista som ett exempel och säger 
att ganska många av böckerna är nya upplagor och att en av böckerna ingår i en serie 
som biblioteket redan påbörjat så den köper hon av den anledningen.  
 
Vid sådana tillfällen är avgörandena inte särskilt komplicerade. Anna hänvisar till styr-
kan med BTJ- listorna då ett, enligt henne, godtagbart kvalitetsurval redan gjorts vilket 
begränsat mängden att välja bland. De avgöranden och beslut hon sedan fattar är mer 
inriktade på vad som passar på just hennes bibliotek. T.e.x är frågor om, vad som redan 
finns i hyllorna, inom vilka områden det behövs mer och vad som kan gallras och tas 
bort för att ge plats åt det nya, centrala. Även överväganden kring vad ungdomar brukar 
fråga efter och vad hon anser bör finnas på biblioteket är ytterligare avgöranden hon tar 
ställning till vid inköp. Anna menar att ungdomar precis som vuxna väljer böcker 
mycket utefter hur de ser ut och Anna tycker att det är en fördel att man i BTJ:s listor 
numer får se bokens framsida och det händer ibland att hon jämför omslagsbilder med 
varandra vid inköpsavgörandena om böckerna för övrigt väger lika och särskilt då hon 
har ont om pengar. 
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Anna: Böcker kan ju vara jättebra även om de har en tråkig framsida, men då får man prata för de 
böckerna säger Anna. 

 
Det svåraste vid inköp, tycker Anna, är de situationer när hon skulle vilja ha flera olika 
böcker men inte har råd. Det är egentligen först då avgörandet blir svårt, när man måste 
begränsa sig och välja bort bland det man faktiskt tycker är bra. I det läget brukar Anna 
fundera över vilken bok hon tror kommer att bli mest utlånad, omtyckt eller som hon 
anser att biblioteket faktiskt bör ha. Anna säger att vissa böcker är s.k. ”bruksböcker” 
och dit räknar hon Bert, Sune och Eva &Adam som är sådana böcker som barnen gärna 
läser och nästan kastar sig över, men som kanske inte ger någon djupare litterär upple-
velse alla gånger. Dessa bruksböcker menar Anna kan få stå tillbaka vid inköp om eko-
nomin är knapp. Då väljer hon hellre en bok hon anser vara bättre och som kanske står 
sig lite längre. Att vissa böcker fort blir inaktuella är också en aspekt att tänka på vid 
inköp. Anna kan resonera som så att om en bok är väldigt nutidsaktuell och tänkt för lite 
äldre ungdomar kan hon köpa den, men som en billigare pocketvariant. Den kanske inte 
håller lika länge men då har hon råd med den också. Anna tycker att det är bra att BTJ 
erbjuder tre olika prisklasser där man kan välja om boken ska levereras biblioteksutrus-
tad, inplastad eller som pocket.      
 
Viktiga avgöranden är självklart vilka böcker som ska köpas in och överväganden om 
hur många exemplar av boken som biblioteket ska ha behöver göras. Anna brukar ställa 
sig frågan om boken skulle passa som bokpratsbok och om ja så köper hon ett antal ex-
emplar av den titeln. Hon funderar också över vilken målgrupp boken vänder sig till och 
hur mycket som redan finns på biblioteket i den genren. Anna säger sig ha kommunens 
(eller snarare stadsdelsnämndens) invånare i bakhuvudet när hon gör inköpsavgörande-
na och försöker anpassa inköpen efter dem. Anna tar även de erfarenheter hon har från 
bokpratsmöten med barngrupper och skolklasser i beaktande när hon ska avgöra vad 
som kan vara lämpligt att köpa in. Ungdomar menar Anna frågar sällan efter böcker, 
kommer sällan med inköpsförslag och hon möter dem inte heller lika självklart genom 
bibliotekets programverksamheter som de yngre barnen. Anna gör som så att hon efter 
ett år tittar på hyllan med böcker för unga vuxna och ser efter vad som inte har rört sig. 
Det som inte lånats ut plockas därefter bort därifrån och placeras någon annanstans då 
det som finns där är tänkt att vara lockande och verkligen inbjuda till läsning. Vid inköp 
av ungdomsböcker åt den åldersgrupp som brukar låna från ungavuxnahyllan får Anna 
använda sin erfarenhet av vad som fungerat under året och sin kunskap om böcker i 
allmänhet för att avgöra vilka nya böcker som ska köpas in.    
 
Sammanfattning: Anna tar främst följande aspekter i beaktande vid val av inköp, passar 
boken in i bibliotekets bestånd, inom vilka områden behövs kompletteringar, vad frågar 
ungdomar efter, blir det en bra bokpratsbok och i så fall hur många exemplar ska kö-
pas, vilken målgrupp vänder sig boken till, hur ska boken vara utrustad i pansarband 
(biblioteksutrustad) eller som pocket och hur ser kommunens befolkningsunderlag ut? 
När ekonomin är knapp och Anna tvingas välja mellan likvärdiga böcker kan följande 
faktorer få avgöra: vilken bok står sig längst, vilken blir mest omtyckt, utlånad, ger mest 
litterär upplevelse samt har mest lockande framsida.      
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6.3.2 Bibliotek B  
 
Då många av bibliotek B:s användare är ungdomar med annat modersmål än svenska 
försöker Bea i inköpsavgörandet tänka på att boken inte får vara för svår språkligt. 
Mycket inköpspengar satsas på särskilda läsfrämjande projekt och bokprat. Bea berättar 
om ett författarbesök som planeras till bibliotek B och att det inför det köpts in en hel 
hög med böcker av den författaren. Bea menar att det är en förutsättning för att bokprat 
ska få lyckad effekt att biblioteket faktiskt kan erbjuda böckerna som presenteras då 
avsikten är att locka till läsning. Ibland avgör Bea utifrån BTJ – listorna om hon ska 
köpa en bok eller inte, men köper sedan bara ett ex som hon läser och sedan avvaktar 
hon och ser hur boken tas emot av användarna. Hon kan då bättre avgöra om det är en 
passande bok att använda i bokprat och om den verkar omtyckt: 
 

Bea: Ja ofta blir det en eller två till en början och så testar man om det går bra och gör det det så 
kanske man köper fem till.  

 
Överlag anser Bea att utbudet av ungdomsböcker är ganska stort och att det har blivit 
bättre. Men inte heller Bea upplever inköpsavgörandena som särskilt svåra och förklarar 
det som mycket tack vare bibliotek B:s ekonomiskt fördelaktiga situation. Ytterligare 
faktorer och övervägande Bea gör förutom att hänsyn tas till böckernas språkliga nivå 
vid inköp är att hon funderar över böckernas ämne och innehåll och försöker sätta sam-
man det med vad hon vet fungerar på hennes bibliotek: 

  
Bea: Jag vet ju att det som funkar sådär även för dem som är tröga och inte har lust att läsa är det 
som liknar det de upplever, miljön alltså. Eller om det till exempel handlar om sport så kanske de 
vill läsa om just det de håller på med. Och så vill de läsa om kärlek, alla vill läsa om kärlek, det är 
ju universellt alla vill läsa om det även ungarna här. Kanske att det som inte brukar gå så bra är hi-
storiska böcker, det kanske är så att de [ungdomarna] är så orienterade i nutiden. Det är inte så att 
vi inte köper några. Till exempel den här Krog hans böcker går rätt bra, ofta handlar det om me l-
lanösterns historia. Men just på vårt bibliotek tycker i alla fall jag att det verkar handla mer om här 
och nu.  

 
Hon poängterar dock att det finns ungdomar som även läser fantasy också men att hon 
tror att den gruppen är mindre än på andra bibliotek på grund av den höga andel ung-
domar med utländsk bakgrund som besöker hennes bibliotek. Hon tror att det kan hänga 
ihop med att dessa användare har fullt upp med att orientera sig här och nu och att iden-
titetsskapande och extraarbete med språket tar mycket kraft. Bea säger att det ofta är de 
med svensk bakgrund som läser fantasy. Men hon kan inte säga om förhållandet leder 
till att bibliotek B köper in mindre sådant än andra bibliotek efter som det ändå köps in 
eftersom många vuxna tycker om ungdomsfantasy.  Bea kommer in på frågan om vad 
som är en bra ungdomsbok och menar att det ofta förutsätts att en ungdomsbok inte får 
sluta sorgligt och menar att schablonen att böckerna ska ge ett hopp inte längre stäm-
mer, i alla fall duger det inte som kriterium för en bra ungdomsbok menar Bea som sä-
ger: 
 

Bea: Jag tror att många genomskådar om man försöker göra det så att säga säljbart, de vill ha äkta 
vara tror jag. Till exempel Johanna Thydells bok var ju oerhört sorglig men jag tror både unga och 
vuxna kände att det här det är liksom riktigt, det är inget fusk, det är inget försök att sälja skit till 
ungdomar. Så att jag tror det, att kvalitet betyder mycket.  
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Intervjuare: Men är det svårt att avgöra då, vad du tror att ungdomar tycker känns äkta? 

 

Bea: Det känner man ju, det tror jag. Tyvärr är det så, och det här handlar ju om inköp då att man 
har ju inte möjlighet att läsa alla böcker innan man köper dem men annars... det känner man om 
det är den gamla vanliga valsen med de gamla vanliga tjejerna och schablonerna liksom eller om 
det är något som verkar självupplevt eller nåt som griper tag det tror jag man känner, att alla kän-
ner.  

 
Sammanfattning: De avgöranden Bea främst gör säger hon är hänsynstagande till bo-
kens språkliga nivå, den innehållsmässiga kvalitén i kombination med en anpassning till 
vad hon tror bibliotek B:s användare önskar samt om boken kan användas i bokprat 
och därmed hur många ex hon i så fall ska köpa av den.     
 
 

6.3.3 Bibliotek C  
 
Cilla säger sig bland annat gå på efterfrågan när hon ska avgöra om en bok ska köpas in. 
Hon uppmanar de ungdomar som kommer till biblioteket att aktivt komma med inköps-
förslag i en förslagslåda.  
 

Cilla: Jag brukar försöka besvara de här önskemålen, eller så tänker jag att, ja vi har faktiskt inte 
särskilt många Kittyböcker jag köper in några till även om inte jag tycker att de är så himla bra in-
nehållsmässigt, det är inget som är dåligt med… man ska inte moralisera så mycket tycker jag. Om 
det skulle komma något önskemål som jag tycker vore direkt dåligt på grund av att det är rasistisk 
eller si eller så skulle jag nog fundera lite mer och fråga runt lite, lyckligtvis har jag inte hamnat i 
den situationen för sånt där är ju jättesvårt, utan det är mer vad som anses vara lite bättre och lite 
sämre och där tycker jag att man får vara ganska generös. 

 

Cilla säger att inköpen begränsas främst av ekonomin och att då bibliotek C är ett litet 
bibliotek så finns inte alls samma utbud som på ett större bibliotek. Viktigt för Cilla i 
inköpsavgörandet är givetvis att hon vill erbjuda böcker hon tror folk faktiskt vill läsa, 
samtidigt som hon själv vill kunna känna att hon kan stå för det som finns på bibliote-
ket. Om någon skulle komma och undra varför hon erbjuder det ena eller det andra av 
olika orsaker vill Cilla kunna motivera varför hon tycker att den är viktig, t. ex att boken 
skänker så pass mycket läsglädje även om den för övrigt är ganska dålig. Det är också 
en demokratisk fråga menar Cilla då hon inte anser sig ha rätt att bestämma över vad 
andra ska läsa. Även om inte Cilla har arbetat som bibliotekarie särskilt länge anser hon 
att erfarenhet har gjort henne mer säker på sin egen känsla vilket får betydelse för hen-
nes inköpsval. 
 

