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Abstract: The purpose of this study is to examine the experiences and 

perceptions of children`s librarians regarding floating 

collections in public libraries in Gothenburg. In focus for the 

study are the experiences and perceptions that exist among 

children`s librarians when it comes to children as library 

users, the librarian`s working tasks and the professional role 

as a librarian. The empirical material has been collected 

through semistructured interviews with six children`s 

librarians. The material has been analyzed twice. The first 

analysis has been conducted through qualitative content 

analysis. The second analysis has been conducted by using a 

tool constructed with inspiration from Maj Klasson`s and 

Anders Ørom`s theories of the professional roles and 

identities of a librarian. One major finding is that the 

informants percept children as different from grown-ups in 

their role as library users. The way children are makes it 

difficult for them to get their needs satisfied in a library 

system that practices floating collections. On the other hand 

the perception that children can learn what it takes to be able 

to act functionally within floating collections also exists 

among the interviewed librarians. Another finding is that 

literature mediation and collection development are working 

tasks that are influenced by floating collections. The study 

also indicates that the librarian role as a literature mediator 

and the role as a librarian that puts the user first are 

threatened as the marketing role and the role as a mediator of 

technical knowledge dominate when floating collection is 

practiced as a media strategy. 

Nyckelord:  flytande bestånd, barnbibliotekarie, mediestrategi,  

  bibliotekarierollen, medietillgänglighet, litteraturförmedling,

  beståndsutveckling 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
I Göteborg finns 25 folkbibliotek, ett stadsbibliotek och 24 stadsdelsbibliotek, vilka 

tillsammans utgör Folkbiblioteken i Göteborg. De 25 biblioteken har länge haft en 

gemensam katalog för sina samlingar, vilket betyder att Göteborgs låntagare har haft 

tillgång till alla bibliotekens medier genom den digitala katalogen Gotlib. Genom 

reservationer i Gotlib och därefter transporter mellan biblioteken har användare över 

hela staden fått tillgång till det material de efterfrågat. Efter återlämning har detta 

transporterats tillbaka till sitt ursprungsbibliotek, det bibliotek som köpt in materialet. 

Sedan 2011 tillämpar dock Folkbiblioteken i Göteborg på försök en ny form av 

mediehantering benämnd flytande bestånd.  

Grundtanken med ett flytande bestånd är ett gemensamt bibliotekssystem med en 

gemensam mediesamling där utlånade medier stannar kvar på de bibliotek på vilka 

låntagarna väljer att återlämna dem (Cress 2004, se vidare kapitel 2 nedan). Med ett 

flytande bestånd finns inte tanken om ursprungsbibliotek kvar.  

Folkbiblioteken i Göteborg införde flytande bestånd på försök i samband med 

Göteborgs Stadsbiblioteks ombyggnad, vilken inleddes 2011. En utvärdering av 

försöket blev klar i mars 2014 (se avsnitt 2.6). 

Mitt intresse för flytande bestånd som mediestrategi väcktes då jag under utbildningen 

till bibliotekarie vikarierat på tre stadsdelsbibliotek i Göteborg och i samband med detta 

samtalat med bibliotekspersonal om och själv arbetat i det flytande beståndet. 

1.2 Problemformulering 
Flytande bestånd är en i Sverige förhållandevis ny mediestrategi vilken det, enligt 

litteraturen jag tagit del av (se vidare kapitel 2 nedan), går att se både för-och nackdelar 

med. Bland fördelarna nämns att transporter av medier mellan biblioteken minskar och i 

och med detta även kostnaderna för desamma. Minskade transporter minskar också 

slitaget på medierna. En annan fördel är att färre exemplar av samma titlar behöver 

köpas in då biblioteken delar samling. Flytande bestånd kan ur ett användarperspektiv 

innebära att medietillgängligheten ökar. Böcker och andra medier kommer att befinna 

sig på hyllorna oftare och under längre tid då tiden i transport minskar. Ytterligare en 

fördel ur detta perspektiv är att systemet gör det möjligt för användarna att direkt 

påverka beståndet på det ”egna” biblioteket. Användarna styr vad som står på hyllorna 

genom sina reservationer, lån och återlämning av material. Även en ökad variation i 

mediebeståndet på mindre bibliotek nämns som en fördel i detta sammanhang. Det finns 

också fördelar ur ett personalperspektiv, exempelvis minskad arbetsbelastning.  

Bland de nackdelar som nämns i litteraturen är en risken för att hyllorna på vissa 

bibliotek kan komma att tömmas på grund av reservationer och transporter mellan 

biblioteken, medan de istället kan komma att bli överfyllda på andra ställen, ett fenomen 

som benämns obalanser i mediesystemet (Göteborgs stad 2013a, s. 15). Bibliotekens 

ursprungsamlingar, det vill säga de medier som köpts in av det lokala biblioteket, 

riskerar att utarmas. En risk med flytande bestånds-strategin skulle kunna vara att 

transportkostnaderna inte minskar utan istället ökar då biblioteken tvingas skicka böcker 

mellan sig för att utjämna obalanser i beståndet. Även ett ökat antal 
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låntagarreservationer kan komma att öka transporterna. Ur ett demokratiskt perspektiv 

lyfts användarnas tillgång till medierna fram som en möjlig nackdel. För att kunna 

utnyttja bibliotekens gemensamma samling, och inte enbart vad som för tillfället står i 

hyllan på det lokala biblioteket, krävs att låntagaren är aktiv och kan använda katalogen 

på ett effektivt sätt för sökningar och reservationer. Enligt litteraturen finns det 

användargrupper som inte har denna förmåga och därmed inte heller kan utnyttja hela 

den gemensamma samlingen. 

Då det finns både för- och nackdelar med flytande bestånd gör detta att mediestrategin 

upplevs och uppfattas på olika sätt, vilket gör den intressant att studera vidare. Jag har i 

min studie valt att fokusera på bibliotekariers erfarenheter av och uppfattningar om 

flytande bestånd. Denna yrkeskategoris uppfattningar är viktiga att belysa då 

bibliotekarier är en yrkesgrupp som direkt i sitt arbete tillämpar olika mediestrategier 

och möter dess effekter. Jag har även avgränsat min studie till ett fokus på 

barnbiblioteksverksamhet då barn som grupp särskilt lyfts fram i bibliotekslagen (SFS 

2013:801) genom formuleringen att folkbiblioteken ska ”ägna särskild uppmärksamhet 

åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning …” 

(SFS 2013:801, § 8). Enligt Göteborgs Stads biblioteksplan (2013) är barn en av 

Folkbiblioteken i Göteborgs prioriterade grupper (Göteborgs Stad 2013b, s. 15). Dessa 

styrdokuments fokus på barn som användargrupp gör barn, samt service och verksamhet 

riktad till denna grupp, intressant att undersöka ur många biblioteksaspekter, även ur 

perspektivet mediehantering och därmed i förhållande till flytande bestånd.  

 

Ovanstående resonemang leder mig in på forskningsproblemet vilka erfarenheter och 

uppfattningar barnbibliotekarier vid stadsdelsbiblioteken i Göteborg har av flytande 

bestånd i förhållande till barnbiblioteksverksamheten och barnbibliotekarieyrket. Jag 

har valt att begränsa min studie till att handla om barnbibliotekarier anställda vid 

stadsdelsbibliotek då Göteborgs stadsbibliotek under tiden för min studies 

genomförande varit stängt. Stadsbibliotekets barn- och ungdomsverksamhet har delvis 

varit flyttad till tillfälliga nischbibliotek under stängningen, men vid tiden för min 

datainsamling var även dessa stängda då verksamheten skulle flytta tillbaka till 

stadsbibliotekets lokaler.  

Jag har inte funnit några tidigare vetenskapliga studier i ämnet, vilket tyder på en 

kunskapslucka som min studie skulle kunna bli en del av att fylla.  

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka barnbibliotekariers erfarenheter av och 

uppfattningar om flytande bestånd, avseende barnbiblioteksverksamhet, på Göteborgs 

stadsdelsbibliotek.   

1.4 Frågeställningar 
Studien utgår från två perspektiv; barn som låntagargrupp och barnbibliotekarieyrket. 

De frågeställningar jag arbetat utifrån är: 

Vilka erfarenheter och uppfattningar finns bland barnbibliotekarier vad gäller arbetet 

med flytande bestånd avseende 

 barn som låntagargrupp? 

 bibliotekariens arbetsuppgifter? 

 bibliotekariens yrkesroll? 
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1.5 Begrepp och definitioner  
För att tydliggöra min text så följer här definitioner av ett antal begrepp jag använder 

mig av. Definitionerna utgår från begreppen i den kontext min text utgör och vad de i 

detta sammanhang betyder för mig.   

Begreppet låntagare används omväxlande med begreppet användare och syftar på de 

personer som använder sig av bibliotekets tjänster. 

Min studie behandlar endast flytande bestånd på folkbibliotek. Då ordet bibliotek 

används syftar detta på bibliotekstypen folkbibliotek. 

Jag har valt att utgå från barnbibliotekariens perspektiv i min undersökning, dock även 

med ett fokus på den användargrupp barnbibliotekariens arbete i huvudsak riktar sig 

mot, barn. I detta sammanhang är det viktigt att skilja på begreppen barnperspektiv 

och barns perspektiv. Gunilla Halldén (2003), vid artikelns publicerande forskare vid 

Tema barn, Linköpings universitet, diskuterar i artikeln Barnperspektiv som ideologiskt 

eller metodologiskt begrepp, dessa båda begrepp. Halldén skriver: 

Barnperspektiv skrivet som ett ord sätter fokus på ett perspektiv som syftar 

till att tillvarata barns villkor och verka för barns bästa … Sett som två ord 

blir det istället att anlägga ett perspektiv eller fånga en kultur som är 

barnets. (Halldén 2003, s. 14) 

I min studie har jag enbart arbetat utifrån ett barnperspektiv, enligt Halldéns definition 

ovan, då jag valt att använda barnbibliotekarier som intervjupersoner. För att kunna 

anlägga barns perspektiv på flytande bestånd hade jag behövt arbeta med barn som 

informanter, vilket jag valt att inte göra. 

Med barnbiblioteksverksamhet avser jag den verksamhet som bedrivs och planeras 

för barn på folkbibliotek. Denna verksamhet kan innefatta bland annat referenssamtal, 

bokprat, hylluppställning, skyltning, barnteater, bokcirklar och utställningar. 

Med litteraturförmedling menar jag det bibliotekariearbete som syftar till att hjälpa 

användaren att hitta ”rätt” bok. Detta arbete består av i förväg planerade aktiviteter som 

till exempel bokprat eller skyltning av böcker, men också av de referenssamtal som sker 

i biblioteket. Den senare typen av litteraturförmedling benämns direkt 

litteraturförmedling. 

Bibliotekets mediebestånd använder jag som ett samlande begrepp för allt material som 

ingår i bibliotekets samling. 

Obalanser i mediesystemet är ett uttryck som används för att beskriva de över- och 

underskott av medier som i och med ett flytande bestånd kan uppstå på de olika, i det 

gemensamma bibliotekssystemet ingående, biblioteken.  

Med medietillgänglighet menar jag biblioteksanvändarnas tillgång till bibliotekens 

medier.  

Med mediestrategi avser jag en planerad strategi för hela den process som handlar om 

hanteringen av bibliotekets medier, allt från mediebevakning och urval till gallring. 
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Ett stadsdelsbibliotek är ett folkbibliotek beläget i en av Göteborgs tio 

stadsdelsnämnder, med stadsdelsnämnden som huvudman. Göteborgs Stadsbibliotek har 

kulturnämnden som huvudman för sin verksamhet. 

Med nischbibliotek avses i min text ett bibliotek med ett tydligt profilerat 

mediebestånd. 

2 Litteraturgenomgång 
Jag inleder min litteraturgenomgång med ett kortare avsnitt som behandlar den 

litteratursökning jag genomfört för min studie. Därefter följer ett avsnitt om vad 

flytande bestånd är och syftar till. Avsnitt 2.3 belyser flytande bestånd genom ett antal 

exempel på fall där detta testats eller idag används som mediestrategi. Nästföljande 

avsnitt lyfter fram de fördelar respektive nackdelar kring flytande bestånd som 

framträder i den litteratur jag tagit del av. Syftet med avsnitt 2.5 är att ge en bild av den 

mediedebatt som förekommit kring flytande bestånd på Folkbiblioteken i Göteborg. 

Avslutningsvis följer ett avsnitt som tar upp den utvärdering av försöket med flytande 

bestånd på Folkbiblioteken i Göteborg som kom i mars 2014.  

2.1 Litteratursökning 
Mitt intresse för flytande bestånd väcktes, som tidigare nämnts, genom kontakt med 

praktisk biblioteksverksamhet vid några av Göteborgs stadsdelsbibliotek. Då jag sedan 

började söka litteratur och forskning kring mitt problemområde upptäckte jag att detta 

inte behandlats i någon större utsträckning, varken i tidigare forskning eller i biblioteks- 

och informationsvetenskaplig litteratur om mediestrategier och beståndshantering. 

Sökandet vidgades därför till att gälla även nyhetsmedia, bibliotekspress och 

utvärderingar i rapportform. Genom mitt arbete som vikarie vid tre av stadsdels-

biblioteken fick jag möjlighet att ta del av den handbok Göteborgs Stad distribuerat till 

sina anställda vid införandet av flytande bestånd.  Innehållet i handboken ingår i den 

beskrivning jag ger av flytande bestånd nedan. Jag är medveten om att detta material 

enbart behandlar den specifika biblioteksmiljön i Göteborg, men har ändå valt att delvis 

utgå från detta i min beskrivning då det råder brist på litteratur inom området. Jag menar 

också att det kan vara relevant att använda handboken som bakgrund för att skapa en 

förståelse för de erfarenheter mina informanter refererar till. 

2.2 Vad är flytande bestånd? 

2.2.1 Beskrivning 
Ann Cress (2004), år 2004 biträdande chef vid Jefferson County`s folkbibliotek, 

förklarar, i artikeln The latest wave, mediestrategin flytande bestånd på följande sätt: 

”The tenet of a floating collection  is simple: one system, one collection. Materials 

‘float’ freely among system libraries rather than being ‘owned’ by a specific location.” 

(Cress 2004, s. 48). I Göteborgs Stads Handbok för flytande mediebestånd uttrycks 

samma tanke; ”Ett flytande bestånd bygger på en enkel princip: ett system med en 

gemensam samling.” (Göteborgs Stad 2013a, s. 4). Principen med flytande bestånd och 

tanken om den gemensamma samlingen medför att återlämnade böcker stannar kvar på 

återlämningsbiblioteken. Den gemensamma samlingen har ett gemensamt datasystem 

vilket automatiskt ändrar materialets placeringskod, vilken visar på vilket bibliotek 

materialet är placerat, då till exempel en bok återlämnas på ett annat bibliotek än från 

vilket det lånats ut (Göteborgs Stad 2013a, s. 9).  
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2.2.2 Syftet med flytande bestånd 
Efter att ha studerat litteraturen har jag kunnat urskilja tre olika syftet med flytande 

bestånd: ett ekonomiskt syfte, ett syfte som utgår från användarna och ett syfte som har  

fokus på personalen och dess arbetsmiljö. Dessa tre syften hänger tätt ihop och blir 

delvis en följd av varandra.  

Det ekonomiska syftet utgår från att transportkostnaderna minskar med ett flytande 

bestånd. Joseph R. Matthews lyfter, i boken Research-Based Planning for Public 

Libraries (2013), fram flytande bestånd som en mediestrategi att möta ökade 

transportkostnader med. Dessa kostnader utgörs av till exempel kostnader för fordon 

och personal (Matthews 2013, s.123). Då medierna stannar på de bibliotek där de 

återlämnas blir antalet transporter färre och kostnaderna för desamma lägre.  Ett annat 

syfte med koppling till ekonomi är att genom flytande bestånd göra det möjligt att 

minska kostnaderna för inköp av medier med samma titlar. Genom att låntagarna styr 

vad som finns på hyllorna kommer titlar som efterfrågas på ett bibliotek, men inte på ett 

annat, automatiskt hamna där låntagarna vill ha dem. Inköpen kan i och med detta 

begränsas då samlingen är gemensam, vilket uppmärksammats av Wendy Bartlett, chef 

för beståndsutveckling vid Cuyahoga County (Ohio) Public Library. Bartlett beskriver, i 

artikeln Floating down the Cuyahoga (2012), minskade inköpskostnader som en 

konsekvens av införandet av flytande bestånd vid hennes bibliotek. Att slitaget på 

materialet minskar blir också en effekt av att mediehanteringen minskar till följd av 

färre transporter. Ett minskat slitage medför även detta att kostnader för medieinköp kan 

bli lägre.  

Ur ett användarperspektiv kan ett syfte med flytande bestånd vara att öka cirkulationen 

av bibliotekens medier. Detta var ett de syften med att införa flytande bestånd på 

folkbiblioteken i Edmonton, som redogörs för i artikeln Floating Collections at 

Edmonton Public Library (2012), av Adrienne Brown County, Louise C. Frolek, 

Richard P. Thornley, Colleen J. Andriats, Linda K. Bombak, Christalene R. Lay och 

Michael Dell, samtliga bibliotekschefer, anställda eller tidigare anställda vid 

folkbiblioteken i Edmonton. Om medierna inte transporteras lika frekvent betyder det 

att de finns tillgängliga för utlån oftare. De står på hyllorna istället för i transportfordon. 

Göteborgs Stad menar att syftet med ett flytande bestånd vid Folkbiblioteken i Göteborg 

är att ge låntagarna en ökad variation i materialet på biblioteken och att skapa en ökad 

användarstyrning vad gäller medietillgången på biblioteken: ”Avsikten med ett flytande 

mediebestånd är att öka användarnas tillgång till det samlade mediebeståndet och att 

skapa en variation i det lokala bibliotekets utbud av medier.” (Göteborgs Stad 2013a, s. 

5). Genom användarnas reservationer och val av återlämningsbibliotek påverkas medie-

utbudet på biblioteken. 

Syftet med att införa flytande bestånd som en arbetsmiljöåtgärd för personalen ingick då 

flytande bestånd infördes i Vancouver. Johal och Quigley (2006), chefer vid två av 

Vancouver Public Libraries biblioteksfilialer, skriver i artikeln Six Years of Floating 

Collections: The Vancouver Experience att ett syfte då flytande bestånd infördes i deras 

verksamhet var att minska personalens arbetsbelastning (Johal & Quigley 2006). Den 

ergonomiska arbetsbelastningen minskar då den fysiska hanteringen av bibliotekens 

material i ett flytande bestånd minskar i och med minskade transporter.   

2.2.3 Gemensamma regler och rutiner 
En gemensam samling, ett gemensamt system kräver samarbete och gemensamma 

regler och rutiner. Göteborgs Stad (2013a) menar att reglerna ska utgå från gemensamt 
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ansvarstagande och en samordning av rutiner för mediehanteringen samt ökad 

kommunikation på alla nivåer (ss. 5-6). 

Tobias Carlsson, reporter på Biblioteksbladet skriver i artikeln När det flyter fritt - hur 

funkar det (2014) att det för att flytande bestånd ska fungera krävs en effektiv 

samverkan, liknande system vid hanteringen av medier på biblioteken vad gäller 

exempelvis hylluppställningar, genreindelningar och märkning av medier, ett 

gemensamt reservationssystem samt väl planerade inköpsrutiner. I Göteborg finns 

centrala inköpsgrupper för vissa media, som till exempel spelfilm, musik-cd, deckare, 

fantasy, TV-spel, språkkurser, ljudböcker och mangaserier. Övriga inköp sköts av de 

olika biblioteken separat, dock gör det flytande beståndet att hänsyn ska tas till hela den 

gemensamma samlingen och inte enbart till de egna användarnas behov (Göteborgs 

Stad 2013a, s. 19). 

En aspekt av beståndsutveckling och mediehantering på bibliotek är gallring. Vid ett 

arbete med ett flytande bestånd krävs regler och samarbete även vad gäller denna 

aktivitet. Andrea Ginsky, chef för användarservicen vid Sarasota County (Fla.) Library 

System beskriver att det bibliotekssystem hon arbetar i har inrättat ett speciellt 

gallringsteam som ett led i arbetet med flytande bestånd. Teamet åker runt och gallrar 

på de nio olika bibliotek som ingår i systemet (Ginsky 2012). I Göteborg har man valt 

att göra på ett annat sätt. Det bibliotek som för tillfället har ett aktuellt material placerat 

hos sig är här ansvarigt för om det aktuella materialet ska gallras eller inte, utifrån ett 

omdöme som ska utgå från den gemensamma samlingen. Det finns gemensamma 

gallringskriterier för Folkbiblioteken i Göteborg att arbeta utifrån i denna process 

(Göteborgs Stad 2013, ss. 13-15). 

2.2.4 Obalanser i mediesystemet 
Ett flytande mediebestånd kan skapa obalanser i mediesystemet vad gäller till exempel 

vissa genrer eller titlar. För att lösa problem som uppstår med tomma hyllor på en del 

bibliotek och överfulla hyllor på andra förordar Göteborgs Stad bland annat 

kommunikation genom mailanrop där biblioteken kan efterlysa respektive redovisa 

överskott av visst material. Medierna transporteras därefter mellan biblioteken för att 

utjämna skillnaderna. Andra sätt att komma till rätta med obalanser är arbeta 

litteraturförmedlande genom att aktivt skylta med material man har överskott av. 

Ytterligare ett sätt är att genomföra gallringar. (Göteborgs Stad 2013a, ss. 16-17). 

Kommunikation och transporter används av flera bibliotek som tillämpar flytande 

bestånd som ett sätt att lösa obalanser, ett exempel är Cuyahoga County Public Library i 

Cleveland, USA (Bartlett 2012). 

2.3 Exempel 

2.3.1 Nordamerikanska exempel 
Ann Cress (2004) skriver att det under en tremånadersperiod 1994 gjordes ett 

pilotförsök med flytande bestånd på folkbiblioteken i Jefferson County. I samband med 

försöket gjordes även en utvärdering. Låntagarenkäter genomfördes, före respektive tre 

månader efter försöket, för att man skulle kunna uttala sig om huruvida låntagarna 

upplevde en ökad medietillgänglighet. Kartläggningar av reservationer och transporter 

gjordes samt antalet hyllor inom respektive ämneskategori på varje bibliotek räknades. 

Utvärderingen visade att 30 000 medieexemplar återfördes direkt till hyllorna istället för 

att gå via transportsystemet, ökningen av reservationerna var försumbar och låntagarna 
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såg inga direkta förändringar i tillgänglighet jämfört med tidigare. Bibliotekscheferna 

uppskattade att systemet med flytande bestånd gjort att mindre tid än vad som varit 

fallet före försöket behövde användas av personalen för arbete med mediecirkulation. 

Vid övergången till flytande bestånd utvecklades sedan nya och gemensamma rutiner på 

många områden, som exempel kan budgetanslag och märkning av barnböcker nämnas. 

Bibliotekens arbete med mediehanteringen blev överhuvudtaget mer centraliserat än 

tidigare. (Cress 2004).  