Cilla: Jag kan känna att jag tror att jag i alla fall vill ha den här boken även om BTJ inte tycker att 
den är så bra så tycker jag att den behandlar ett ämne som jag tycker är viktigt eller som jag tycker 
att vi saknar här på biblioteket, vilket kan leda till att jag kan gå iväg till Akademibokhandeln och 
bläddra i den om jag inte liksom känner mig säker på den, och de möjligheterna har vi ju här, det 
är ju lättare i en storstad. Och då kan jag gå dit och titta och så känner jag att den här köper jag i 
alla fall. Eller om det kommer någon och säger att dem jättegärna vill ha den här boken och även 
om BTJ tycker att den är dålig så kan jag ändå köpa in den. För att de [användarna] vill så gärna 
läsa den och varför ska jag säga att de inte får det, så då kan jag liksom säga att då köper jag den 
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ändå. Och böcker som tar upp vissa ämnen eller som efterfrågas då kan jag köpa in böcker även 
om de inte fått positiva lektörsomdömen i BTJ-listorna. Det har också hänt mig ibland eftersom 
jag köper så pass lite från BTJ att jag ibland köper böcker innan jag har läst dem och så kan jag 
läsa och så upptäcker jag att vi tycker verkligen inte alls lika jag och den här lektören, så att jag vet 
av erfarenhet att jag inte litar helt bara på dem. 

 
Sammanfattning: Vissa ämnen Cilla tycker fattas i bibliotek C:s bokbestånd är således 
prioriterade vid inköp och likaså särskilt efterfrågade böcker. Böcker Cilla tror blir 
omtyckta och uppskattade samt böcker av vissa författare har förtur. Ekonomiska över-
väganden är viktiga. 
 
 

6.3.4 Bibliotek D  
 
Disa är den av de intervjuade barnbibliotekarierna som har minst erfarenhet. Hennes 
överväganden skiljer sig dock inte nämnvärt från de andras. En viktig skillnad är dock 
med vilken säkerhet avgörandena kan göras. Disa tittar t.e.x mycket på vad andra biblio-
tek har valt att köpa in vilket ingen annan informant nämner. Via kommunkatalogen kan 
hon se vilka och hur många bibliotek som köpt in boken, vilket ger henne vägledning i 
hennes eget inköpsval. Alla informanter säger sig även ha lärt sig vilka recensenter och 
lektörer de vet har liknande värderingar som dem själva och vet vilka de kan lita på. Här 
tror Disa att hon än mer än de andra måste lite till vad som sägs i recensionerna och till 
vad folk i hennes omgivning tycker. Att beskriva sina avgöranden vid inköp anser Disa 
vara svårt och menar att det är en process i huvudet. Det finns ingen mall för hur hon 
brukar göra då flera olika faktorer spelar in. Exempelvis funderar hon över vad som kan 
tänkas passa just på bibliotek D. Disa framhåller att det är budgeten som ytterst styr 
inköpen. Bibliotek D är litet och pengarna ska räcka till mycket. Disa försöker jämföra 
det som redan finns i hyllorna med det nya som erbjuds för att se vad som passar och 
hon köper endast ett ex av varje ungdomsbok för att spara pengar. Disa menar att hon 
vid inköpsavgöranden även påverkas av om det är en välkänd författare eller om hon har 
hört talas om boken. På Disas bibliotek ges ett årligt budgetanslag som det sedan är upp 
till henne att fördela. Därför är det svårt att säga hur ofta ungdomsböcker köps in. 

 

Disa: Det kommer ju BTJ-listor och det kommer boktips och det ena eller det andra som man ska 
ta ställning till, men sen måste man även ha en egen framförhållning eller planering och fråga sig 
hur mycket pengar man har kvar. Man kan ju inte köpa allt i januari då finns inget kvar till decem-
ber. Sen måste man vara lite smart och tänka på bokrea och att det ska finnas pengar till hösten, det 
kommer alltid nya böcker på hösten. Sen beror det ju på utbudet. På visa lis tor till exempel finns 
inget bra och då köper jag inget de gångerna.    

 
Disa talar även om vikten att känna sitt område:  
 

Disa: Det är därför bra att vara i ett område länge. Det är då man lär känna sina låntagare och vet 
vad de har för önskemål. Det är det som är dumt med sådana här korta anställningar att biblioteken 
har ju inte en chans, personalen får inte helhetsbilden ordentligt. Men man får ju vara lite kvick 
istället och se till dem som kommer hit och passa på att fråga vad de tycker om och vad de är in-
tresserade av.  
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Disa ser varje inköp som lite av en chansning, där det är svårt att veta om boken kom-
mer att slå. Men det finns inget facit för hur man bör tänka så det är bara att köra på 
menar hon.  
 
Sammanfattning: Vid inköpsavgöranden gör Disa bland annat följande överväganden. 
Hon tittar på vad andra bibliotek har köpt  in och hur många som köpt just den boken, 
vad passar på bibliotek D, hur mycket pengar finns, vad efterfrågas, vad finns i hyllorna 
i relation till det nya, är författaren känd, har hon hört talas om boken innan samt vad 
säger lektörer och recensenter om boken.   
 
 

6.3.5 Bibliotek E  
 
Ella anser att många saker måste samverka för att ett inköp ska bli bra och vad som är 
viktigast går inte att skilja ut. De olika aspekter hon kan nämna och som sammantaget 
påverkar hennes inköpsval är om hon känner igen recensenten/lektören som skrivit om-
dömet i en recension och att hon därmed vet om de har liknande värderingar vilket ökar 
recensionens pålitlighet. Liksom för Disa kan inköpsvalet påve rkas av om hon har läst 
något av en författare tidigare och vet lite hur denne skriver vilket kan underlätta avgö-
randet. Ella funderar vidare över vad som ligger i tiden och vad ungdomarna kan tänkas 
fråga efter. Hon tar liksom Anna även bokens aktualitet i beaktande då hon vill att bo-
ken ska kunna stå sig några år. Bokens språk är en viktig aspekt anser Ella och även 
sådant som korrekturläsningens skick tas med i beräkningen. Ekonomin sätter givetvis 
gränser för inköp men Ella anser att man på bibliotek E har ett bra bokanslag vilket un-
derlättar inköpsavgörandena. Ella menar att hon har lärt sig vad som passar att köpa in 
dels genom att hon har läst oerhört mycket barn – och ungdomsböcker själv och dels 
genom mötet med de ungdomar hon träffar och samtalar med på biblioteket. Detta blir 
till viktiga erfarenheter som hon tar tillvara på i inköpsavgörandet. Ellas mångåriga er-
farenhet av arbete med barn och ungdomsböcker har gett henne en säkerhet och en 
”magkänsla” att gå efter vid inköp. Detta till skillnad från inköp av musik där hon 
tvingas lita mer på andra och gå på efterfrågan i större utsträckning. När det gäller 
böcker menar Ella att hon kan lita mer till sin egen erfarenhet av vad hon tycker är bra 
och vad hon tror kan passa. Dock menar Ella att 40 år i yrket inte är någon garanti för 
att lyckas med alla inköp och att ett fe lköp, dvs. en bok som inte blir utlånad eller som 
vid läsning visar sig vara dålig, inte är hela världen och dessutom ger det nyttig erfaren-
het. Men att ha läst mycket barn och ungdomsböcker tror Ella gör det lättare för henne 
att bedöma vad hon tycker är lämpligt. 
 
Sammanfattning: Ella gör följande överväganden i samband med inköp, är det en väl-
känd [pålitlig] recensent som gjort ett utlåtande, känner hon igen författaren, vad lig-
ger i tiden just nu, vad efterfrågas, hur är det med bokens hållbarhet, har den ett bra 
språk samt vad brukar ungdomar vilja läsa.    
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6.3.6 Kvalitet kontra efterfrågan  
 
Samtliga informanter uppger att kvalitet och efterfrågan är två lika viktiga aspekter att 
ta i beaktande vid inköp. Kvalitet är ett mångtydigt begrepp och barnbibliotekarierna i 
denna intervjuundersökning har alla tolkat kvalitet som rörande både böckernas litterä-
ra status men framförallt tycks kvalitet tolkas i termer av innehåll, värderingar och 
språk i böckerna. Då kvalitetsavgöranden är involverade när barnbibliotekarier gör val 
av inköp och kan vara en vikig påverkansfaktor på dessa redovisas informanternas ut-
sagor och uppfattningar om frågan om kvalitet kontra efterfrågan som betydande för 
deras val av inköp. 
 
Anna säger om kvalitetsavgöranden i samband med inköp att de mest uppenbara är de 
som handlar om att boken inte ska vara rasistisk, stötande eller innehålla hets mot folk-
grupp. När det sedan gäller de mer litterära kvalitetsavgörandena tror Anna att hon har 
blivit mer tillåtande mot sådant hon tyckte var sämre kvalitet förut så som femböcker, 
tvillingböcker och långserieböcker. Idag anser hon att de har ett visst berättigande ändå 
om inte annat för att hon kan säga till låntagarna att de finns på biblioteket även om de 
är utlånade. Bea svarar på frågan om hur hon förhåller sig till aspekterna kvalitet kontra 
efterfrågan vid inköp att båda delarna väger tungt. T.e.x har en del Manga köpts in för 
att det har varit efterfrågat även om Bea själv inte tycker att de är särskilt bra och har en 
kvinnosyn som inte riktigt passar. Även vissa andra böcker så som långserieböcker har 
köps in men med viss sparsamhet. Ofta med samma motiv som Anna, att slippa säga till 
användarna att sådant inte köps in till biblioteket. Kvalitetsaspekten är dock vikig för 
Bea som även tror att användarna uppskattar det.   

 

Bea: Kvalitet ja, det är viktigt vi vill inte ha några skitböcker! 

 

Intervjuare: Vad är skitböcker då? 

 

Bea: Ja det är sådana som ljuger om könsroller och om hur livet är.  

 
Bea poängterar att den värsta sortens böcker aldrig kommer med på BTJ: listorna, förla-
gen skickar helt enkelt inte in dem dit för att de inte vill ha dåliga recensioner. Cilla 
anser att man från bibliotekets sida bör vara generös gentemot användares önskemål 
vilket märks i hennes inköpsavgöranden som till stor del påverkas av efterfrågan. Hon 
är noga att poängtera för användare som kommer till biblioteket att biblioteket är allas 
och att hon uppskattar att de kommer med inköpsförslag. 

 

Intervjuare: Det här med efterfrågan kontra kvalitet vid inköp vad väger tyngst? 

 

Cilla: Ja efterfrågan kan man nog säga, men det finns fortfarande utrymme för båda delarna tycker 
jag, det är inte så att om vi fick oerhört mycket önskemål på en massa saker så man kände att det 
slukade budgeten vore det ju värre, men så är det inte vi kan faktiskt tycker jag då tillgodose de 
önskemål som vi får samtidigt som vi kan köpa in det vi tycker att vi bör ha. 
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Disa är av samma åsikt som Cilla och anser att efterfrågan är en viktig aspekt att ta i 
beaktande vid inköp. Att låntagare ska komma med inköpsförslag är något Disa upp-
muntrar till på biblioteket. 

  
Disa: Det är verkligen direkt från låntagaren och finns inte titeln hos oss så brukar jag köpa in den 
faktiskt. 

 
På frågan om vad som är viktigaste påverkansfaktorn för hennes inköp, böckernas kvali-
tet eller efterfrågan, svara Disa att inget är viktigare än det andra och att det måste fin-
nas en balans mellan dem. Ella anser liksom de andra informanterna att det ska råda 
balans mellan kvalitet och efterfrågan som avgörande för inköp. Hon säger att bibliote-
ket E har köpt in en del Kitty och Tvillingböcker av samma skäl som bibliotek A och B,  
men att det annars ska vara böcker av god kvalitet som köps in i både språklig och inne-
hållsmässig bemärkelse. På Ellas bibliotek var man inledningsvis tveksam till Sune och 
Bert-böckerna som man ansåg var dåliga. Men här fick biblioteket ge efter för efterfrå-
gan och Ella menar att även de ”dåliga” böckerna kan ha en funktion då man t.e.x under 
bokprat eller enskilt i mötet med användaren kan ta upp saker så som kvinnosyn m.m. 
till diskussion och ge konkreta exempel från böckerna. Detta, samt bokens språk, menar 
Ella är ofta aspekter som barn och i viss mån ungdomar sällan tänker på när de själva 
läser.  