Canty et al. (2012) beskriver att biblioteken i Edmonton 2004 började fundera över om 

flytande bestånd var ett arbetssätt att möta ett antal av bibliotekens problem som 

exempelvis fördröjning av media på grund av transporter, arbetsrelaterad stress i 

förhållande till mediehantering och ergonomiska besvär hos personalen kopplade till 

fysisk hantering av material. Syftet med att införa flytande bestånd var att minska 

mediehanteringen, få ut materialet snabbare till låntagarna, standardisera märkning av 

material, ge användarna känslan av ett gemensamt bibliotek samt att uppmuntra och öka 

användarnas användning av möjligheten att göra reservationer mellan biblioteken. För 

att kunna införa flytande bestånd skapade biblioteken i Edmonton gemensamma regler 

för till exempel märkning av barnmedia. Flytande bestånd infördes stegvis för mindre 

delar av beståndet för att efter en femårsperiod omfatta systemets hela gemensamma 

samling. Undantag från det flytande beståndet har gjorts för lokala historiska samlingar, 

tidskrifter, en del regerings-publikationer samt ett fåtal referensböcker. (Canty et al. 

2012). 

Canty et al. (2012) menar att övergången till flytande bestånd varit en stor framgång.  

Transporterna har minskat vilket gjort att medierna cirkulerar bättre, en ökning av 

låntagarreservationer har skett, förvärvsprocesser har standardiserats och centraliserats 

och låntagarna kan snabbare få tillgång till nyinköpt material än tidigare. Idag styrs 

utbudet på respektive bibliotek av användarnas efterfrågan på ett annat sätt än tidigare. 

Bland personalen upplevs flytande bestånd i vissa fall som ett hot och det finns en 

rädsla kopplad till att kunskapen om och ansvaret för den egna samlingen, uppbyggd för 

låntagarna i bibliotekens upptagningsområden, ska försvinna. De flesta i 

personalgruppen har dock accepterat och arbetar utifrån tanken om en stor, gemensam 

samling för alla biblioteken. Servicemodellen som förespråkas är ”We are one Library, 

with one staff and one collection. Every customer is my customer.” (Canty et al. 2012, 

s.66).  

2006 införde Vancouver Public Library flytande bestånd i sitt bibliotekssystem, vilket 

utgjordes av 22 bibliotek. Syftet var att med införandet minska den tid biblioteks-

material befann sig i transport, minska personalens arbetsbelastning, öka 

medietillgängligheten på hyllorna, förnya beståndet på biblioteken samt låta samlingen 

förflytta sig själv. Personalen vid biblioteken uttryckte oro över systemet med flytande 

bestånd. Bland de orosmoment som lyftes fram var risken att gallring skulle komma att 

handla om att skapa mer hyllplats istället för att utgå från strategiska val och att 

kännedom om den egna samlingen skulle förhindras då personalen inte längre skulle 

kunna ha samma kunskap som tidigare om vad som fanns på hyllorna. (Johal & Quigley 

2006). 

En undersökning gjordes 2011 för att möta personalens oro och undersöka hur det 

flytande beståndet fungerade. I denna gjordes bland annat enkäter med biblioteks-

personal och användare. Resultatet av enkäten visade att 75 % av användarna var 

positiva till medietillgängligheten. 48 % av personalen var nöjd med det flytande 
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beståndet, 27 % av personalen hade inte någon åsikt. Johal och Quigley konstaterar att 

biblioteken i Vancouver behöver arbeta mer med rutiner, ledning, verktyg och 

kommunikation för att kunna möta den oro och det missnöje som fanns i delar av 

personalgruppen. (Johal & Quigley 2006) 

Wendy Bartlett (2012), skriver om hur Cuyahoga County Public Library utanför 

Cleveland arbetat med flytande bestånd på sina 29 bibliotek sedan år 2007. Vid starten 

flöt enbart AV-material. Två år senare gick man över till att låta allt utom lokalhistoriskt 

material och tidskrifter flyta. Syftet med att införa mediestrategin var att möta 

budgetnedskärningar, vilket den också gjorde. Personalen, främst vid de större 

enheterna, var inledningsvis orolig för att det skulle bli svårare att bara gå till hyllan och 

hämta en bok till användarna. Tre år senare var de flesta medarbetarna dock nöjda med 

det flytande beståndet och såg samlingen som gemensam. Den största utmaningen var 

obalanser i systemet, vilka blev en följd av att vissa bibliotek lånade ut mycket, men 

inte fungerade som återlämningsbibliotek i samma utsträckning. Problemet löstes 

genom att material skickades mellan biblioteken för att utjämna skillnaderna. Utan att 

biblioteken ökade sina inköp av böcker och DVD-filmer uppgav användarna att de fått 

tillgång till mer och varierat material. Samlingen blev mer användarstyrd än tidigare. 

(Bartlett 2012) 

2.3.2 Svenska exempel 
2008 startade Stockholm flytande bestånd som ett pilotprojekt med sex ingående 

bibliotek. I försöket ingick ljudböcker, fantasy och deckare och syftet med försöket var 

att ta reda på om flytande bestånd var en mediestrategi som kunde ge ett bättre 

utnyttjande av och större variation i bibliotekens mediebestånd, om det kunde ge 

minskade transporter och transportkostnader, minskad manuell hantering av 

återlämnade medier samt minskad tid för medierna i transport. För att se effekterna av 

pilotprojektet gjordes mätningar genom statistik från Book-it, det aktuella 

biblioteksdatasystemet, uppskattningar av mängden transporter och återkoppling från de 

i försöket ingående biblioteken. Mätningarna utfördes före projektstarten och efter att 

projektet pågått sex månader och redovisades i form av rapporten Rapport flytande 

bestånd utarbetad av Projektgruppen för flytande bestånd vid Stockholms Stadsbibliotek 

(Stockholms Stadsbibliotek 2009). 

De mätningar som gjordes vid Stockholmsförsöket visade att utlån av ljudböcker ökat 

kraftig. Däremot kunde inte minskade transporter eller minskad manuell mediehantering 

konstateras. Personalen pekade på att låntagarna inte längre kunde se i katalogen att det 

lokala biblioteket köpt in nya, efterfrågade titlar då dessa direkt transporterades till 

bibliotek till vilka de reserverats och därmed fick placeringskoder i den digitala 

katalogen utifrån var de för tillfället stod placerade. Dock ansåg personalen även att 

många låntagare upplevde det positivt att fler nya titlar än tidigare fanns att tillgå på 

hyllorna på de mindre biblioteken. Biblioteken rapporterade upplevelser av att 

samlingar slogs sönder och att det därmed blev svårt att tillgodose lokala behov. Även 

långa serier, vanligt inom till exempel fantasy-genren, splittrades, vilket påtalades som 

en nackdel. Positivt var att det blev en variation i beståndet och ett bättre utnyttjande av 

ljudböckerna. Biblioteken menade också att för att flytande bestånd ska fungera så krävs 

enhetliga, gemensamma regler och rutiner för märkning av böcker och för gallring av 

beståndet. Även gemensamma inköp föreslogs efter pilotförsöket, då en negativ aspekt 

som framkom handlade om en ovilja bland bibliotekspersonalen vid de olika biblioteken 
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att köpa in medier som sedan direkt flöt iväg till andra bibliotek. (Stockholms 

Stadsbibliotek 2009). 

Rapportförfattarna kom sammantaget fram till att flytande bestånd fungerade bäst för 

nya, ofta efterfrågade media samt media där beståndet var litet. (Stockholms 

Stadsbibliotek 2009). Tobias Carlsson (2014) skriver i sin artikel i Biblioteksbladet att 

Stockholms Stadsbibliotek idag använder flytande bestånd som mediestrategi för 

nyinköpta ljudböcker, deckare samt övrig skönlitteratur för vuxna. Detta material flyter 

i två år för att därefter återgå till ursprungsbiblioteket. (Carlsson 2014). 

Biblioteken i Hälsingland och Gästrikland, Helgebiblioteken, startade flytande bestånd 

som projekt 2010. Försöket inleddes med litteratur på utländska språk. År 2012 

utökades systemet med deckare och ljudböcker. Ingen utvärdering är ännu gjord, men 

enligt en av bibliotekscheferna på Helgebiblioteken kan man se fördelar som fler nya 

medier i hyllorna och färre transporter mellan biblioteken. Nackdelar som nämns är att 

inköpsarbetet blivit svårare och att mindre bibliotek med låntagare som inte är vana vid 

att reservera material upplever att nyinköpt media försvinner och inte kommer tillbaka. 

(Carlsson 2014). 

Bibliotek Värmland, som utgörs av bibliotek i 12 värmländska kommuner, har prövat 

flytande bestånd för delar av sitt gemensamma bestånd,  med start 2010, men beslutat 

att inte fortsätta samarbetet. Syftet med försöket var att få ner antalet transporter mellan 

biblioteken. Anledningen till att man inte fortsatt att tillämpa flytande bestånd var att 

bibliotekens olika märkningar av medier och olika varianter av hylluppställningar 

gjorde mediestrategin komplicerad att arbeta med. Obalanser i systemet blev också en 

negativ konsekvens och ett gemensamt system för reservationer saknades vilket 

försvårade arbetet. (Carlsson 2014).  

2.4 Fördelar och nackdelar med flytande bestånd 

Nedan följer en sammanfattning av de fördelar och nackdelar med mediestrategin 

flytande bestånd som kan ses vid svenska och nordamerikanska bibliotek. De källor som 

använts för genomgången är Tobias Carlssons artikel När det flyter fritt - hur funkar 

det? (2014) och artikeln The latest wave av Ann Cress (2004). 

Carlsson (2014) pekar på ökad användning och utlåning av medier som en fördel med 

flytande bestånd. Systemet fungerar bra för medier som ofta lånas ut och är i 

cirkulation. Andra fördelar är att nyutkomna medier med ett flytande bestånd används 

på ett effektivt sätt och att små bibliotek, vilka ofta inte har så stor mediebudget, kan få 

ett mer varierat mediebestånd utan att behöva använda mer pengar för inköp. (Carlsson 

2014). 

Cress lyfter fram fördelar som en snabbare service till låntagarna och en mer rättvis 

tillgång till medierna samt ett större och mer varierat bestånd på de lokala biblioteken. 

Flytande bestånd gör också budgetanvändningen mer effektiv då färre inköp av samma 

titlar behöver göras. Ytterligare fördelar är ett minskat antal transporter och därmed 

också minskat slitage på materialet. Cress tar även upp bättre ergonomiska 

förutsättningar för personalen som en fördel med flytande bestånd. (Cress 2004). 
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Bland de nackdelar Carlsson (2014) identifierat med flytande bestånd finns risken för 

att transporterna inte minskar utan istället ökar till följd av obalanser i mediesystemet 

och ett ökat antal reservationer. Något som leder till ett ökat antal reservationer är det 

faktum att böcker som ingår i längre bokserier i ett flytande bestånd sprids över flera 

bibliotek. Ett problem kan också vara att material inköpt för specifika låntagargrupper, 

som till exempel böcker på utländska språk vanligt förekommande bland användarna på 

ett specifikt bibliotek, riskerar att hamna på ”fel” bibliotek. Då systemet tillåter 

återlämning av material på vilket bibliotek som helst i systemet så kan detta också leda 

till att samlingar på vissa bibliotek utarmas. Något som nämnts bland fördelarna ovan, 

att biblioteken får en större variation i sitt bestånd med andra titlar än de som tidigare 

ingått i den egna samlingen, kan även upplevas som en nackdel då nya böcker på 

hyllorna kan skapa förvirrade låntagare. En annan nackdel som tas upp i Carlssons 

(2014) artikel är att låntagargrupper ovana vid katalogsökningar riskerar att missgynnas 

av flytande bestånd då detta i stor utsträckning bygger på att låntagarna själva är aktiva 

genom egna reservationer av biblioteksmedierna.  

Cress (2004) pekar på en oro hos personalen, vilket jag tolkar som en nackdel eller ett 

problem, vid införande av flytande bestånd. Cress beskriver en oro för den naturliga 

förflyttningen av medierna och en svårighet för personalen att släppa tanken på den 

egna samlingen. Här finns en rädsla för att den kunskap man har om den egna 

samlingen ska gå förlorad. Det kan även finnas en oro bland personalen för att 

bibliotekets medier inte längre ska reflektera de egna låntagarna och deras behov. 

Utöver personalens oro nämner Cress obalanser i mediesystemet som en nackdel med 

flytande bestånd. (Cress 2014). 

2.5 Mediedebatt om flytande bestånd på Folkbiblioteken i 

Göteborg 
Arbetet med flytande bestånd på Folkbiblioteken i Göteborg har uppmärksammats på 

olika håll i media. Christina Persson, Göteborgs Stadsbibliotekes chef och ansvarig för 

beslutet att 2011 införa flytande bestånd på Folkbiblioteken i Göteborg säger i 

journalisten Fredrik Svedemyrs tidningsartikel Stadsbiblioteket kliver fram (2013) att 

flytande bestånd hänger ihop med folkbibliotekens gemensamma vision om ett 

användarstyrt bibliotek. Med flytande bestånd får användarna mer inflytande över vad 

som finns på stadens olika bibliotek. (Svedemyr 2013). 

Reportern Isa Andersson presenterade den 25 juni 2013 ett reportage med rubriken Nytt 

lånesystem drabbar barn och utrikesfödda i Sveriges Radios Kulturnytt. I programmet 

lyfter två bibliotekarier vid två stadsdelsbibliotek i Göteborgs ytterområden fram de 

nackdelar de upplever med flytande bestånd i förhållande till användare på deras 

bibliotek. Bland annat nämns att barn i ytterområdena inte får tillgång till nya böcker då 

dessa efter inköp genast flyter iväg till andra bibliotek och därefter aldrig kommer 

tillbaka till sina ursprungsbibliotek igen. För att böckerna ska komma tillbaka krävs att 

låntagare gör reservationer vilket inte sker i samma utsträckning på dessa bibliotek som 

på bibliotek i andra stadsdelar där det finns föräldrar med kunskap om biblioteks-

systemet och aktuell barnlitteratur, kunskaper som gör det möjligt för dessa föräldrar att 

vara aktiva och bidra till att deras barn får tillgång till aktuella böcker. (Kulturnytt 

2013).  

En av de två bibliotekarierna i Kulturnytts reportage arbetar i en stadsdel med stor andel 

utrikesfödda användare. Hon hävdar att många av detta biblioteks användare varken vill 
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eller vågar reservera material då de har erfarenheter av registrering och förföljelse från 

sina hemländer och är rädda att en reservation i bibliotekets datasystem kan leda till 

liknande händelser i Sverige. Utöver detta problem menar bibliotekarien också att de 

låntagare som för sitt läsande utgår från det på biblioteket synliga utbudet blir förlorare 

då ytterområdena ofta inte kan erbjuda så mycket nytt material på grund av att detta 

flutit iväg till andra bibliotek. (Kulturnytt 2013).   

Även Christina Persson, uttalar sig i Kulturnytt. Hon menar att flytande bestånd kräver 

att bibliotekarierna mer aktivt än tidigare tar ansvar för och arbetar med att informera 

och lära användarna hur bibliotekens katalog och reservationssystem fungerar. På detta 

sätt hävdar hon att även låntagare i ytterområden får tillgång till bibliotekens hela 

samling. (Kulturnytt 2013). 

2.6 Flytande bestånd på Folkbiblioteken i Göteborg 
Då jag befann mig i slutet av arbetet med min studie fick jag tillgång till den 

utvärdering av försöket med flytande bestånd på Folkbiblioteken i Göteborg som gjorts 

under perioden december 2013-mars 2014. Utvärderingen genomfördes av de externa 

konsulterna Annette Johansson, AnnJo Konsulteri AB, och Nils G Storhagen, 

Returlogistik AB, och har som syfte att beskriva för-och nackdelar med flytande 

bestånd på Folkbiblioteken i Göteborg. Konsulternas arbete presenterades i rapporten 

Effekter och affekter av flytande bestånd: En analys och utvärdering av flytande 

bestånd på Folkbiblioteken i Göteborg (2014). (Johansson & Storhagen 2014). 

Utvärderingen utgick från ”de övergripande målsättningarna att alla medier ska vara 

tillgängliga för alla invånare” och ”att medieflödet ska styras av användarna samt att 

transporterna ska vara kontrollerbara” (Johansson & Storhagen 2014, s. 3). I rapporten 

konstateras att det i Göteborg under samma period som försöket med flytande bestånd 

pågått även skett andra större förändringar som berört biblioteksverksamheten, vilket 

gör frågan om vilka för-och nackdelar som går att koppla till just flytande bestånd 

komplicerad. Bland dessa större förändringar nämns Stadsbibliotekets stängning för 

om- och tillbyggnad samt en förändrad inköpsmodell för biblioteken. Flytande bestånd 

ingår som en del i den nya inköpsmodellen, vilken utgår från att 80 % av inköpsanslaget 

vid de lokala biblioteken baseras på utlån och 20 % på besöksantal. Ett antal 

gemensamma inköpsgrupper har också skapats för inköp av vissa media. (Johansson & 

Storhagen 2014, ss. 6-7). 

På Folkbiblioteken i Göteborg har medier inköpta från och med januari 2011 varit 

flytande under den period försöket pågått. Vissa medier har varit undantagna från det 

flytande beståndet. Exempel på sådana är media i magasin, 7-dagarslån (nya böcker 

med en lånetid begränsad till sju dagar) och Lokalsamlingar. (Johansson & Storhagen 

2014, ss. 9-10). 

Jag kommer nedan främst lyfta fram några av de effekter som i utvärderingen 

framkommit att flytande bestånd haft på barnbiblioteksverksamheten i Göteborg, då 

denna verksamhet och de anställda som arbetar i den utgör fokus för min studie.  

En nackdel som konstateras i rapporten är att obalanser uppkommit. Dessa beror, vad 

gäller barnmedia, troligen på att barnmedia lånas ut på ett bibliotek, men ofta 

återlämnas på ett annat. Ett tydligt återlämningsbibliotek har under försöksperioden 

varit 300m
2
, vilket tillhört ett av fyra, under Stadsbibliotekets stängning tillfälligt 

öppnade, nischbibliotek. 300m
2
 ligger centralt för de flesta göteborgare och har 
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generösa öppettider vilket gjort att det här flutit in mycket återlämnat material. 

Barnmedia tillhör inte det material som 300m
2
 har på sina hyllor för utlån, då detta 

bibliotek är ett nischbibliotek för andra typer av media. (Johansson & Storhagen 2014, 

s. 26). 

Antalet reservationer av barnmedia har under perioden försöket pågått varit 

förhållandevis lågt, trots att barn och ungdomar lånar mycket (43 % av den totala 

utlåningen på Folkbiblioteken i Göteborg). Andelen reserverat material som inte hämtas 

ut är dessutom större för barn och ungdomar än för gruppen vuxna. (Johansson & 

Storhagen 2014, s. 17). 

Utvärderingen har genomförts med hjälp av både kvantitativ metod, till vilken 

resultaten ovan härrör, och kvalitativ metod där intervjuer genomförts med 

biblioteksanställda och bibliotekschefer. Vid de kvalitativa intervjuerna har syftet varit 

att samla in erfarenheter av flytande bestånd från personalen.  

Bland de nackdelar som identifierats är en att bibliotekspersonalen upplever att de fått 

sämre kunskaper om det egna bibliotekets bestånd då detta nu ingår i det gemensamma 

beståndet. En annan nackdel bibliotekspersonalen uppger är att inte alla 

användargrupper gynnas av ett flytande bestånd. Personalen uppfattar att mediestrategin 

fungerar bra för aktiva användare, som vet vad de efterfrågar och kan göra reservationer 

på egen hand. Barn lyfts fram som den användargrupp som förlorat mest på systemet då 

bibliotekarierna upplever att många barnböcker flutit iväg till andra bibliotek. Barn 

uppges inte heller reservera medier i samma omfattning som vuxna, vilket även 

resultatet av utvärderingens kvantitativa del bekräftar. En medietyp barn dock trots allt 

reserverat mycket är TV-spel. Ytterligare en nackdel som anges vid intervjuerna är 

problem med att det inte finns gemensam märkning för barnmedia, vilket gör det svårt 

för barn och personal att hitta i hyllorna då beståndet nu är gemensamt för alla. 

Utvärderarna menar dock att anledningen till problemen personalen upplever vad gäller 

märkning av barnmedia egentligen inte handlar om flytande bestånd utan om att 

samarbetet mellan biblioteken inte fungerat i denna fråga. Andra nackdelar som 

framkommer i rapporten är att bibliotekarierna måste lägga arbetstid på att administrera 

det flytande beståndet genom att till exempel reglera obalanser. (Johansson & Storhagen 

2014, ss. 21-22). 

En fördel med flytande bestånd som rapporteras genom intervjuerna är en ökad tillgång 

till nya boktitlar, vilket bidragit till ett mer varierat utbud än vad man tidigare kunnat 

erbjuda sina användare. Detta gäller också för medietyperna film och TV-spel. 

(Johansson & Storhagen 2014, s. 22).  

Antalet transporter har under försöket med flytande bestånd ökat, dock har inte fler bilar 

behövt användas vilket gjort att transportkostnaderna inte förändrats särskilt mycket. 

Johansson och Storhagen menar att anledningen till de ökade transporterna inte enbart 

kan tillskrivas det flytande beståndet utan även det faktum att behovet av transporter 

ökat i och med Stadsbibliotekets stängning med öppnandet av tillfälliga bibliotek och 

extra körningar till Folkbiblioteken i Göteborgs gemensamma magasin som följd (2014, 

ss. 23-24). 

Utvärderarna konstaterar att det finns flera både för- och nackdelar med flytande 

bestånd, dock utan att de kunnat visa att de ena överväger framför de andra (Johansson 

& Storhagen 2014, s. 4). 
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Jag lämnar nu den litteratur som utgjort bakgrunden för min undersökning och går över 

till ett kapitel som beskriver de teorier jag valt att utgå från vid analys och tolkning av 

mitt resultat. 

3 Teori 
Till min hjälp för att besvara den av mina frågeställningar som behandlar bibliotekariens 

yrkesroll, har jag konstruerat ett eget analysverktyg, se avsnitt 3.5. Detta är inspirerat av 

två teorier om bibliotekarierollen, vilka jag redogör för i avsnitt 3.1 och 3.2 nedan.  

3.1 Modeller av bibliotekarierollen 
Maj Klasson (1996), vid tiden för publiceringen av artikeln Kulturbevarare, 

kulturbärare, kulturbyggare, kulturförnyare, docent vid Bibliotekshögskolan/Centrum 

för Biblioteks-och informationsvetenskap vid Göteborgs universitet, beskriver i nämnda 

artikel en modell med tre rollbeskrivningar för bibliotekarierollen. Modellen 

presenterades första gången i Klassons avhandling Högskolebibliotek i förändring, och 

utgick då från högskolebibliotekariens yrkesroll (Klasson 1984 se Klasson 1996). 

Klasson (1996) presenterar bibliotekarierollen i form av tre modeller: 

 Förmyndarmodellen 

 Marknadsmodellen 

 Dialog-eller samarbetsmodellen 

Förmyndarmodellen utgår från att bibliotekarien har en specifik kompetens med goda 

kunskaper om olika mediers innehåll och vilka medier användaren har behov av. 

Bibliotekarien står för ”den goda kulturen, den goda boken, god forskning” (Klasson 

1996, s.18) och ska förmedla detta till användaren som i sin tur använder bibliotekets 

tjänster. För bibliotekarien i marknadsmodellen är användaren den som ställer krav och 

beställer tjänster, vilka bibliotekarien utför. Bibliotekarieyrket ses som ett serviceyrke 

med uppgift att ge användaren den service han eller hon efterfrågar. Viktiga delar i 

modellen är att arbeta mot ökad effektivitet och kundanpassning. Den tredje modellen 

har Klasson valt att kalla dialog-eller samarbetsmodellen. Denna utgår från ett mer 

jämställt förhållande mellan bibliotekarie och användare än de båda tidigare beskrivna 

modellerna. Användaren deltar här till exempel aktivt i planering och genomförande av 

bibliotekets aktiviteter, som till exempel utställningar, då detta är möjligt. I dialog-och 

samarbetsmodellen ligger fokus på kommunikationen mellan bibliotekarien och 

användaren, vilka uppfattar varandra som jämställda. (Klasson 1996).  