 

6.3.7 Formella riktlinjer  
 
På frågan om vilka formella riktlinjer barnbibliotekarierna har att rätta sig efter hänvi-
sar samtliga, utom Disa, till kommunens mediepolicy. Om den upplevs som vägledande 
kan dock variera. 
 
De formella riktlinjer Anna säger sig ha att förhålla sig till är kulturförvaltningens in-
köpspolicy (stadsbibliotekets mediapolicy). Hon nämner att språkutveckling anses som 
ett viktigt mål vilket Anna instämmer i. Anna ser ingen motsättning mellan sin egen 
målsättning och kommunens och har den i bakhuvudet som utgångspunkt vid inköp. 
Också Bea hänvisar till samma mediepolicy som de formella riktlinjer hon har vid in-
köp:  
 

Bea: De är från stadsbiblioteket. De är våra mål liksom, en del är ju väldigt luddiga så det är svårt 
att se hur man ska konkretisera det i bokval.  

 
Cilla säger sig inte kunna redogöra för inköpspolicyn exakt men nämner den som en 
formell riktlinje som finns. Hon menar att där ingår uppmaningen att biblioteket ska 
lyssna på sina låntagares önskemål samtidigt som vissa etiska överväganden bör göras 
tror hon. Hon kan tänka sig exemplet att om något kan ses som barnpornografi så ska 
man inte erbjuda det. Men Cilla anser inte gränserna vara alltför snäva utan att det 
främst är budgeten som fungerar begränsande. Cilla drivs snarare av motivet att själv 
kunna stå för sina val och kunna argumentera för dem och har den känslan som riktlinje 
för sina inköp.  
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Disa säger om formella riktlinjer: 

 
Disa: Nej alltså jag känner inte till att det finns något sådär uttryckt…däremot är det ju så att man 
själv, jag menar jag köper ju inte något som är rasistiskt och hela den biten eller liksom mjuk-
porr… 

 
Böckernas pris menar Disa fungerar som ett slags rättesnöre och budgeten kan på sätt 
och vis ses som en formell riktlinje. Att tänka på böckernas priser är viktigt då budgeten 
inte får överstigas menar Disa. Böckernas pris är vägledande då hon antingen kan köpa 
en dyr biblioteksutrustad bok eller flera billiga och menar att det inte är lätt att avgöra. 
Ella är väl införstådd med den skriftliga mediapolicy som finns att gå efter och säger att 
en nya mediaplaner är under utarbetande som ska gälla för varje enskilt bibliotek i 
kommunen. Där ska finnas större inslag av behovsanalyser. I dagens policy nämns 
bland annat att inget onödigt våld bör förekomma i böckerna och inte heller rasism samt 
att de ska ha en acceptabel kvinnosyn m.m.   

 

6.4 Kompetens  
 
Avsnittet redovisar informanternas uppfattningar om: sitt kunnande, vad som gör bibli-
otekarien viktig samt vad bibliotekarien bör kunna m.m. Även barnbibliotekariernas 
kunskap om ungdomar och hur informanterna tror att erfarenhet påverkat deras kompe-
tens redogörs också för.   

 

6.4.1 Vad kompetensen består av  
 
Anna menar att en del av hennes kompetens är förmågan att sätta in boken i ett sam-
manhang. Hon läser hela BTJ – listan och inte bara det som handlar om ungdomsböck-
er. Hon ska även köpa in böcker för de allra minsta och menar att detta ger henne en 
överblick av hur bokutbudet ser ut i stort och ett hum om vad som så att säga kommer 
runt omkring ungdomsböckerna. Hennes kompetens och kunnande består enligt Anna 
själv av mångårig erfarenhet av inköpsarbete praktiskt. Den erfarenheten karakteriseras 
till stor del av bokkunskap. Hon har under årens lopp läst oerhört mycket böcker vilket 
ger stora kunskaper om t.e.x enskilda titlar, vilket utbud som finns, vad böckerna hand-
lar om och vilka de vänder sig till osv. Anna anser att det är denna bokkännedom som 
gör henne kompetent på området. Hon har även kunskap både om böckernas innehåll 
och om deras mottagande bland användarna då hon genom bokprat och annan verksam-
het möter många barngrupper.  
 

Anna: Så bokkunskap, litteraturkunskap är nog det jag har.  

 

Bea säger följande om sin kunskaps innehåll: 
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Bea: Ja det är ju som sagt att jag har jobbat med skolklasser sen 1975 och jag har läst mycket 
böcker. Då får man ju liksom en slags bas att ta av. Både att bedöma författare och sådär även om 
man kan bli förvånad ibland.   

 
Även Cilla ser sin kompetens som främst bestående av bokkunskap. Då Cilla har både 
förskolelärarutbildning och bibliotekarieutbildning samt kompletterat med 20p barn - 
och ungdomslitteratur anser hon sig vara ganska välutbildad. Att hon har lite pedago-
giska kunskaper och att hon är van att möta barngrupper är lärdomar som kommer väl 
till pass i det vardagliga arbetet. För just inköpsarbetet är hennes kunskaper om barn - 
och ungdomslitteratur viktiga enligt Cilla. Dels det hon lärt sig genom skola som ger en 
hyfsad bakgrund och bild av hur det har sett ut historiskt men också allt det hon tillägnat 
sig på egen hand. Cilla menar att hon har läst oerhört mycket både i sin roll som för-
skollärare och mamma och nu för att jobbet kräver det men också för att hon tycker att 
det är intressant. Hon tycker även att hon kan en del genom den nära kontakt med ung-
domar hon har i sin omgivning och som hon ofta frågar om förslag och inköpsråd. 
Dessutom menar Cilla, har hon kunskap och erfarenhet av vad som efterfrågas av an-
vändarna på just hennes biblioteket och vad som redan finns där och vad som det be-
hövs mer av, kunskaper som givetvis är viktiga för inköpsavgörandena och påverkar 
vad för nytt som köps in.  Disa resonerar som så att hon anser att användandet av de oli-
ka hjälpmedel som finns för urvalsarbetet på sätt och vis ingår i hennes kompetens. Hon 
syftar här på kontakter med kollegor, kunskap om BTJ – listor, kännedom om datasy-
stemet där hon kan se andras inköp och att hon tar till vara egen och andras erfarenhet 
m.m. Att hon vet att detta finns och att hon använder sig av det i sitt arbete är ett slags 
kunnande menar hon. Kunskaperna hänger således ihop med de olika avgöranden och 
aspekter som hon faktiskt gör och tänker på inför ett inköp.   
 
Ella säger följande om sin kunskap:  

 
Ella: Alltså jag har läst otroligt mycket, oerhört mycket. Sen har jag ju pratat med vansinnigt 
mycket ungdomar. 

 

Även Ella ser härmed kännedom om barn och ungdomslitteratur i samspel med kunskap 
om bibliotekets användares behov som en stor del av hennes kompetens.  

 

6.4.2 Vad gör bibliotekarien viktig  
 
Med utgångspunkt i DN:s artikel, om försöket med inköp via företag, har frågan om vad 
som gör bibliotekarien viktig i inköpssituationen ställts till barnbibliotekarierna. Infor-
manterna redovisar liknande åsikter i frågan. Ingen av de intervjuade barnbibliotekari-
erna är tilltalade av tanken att låta utomstående företag göra en del av bibliotekets in-
köp. Ingen av dem anser heller att inköpsavgörandena av ungdomsböcker i praktiken är 
särskilt svåra och upplever dem inte som alltför tidkrävande. Alla informanter anser 
dock att inköp är en viktig del av deras arbetsuppgifter. 
 
Anna anser att bibliotekarien är viktig vid inköpsavgörandena då denna vet vad som 
passar in i bibliotekets befintliga bestånd och vad som går hem hos kommunens invåna-
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re. Bibliotekarien vet också hur mycket hyllplats som finns till förfogande och vad som 
kan tas bort för att ge plats åt det nya. Anna tror att kännedomen om barn - och ung-
domsböcker är något som är ganska unikt för barnbibliotekarier. Anna menar att lärare 
kanske har mer kontakt med barnen och pratar med dem om hur de upplever böckerna 
men att lärare sällan har tid att läsa särskilt mycket själva. De frågar istället Anna om 
tips och förslag. Bea anser följande om att låta någon annan göra en del av inköpen: 
 

Bea: Nej jag tycker det är ett konstigt sätt att tänka därför att jobbet med att ta reda på vad böcker-
na handlar om och vad man ska använda dem till och om de är bra eller dåliga och till vem den 
vänder sig och avgöranden om vilken bok just den här ungen ska ha måste man ju ändå göra på 
något sätt .  

 

Bokkännedom ses här av Bea som viktig för bibliotekarien och menar att den grund-
läggs redan i inköpssituationen genom de överväganden som görs. Redan där har biblio-
tekarien funderat över vad boken ska kunna användas till och hur den ska förmedlas. 
Bea nämner vidare att bibliotekarien är viktig då det är denna som ska ha bokprat eller 
överhuvudtaget arbeta med boken. Bibliotekarien måste också bestämma hur många 
exemplar biblioteket ska köpa in.  

 

Bea: Man kan ju inte låta bli att köpa en bok bara för att man känner att det här är inte en bok-
pratsbok det kan man ju inte göra. Men däremot kan man tänka att det här blir en bra bokpratsbok 
vi tar tre av den. Men det vet man inte heller i förväg. För man måste verkligen tycka att boken är 
bra. Men just förmedlarrollen tycker jag är jätteviktig för att alltså jag tror att det är många förfat-
tares önskedröm att när de har skrivit boken och förlaget har gett ut den så går det som smort. Men 
så är det ju inte, man får jobba jättemycket med att det ska nå fram till läsarna.  

 

Bea anser vidare att arbetet med att välja ut böcker inte kan hoppas över:  

 
Bea: Ja annars är man ju alldeles blank i huvudet när boken kommer, hur ska man då kunna jobba 
med boken. Bokkunskapen är ju svår att klara sig utan. Om man ska ha en bok om diabetes går det 
bra att slå på datorn men ska man ha en bra bok till en fjortonåring så går det inte så bra. 

 

Cilla är även hon emot tanken att låta företag utanför biblioteket göra inköp och menar 
att bibliotekarien är viktig dels för att denna har lokalkännedom, känner bibliotekets 
låntagare och vet vad de har för önskemål. Dels tycker Cilla att det är viktigt att biblio-
tekarien känner sitt biblioteks bokbestånd så väl att denna kan prata om böcker, tipsa 
låntagare samt köpa in sådant hon tror kommer att bli efterfrågat men också för att kun-
na erbjuda något utöver det vanliga och visa låntagarna på ytterligare förslag annat än 
vad de hade tänkt sig i första hand. Ella säger sig definitivt vara emot att biblioteket ska 
lämna ifrån sig inköpsansvar.  

 
Ella: Jag är definitivt emot att man ska lämna över inköpen. Definitivt, jag tycker inte att det tar så 
lång tid att köpa in böcker att man behöver lägga ut det och jag vill ha fullständig kontroll över vad 
pengarna går till. Det är kanske hur gamma ldags som helst. Och vi kan få boken lika snabbt, det är 
bara att gå till bokhandeln och köpa den.  
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Även Ella anger samma skäl som Bea och Cilla att bibliotekarien måste känna sitt be-
stånd för att kunna samtala med långtagare och tipsa om böcker m.m. 

 

6.4.3 Vad bibliotekarien bör kunna  
 
På frågan om vad en inköpsansvarig bör kunna svarar Bea:  

 
Bea: Ja alltså jag tycker man ska ha bra koll på bokmarknaden i stort även om det är svårt 
att veta i förväg vad som ska komma och att man har en bra ide om vad olika slags inköp 
ger för något. 

 

Intervjuare : Hur … 

 

Bea: Ja om man vill ha biblioteksband eller om man vill köpa väldigt billigt då går jag till 
en bokhandel med hög rabatt om jag till exempel ska köpa 20st annars har jag inte råd 
osv.  

 

Cilla anser att en inköpsansvarig bör känna till sitt område för att kunna förutse vad folk 
kan tänkas vilja låna. Bibliotekarien bör även ha lite framförhållning när det gäller för-
ändringar i kommunen vilket kan påverka efterfrågemönstret hos användarna.   
 

Cilla: Ja och så tycker jag att man bör kunna en hel del om litteratur  

 

Intervjuare: hur menar du då? 

 

Cilla: Jag tycker att man ska ha lite kunskap om… jag tycker att man ska ha läst en del böcker 
själv så att man har lite läsupplevelser själv, i kroppen liksom. Jag tycker att man ska ha lite teore-
tiska kunskaper om litteratur, man ska känna till lite olika genrer, lite olika författare och sådär. 
Och sen så tycker jag att man ska hålla sig ajour med vad som kommer, man ska verkligen läsa 
kultursidorna och recensioner sådär och så tycker jag att man kan gärna läsa BTJ-listorna och den 
här också som sagt [hon visar svensk bokhandel] är bra eftersom det är så mycket i den och har 
man tid kan man gärna försöka läsa lite kulturtidskrifter också och liksom försöka hålla sig lite… 
det tråkiga är att man hinner inte allt det jag sitter och säger här att jag tycker att man ska, det är ju 
det stora hindret men önskvärt vore ju att man även försökte titta på lite smalare litteratur att man 
har tid till sånt.  

 
Disa poängterar att det är viktigt för en inköpsansvarig att vara lyhörd och verkligen 
lyssna på sina låntagare om vad de har för intressen och önskemål. Disa tror också att 
kompetens och kunnande eller snarare hur bra man är på sitt jobb hör ihop med vilket 
intresse man har för barn och ungdomar. 

 
Disa: Ja så är det ju så… och det tycker jag egentligen är viktigare, att ha ett intresse för barn - och 
ungdomsböcker, det är en bra förutsättning. Alla har inte det men det tycker jag man ska ha. 
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Ella anser att en inköpsansvarig bibliotekarie bör läsa mycket: 

 
Ella: Jag anser att de bör läsa mycket, oerhört mycket, det ska nästan vara en bok om dan som man 
har klämt. Bokkunskapen får man bara om man läser mycket, läsa läsa läsa. Och har man valt att 
jobba med barn och ungdoms då får man vara beredd att man läser barn och ungdomsböcker från 
det att höstterminen startar till det att vårterminen slutar och sen kan man läsa den andra delen un-
der sommaren och julen. 

 
Sen menar Ella att bibliotekarien bör hålla sig informerad om vad som så att säga är 
inne och vad som just nu efterfrågas: 

 
Ella: Sen så finns det ju vissa svåra ämnen som också kan vara aktuella, för några år sen var det ju 
anorexi som folk efterfrågade och som det kom mycket av. Så att se lite till vad som frågas efter 
och vad som är inne.  

 

6.4.4 Erfarenhet och inköpsavgöranden/inköpsarbete 
 
Alla informanter, utom Disa som inte säger sig kunna ha en åsikt i frågan då hon jobbat 
så pass kort tid, uttrycker att erfarenheten gjort dem mer säkra i sin roll som inköpare. 
Informanterna litar mer på sin egen känsla och tycker sig kunna fatta mer självständiga 
beslut oberoende av vad lektörer och recensenter sagt om böckerna. Alla menar dock 
att felköp är en naturlig konsekvens som är omöjlig att helt undvika. Alla nämner här 
att boken inte blir utlånad eller att den vid läsning visar sig vara dålig i deras tycke som 
karakteriserande för ett felköp. Informanterna har också genom erfarenhet lärt sig vilka 
lektörer och recensenter de litar på.  
 
Bea nämner även att hon nog har ändrat inställning till vad hon kallar ”skräpböcker” 
och menar att erfarenhet av att ha läst dem gjort henne bättre på att bedöma och se skill-
nad på vad hon tycker är bra och dåligt. När hon var ny var inställningen mer tillåtande:  
  

Bea: Jag kunde liksom inte förstå varför man inte kunde köpa mer av sådan litteratur och det är ju 
lätt att säga när man inte har läst dem, nu när man har läst dem eller överhuvudtaget läst skräp-
böckerna då ser man ju skillnaden va. Så där kanske också är något som jag har fått större erfaren-
het av. Jag tycker att man har glömt bort de där vanliga stolparna över hur man lär sig saker att 
man hör, ok man ser men det är först när man gör det själv som man lär sig. Och är man tvungen 
att sitta och bestämma om man ska köpa en bok har man liksom lärt sig nåt. 

 

Intervjuare: Är det så du har lärt dig vad tror passar att köpa in? 

 

Bea: Ja förutom att jag har läst böcker förstås. 

 
 
Cilla tror att erfarenhet har påverkat inköpsarbetet på följande punkter:  

 

Cilla: Ja lite på det sättet att jag ser ju mer vad som efterfrågas på det här biblioteket idag och idag 
är det ju mer färgat av mig än vad det var när jag kom hit. Så jag vet ju mer om vad just vi har och 
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vad jag tycker att vi behöver här. Och sen när man är helt ny är man ju mer försiktig, nu vågar jag 
ju tänka mer själv och jag känner att ja men jag kan säga att självklart ska vi köpa in den här om 
du tycker det. För att jag vågar lite mer själv sådär. 

 
Ella säger nedanstående om hur hennes erfarenhet har påverkar hennes inköpsavgöran-
den:  
 

Ella: Det är väl det att jag läst mycket och att det gör det lättare att bedöma, å andra sidan kan det 
ju vara både för och nackdelar för man kan ju tänka sig att man har för gamla glasögon på sig så 
att man inte har fräscha glasögon och inte är tillräckligt vaken för det nya. Fast jag tror att jag är 
det, och därför är det ju bra att vi är flera som köper in och vi är i lite blandade åldrar så då får man 
synpunkter från andra också och det är vikt igt. Det är väldigt viktigt tror jag att man kanske inte 
sitter ensam och köper för hur vidsynt och hur mycket erfarenhet man än har så har man ändå en 
viss begränsning. Så därför är det hemskt bra om man kan vara några stycken som köper in och 
som kan diskutera och det är vikt igt tycker jag.   

 

6.4.5 Kunskaper om ungdomar 
 
Barnbibliotekarierna säger sig veta en del om ungdomars läspreferenser och att de har 
ett hum om hur ungdomar som användargrupp ser ut på just deras bibliotek och vad de 
har för önskemål.   

Anna: Det finns ju så många varianter av ungdomar. Det finns ju de här som tycker om att läsa 
poesi, de som egentligen inte vill läsa men måste, de som gillar fantasy, de som vill läsa realistiska 
bruksböcker och tycker att de är jättebra, och så de som vill fly in i fantasin och vill ha tjocka 
böcker om andra världar. Detta måste man tänka på när man köper in då det ska finnas något som 
passar alla.  

 
Bea tycker att det är svårt att säga något om sin kunskap om ungdomar i allmänhet: 
 

Bea: Men ja det finns ju mycket ungdomar här i biblioteket och jag har ju haft med många att göra 
i alla år. Det är liksom lite svårt att definiera vad man kan, man läser ju saker om ungdomar och så 
där va och samtidigt som man läser i tidningar att ”ungdomar läser inte böcker de tycker bara om 
musik” så ser man med egna ögon att det där är inte sant, hur förhåller man sig till det?  Jag kan 
inte säga att jag är någon expert på ungdomar men däremot kan jag känna igen när jag läser böcker 
att det här är något man snackar om och som intresserar dem.  

 
Cilla säger att hon har med sig en del från förskolelärarutbildningen men främst får hon 
kunskap om ungdomar från kontakter med ungdomar i sin närhet och omgivning och 
genom samtal med dem som kommer till biblioteket. Disa säger sig få information om 
ungdomar på samma sätt dvs. genom personliga kontakter och omgivning. 
   

Disa: Men också då kan man säga att jag tänker på mig själv när jag var tonåring. Hur ville jag ha 
det, hur var det, och försöka komma ihåg lite utav det. 

 
Ella svarar att hon nog egentligen inte vet så mycket om ungdomar allmänt förutom det 
hon har läst sig till. Men att hon har mött många i biblioteket och har vetskap om vad de 
brukar fråga efter och vilja läsa. 
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7 Analys och diskussion 

Intervjumaterialet analyseras här utefter uppsatsens teoretiska ram som presenterades i 
Kap 4. Barnbibliotekariernas inköpsavgöranden, inställningar till ungdomsboken och 
deras mål och motiv bakom inköp har tolkats med hjälp av teorier om: beståndsupp-
byggnad, bokurvalsprinciper och kvalitetsbedömningskriterier. Barnbibliotekariernas 
åsikter om sin kompetens och kunnande har analyserats utifrån Michael Polanyis be-
grepp ”tyst kunskap”.  Även här följer presentationen rubrikerna uppfattning om ung-
domsboken, inköpsavgöranden och kompetens.  

 

7.1 Uppfattning om ungdomsboken  
 
Barnbibliotekariernas inställningar till ungdomsboken är alla ganska likartade. Ung-
domsboken har, enligt dem, sin givna plats på biblioteket då den passar ungdomar som 
särskild användargrupp. Ungdomsboken ses som värdefull genom sin tydliga mottagar-
orientering men också tack vare sitt budskap och innehåll. Åsikten att ungdomsboken 
kan vara ett stöd för den unge i dennes personliga, moraliska och kognitiva utveckling 
återfinns hos flertalet informanter. Ungdomsboken, anser barnbibliotekarierna, kan så-
ledes i viss mån erbjuda sina läsare livsvisdom, igenkänning, kunskap och läsuppleve l-
ser samt leda in i vuxenlitteratur m.m. Ingen av barnbibliotekarierna utrycker att läsning 
av ungdomsböcker skulle vara negativt eller begränsande. Dock framförs åsikter om att 
viss litteratur, exempelvis långserieböcker, bidrar sämre än annan litteratur till att ge de 
effekter som läsning av ungdomsböcker kan ge. Hur barnbibliotekarier förhåller sig till 
kvalitetsaspekter vid inköp tycks höra ihop med vad de säger sig vilja uppnå med inkö-
pen. Att uppmuntra till läsning ser samtliga som sitt huvudmål. Att kunna erbjuda böck-
er som blir omtyckta, utlånade och som ger läsglädje är viktigt för samtliga barnbiblio-
tekarier. Vad de sedan önskar att läsningen i sin tur främst ska resultera i kan dock skif-
ta. Språkutveckling anges av vissa som centralt, medan andra snarare vill att böckerna 
ska kunna erbjuda läsaren utveckling av tanke - och känsloliv.  
 