3.2 Bibliotekarieidentiteter 
Anders Ørom (1993) beskriver i artikeln Bibliotekariske identiteter, formidlingsarbejde 

og arbejdsorganisering sex bibliotekarieidentiteter, med sitt ursprung i en dansk 

bibliotekskontext. Jag har valt att presentera dessa i svensk översättning: 

 Kulturförmedlaridentiteten 

 Fackreferentidentiteten 

 Kunskapsorganisatörsidentiteten  

 Socialarbetaridentiteten 

 Informationsorganisatörsidentiteten 

 Informationsförmedlaridentiteten 
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Øroms identiteter utgår från samhällets och bibliotekens utveckling från 1960-talet  

fram till början av 1990-talet och kan ses som en bild av den förändring 

bibliotekarieyrket genomgått under denna tidsperiod.  

De första två identiteterna utgår båda från att bibliotekariens yrkesidentitet hänger nära 

samman med bibliotekets mediesamlingar, dock på lite olika sätt. Kulturförmedlarens 

fokus ligger på att kunna förmedla kultur genom goda kunskaper om bibliotekets 

mediesamling. Bibliotekarien behöver både kunna granska och värdera litteratur för att 

utröna dess kvalitet, men också ha kunskaper i hur litteraturen kan förmedlas till 

användaren på bästa sätt. Litteraturförmedling skedde på 1960-talet mest genom direkt 

vägledning och samtal med biblioteksanvändare. Ørom gör antagandet att 

kulturförmedlaridentiteten, vilken står för en syn på bibliotekarieyrket som går långt 

tillbaka i historien, ännu 1993 var den yrkesidentitet som omfattades av flest danska 

folkbibliotekarier. Fackreferentidentiteten bygger även den på kunskap om det material 

som ingår i bibliotekets bestånd. Till skillnad från kulturförmedlaren har dock 

fackreferenten ett tydligare fokus på vetenskaplig kunskap eller kunskap inom specifika 

fackområden för att med hjälp av detta kunna fungera som kunskapsförmedlare. För 

båda ovan beskrivna bibliotekarieidentiteterna gäller att, som Ørom skriver, ”den 

intellektuelle og kommunikative side af arbejdet er den absolut viktigste”(Ørom 1993, s. 

38). 

Ørom beskriver en förändring mot ökad rationalisering och professionalisering för 

bibliotekens personal under 1960-talet. Bibliotekariens arbetsuppgifter skiljdes då ut 

från övrig bibliotekspersonals. De kunskaper som ingick i Kulturförmedlaridentiteten 

och fackreferentidentiteten lyftes fram som bibliotekariespecifika. Även rent 

hantverksmässiga kunskaper i kunskapsorganisation, som till exempel klassifikation och 

katalogisering, ansågs vara kunskaper knutna till bibliotekarieyrket. Denna typ av 

kunskaper menar Ørom är i fokus för den bibliotekarieidentitet han valt att kalla 

kunskapsorganisatörsidentiteten.  

Den bibliotekarieidentitet som benämns socialarbetaridentiteten utvecklades i Danmark 

under 1970-talet då fokus för biblioteken flyttades från kunskaper om litteratur, olika 

fackämnesområden och bibliotekariehantverk till ett fokus på att användarnas 

individuella behov formas av deras sociala och kulturella bakgrund. Kulturförmedlingen 

för de bibliotekarier som omfattades av denna bibliotekarieidentitet handlade inte längre 

om vad som skulle förmedlas utan istället till vem det skulle förmedlas, där det viktiga 

var att uppfylla användarnas behov. 

Då informationssamhället, med en alltmer utvecklad informationsteknologi, gjorde sitt 

intåg i samhället och på biblioteket utvecklades de två sista bibliotekarieidentiteterna; 

informationsorganisatörsidentiteten och informationsförmedlaridentiteten. 

Informationsorganisatörsidentiteten betonar vikten av att organisera information utifrån 

olika verksamheters och institutioners specifika informationsbehov, organisera 

informationsförmedling samt designa informationssystem medan tyngdvikten i 

informationsförmedlaridentiteten ligger på att arbeta med förmedling med hjälp av 

informationsteknologi.  

Innan jag presenterar det analysverktyg jag utformat vill jag först reda ut hur begreppen 

”roll” och ”identitet” hänger ihop för mig. Detta eftersom Klasson och Ørom valt olika 

begrepp i sina teorier och jag avser att skapa ett verktyg med utgångspunkt i dessa och 

med ett enhetligt språkbruk.    
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3.3 Yrkesidentitet eller yrkesroll 

”Yrkesidentitet” och därmed ”bibliotekarieidentitet” är för mig ett begrepp överordnat 

begreppet ”yrkesroll” eller ”bibliotekarieroll”.  Nationalencyklopedin förklarar ordet ” 

identitet” på följande sätt:  

identitet (senlatin ide´ntitas 'identitet', till idem), i kultur- och 

socialantropologin: personers eller gruppers egen identifikation som 

tillhörande en bestämd kultur, etnisk grupp eller nation. Man talar således 

om kulturell identitet, etnisk identitet (se etnicitet) eller nationell identitet. 

 Svenska akademins ordbok ger denna förklaring:  

2) (i fackspr., i sht filos.) förhållande(t) att ngn l. ngt är densamma l. 

detsamma vid olika tillfällen o. under växlande omständigheter. 

Med dessa båda förklaringar som bakgrund menar jag att en yrkesidentitet bottnar i en 

persons egen identifikation med den yrkesgrupp han eller hon tillhör, en identitet som är 

densamma oavsett tidpunkt och omständigheter. I botten på yrkesidentiteten finns 

yrkesgemensamma värderingar. En sådan kan för bibliotekarieidentiteten till exempel 

vara allas rätt till information.  

En bibliotekarie har således en bibliotekarieidentitet baserad på identifikation med sin 

yrkesgrupp. Inom bibliotekariekåren finns olika yrkesinriktningar som folkbibliotekarie, 

högskolebibliotekarie och skolbibliotekarie, dock är alla bibliotekarier. Det skulle här 

möjligen gå att tala om en ”folkbibliotekarieidentitet” eller en ”skolbibliotekarie-

identitet”. Jag väljer dock att hålla mig till den gemensamma benämningen 

”bibliotekarieidentitet”.  

En yrkesroll är för mig mer praktiknära än en yrkesidentitet och kan växla med 

omständigheter och tidpunkt beroende på situation eller arbetsuppgift. En bibliotekarie 

kan ha rollen som litteraturförmedlare i samband med ett bokprat eller rollen som 

pedagog då det handlar om användarundervisning av något slag. Oavsett vilken roll som 

för tillfället antas finns fortfarande bibliotekarieidentiteten i botten.  

3.4 Jämförelse av Klassons modeller och Øroms identiteter 
Utifrån ovanstående resonemang om yrkesidentitet och yrkesroll, samt min tolkning av  

Klassons och Øroms teorier i samband med detta, menar jag att dessa teorier skulle 

kunna ses som teorier om olika bibliotekarieroller. Klasson uttalar att hennes modeller 

är just rollbeskrivningar medan Ørom valt att använda begreppet ”identitet” för vad jag 

anser även kan vara en rollbeskrivning. Att det för mig handlar om roller och inte 

identiteter kan exemplifieras genom att en bibliotekarie kan vara kulturförmedlare i en 

arbetssituation och kunskapsorganisatör i en annan eller ingå i Klassons 

marknadsmodell i vissa sammanhang men anta en roll som mer utgår från dialog- och 

samarbetsmodellen då arbetet istället kräver detta. Jag jämställer därför teorierna med 

varandra, ingen av dem ses som överordnad den andra, i jämförelsen som följer. 

Klassons förmyndarmodell och Øroms kulturförmedlaridentitet handlar båda om en 

bibliotekarieroll med grunden i kunskap om litteratur och förmedlingen av denna. 

Klasson betonar med valet av namn på modellen bibliotekariens ovanifrån-perspektiv i 

förhållande till användaren. Detta återkommer dock även i Øroms 
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kulturförmedlaridentitet då en bibliotekarie i denna roll, precis som i 

förmyndarmodellen, ska kunna kvalitetsbedöma litteraturen för låntagarens räkning. 

Klassons val av namn på sin modell signalerar en kritik mot rollen och sätter med 

namnvalet bibliotekarien i en maktposition i förhållande till användaren. Det är dock 

enbart i namnet jag kan se en skillnad mellan förmyndarmodellen och 

kulturförmedlaridentiteten. Vad gäller deras innehåll anser jag att de överensstämmer 

väl med varandra.     

Marknadsmodellen, med sitt fokus på service, kundanpassning och effektivitet, hittar 

jag ingen motsvarighet till hos Ørom. Inte heller dialog-eller samarbetsmodellen kan jag 

återfinna bland Øroms identiteter.  

Fackreferentidentiteten utgår som beskrivits i avsnitt 3.2 från delvis samma fokus som 

kulturförmedlaridentiteten, dock med tyngvikten på kunskapsförmedling snarare än 

kulturförmedling. Denna bibliotekarieroll tror jag kan vara mer förekommande bland 

bibliotekarier på utbildningsbibliotek än på folkbibliotek. Klasson har ingen 

motsvarighet till denna rollbeskrivning. Det har hon inte heller till Øroms tre övriga 

identiteter; kunskapsorganisatörsidentiteten, informationsorganisatörsidentiteten och 

informationsförmedlaridentiteten, tre identiteter varav de två först nämnda har mindre 

koppling till bibliotekets användare än den sista. I informationsförmedlar-identiteten 

tolkar jag in till exempel den del av bibliotekariearbetet som utgörs av 

användarutbildning i till exempel informationssökning och källkritik. 

Efter denna jämförelse presenteras nedan den modell jag avser att använda som 

analysverktyg vid bearbetning av resultatet av min studie. 

3.5 Analysverktyg 
Både Klassons och Øroms teorier är framarbetade för många år sedan, Øroms dessutom 

i en dansk biblioteksvärld och Klassons i en högskolebibliotekskontext. Jag anser att de 

trots detta lämpar sig väl att utgå från för det syfte jag har med min studie. Jag har dock 

valt att skapa ett eget analysverktyg, i vilket några av ovan beskrivna roller finns med 

medan andra uteslutits eller tillkommit. Mitt analysverktyg består av sex bibliotekarie-

roller: 

 Litteraturförmedlarrollen 

 Marknadsrollen 

 Samarbets- och dialogrollen 

 Användarfokusrollen 

 Teknikkunskapsförmedlarrollen 

 Kunskapsorganisatörsrollen 

Litteraturförmedlarrollen är en roll där litteraturkunskap och kompetens i 

litteraturförmedling utgör bas. Dessa kunskaper utgår från det egna bibliotekets bestånd 

och stor vikt läggs vid att bygga upp detta så att det kommer att bestå av litteratur av 

hög kvalité och stor bredd vilken ska förmedlas till användaren. 

Marknadsrollen är en roll med sin grund i ett servicetänkande som utgår från att ge 

användaren vad användaren vill ha på ett effektivt sätt. Användaren styr vad som finns i 

bibliotekets bestånd och bibliotekarien ska tillgodose de behov användaren uttrycker. 
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Samarbets- och dialogrollen utgår från att bibliotekarien och användaren har ett 

jämställt förhållande, där båda har värdefulla kunskaper om till exempel litteratur eller 

andra medier. Dessa kunskaper tas tillvara på genom kommunikation mellan 

bibliotekarien och användaren.  