Hur barnbibliotekarierna betraktar ungdomsboken och ser på dess funktion och värde 
för läsarna kan jämföras med Nikolajevas fyra metoder för bedömning av barnböcker 
(se kap 4.1.1). Hennes schematiska uppställning över hur vuxna kan närma sig barnlitte-
ratur är ett fungerande analysredskap då den kan hjälpa till att synliggöra informanter-
nas olika inställningar till ungdomsböcker då detta tycks påverka de inköpsavgöranden 
barnbibliotekarierna gör. Barnbibliotekarierna i undersökningen kan sägas använda fler-
talet av Nikolajevas bedömningsmetoder parallellt, dock med tonvikt på en eller ett par 
stycken. Undantaget är, till synes, den rent litterära metoden som ingen informant allie-
rar sig med. Detta kan tolkas som att fokus hos barnbibliotekarierna ligger på hur ung-
domsboken upplevs och vad den kan ge sina läsare snarare än på huruvida boken kan 
ses som litterärt nyskapande och innovativ. Däremot är den estetiska metoden för be-
dömning av böcker framträdande hos samtliga informanter, där litterära aspekter kopp-
las till barns läsupplevelser. Detta blir tydligt då barnbibliotekarierna anser att styrkan 
hos ungdomsboken bland annat är adaptionen, vilket enligt informanterna innebär att 
den tilltalar och upplevs som relevant av ungdomar som användargrupp. Ungdomsbo-
ken har därmed sina särpräglade drag enligt barnbibliotekarierna vilket de anser är en 
fördel. Språklig kvalitet ses som viktig av vissa informanter vid bedömning av ung-
domsböcker. Det är även dessa informanter som främst ansluter sig till den bedöm-
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ningsmetod som Nikolajeva benämner som den traditionellt pedagogiska, där vuxnas 
moraliska värderingar till stor del påverkar bedömningen av barnböcker. Det är för öv-
rigt de barnbibliotekarier med längst erfarenhet som ger uttryck för denna inställning. 
Att särskild hänsyn tas till böckernas förmedlande ideal i fråga om kvinnosyn och käns-
la av äkthet m.m. framkommer hos dessa barnbibliotekarier som viktigt att tänka på vid 
inköp. Barnbibliotekarierna med kortare erfarenhet propagerar i högre grad för att böck-
er snarare ska bedömas med läspsykologiska metoder. Detta då läsning och läsuppleve l-
ser i sig ses som viktigt och att de böcker ungdomar tycker är bra därmed också blir bra 
böcker utifrån den motiveringen.  

 

7.2 Inköpsavgöranden  
 
I intervjuundersökningen blir synligt att hur barnbibliotekarierna betraktar och bedömer 
ungdomsböcker tycks höra ihop med de mål, motiv och tankar de har med vad läsning-
en av böckerna ska resultera i. Detta påverkar följaktligen de inköpsval som barnbiblio-
tekarierna gör. Dessa inköpsval kan i sin tur vara av olika karaktär. I intervjuerna fram-
kommer främst tre kategorier av val. Dessa är:  
 

– Överväganden om bokens innehåll (kvalitet kontra efterfrågan)  

– Överväganden om anpassning efter ungdomars behov 

– Överväganden om bokens plats i bibliotekets befintliga bestånd   

 

7.2.1 Överväganden om bokens innehåll (kvalitet kontra efterfrågan)      
 
Frågan om böckernas innehåll och frågan om kvalitet kontra efterfrågan är för samtliga 
barnbibliotekarier närvarande vid deras inköpsavgöranden. Alla uttrycker att balans 
mellan de två bör råda. Dock kan tonvikt i endera riktningen skönjas i barnbiblio tekari-
ernas uttalanden. Varför barnbibliotekarierna resonerar som de gör kan här endast spe-
kuleras i. Men att vissa barnbibliotekarier, i enlighet med McColvin, Ranganathan och 
Katz (Se Kap 4.1), anser att efterfrågan är en viktigare aspekt att ta i beaktande vid in-
köp än bokens kvalitet blir synligt i resultatet. Likaså redovisas, i samstämmighet med 
Drury, Spiller och Haines (Se Kap 4.1), uppfattningen om att hög kvalitet är viktigare 
kriterium för inköp av andra barnbibliotekarier. De olika synsätten, kan vilket tidigare 
påvisats, ha att göra med vilka mål och motiv man har till inköp av ungdomsböcker. Det 
finns en tendens att det är de med lång erfarenhet som främst står för en tonvikt på att 
vilja erbjuda kvalitetsläsning medan de med kortare erfarenhet och som dessutom är 
yngre, mer har läsning för personlig utveckling och nöje som motiv till varför ungdomar 
bör läsa, och därmed blir mer tillåtande mot inköp på efterfrågan.  
 
Kanske påverkas barnbibliotekariers kvalitetsavgöranden än mer av hur ungdomar som 
användargrupp ser ut på respektive bibliotek. Resonemanget går att överföra till 
Broadus (Se Kap 4.1) som menar att typen av bibliotek är vad som i första hand avgör 
vad som ska köpas in, men också till Mary D, Carter och Bonk et al (Se Kap 4.1), och 
deras tankar kring hur små bibliotek tvingas till mer övervägda val då felköp kan bli 
kostsamt. De barnbibliotekarier i undersökningen som jobbar på mindre bibliotek ut-



 

54 

trycker starkare än övriga informanter att ekonomin kan upplevas som begränsande för 
urvalen. Ungdomar som användargrupp är på just dessa bibliotek också ganska liten. 
Felköp karakteriseras av de intervjuade barnbibliotekarierna av att boken visar sig vara 
dålig eller att den inte blir utlånad och ett mindre lyckat inköp kan då bli kostsamt i 
ekonomisk bemärkelse, men också utifrån motiveringen att biblioteket misslyckats med 
att locka en eftertraktad användargrupp. Efterfrågan kan därför på dessa bibliotek tänkas 
ses som ett viktigare kriterium för inköp än bokens kvalitet och därmed få större bety-
delse för barnbibliotekariernas inköpsval.  
 
Man kan här även fråga sig om det råder generationsskillnader eller om det kan vara så 
att vad som av barnbibliotekarier anses som viktigt vid inköp håller på att ändras. Kan-
ske har äldre folkbildningsideal kommit att alltmer ersättas av ett individualistiskt syn-
sätt där rätten till självständiga val ses som mer central. Att så många av de intervjuade 
barnbibliotekarierna hävdar att t.ex.  långserieböcker, som de flesta själva egentligen 
tycker är ganska dåliga, har köpts in med motiveringen att kunna säga till användarna 
att de faktiskt finns på biblioteket skulle kunna tyda på en förändring i attityder. Dock 
menar en informant att hon personligen utvecklats åt andra hållet och i och med ökad 
erfarenhet av böcker med sämre kvalitet blivit mindre tillåtande mot sådant vid inköp.     
 
Hur lång erfarenhet man har av arbete som barnbibliotekarie kan också i materialet ses 
som en möjlig orsak till att vissa tycks påverkas mer eller mindre av efterfrågan vid 
inköp. Barnbibliotekarier med längre erfarenhet har i regel hunnit läsa fler böcker, möta 
fler användare och därmed fått mer feedback på hur olika inköp tas emot. Dessa infor-
manter kan tänkas ha större insikt i vad deras egen ståndpunkt i frågan om vad de tycker 
är bra och mindre bra litteratur grundar sig på. De har även kännedom om ett större an-
tal titlar som de kan jämföra det nya med samt att de möjligtvis kan uppleva en större 
säkerhet i sin yrkesroll. Resonemanget går att överföra till Gorman och Howes (Se Kap 
4.1), som menar att bibliotekarier med lång erfarenhet fäster mindre vikt vid listor med 
punkter att tänka på inför inköp än oerfarna som oftare efterfrågar sådana då det ger viss 
vägledning för dem vid avgörandena. Likaså kan barnbibliotekarier i undersökningen 
med kortare erfarenhet tänkas använda efterfrågan som en slags vägledning vid inköp, 
medan de med längre erfarenhet i större grad litar på sin egen känsla. Det går i denna 
undersökning inte att säkerställa vad som påverkar vad då varken syftet eller metoden 
möjliggör generaliseringar eller kan visa på korrelationer mellan variabler. Det som 
presenteras här är möjliga tendenser och sammanhang som går att se i denna undersök-
ning. Resultatet är därmed giltigt endast för dessa informanter.      
 
Samtliga barnbibliotekarier, även de med kort erfarenhet, uttrycker en egen ståndpunkt 
eller åsikt i frågan om kvalitet kontra efterfrågan samt att de har utvecklat sätt att förhå l-
la sig till dilemmat. Detta ses av bland andra Gardner, Gorman och Howes, och Bost-
wick (Se Kap 4.1), som en förutsättning för att ett balanserat urvals - och inköpsarbete 
ska kunna uppnås. Även Evans (Se Kap 4.1), framhåller vikten av ett personligt ställ-
ningstagande i frågan om kvalitet eller efterfrågan som främsta inköpspåverkan, men att 
denna personliga uppfattning också måste sammanfogas med bibliotekets målsättning 
och förutsättningarna för den kommun som biblioteket finns i. Att så görs, blir tydligt 
bland de intervjuade barnbibliotekarierna, då samtliga informanters resonerande kring 
inköpsavgöranden bland annat rör anpassning till hur ungdomar som användargrupp ser 
ut på just deras bibliotek och vad dessa har för behov. Den egna uppfattningen om 
böcker tycks stundom vara mer vägledande för barnbibliotekariernas va l än de formella 
riktlinjer de säger sig ha.  
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Kommunens målsättning (stadsbibliotekets mediepolicy) verkar till synes inte fungera 
som vägledning och riktlinje i vidare utsträckning än att barnbibliotekarierna är bekanta 
med den och vet att den innehåller anvisningar om t.ex. etiska överväganden som bör 
göras i samband med inköp m.m. Dessa kriterier upplevs av barnbibliotekarierna som 
ganska självklara och leder till sådana avgöranden som de anser att de personligen skul-
le ha gjort ändå. Men att flertalet nämner just acceptabel kvinnosyn och ickediskrimine-
ring m.m. som viktigt att tänka på vid inköp kan bero på att detta uttrycks i policyn. 
Både Hjörland och särskilt Pedersen (Se Kap 4.1), framför åsikter om fördelar med en 
nedskriven mediepolicy och medieplan då det kan underlätta inköpsval och bestånds-
uppbyggnad. I Pedersens redogörelse för hur en sådan medieplan kan se ut handlar 
mycket om att den ska kunna ge information om hur bibliotekets bestånd ser ut i dags-
läget, vilket kan underlätta kompletteringsarbetet m.m. Men också tanken om att inköp 
bör göras med kommunens invånares behov i åtanke är viktig och att upplysningar om 
hur detta förhåller sig ska specificeras i planen. Utifrån barnbibliotekariernas svar om 
hur de förhåller sig till kommunens formella riktlinjer tycks den senare av de av Peder-
sen påvisade aspekterna, den om användaranpassning, vara av större vikt för dem.  

 

7.2.2 Överväganden om anpassning efter ungdomars behov 
 
Barnbibliotekarierna tycks som sagt till synes gå mer efter anpassning till användarna 
än efter stadsbibliotekets riktlinjer och ibland även mer än efter recensenters omdömen 
när det ska bestämma vilka ungdomsböcker som ska köpas in. Detta kan höra ihop med 
den tidigare påvisade spekulationen i att bibliotek idag på grund av samhällsförändring-
ar blivit användarvänligare. Samtliga barnbibliotekarier i undersökningen påpekar vik-
ten av att känna sitt område och ser inköpsavgöranden med tanke på sina användare som 
viktiga. Kanske skulle barnbibliotekarier med kortare erfarenhet ha större glädje av en 
medieplan där kommunens befolkningsunderlag tydligt redogjordes för och som visade 
de behov som finns än en medieplan som uttrycker sig om generella kriterier för böck-
ernas innehåll.  
 
Dessa tankar är inte helt tagna ur luften och det faktum att en ny medieplan är under 
utvecklande där det ges större plats för enskilda biblioteks behovsanalyser stöder denna 
iakttagelse (informant Ella se kapitel 6.3.7). Idag har samtliga informanter samma mål-
sättning i och med stadsbibliotekets mediepolicy och sådana kvalitetskriterier som där 
nämns kommer troligen att fortsätta att vara gemensamma. Medieplanerna som ska ut-
arbetas ska dock gälla enskilda bibliotek och planerna kommer därför att se lite olika ut 
eftersom bibliotekens befolkningsunderlag kan se olika ut. Andan som idag råder och 
som tycks påverka barnbibliotekariernas inköpsval är liknande den McColvin, som var 
en av de första att skriva om bokurval enligt Evans (Se Kap 4.1), förespråkade och som 
han ansåg borde vara gällande. Han lade stor vikt vid analyser av kommuninvånares 
behov och önskemål. McColvin menade att bibliotekets uppgift dels är att kartlägga 
användarnas behov och därefter också tillgodose dessa. 
 