Användarfokusrollen är en roll som utgår från användaren i första hand och litteraturen 

eller andra medier i andra hand, dock inte på samma sätt som marknadsrollen. Här är 

bibliotekariens uppgift att identifiera användarens behov bland annat utifrån kunskaper 

om bibliotekets upptagningsområde, men också med stor tyngdvikt lagd vid de 

individuella behov olika användare uppvisar, vilka bibliotekarien kan identifiera genom 

den kontakt och kommunikation med användarna som uppstår då dessa besöker 

biblioteket. Att tillgodose dessa behov blir viktigare än att förmedla litteratur av hög 

kvalité, som litteraturförmedlarrollen eller att tillgodose en efterfrågan på till exempel 

populärlitteratur, vilket utgör en av marknadsrollens arbetsuppgifter. 

I fokus för teknikkunskapsförmedlarrollen (TKF-rollen) finns teknisk kompetens och 

kunskaper i hur denna kan förmedlas. Det handlar bland annat om att förmedla kunskap 

om hur användare kan söka i den digitala katalogen, hur e-böcker laddas ner samt hur en 

läsplatta fungerar. Detta är en roll med fokus på att få användaren att använda tekniken 

för att självständigt kunna tillgodose sina behov. 

Kunskapsorganisatörsrollen (KO-rollen) är en roll där arbete med kunskapsorganisation, 

som katalogisering, klassifikation och märkning av medier, ingår.    

4 Metod 

4.1 Semistrukturerade intervjuer 
Jag har valt att som datainsamlingsmetod i min studie använda mig av kvalitativa, 

semistrukturerade intervjuer då jag med undersökningen avser att försöka förstå och 

kunna ge en bild av flytande bestånd ur barnbibliotekariers perspektiv.  Steinar Kvale 

(2009) formulerar i Den kvalitativa forskningsintervjun att syftet med semistrukturerade 

intervjuer som forskningsmetod är att ”förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur 

den intervjuades eget perspektiv”(s. 39).  

Alan Bryman (2011) skriver i boken Samhällsvetenskapliga metoder att 

semistrukturerade intervjuer används som benämning på en typ av kvalitativa intervjuer 

där forskaren utgår från ett antal teman och intervjupersonen ges stor frihet att svara 

med egna ord och i den ordning som passar henne eller honom bäst (Bryman 2011, s. 

415). Barbara Wildemuth (2009) betonar i sin bok Applications of Social Research 

Methods to Questions in Information and Libary Science att metoden är lämplig i de fall 

där forskaren är medveten om att människor förstår världen på olika sätt och vill få 

kunskap om variationen i dessa (s. 233), vilket stämmer väl överens med syftet för min 

studie.  

4.2 Några metodbegrepp 
Jag kommer nedan redogöra för några av de begrepp som är centrala vid användandet 

av semistrukturerade intervjuer som forskningsmetod. 

Karaktäristiskt för semistrukturerade intervjuer är att intervjuaren vid intervjutillfället 

använder en intervjuguide. Denna fungerar som stöd för intervjuaren och utgörs ofta av 
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teman organiserade efter de aktuella frågeställningarna. Jag har i min intervjuguide, i 

enlighet med Bryman (2011, s. 206), skapat allmänt formulerade frågor, med möjlighet 

till uppföljningsfrågor (se bilaga 4) för att ge informanten frihet att svara utifrån sina 

tankar och sitt perspektiv. Intervjuaren ska ha frihet att, som Wildemuth skriver, kunna 

anpassa frågorna utifrån intervjuperson och situation (2009, s. 234). Detta är möjligt om 

frågorna inte är hårt styrda från början.  

Inspelning av en semistrukturerad intervju gör det möjligt för intervjuaren att, som 

Bryman (2011) menar, fokusera på det som sägs, ställa uppföljningsfrågor och även ha 

möjlighet att vid behov i efterhand reflektera över hur intervjupersonen säger något och 

inte enbart vad han eller hon sagt, vilket är svårare om anteckningar måste föras. Dock 

kan inspelningsutrustning komma att påverka intervjuresultatet då den intervjuade 

eventuellt kan känna oro i situationen eller allt för mycket koncentrera sig på att det som 

sägs också spelas in och bevaras (Bryman 2011, s. 428). Jag har valt att trots nämnda 

nackdelar spela in mina intervjuer då jag anser att fördelarna uppväger de eventuellt 

negativa konsekvenserna. 

Transkribering beskrivs av Jan Trost (2010) i boken Kvalitativa intervjuer som ett 

begrepp kopplat till bearbetningen av det inspelade intervjumaterialet och innebär att 

intervjun överförs från talat språk till skriftspråk genom att den avlyssnas och skrivs ned 

(ss. 149-150). Jag har valt att transkribera intervjuerna i sin helhet eftersom jag upplever 

att en semistrukturerad intervju ofta påminner om ett samtal där intervjuare och 

intervjuperson hoppar fram och tillbaka mellan ämnen och frågor. För att inte missa 

relevant information menar jag att det är betydelsefullt att ha tillgång till hela intervjun 

vid analysarbetet.  

4.3 Urval och informerat samtycke 
Göteborg är en stor stad indelad i tio stadsdelar, vilka i vissa fall ser mycket olika ut vad 

gäller aspekter som invånarnas utbildningsnivå, ålder, nationalitet och medelinkomst. 

Även inom respektive stadsdel kan dessa faktorer variera med till exempel olika typer 

av bostadsområden. Med detta som bakgrund ville jag ha en spridning av mina 

informanter med avseende på vilka stadsdelsbibliotek de är anställda vid. En spridning 

borde kunna en ge större variation i svaren än om alla intervjuerna genomförts inom 

samma stadsdel. 

För att komma i kontakt med informanter för studien började jag med att skicka ut ett 

informationsbrev (se bilaga 1) genom barnbokskonsulenten i Göteborg. 

Barnbokskonsulenten är sammankallande för ett nätverk för stadens barnbibliotekarier 

och mailar varje vecka ut ett veckobrev till dessa. Informationsbrevet innehöll en kort 

information om mig, min studie, en förfrågan om deltagande, utlovande av 

konfidentialitet, avseende de uppgifter som framkom i samband med en eventuell 

intervju, samt mina kontaktuppgifter och bifogades redan nämnda veckobrev.  

Genom mailutskicket fick jag kontakt med fem barnbibliotekarier intresserade av att 

delta i studien. De intresserade var väl spridda över stadens bibliotek. Jag skickade ett 

svarsmail, i vilket jag tackade för att de var villiga att ställa upp som intervjupersoner 

samt frågade efter möjliga intervjutider. Då jag fått förslag på tider tog jag ny 

mailkontakt med mina intervjupersoner för att boka in våra möten. I samband med detta 

bifogades även utökad information om min studie för att ge informanterna möjlighet till 

informerat samtycke (se bilaga 2). 
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De fem bibliotekarierna arbetar vid fem stadsdelsbibliotek i fem av Göteborgs tio 

stadsdelar. Jag upptäckte dock att en stadsdelstyp, som kunde vara av vikt för att få fram 

ytterligare variation i mina intervjusvar, saknades. Därför gjordes ännu ett mailutskick 

efter att intervjustudien påbörjats. Denna gång mailades intervjuförfrågan ut direkt till 

ett antal bibliotek i stadsdelar av den karaktär som saknades (se bilaga 3). På detta sätt 

fick jag kontakt med ytterligare en informant intresserad av att delta. Även denna 

informant fick den utökade informationen (se bilaga 2) mailad till sig före 

intervjutillfället. 

4.4 Intervjuguide 
En intervjuguide, baserad på mina frågeställningar, utarbetades och testades genom en 

pilotintervju. Efter denna intervju gjordes mindre justeringar av intervjuguiden genom 

att någon fråga byttes ut och frågornas ordningsföljd delvis förändrades. Den slutliga 

intervjuguiden innehöll följande sex teman: Bakgrundsfakta, Erfarenheter i relation till 

flytande bestånd, Implementering av flytande bestånd, Användarperspektiv, Utveckling 

av flytande bestånd samt Yrkesroll. Intervjuguiden återfinns i bilaga 4. 

4.5 Forskningsetiska hänsyn 
Vid en intervjustudie finns en rad etiska frågor att beakta. Tre etiska aspekter väsentliga 

vid all forskning, och mycket viktiga då det handlar om intervjuer eftersom dessa utförs 

”öga-mot-öga” i ett socialt samspel, är informationskravet, samtyckeskravet samt kravet 

på konfidentialitet.  

Informationskravet innebär att forskaren är skyldig att informera intervjupersonen om 

undersökningens syfte och om att den intervjuade har möjlighet att när som helst 

avbryta intervjun om hon eller han inte vill fortsätta. Samtyckeskravet står för det 

frivilliga deltagandet. Den intervjuade måste samtycka till sitt deltagande. Kravet på 

konfidentialitet betyder att uppgifter om personer som deltar i studien ska hanteras med 

stor försiktighet då forskaren har ansvar för att resultaten inte ska kunna kopplas 

samman med informanterna. (Bryman 2011, ss. 131-133). Inför en intervju ska 

forskaren alltid upplysa den person som ska intervjuas om ovanstående. I samband med 

att kontakt togs för att boka tid för intervjuerna i min undersökning bifogades 

information om undersökningens syfte och uppgifter om konfidentialitet, samt 

upplysningar om möjligheten att avbryta intervjun (se bilaga 2). Detta för att ge 

informanterna möjlighet till informerat samtycke. Vid intervjutillfället presenterades 

sedan samma text än en gång för att kontrollera att intervjupersonen tagit del av 

informationen och kunde ge ett informerat samtycke till sitt deltagande. 

Ytterligare en etisk aspekt viktig att uppmärksamma vid en intervjustudie är vilka 

konsekvenser intervjun kan få för den intervjuade. Kvale (2009) lyfter fram stress och 

eventuella förändringar i synen på sig själv som exempel att ta hänsyn till (s. 79). I min 

studie skulle konsekvenserna kunna handla om stress i förhållande till vad som kan 

hända om man som intervjuperson kan identifieras i texten då denna publiceras, 

eftersom tankarna kring flytande bestånd rymmer olika åsikter och har debatterats i 

media och att en officiell utvärdering dessutom pågick under studiens genomförande. I 

detta sammanhang framträder vikten av konfidentialitet i förhållande till 

transkriberingar och slutrapport som mycket tydlig.  
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4.6 Genomförande av intervjuer 
Under perioden 22 april till 7 maj 2014 gjorde jag sex intervjuer. Inför dessa hade jag 

gjort en pilotintervju för att testa mina intervjufrågor (se avsnitt 4.4). Intervjuerna 

genomfördes på informanternas respektive arbetsplatser och spelades in med hjälp av 

diktafon. Innan intervjuerna inleddes inhämtade jag intervjupersonernas informerade 

samtycke i enlighet med beskrivningen i avsnitt 4.3 och 4.5 ovan. Längden på 

intervjuerna varierade från tjugosju minuter till en timma och sju minuter. Då 

intervjuerna genomförts transkriberades de i sin helhet inför analysarbetet.  

4.7 Analysmetod 
Analysen av det transkriberade datamaterialet utfördes i två steg, där det första 

utgjordes av en tematisering av intervjusvaren utifrån de två inledande 

frågeställningarna om barn som låntagargrupp och barnbibliotekariens arbetsuppgifter i 

förhållande till flytande bestånd. I denna analysdel utgick jag helt från mitt empiriska 

material.  

Jag arbetade inledningsvis utifrån de teman intervjuguiden var indelad i, se avsnitt 4.4. 

Materialet lästes dock igenom många gånger och i samband med detta skrev jag 

nyckelord i marginalen. Nyckelorden markerade och ringade in de delar av 

datamaterialet som jag fann intressanta för analysen utifrån intervjuguidens teman och 

studiens frågeställningar.  

Nästa steg blev att gå igenom utskrifterna för att skriva upp de antecknade nyckelorden, 

eller korta sammanfattningar och citat hämtade från de avsnitt nyckelorden markerade, 

på post-it lappar. Användandet av post-it lappar som en del i analysarbetet gjorde det 

möjligt att därefter flytta runt och gruppera materialet i kategorier utifrån samhörighet i 

förhållande till varandra. Post-it lappar med ett innehåll som behandlade till exempel 

gallring placerades således i anslutning till varandra. 

Kategorierna som framträdde fördes därefter samman i fyra större teman; fördelar, 

nackdelar, barn som låntagare samt bibliotekariens yrkesroll, för att sedan ytterligare  

bearbetas och delas in i underkategorier. De kategorier och underkategorier som 

slutligen blev resultatet av analysen är desamma som jag valt att använda i min 

resultatpresentation i avsnitt 5.1 och 5.2 nedan. 

I det andra steget av mitt analysarbete utgick jag från resultatet av den analys som 

beskrivits ovan. Syftet med den andra delen av analysen var att ställa detta resultat i 

relation till bibliotekariens yrkesroll som den kommit att framträda i mitt resultat. 

Analysen gjordes med hjälp av det analysverktyg jag utarbetat med inspiration av 

Klassons (1996) och Øroms (1993) teorier beskrivna i kapitel 3. Jag läste igenom 

resultatet, som det presenteras i avsnitt 5.1 och 5.2, för att försöka identifiera de roller 

som ingår i analysverktyget. Varje textavsnitt som gick att koppla till någon av dessa 

roller färgkodades så att en roll representerades av en färg.  

4.8 Metodens begränsningar 
En begräsning vid en datainsamlingsmetod som semistrukturerade intervjuer är risken 

att intervjuaren påverkar intervjupersonen på ett sätt som i sin tur påverkar de svar som 

lämnas. Trost (2010) pekar till exempel på att frivilligheten att delta i en intervju inte 

alltid är oproblematisk även om forskaren agerat i enlighet med de forskningsetiska 

kraven beskrivna ovan. Så snart intervjun påbörjats gör sociala samtalskonventioner att 
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vi människor är inskolade i att svara på frågor riktade till oss oavsett om vi vill eller ej. 

Även det faktum att det finns en maktobalans mellan intervjuperson och intervjuare, där 

intervjuaren har ett övertag i form av kunskap om studien och ibland även i ämnet, kan 

göra det svårt för den intervjuade att avbryta. (Trost 2010, s. 125). Den typ av 

forskarpåverkan Trost beskriver anser jag vara omöjlig att helt undvika vid en 

intervjustudie. Jag har dock försökt vara lyhörd för signaler på att intervjupersonen känt 

sig obekväm i situationen och försökt underlätta vårt samspel genom att vara tydlig med 

information om studiens syfte och dess genomförande. Dock är forskarpåverkans- 

faktorn alltid viktig att ha i åtanke vid tolkning och läsning av de resultat som 

framkommer vid en intervjustudie. 

En annan begränsning som kan finnas med det sätt jag valt att genomföra intervjuerna 

på är användandet av inspelningsutrustning (se avsnitt 4.2). Mina informanter blev 

tillfrågade om jag kunde att använda diktafon vid intervjuerna, en fråga som besvarades 

jakande och på ett positivt sätt av alla. Jag upplevde inte att utrustningen på något sätt 

påverkade intervjuerna, då stämningen vid intervjutillfällena kändes avslappnad och 

lugn.  

En begränsning med den analysmetod jag valt att använda lyfts fram av Bryman (2008). 

Han pekar på det faktum att man vid arbete med kodning, vilket i min analys utgörs av 

arbetet med nyckelord, teman och post-it-lappar, av ett kvalitativt material plockar data 

ur sitt sammanhang. Bryman pekar också på en risk att datamaterialet blir 

fragmentiserat och att berättelser i materialet på detta sätt kan försvinna. (Bryman 2008, 

ss. 526-527). Jag är medveten om att citat och teman i min studie har plockats ur sitt 

sammanhang, men ser inte detta som ett problem då jag inte haft för avsikt att 

undersöka mina informanters uppfattningar och erfarenheter av flytande bestånd genom 

berättelser kopplade till respektive informant. 

Vid konstruerandet av mitt analysverktyg ställdes jag inför problem då de teorier jag 

valt att utgå från använde olika ord, ”identitet” respektive ”modell” i sina beskrivningar. 

Detta gjorde mig tvungen att fundera kring, och göra klart för mig själv, hur jag 

definierar begreppen ”yrkesidentitet” och ”yrkesroll”. En annan person kanske 

definierar dessa begrepp på ett helt annat sätt och jag är medveten om att detta kan 

skapa begreppsförvirring. Dock ska mitt resultat läsas utifrån mina definitioner.  

Jag har skapat ett analysverktyg jag funnit funktionellt att använda i en barnbiblioteks-

kontext. För att fungera i till exempel en högskole- eller skolbibliotekskontext behöver 

verktyget modifieras, kanske både med tillägg av roller och genom att vissa av rollerna 

plockas bort. En av rollerna har jag valt att kalla ”Litteraturförmedlarrollen”. Att jag 

valt att använda ”litteratur” och inte ”media” som första ordled beror på att den typ av 

förmedling som tydligast framträdde i intervjumaterialet handlade om böcker. I rollen 

ingår dock även andra typer av media, som till exempel film och TV-spel.  

Att göra en analys av ett empiriskt material på det sätt jag gjort, först genom att söka 

teman och därefter genom användandet av ett eget analysverktyg, leder till ett subjektivt 

resultat. Andra teman kan säkert utläsas i samma empiriska material och även ett annat 

analysverktyg är möjligt att använda vid analysen av bibliotekarierollerna. Hade detta 

gjorts skulle sannolikt ett annat resultat och därmed andra slutsatser dragits än vad som 

nu blivit fallet. Dock innebär ett kvalitativt analysarbete på det sätt jag valt alltid  

individuella och subjektiva val. Dessa hör till metoden och går inte att undvika. 
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Efter denna metodgenomgång presenteras i nästa kapitel resultatet av min studie.  

5 Resultat och analys 
Jag har valt att i min resultatpresentation helt utesluta beskrivningar av mina 

informanter och deras arbetsplatser. Att jag inte ens tagit med fiktiva beskrivningar 

beror på att jag inte ansett detta vara nödvändigt då syftet med min studie är att 

undersöka vilka erfarenheter och uppfattningar som förekommer i gruppen jag 

intervjuat, inte att kartlägga individuella åsikter. Citaten nedan anges därför utan 

koppling till vilken av de sex intervjuerna de är hämtade från.  

Studiens resultat och analys är indelat i två delar. Den första delen, 5.1, som behandlar 

barn som låntagargrupp och avsnitt 5.2, som tar upp erfarenheter av och uppfattningar 

om hur bibliotekariearbetet påverkats av flytande bestånd, presenteras i form av de 

teman som blev slutresultatet av mitt inledande analysarbete (se avsnitt 4.7). 

Presentationen innehåller utöver beskrivningar av de funna temana även citat ur 

intervjuerna för att exemplifiera och tydliggöra resultatet. Avsnitt 5.3 är en presentation 

av resultatet av  analysen av bibliotekariens yrkesroll, baserad på vad jag kunnat utläsa 

ur resultatet som det beskrivits i avsnitt 5.1 och 5.2. Denna del av analysarbetet har 

genomförts med hjälp av analysverktyget beskrivet i avsnitt 3.1 ovan och presenteras 

utifrån de sex i detta ingående bibliotekarierollerna. 

5.1 Barn som låntagargrupp 
Informanterna ger uttryck för ett starkt barnperspektiv då de beskriver sina erfarenheter 

och uppfattningar om barn som låntagargrupp. ”Barnets bästa” står i förgrunden i större 

delen av det arbete de intervjuade beskriver.  

Uppfattningen att barn inte fungerar som vuxna i sin biblioteksanvändning och som 

låntagare framträder starkt i intervjumaterialet. Barn, till skillnad från vuxna, uppfattas 

bland annat ofta som ivriga och impulsiva med en önskan om att kunna få tillgång till 

ett efterfrågat material på en gång, ett behov flera av mina informanter upplever att de 

har svårt att tillgodose på grund av det flytande beståndet. Att reservera en bok och 

därefter vänta några dagar innan boken går att hämta på biblioteket uppfattas av flera av 

informanterna som ett system som inte stämmer överens med den positiva iver ett barn 

kan ge uttryck för i jakten på en viss bok. Då boken inte finns att tillgå direkt har några 

av informanterna erfarenheter av att barn ibland helt avstår från en bok de skulle vilja 

läsa eller istället lånar något de egentligen inte alls vill ha.  

Barn uppfattas också som mer visuella än vuxna vilket bland annat påverkar hur de 

ställer sina referensfrågor. Frågor baserade på utseendet på bokens framsida är till 

exempel vanliga. Att då som bibliotekarie inte ha sett boken på grund av att den flutit 

iväg innan bibliotekarien hunnit bekanta sig med den komplicerar möjligheten att ge 

barnet en god service. 

Ytterligare en erfarenhet av hur barn skiljer sig från vuxna är att barn inte ”äger sin egen 

tid”. De bestämmer inte alltid själva när de ska besöka biblioteket utan kan vara 

beroende av vuxna i sin närhet för sina biblioteksbesök. Att inte själv kunna bestämma 

om och när man ska ta sig till biblioteket kan göra det svårt att reservera en bok. Risken 

finns att när boken kommer till biblioteket så har barnet inte möjlighet att komma och 

hämta den. Med ett bestånd som inte flyter finns möjligheten att boken så småningom 
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dyker upp på hyllan då barnet råkar vara där, men i det flytande beståndet finns inte 

längre några sådana garantier: 

Barnen äger inte sin egen tid. Dom kan inte bestämma själva när dom ska 

komma till biblioteket. Det kan barn som bor precis tvärs över gatan kanske 

göra. Här är det en och en halv mil bort till den skola som ligger längst bort 

och dom kommer kanske bara den gången med klassen, eller så kan det ju 

vara på biblioteket annars också att man kommer och så är boken utlånad 

naturligtvis, men som många skolor här dom kommer ju återkommande och 

då kan man ju ändå säga ’du kan ju titta nästa gång’. Nu vet jag inte om det 

är nån idé att titta nästa gång. Den kanske aldrig mer kommer hit, så. Och 

det, det tycker jag är en jättestor nackdel för barnens del att man är kanske 

hos mormor varannan fredag och då brukar dom ha som rutin att gå till 

biblioteket tillsammans eller jag är hos pappa varannan vecka, så är det ju 

jättemycket. Men mamma bor i NN [stadsdelsnamn; min anm.] och jag bor 

här. Jag går i skola här, men när jag har mammas vecka då är jag inte liksom 

tillgänglig här så då går det inte att beställa böcker för man kan inte hämta 

dom.  

Hur barn uppfattas som låntagargrupp ingår även indirekt i flera av de i nästa avsnitt  

beskrivna temana som tar upp bibliotekariens arbetsuppgifter. 

5.2 Bibliotekariens arbetsuppgifter  

5.2.1 Obalanser  
Erfarenheterna av hur det flytande beståndet påverkat antalet volymer, titlar eller genrer 

i bibliotekets hyllor och därmed bibliotekariens arbete varierar i datamaterialet. En 

erfarenhet är att hyllorna blivit mer välfyllda än tidigare vilket gör att biblioteket kan 

erbjuda sina låntagare fler böcker. Effekten av detta har blivit fler utlån, något som i det 

nya inköpssystemet (se avsnitt 2.6) också påverkar inköpsbudgeten positivt. 