Anpassningen till användarna ska dock inte ses som likställt med inköp endast på efter-
frågan. Det kan ligga olika motiv bakom anpassningen och målet med ungdomars läs-
ning, som i sin tur också kan påverka inköpsvalen. Att inköp av ungdomsböcker så tyd-
ligt anpassas till användarna, utifrån vilka motiv det än må vara eller hur det än tar sig 
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uttryck (t.e.x språklig anpassning eller lässtimulerande) leder till att flertalet barnbiblio-
tekarier i undersökningen kan sägas basera sina val på den av Katz (Se Kap 4.1), pre-
senterade traditionella filosofin som utgångspunkt för sitt urvalsarbete. Urval görs här 
med bibliotekets befintliga användargrupps behov i åtanke. Men också den liberala filo-
sofin finns representerad bland informanterna. Detta då inköp görs med målsättningen 
att det ska finnas något som passar alla, även potentiella användare. Intressant är att 
ingen konkret ger uttryck för att tvingas arbeta efter en pluralistisk filosofi, där önskan 
om att köpa in mer än vad som är möjligt råder. Samtliga informanter nämner ekonomin 
som begränsande i enlighet med Hjörland (Se Kap 4.1), och att avgöranden kring det är 
viktigt och att det ibland kan vara svårt. Dock uttrycks ingen frustration över att detta 
skulle vara överdrivet problematiskt. Ingen informant framhåller he ller att det skulle 
vara särskilt svårt att välja ut vilka ungdomsböcker man ska köpa in. En orsak kan vara 
att ungdomsböcker trots allt utgör en begränsad och ganska liten del av ett större be-
stånd. Ekonomiska överväganden tycks ha större betydelse i relation till avgöranden om 
fördelning av pengar för inköp av olika medier så som t.ex. CD-skivor, video, små-
barnsböcker och faktaböcker m.m. 

 

7.2.3 Överväganden om bokens plats i bibliotekets befintliga be-
stånd  
 
Den tredje kategorin avgöranden som går att urskilja i materialet är de barnbibliotekari-
erna gör som handlar om beståndsuppbyggnad. Alla informanterna nämner sådana 
överväganden och de framträder som viktiga aspekter att tänka på när en bok ska väljas 
ut. Brodericks farhåga att bibliotekarier väljer ut böcker utan tanke på det sammanhang 
de ska verka inom och enbart fokuserar på enskilda titlar infrias härmed inte (se Kap 
3.10). Barnbibliotekarie rna i undersökningen verkar snarare, i enlighet med Gorman och 
Howes (Se Kap 4.1), anse att det är mycket viktigt att veta hur bibliotekets samlingar 
ser ut och att göra nyinköp i relation till det. Barnbibliotekarierna är således mycket 
medvetna om beståndets befintliga utseende och vet vad som ingår där. Flertalet av in-
formanterna tar upp att det är av stor betydelse att känna sina samlingar väl och veta vad 
man har för böcker i hyllorna för att kunna ge adekvat hjälp till låntagare.  
 
En åsikt som framkommer är att arbetet med att lära känna sitt bestånd påbörjas redan i 
inköpssituationen när övervägandena görs. Redan i den situationen har funderingar 
kring hur boken ska kunna användas i biblioteksverksamheten och hur den behöver 
förmedlas inletts. Vad man behöver ta hänsyn till är t.ex. hur väl boken passar in i bibli-
otekets befintliga bestånd, inom vilka områden kompletteringar behöver göras, hur 
mycket hyllplats som finns, vad som kan gallras bort, hur hållbar boken är och hur bo-
ken ska vara utrustad m.m. En informant nämner till och med bokens utseende och 
omslag som något som ibland avgör om den köps in. Att barnbibliotekarierna så tydligt 
har tankar om beståndsuppbyggnad bland sina inköpsavgöranden tyder på en genom-
tänkt och långsiktig planering från deras sida. Denna ambition med samlingarna och 
böckernas användande tycks dock, likt Pedersens funderingar, (Se Kap 4.1), finnas hos 
barnbibliotekarierna implicit snarare än nedskrivet i en medieplan eller liknande. Det 
kan också tänkas vara ekonomiska begränsningar som påverkar barnbibliotekarierna till 
att vara återhållsamma med vissa inköp och verkligen tänka över hur böckerna passar in 
i beståndet och fyller en funktion där. Flertalet informanter har ambitionen att det i be-
ståndet av ungdomsböcker ska finnas något som passar alla och jobbar för mångsidighet 
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och mångfald i sitt inköpsarbete, detta då ungdomars läspreferenser skiftar. Denna am-
bition tycks dock samspela med överväganden om anpassning till befintlig användar-
grupp. 
 
Att inköp görs med tanke på bokens tänkta förmedling och användbarhet blir tydligt i 
och med de överväganden flertalet informanter gör om huruvida boken skulle passa som 
bokpratsbok. Av det ställningstagandet följer att barnbibliotekarien måste avgöra vilket 
antal exemplar som är lämpligt att köpa in av den titeln. Detta är ett centralt avgörande 
för fyra av de fem barnbibliotekarierna av den enkla anledningen att det femte bibliote-
ket inte har bokprat. Detta bibliotek ska dock, enligt informant 4, inom en snar framtid 
påbörja bokpratsverksamhet och det kan tänkas att sådana avgöranden då får större be-
tydelse och att biblioteket kan komma att få prioritera annorlunda för att ha råd att satsa 
på fler ex av samma titel snarare än inköp av flera olika titlar.    

 

7.2.4 Avgöranden i en komplex situation    
 
Ett antal mål och motiv kan ur barnbibliotekariernas uttalanden ses som bakomliggande 
och påverkande för de överväganden som de gör inför ett inköp. Situationen är dock 
komplex och något strikt orsak och verkansförhållande kan som tidigare sagts inte sä-
kerställas i denna uppsats. Varje bok behandlas individuellt. Ingen av de intervjuade 
barnbibliotekarierna säger sig ha någon slags lista med punkter eller mall för hur de ska 
tänka vid inköp eller att de alltid skulle göra likadant. Samtliga uttrycker också svårig-
heten med att redogöra för sina överväganden p.g.a. detta. Varje bok bedöms med hän-
syn till en mängd olika faktorer och genom ett antal olika överväganden som inte går att 
fastställa en gång för alla.    
 
Inköpssituationen är komplex och flera faktorer beaktas av barnbibliotekarierna samt i-
digt. Det som i denna uppsats benämns som överväganden kan jämföras med vad Ber-
nard kallar principer (Se Kap 4.1). Hon menar att bibliotekarier när de väljer ut böcker 
kan ha en eller flera principer i åtanke. Barnbibliotekarierna i undersökningen kan sägas 
ge uttryck för samtliga av Bernards principer med undantag av principen att boken är ett 
referensverk. Denna ligger även lite utanför uppsatsens syfte och har därför inte berörts 
i intervjuerna, vilket kan ha medfört att informanterna inte heller nämnt den som något 
de brukar tänka på. Men att överväganden kring om boken förväntas bli efterfrågad, om 
den kompletterar det befintliga beståndet, om den är skriven av en populär författare 
eller om boken kan tänkas tillhöra en kategori som biblioteket genom sin må lsättning 
och enligt vissa riktlinjer är ålagda att tillhandahålla tillhör alla sådana avgöranden som 
majoriteten av de intervjuade barnbibliotekarierna säger sig göra. Den sistnämnda 
aspekten är dock inte lika tydligt framträdande som de övriga. Barnbibliotekarierna gör 
även ytterligare överväganden som inte tas upp av Bernard. Sådana avgöranden har att 
göra med böckernas innehållsmässiga kvalitet i fråga om värderingar och ideal samt att 
vissa informanter ser mycket till böckernas språkliga standard. Bernards principer be-
skriver inte barnbibliotekariers överväganden specifikt utan principerna gäller för bibli-
otekarier i allmänhet. Det kan tänkas att de ytterligare överväganden som barnbibliote-
karierna i denna undersökning gör kan grundas i en uppfostrande eller pedagogisk am-
bition från deras sida om att böckerna ska vara uppbyggliga för ungdomarna ur olika 
bemärkelser.        
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Barnbibliotekariernas mål och motiv bakom inköpen av ungdomsböcker tycks vara att 
kunna erbjuda ungdomar som användargrupp något som är anpassat efter deras behov, 
att kunna erbjuda nöje, avkoppling och läsglädje, att genom böckernas innehåll ge ung-
domarna möjlighet till att utveckla tanke och känsloliv samt att läsningen kan ses som 
en hjälp i deras språkutveckling. Övervägandena barnbibliotekarierna gör som hör ihop 
med de två sistnämnda målen kan anses bygga på pedagogiska ambitioner. Här kan tän-
kas att en skillnad råder i bibliotekariers bedömningar av böcker för barn och ungdomar 
och av böcker för vuxna. Att barnbibliotekarierna i undersökningen tycks drivas till viss 
del av pedagogiska ambitioner kan vara en orsak till att de gör ytterligare bedömningar 
av t.e.x ungdomsböckernas innehåll och språk och som inte tas upp av Bernard. Barn-
bibliotekarierna tycks drivas av ett ansvarstänkande och en vilja att erbjuda litteratur 
som de anser vara uppbygglig men också stimulerande för ungdomarna. Det tycks på 
den punkten råda en balansgång mellan efterfrågan och kvalitet där barnbibliotekarierna 
i undersökningen tenderar att resonera på olika sätt om hur man bör förhålla sig i frågan 
men påtagligt är dock att den bildande eller utvecklande ambitionen finns hos samtliga 
informanter.  
 
Ur materialet framgår inga tydliga skillnader i barnbibliotekariernas bedömningar och 
överväganden av ungdomsböcker tänkta för åldersgruppen 13-18 år och de för åldern 18 
– 25 år utan de bedöms med samma kriterier. Samtliga barnbibliotekarier ser även ung-
domsbokens tänkta målgrupp som personer från 13 år och uppåt. En uppdelning sker 
sedan, på vissa bibliotek, i förmedlingssituationen med tanke på böckernas innehåll.  
Men att ungdomsboken ses av barnbibliotekarierna som relevant även för ganska unga 
personer kan vara en förklaring till att det pedagogiska uppsåtet tycks vara närvarande 
vid många av barnbibliotekariernas bedömningar och avgöranden om inköp av ung-
domsböcker. Eventuella skillnader i motiv till inköp av litteratur för olika åldersgrupper 
skulle troligen bli mer synliga om en jämförande granskning av bibliotekariers tankar 
kring inköp av både barn - och vuxenlitteratur kunde göras. Detta är ett förslag på möj-
lig vidare forskning på området.     

 

7.3 Kompetens  
 
Barnbibliotekarierna själva lyfter främst fram bokkunskap som det som till största del 
karakteriserar deras kompetens. Kunskap om titlar, böckers innehåll och tänkta mål-
grupp m.m. menar flertalet informanter är en förutsättning för arbete som barnbibliote-
karie och därmed också viktigt för inköpsarbetet. Att bokkunskap ansågs vara en grund-
läggande del av barnbibliotekariers kompetens fann även både Hjelm & Karlsson och 
Gunnarsson i sina studier av barnbibliotekariekompetens (Se Kap 3.2).   
 
En annan framträdande tendens i materialet är den som visar hur väl sammankopplade 
barnbibliotekariernas inköpsval är med deras kunskaper om hur böcker kan förmedlas. 
Barnbibliotekarierna har redan i inköpssituationen funderingar kring om boken t.ex.  är 
en passande bokpratsbok och för vilken målgrupp den skulle kunna passa osv. Samtliga 
informanter nämner att bibliotekarien är viktig i inköpssituationen som en länk mellan 
boksamlingar, bokutbud och användare. För en lyckad förmedling krävs god kännedom 
om det egna biblioteks bestånd, vilket enligt flertalet informanter grundläggs redan i 
inköpssituationen. Detta i och med att man funderar kring varför boken bör köpas in och 
därmed också ger en slags motivering till sitt inköp. Eftersom barnbibliotekarien har 
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köpt in boken vet denne på ett ungefär vad boken handlar om och vem den vänder sig 
till och kan sedan plocka fram den om en låntagare skulle fråga efter något liknande. 
Barnbibliotekarierna kan således koppla samman bokkännedomen, förmedlingsstrategi-
erna och vad de vet om sina användares behov vid inköpsavgörandet. Kunskaper om 
detta ses som en viktig del av kompetensen enligt informanterna. Ytterligare kunskaper 
en inköpsansvarig barnbibliotekarie bör ha anser informanterna är att denne bör ha god 
kännedom om bokutgivning och barn - och ungdomsböcker i allmänhet, hon bör ha lo-
kalkännedom samt hålla sig informerad om vad som för tillfället så att säga ligger i ti-
den och är aktuellt. Även åsikten att barnbibliotekarien bör ha ett intresse för barn - och 
ungdomslitteratur framkommer.  
 
Hur barnbibliotekarierna har lärt sig vad som passar att köpa in kan ses som en kombi-
nation av olika faktorer. Dels har de vetskap om det egna biblioteks befintliga bestånd 
och vet vad som redan finns i hyllorna och därmed också inom vilka områden som det 
finns brister. Barnbibliotekarierna har en vetskap och en känsla för vad ungdomar bru-
kar fråga efter på deras bibliotek och de vet en del om ungdomars läspreferenser i all-
mänhet. Barnbibliotekarierna kan också en del om hjälpmedel för urval och inköpskana-
ler genom vilka de kan hålla sig ajour med bokutgivningen m.m. Barnbibliotekarierna 
har via samhällsinfluenser och omgivning fått information och känningar om vad som 
just för tillfället ligger i tiden och som därmed kan tänkas bli efterfrågat av ungdomar. 
Vetskap om allt detta har gett barnbibliotekarierna erfarenheter som är till hjälp vid nya 
inköpsval. Samtliga informanter som har arbetat ett tag anser att de genom erfarenhet 
har blivit säkrare på att fatta dessa inköpsbeslut utifrån olika motiveringar samtidigt 
som den informant som har minst erfarenhet uttrycker en större svårighet med att veta 
om en bok kommer att gå hem hos användarna eller inte. Graden av erfarenhet kan även 
höra samman med i vilken utsträckning olika kunskaper har fått tyst funktion hos barn-
bibliotekarierna något som redogörs mer utförligt för nedan.  

 

7.3.1 Tyst kunskap  
 
Bokkunskap i kombination med erfarenheter av möten med ungdomar i biblioteksverk-
samheten framhålls av barnbibliotekarierna som viktiga kunskaper som de har och som 
används i inköpsarbetet. Endast den informant med minst erfarenhet nämner själva an-
vändandet av hjälpmedel för urval och de avgöranden som hon gör i samband med in-
köp som en del av sin kompetens. Hon är också den enda som säger sig försöka tänka 
tillbaka på hur det var att själv vara tonåring och försöka minnas vad man då hade för 
behov och önskemål när hon ska köpa in böcker. Denna informant är härmed mer re-
flekterande än de övriga över hur hon går till väga i inköpssituationen. Att kunskaper 
om hur man använder hjälpmedlen och sätt att agera i inköpssituationen hos de reste-
rande barnbibliotekarierna inte nämns av dem i samband med deras kompetens kan tol-
kas som att detta har fått en tyst funktion hos dem. Enligt Polanyi karakteriseras tyst 
kunskap av det man förhåller sig distanslöst till och inte reflekterar över (se Kap 4.2).  
Kunskap om hjälpmedel för urval, vetskap om inköpskanaler samt att kunna avgöra 
vilka överväganden som är relevanta att göra inför ett inköp är för dessa barnbiblioteka-
rier så självklart att de inte reflekterar över att de gör detta och därför inte nämner det 
som en del av sin kompetens. Kunskapen finns dock i bakgrunden och möjliggör för 
dem att genomföra inköpsarbetet, men i form av tyst oreflekterad kunskap.  
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Även bokkunskapens innebörd och hur den konkret kommer till användning i inköpssi-
tuationen verkar till synes svårbeskrivet för barnbibliotekarierna. Bokkunskapens inne-
börd kan därmed sägas ha en tyst funktion för dem då de säger sig använda den men 
inte reflekterar nämnvärt över vad den innebär. Bokkunskapen består av erfarenheter 
som hjälper barnbibliotekarierna vid inköp men dess innebörd står inte i fokus i inköps-
situationen utan fungerar som en tyst bakgrundskunskap. Barnbibliotekarierna visar 
också svårigheter med att beskriva hur man lärt sig att bedöma vad som är en ”bra” bok 
och vad bedömningarna grundar sig på för kunskaper. Man kan tänka sig att även sådan 
vetskap kan bygga på tyst kunnande hos dem, som de tillägnat sig genom erfarenhet och 
sedan inte medvetet reflekterar över i det dagliga arbetet. Studiens huvudsyfte har dock 
inte varit att undersöka informanternas åsikter om vad som är bra böcker i endast litterär 
bemärkelse och hade flera frågor om detta ställts i intervjuerna är det mycket troligt att 
barnbibliotekarierna kunnat redovisa tydligare åsikter om vad som är en ”bra” bok och 
hur man lärt sig det.   
 
Att heller ingen av de intervjuade använder sig av någon mall eller lista med aspekter att 
tänka på vid inköp, stöder även det tanken om att vissa kunskaper som påverkar inköps-
valen fungerar tyst för dem i inköpssituationen. Detta kan illustreras med att barnbiblio-
tekarierna i undersökningen faktiskt kan redogöra för många olika enskilda övervägan-
den och aspekter som de tar i beaktande i samband med inköp av ungdomsböcker. Men 
de har svårt att säga hur dessa samspelar. Detta i likhet med Polanyis exempel på hur 
man med lätthet kan känna igen en bekants ansikte men har svårare att urskilja de en-
skilda delarna eftersom hela ansiktet är i fokus (Se Kap 4.2). Likaså har barnbiblioteka-
rierna svårt att beskriva de överväganden de gör i en konkret inköpssituation men sam-
tidigt säger att de känner igen en bra bok när de ser en. De gör uttalanden i stil med att 
inköpsavgörandena sker i en process i huvudet eller att en massa olika faktorer måste 
samspela för att ett inköp ska bli bra, men har svårt att beskriva detta mer konkret. 
  
Polanyi menar att olika delar fungerar tyst respektive fokalt i olika situationer. Ingen 
kunskap är enbart tyst, utan det handlar om vad som för tillfället står i fokus (se Kap 
4.2). Vilka olika kunskapsdelar som i varje unik inköpssituation fungerar som tyst re-
spektive fokal kunskap för barnbibliotekarierna är omöjligt att säga utifrån denna inter-
vjuundersökning. Polanyis teori är även en allmän och övergripande kunskapsteori vil-
ket medför vissa svårigheter med att använda den för tolkning av konkreta situationer. 
Man kan dock tänka sig att olika böcker aktualiserar olika slags överväganden vilket i 
sin tur kan medföra att skilda kunskapsdelar och avgöranden fungerar tyst eller fokalt 
för barnbibliotekarierna beroende på situa tionen. Man kan också tänka sig att det är 
svårt för barnbibliotekarierna att redogöra för sina överväganden då de kan se olika ut 
från gång till gång och ingår i en komplex och föränderlig situation vare sig de bygger 
på tyst kunskap eller inte.  
 
Mycket av den kunskap barnbibliotekarierna använder för att göra urvalen baseras på 
erfarenhet av böckernas funktion i verksamheten, mottagandet från användarna och ef-
terfrågan hos ungdomar. Dessa erfarenheter guidar sedan barnbibliotekarierna i form av 
tyst kunskap, när de ska välja ut vad de anser vara lämpligt att köpa in. Den tysta kun-
skapen beskrivs av barnbibliotekarierna genom uttalanden i stil med att ”magkänslan” 
är vad som styr urvalen eller att man känner igen vad som är en bra bok när man ser den 
osv. Barnbibliotekarierna har därmed fått kunskap om ett antal överväganden som är bra 
att göra vid inköp för att ungdomsböckerna ska nå fram till läsarna, för att ett långsiktigt 
bestånd av ungdomsböcker ska kunna byggas upp och för att de mål och motiv man har 
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med ungdomars läsning av ungdomsböcker ska kunna infrias. Tyst kunskap tycks såle-
des användas av barnbibliotekarierna i ganska stor utsträckning även om det är svårt att 
säga exakt vad som i olika inköpssituationer fungerar som tyst respektive fokal kunskap 
för dem.            
 
Användandet av den tysta kunskapen i inköpssituationen bör heller inte ses som ett hin-
der eller problem utan snarare som en hjälp för barnbibliotekarierna som underlättar och 
gör deras arbete med inköp smidigare. Detta eftersom informanterna ändå visar att de är 
medvetna om att de har vissa mål och motiv med sina inköp som fungerar som fokal 
kunskap för dem samt att de kan beskriva vissa enskilda avgöranden de gör. Rolf hävdar 
att det finns en risk för att det kan uppstå en ”osund praxis” (Se Kap 4.2) som en följd 
av oreflekterad tyst kunskap. Denna oro bekräftas dock inte i denna uppsats. Barnbiblio-
tekarierna i studien tycks ha en tydlig tanke bakom sina inköp. De har egna mål och 
motiv med ungdomsboken som en del av biblioteksverksamheten även om de inte alla 
gånger kan beskriva hur de konkret väljer ut böckerna.  
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8 Slutsatser  

Här presenteras de slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat. Redovisningen 
utgår från uppsatsens två frågeställningar. 
  
1) Vilka överväganden gör barnbibliotekarier vid inköp av ungdomsböcker och 
vilka mål och motiv kan tänkas ligga bakom inköpen?  
 
Barnbibliotekarierna i denna undersökning gör samtliga ett antal överväganden inför ett 
inköp av en ungdomsbok. Dessa överväganden kan delas in i tre övergripande kategori-
er av val. Den första kategorin rör överväganden som har att göra med böckernas kvali-
tet innehållsmässigt och språkligt m.m. Den andra kategorin handlar om att inköp görs 
efter överväganden om vad som kan tänkas passa respektive biblioteks befintliga an-
vändargrupp och därmed anpassas efter dessa ungdomars eventuella behov. Kategori tre 
innefattar avgöranden om huruvida boken passar in i bibliotekets bestånd.  
 
De mål och motiv som finns representerade bland de intervjuade bibliotekarierna som 
bakomliggande deras inköpsval är främst att de ungdomsböcker som köps in ska kunna 
ge ungdomar läsglädje och locka till vidare läsning. Ett mål flertalet informanter nämner 
är att det på biblioteket ska finnas något som passar alla och att ungdomsböcker utgör 
en särskild anpassning till en användargrupp och därför är viktiga på biblioteket. Ung-
domsböcker ses även av flera informanter som en möjlig hjälp i den unges personliga 
utveckling. Att kunna erbjuda böcker för det ändamålet blir därmed ett motiv för inköp. 
Vissa säger sig också ha främjandet av ungdomars språkutveckling genom läsning av 
ungdomsböckerna som ett motiv till inköpen. Vilka mål och motiv barnbibliotekarierna 
allierar sig starkast med kan påverka vad de anser vara viktigt att ta hänsyn till vid in-
köp. Samma barnbibliotekarie kan dock stå för flera av dessa mål och motiv samtidigt. 
Barnbibliotekarierna tycks även drivas av en pedagogisk ambition och ett an-
svarstänkande i fråga om vilka ideal ungdomsböckerna de väljer att köpa in förmedlar.     
 
2) Vad anser barnbibliotekarier själva att deras kunskap består av och hur an-
vänder de sig av den vid inköp av ungdomsböcker? 
 
Barnbibliotekarierna i undersökningen säger själva om sin kompetens, att den till stor 
del består av bokkunskap. Bokkännedomen ger enligt dem kunskaper om t.e.x författa-
res sätt att skriva, ungdomsböckernas innehåll, böckernas tänkta målgrupp, hur mycket 
som finns skrivet om vissa ämnen och hur utgivningen sett ut historiskt m.m. De säger 
sig även ha kunskaper om ungdomars läspreferenser och hur efterfrågemönstret bland 
ungdomar på deras bibliotek ser ut. Barnbibliotekarierna menar vidare att de har kun-
skaper om det egna bibliotekets bestånd och att alla dessa kunskaper sammantaget är 
viktiga för deras inköpsarbete då barnbibliotekarien fungerar som en länk mellan sam-
lingarna och användarna. Kunskap om hur en bok kan förmedlas tycks därmed påverka 
inköpsavgörandena. En informant framför åsikten att kunskap om urvalshjälpmedel och 
förmåga att göra vissa överväganden i samband med inköp också ingår i hennes kompe-
tens.  
 
Barnbibliotekarierna använder sig således av sin erfarenhet av att ha läst och bedömt 
mycket böcker, kunskap om det egna bibliotekets bestånd och kunskaper om använda-
res behov i sitt inköpsarbete. Barnbibliotekarierna i undersökningen verkar dock ha 
svårt att riktigt definiera vad bokkunskap innebär samt att beskriva hur de konkret an-
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vänder sig av den i inköpsarbetet. Bokkunskapen, som barnbibliotekarierna har fått ge-
nom det myckna läsandet, har även gett dem en erfarenhet och känsla för vad de själva 
tycker är bra respektive mindre bra böcker, en känsla som de sedan använder som hjälp 
för att bedöma böcker inför ett inköp.  
 
Barnbibliotekarierna använder också kunskaper om urvalshjälpmedel, inköpskanaler 
och kännedom om huruvida recensenter och lektörers åsikter stämmer överens med de-
ras egna  när de ska köpa in ungdomsböcker. Förmågan att kunna känna av vad som lig-
ger i tiden och ta in influenser från omgivning och massmedier är också något barnbib-
liotekarierna har och kan ses som en kompetens som de säger sig ha användning av i 
inköpssituationen.   
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9 Sammanfattning 

Bakgrunden till studien är att det finns relativt få formella riktlinjer och direktiv för bib-
liotekariers inköpsarbete. Bibliotekarier ges stor frihet till egna val som ofta baseras på 
personliga ställningstaganden. Syftet med uppsatsen är att få förståelse för barnbibliote-
kariers resonerande vid inköp av ungdomsböcker, samt deras tankar kring sin kompe-
tens och sitt kunnande kopplat till inköpssituationen. Följande frågeställningar har 
ställts upp: 
 
1) Vilka överväganden gör barnbibliotekarier vid inköp av ungdomsböcker och 
vilka mål och motiv kan tänkas ligga bakom inköpen?  
 
2) Vad anser barnbibliotekarier själva att deras kunskap består av och hur an-
vänder de sig av den vid inköp av ungdomsböcker? 
  
I litteraturgenomgången beskrivs tidigare undersökningar av barnbibliotekariers inköps-
arbete och kompetens. En redogörelse för ungdomsbokens historiska utveckling och 
tendenser görs. Ett antal svenska och utländska handböcker som berör barnbibliotekari-
ers inköpsarbete presenteras, samt en beskrivning av barnbibliotekariers urvalshjälpme-
del och inköpskanaler ges. Kapitlet avslutas med ett kort resonemang om kompetensbe-
greppet kopplat till studiens syfte.  
 
Uppsatsens teoretiska ram består av teorier kring beståndsuppbyggnad, bokurval och 
kvalitetsbedömningar av böcker, genom vilka barnbibliotekariernas inköpsavgöranden, 
mål och motiv analyseras. Barnbibliotekariernas åsikter om sin kompetens och kunnan-
de tolkas med hjälp av Michael Polanyis begrepp ”tyst kunskap”. 
 
För att besvara frågeställningarna har kvalitativa intervjuer med fem inköpsansvariga 
barnbibliotekarier genomförts. Informanterna är alla från samma kommun men arbetar 
på olika stora bibliotek, har olika lång erfarenhet och ungdomar som användargrupp ser 
lite olika ut på respektive bibliotek.  
 
Stort utrymme ges i resultatredovisningen för informanternas utsagor. Materialet pre-
senteras under de tre övergripande rubrikerna: uppfattning om ungdomsboken, inköps-
avgöranden och kompetens. 
 
Analys och diskussion av intervjumaterialet utifrån den teoretiska ramen görs i ett en-
skilt kapitel. Även där struktureras texten upp kring de tre temana uppfattning om ung-
domsboken, inköpsavgöranden och kompetens.     
 
Slutsatserna visar att de överväganden som de intervjuade barnbibliotekarierna gör kan 
delas upp i främst tre kategorier av val. Dessa är: överväganden om bokens innehåll 
(kvalitet kontra efterfrågan), överväganden om anpassning efter ungdomars behov 
(språk och handling i böckerna m.m.) samt överväganden om bokens plats i bibliotekets 
befintliga bestånd.  
 
De mål och motiv som finns representerade bland de intervjuade bibliotekarierna som 
grund för deras inköpsval är främst att de ungdomsböcker som köps in ska kunna ge 
ungdomar läsglädje och locka till vidare läsning. Andra målsättningar som kan påverka 
barnbibliotekariernas inköpsval som något som de tänker på vid inköp är att läsning av 
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böckerna de väljer ut ska främja ungdomarnas språkutveckling och personliga utveck-
ling. Samtliga informanter tycks drivas av en pedagogisk ambition och en vilja att er-
bjuda uppbyggligt material i kombination med lässtimulans. Barnbibliotekarierna vill 
också genom sina inköp att det ska finnas något som passar alla i bibliotekets bestånd.  
 
Barnbibliotekarierna säger om sitt kunnande och sin kompetens att den till stor del be-
står av bokkunskap. Kunskap om böcker har de tillägnat sig genom mycken läsning. 
Bokkännedomen ger barnbibliotekarierna en vetskap om böckers handling, språk och 
tänkta målgrupp m.m. Barnbibliotekarierna säger sig ha kunskap om vilket utbud som 
finns och kunskap om vad det egna biblioteket har, och att detta hjälper dem att anpassa 
sina inköp efter vad de tror att ungdomar på deras bibliotek vill läsa om. De har därmed 
både bokkännedom, lokalkännedom samt kunskap om hur en bok kan förmedlas (t.e.x 
som bokpratsbok), kunskaper som i kombination används i inköpsarbetet.  
 
Inköpssituationen är komplex och varierande. Det kan därför vara svårt för barnbiblio-
tekarierna att beskriva konkret hur de gör när de väljer ut böcker då de inte gör likadant 
varje gång. Att barnbibliotekarierna tydligt kan beskriva sina avgöranden, mål och mo-
tiv vid inköp men har svårare att beskriva hur de konkret använder kunskapen kan tol-
kas som att mycket av deras kunnande bygger på tyst kunskap. Den kunskap de använ-
der säger de sig ha fått genom erfarenhet av att ha läst mycket böcker, träffat mycket 
ungdomar och genom att ha köpt in böcker under en längre tid.  
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Bilaga 1 Lektörs PM 

F = punkt som bör beaktas av folkbibliotekslektör 

S = punkt som bör beaktas av skollektör 

Avsikten med denna uppdelning är att de två recensionerna ska ge en fyllig information 
om boken. I de fall folk- och skollektören har olika omdömen om en bok recenseras den 
av ytterligare en lektör. Trots det begränsade utrymmet kan fler aspekter på boken beak-
tas om upprepning undviks. Därför bör i möjligaste mån bokens handling enbart beskri-
vas av folkbibliotekslektören.   

 

F S   1.  Presentera kort författaren/illustratören.  

F (S) 2. Ange boken motiv (typsituation, t. ex. syskonkärlek) och antyd kortfattat 
boken handling (max 20-30 ord). Det är en fördel om ett ev. referat integreras med 
analysen/tolkningen av boken.  

F S   3.  Karakterisera och bedöm/ta ställning till boken person-, tids - och miljö-
skildring. 

F S  4. Karakterisera och bedöm bokens språk och stil. Bedöm den svenska språk-
dräkten i översatt litteratur. 

F S  5.  Bedöm illustrationernas karaktär och stil, deras konstnärliga värde och re-
lation till texten. Kommentera färgbehandling (ev. svartvitt), layout (bildtyper och 
bildstorlekar, textplacering i eller utanför bilden) och om möjligt teknik. 

F S   6.   Kommentera boken tendens, d.v.s. dess ställningstagande i och behand-
ling av politiska, sociala, etiska, religiösa eller liknande frågor. Observera att åsik-
terna ska redovisas men inte recenseras.  

F S   7.    Diskutera boken värde och gör ev. jämförelse med andra böcker i förfat-
tarens produktion eller i samma genre. Karakterisera boken i relation till dess 
funktion som skönlitteratur, pedagogisk litteratur (brukslitteratur, faktalitteratur) 
eller didaktisk litteratur (läromedel). 

F S    8.    Beträffande faktaböcker, bedöm fackmässig tillhörighet och ev. kartor, 
register och litteraturförteckningar.  

F S   9.    Ange från vilken ålder och för vilken målgrupp (barn och/eller vuxna) 
boken kan anses lämplig. 

S      10.    Om boken fått en positiv värdering: Passar den att användas vid be-
handling av något speciellt tema eller intresseområde i grundskolan eller försko-
lan? (Ange ämne, intresseområde e. dyl.) Om boken fått en negativ recension ska 
denna punkt förbigås. 

F S   11.   Gör den typografiska utformningen boken lätt- eller svårtillgänglig för 
den eller de åldersgrupper den vänder sig till? 

F      12.   Beträffande nya omarbetade upplagor, ange vari omarbetningen består. 
Bör närmast föregående upplaga bytas ut? (Gäller faktaböcker.) Motivera i så fall 
detta. 

F S  13.   Recensionen ska omfatta 120-150 ord. (Lektör, 2004, 39) 
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Bilaga 2 Intervjuguide  
1 Hur länge har du jobbat som barnbibliotekarie/inköpsansvarig? 
 
2 Vad har du utbildning/särskild vidareutbildning?  
 
3 Har ditt bibliotek någon speciell inriktning/målgrupp?  
 
3b Hur ser ungdomar som målgrupp ut på ditt bibliotek, lånas det ut många ungdoms-
böcker?    

 
Ungdomsboken 

 
4 Vad innebär begreppet ungdomsbok för dig?  
 
5 Varför har biblioteket ungdomsböcker?   
 
6 Varför är dessa böcker bra, vad kan de ha för funktioner för läsarna.   
 
7 Finns det något negativt med böckerna? 

 
Inköpsavgöranden  

 
8 Hur går det till praktiskt när ni köper in ungdomsböcker? 
 
9 Hur stor roll spelar sambindningslistorna? 
 
10 Vad brukar du tänka på när du ska köpa in en bok? 
 
11 Vad är viktigast? Hur resonerar du dig fram till ett avgörande? 
 
12 Vad uppfattar du som svårt i inköpssituationen?  
 
13 Vilka formella riktlinjer har du att förhålla dig till?   

 
Kompetens  

 
14 Hur skulle du beskriva din kompetens och vad det är du kan som du använder dig av 
när du gör inköp? 
15 Tror du att du gör/tycker annorlunda idag emot när du var ny. Hur tror du erfarenhet 
påverkar inköpsarbetet? 
16 Vad anser du att du vet om ungdomar som grupp och deras önskemål som du har 
nytta av vid inköpsavgörandet? 
17 Vad anser du att en inköpsansvarig (barnbibliotekarie) bör kunna för att göra bra 
inköp?  
18 Vad anser du att bibliotekariens roll och uppgift bör vara i inköpssituationen, vad gör 
bibliotekarien viktig? (Utifrån DN artikeln)  