Uppfattningen att fulla hyllor är bra är dock inte entydig utan detta fenomen ger även 

upphov till visst merarbete: 

… man har liksom alla böcker av Adam Blade i tre kopior och det visar ju 

att folk faktiskt reserverar böcker och, och att dom stannar här, att dom inte 

reserverar dom på nåt annat bibliotek och då kan jag också, att man själv går 

och rensar i hyllorna och skickar iväg dom här böckerna till ett annat 

bibliotek, så det blir ju lite, lite extraarbete …   

Alla informanter har inte erfarenhet av fulla hyllor utan även den motsatta erfarenheten, 

tomma hyllor, finns. Ett annat problem som lyfts fram i samband med detta är att 

hyllorna fylls med gammalt material. Det nya flyter iväg och kommer inte tillbaka till 

det bibliotek som ursprungligen köpt in det igen: 

Vi upplever det att vi har väldigt få nya böcker i hyllorna. Dom, dom 

reserveras ut till andra delar av stan och så ser vi dom aldrig mer, …  

Uppfattningen att barnen drabbas negativt då de riskerar att inte få tillgång till nytt 

material framträder starkt i mitt empirska material. Även bland de bibliotekarier som 

har erfarenheten av att hyllorna är fulla och innehåller nytt material återfinns denna 

uppfattning. Här går att utläsa en stark medkänsla och solidaritet med de 
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stadsdelsbibliotek och de låntagare som på grund av att beståndet flyter inte får tillgång 

till nya eller populära medier: 

Jag får inte plats så det, och jag tycker att det blir en sån orättvisa i det 

också. Att här har jag haft tid att läsa in mig på eller vad det nu är för 

nånting att jag har haft aktiva klasser som kommer och lånar och så lånar 

dom ’Motståndarna’ och dom efterföljande böckerna och jag vet att dom 

egentligen är populära på alla bibliotek och så blir dom stående. Jag har väl 

egentligen inget problem med att ha åtta stycken av det, men det blir ju lite, 

när jag vet att okej vi har NN:s [biblioteksnamn; min anm.] enda exemplar 

här ståendes i vår bokhylla och vi har åtta, dom har inget. Då blir det liksom 

en rättvisekänsla hos mig också att det här är inte rätt att dom står här hos 

oss, även om dom används hos oss. 

En del av bibliotekens gemensamma bestånd utgörs av barnfilm och TV-spel. Dessa 

medietyper köps in av centrala inköpsgrupper och tillhör en grupp medier som flöt 

redan före 2011. Vad gäller dessa specifika medietyper är erfarenheterna i stort sett 

entydiga vad gäller att låntagarnas tillgång till film och TV-spel på stadsdelsbiblioteken 

ökat. 

En annan erfarenhet som går att koppla till obalanser i systemet är att de första delarna i 

längre bokserier, vilket är vanligt förekommande bland barnböcker i vissa genrer, ofta 

saknas i hyllan. Detta försvårar arbetet med förmedling av denna typ av litteratur.  

Utöver erfarenheterna och uppfattningarna ovan finns också erfarenheten att antalet 

volymer på hyllorna inte påverkats alls av mediestrategin flytande bestånd. Ungefär lika 

mycket som flyter in flyter också ut. 

5.2.2  Oväntat material 
Flytande bestånd uppfattas som en möjlighet att fånga upp behov hos användare, behov 

bibliotekarien inte uppmärksammat tidigare, genom att beståndet på hyllorna förändras 

efter de böcker låntagarna återlämnar:  

… man kan få bättre koll på vad ens låntagare, alltså man kanske har missat 

vissa behov förut och nu får man syn ’jamen titta, vi har fått jättemycket 

böcker in på den här hyllan’. 

Detta upplevs som positivt och en hjälp i arbetet med beståndsutvecklingen på 

biblioteket. En annan erfarenhet är möjligheten att utöka sin mediekompetens med hjälp 

av användarnas inflytande på beståndet. Det flyter emellanåt in material som 

bibliotekarien själv valt att inte köpa in. Genom reservationer och återlämningar 

kommer man dock i kontakt med materialet ändå och får en chans att bekanta sig med 

det, upptäcka nya saker och därmed ytterligare bygga på sin mediekompetens: 

 … man får ju syn på grejer som man inte hade sett annars och som kanske 

har kvalité på andra sätt än vad jag hade tänkt, för att dom har jättefina 

bilder som barnen tycker om eller vad det nu är för nånting.  

5.2.3 Svårt att hitta i hyllan 
På flera av de stadsdelsbibliotek jag besökte för mina intervjuer praktiseras en delvis 

alternativ hylluppställning eller utbrytningar ur den vanliga SAB-uppställningen. Det 

innebär att en hylla kan vara märkt till exempel ”Spöken” eller ”Hästböcker”. För den 



29 

 

bibliotekarie som arbetar mycket med hylluppställningar utifrån alternativa principer 

innebär flytande bestånd en förändring. Böcker med spökinnehåll, som tidigare märkts 

med en klisterlapp med ordet ”Spöken” för att lätt kunna placeras på rätt hylla och 

snabbt plockas fram vid behov, får inte längre märkas på detta sätt. Ett annat sätt att 

arbeta är att organisera böckerna efter SAB-systemet, men ändå märka dem med en 

klisterlapp på ryggen för att underlätta för både barn och personal då det gäller att hitta 

en bok i en viss genre. I båda dessa fall uppfattas flytande bestånds-regeln att egna 

märkningar och placeringskoder inte får förekomma (Göteborgs stad 2013a, ss. 9-12) 

som ett problem, inte minst i förhållande till övrig bibliotekspersonal: 

Dels så är det det här att dels så hittar jag sämre eftersom dom inte är 

märkta. Och jag är ändå den som kan barnlitteraturen bäst. Mina kollegor 

dom hittar ännu sämre … 

En annan erfarenhet är att det är svårt att hitta och ställa upp böcker då de gemensamma 

placeringskoder som återfinns i bibliotekens digitala katalog inte alltid stämmer överens 

med hur det bibliotek där boken för tillfället har sin hemvist har organiserat beståndet 

på sina hyllor. I katalogen kan till exempel ”Börja läsa 6-9 år” stå som placeringskod 

medan det på det lokala biblioteket istället finns en hylla som heter ”Lättläst”, vilken är 

anpassad för åldrarna 6-12 år. 

5.2.4 Litteraturförmedling 
Litteraturförmedling utgör en viktig del av arbetet för de barnbibliotekarier jag 

intervjuat. Erfarenheten av att denna arbetsuppgift, som rymmer flera delar, har 

påverkats genom det flytande beståndet delas av flera informanter. Den del av 

litteraturförmedlingen som utgörs av bokprat fungerar på samma sätt som tidigare då 

det i bibliotekariens planering av bokpratet ingår att beställa in böcker från andra 

bibliotek för att kunna erbjuda låntagarna dessa för hemlån i direkt anslutning till 

förmedlingstillfället. Denna del av arbetet har inte påverkats i någon större utsträckning. 

Att däremot inte längre som bibliotekarie ha tillgång till de böcker man själv valt ut och 

köpt in och inte heller på grund av gemensamma regler (Göteborgs Stad 2013a, s. 15) få 

lov att beställa in dessa böcker från andra bibliotek utan att ha planerat ett specifikt 

litteraturförmedlingstillfälle är något som upplevs frustrerande och försvårar det direkta 

litteraturförmedlande arbete som sker i samtal mellan bibliotekarie och låntagare: 

Alltså, inför ett bokprat då beställer jag ju in, ser jag ju till att ha böcker, 

men däremot i min roll när jag ska vara den här bibliotekarien som jag gärna 

vill vara, när jag är ute i biblioteket och inte är nån sån här tydlig auktoritet 

utan bara är ett samtal då är det inte alltid det är dom böckerna som jag har 

köpt in och lagt in som finns där. Jag är liksom lite mer vilsen i det, och jag 

tror egentligen allra mest på den typen av förmedling när man har en 

låntagare framför sig och kan prata lite ’Vad gillar du?’. 

För att kunna ge barn en god biblioteksservice menar flera av informanterna att de 

behöver mycket goda kunskaper om vad som står på hyllorna i biblioteket, något som 

försvåras i det flytande beståndet. Att inte ha kännedom om vilka böcker som för 

tillfället går att förmedla direkt gör arbetet besvärligare än tidigare: 

Jag är irriterad över det här att jag inte kan ge det hela tiden som jag vill 

kunna ge till mina besökare och jag vet inte alltid vad som finns i hyllan och 
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så där och jag måste nästan varje dag gå och kolla så att ’okej nu finns den 

där boken inne så att nu kan jag tipsa om den’. 

Erfarenheter av att aldrig riktigt säkert veta vad som finns på hyllorna väcker också 

tankar om att bibliotekarien eventuellt behöver en annan typ av kunskap och måste 

arbeta på ett annat sätt än tidigare. Det går inte längre att förlita sig på den 

litteraturkunskap man byggt upp utifrån det bestånd man arbetat med under kanske flera 

år. Uppfattningen att det krävs kunskap om nya sätt att söka information på än man 

tidigare gjort finns, även om det inte är självklart vilken typ av kunskap det handlar om: 

… sen så när dom frågar en själv ’nej men jag vill ha en rolig bok om 

spöken eller nåt’ och så ska man leta fram den här boken, om man då vet sitt 

bestånd så vet man ju att den finns här på hyllan om den inte är utlånad och 

så kan man liksom gå till vissa ställen och så vet man att här borde den vara, 

men nu liksom får man ha en annan sorts kunskap på nåt sätt, man måste. 

Det är svårare är det och det är svårare att gå till hyllan och hitta böcker. 

En aspekt av litteraturförmedling som tydligt framkommer i intervjumaterialet är 

uppfattningen att det är viktigt att som barnbibliotekarie ha mycket goda 

litteraturkunskaper. I arbetet med barn framstår det som oerhört viktigt för flertalet av 

mina informanter att de är väl inlästa på, eller i alla fall ordentligt har bläddrat igenom, 

en stor del av det bestånd som finns på det bibliotek där man arbetar i syfte att kunna 

hitta rätt bok till rätt barn. Här handlar det både om kunskaper om bokens handling, dess 

bilder samt den läsnivå boken kan sägas representera. Möjligheten att upprätthålla 

denna kompetens påverkas enligt flera informanter negativt av ett flytande bestånd. Det 

är svårt att läsa eller ta del av litteratur som inte finns tillgänglig på det egna biblioteket. 

Litteraturkunskapen uppfattas i vissa fall som helt avgörande för ett framgångsrikt 

litteraturförmedlingsarbete. För att kunna bedriva detta räcker inte den digitala 

katalogen till: 

Men jag tycker att det är en väldigt viktig del i det jag jobbar med i varje 

fall, som möter barnen, men att jag vet vad böckerna handlar om, och 

föräldrar också. Jag vet läsnivå, jag vet innehåll, jag kan på beskrivningen 

av när barnen kommer att ’jo, men det handlar om den hära, dom gick ner 

under jorden och sen’, ja och då kan jag liksom, jag kanske inte kommer 

ihåg vad författaren heter, men den borde stå här på fantasyhyllan och så 

kan man liksom luska reda på det. Och det går inte i katalogen. Det finns 

inget sätt att söka efter såna saker i katalogen utan det är ju direkt i hyllan 

och så fungerar barnen. Dom vet inte vad författaren heter eller vad titeln 

var eller ’det var en serie och det var nåt på framsidan, den är blå’ och då 

gäller det liksom att ha sett den, fysiskt, annars vet du inte att den är blå på 

det sättet. Du kanske har sett den på en bild, men att du har bläddrat i den 

och sett att jamen där gick hon igenom en spegel, att ha den servicen till 

barnen, sen kan man ju säga att det är orimligt att kunna såna saker, men jag 

upplever i arbetet med barnen att det är så oerhört viktigt att veta vad dom 

läser och hur dom läser och kunna hjälpa dom på deras sätt. Så nekar man 

då ett barn i den situationen ’nej, jag vet inte vad du pratar om’, liksom ’jag 

vet inte’, ja då kommer dom inte och frågar nästa gång.  

En uppfattning som förekommer bland intervjusvaren är att då möjligheten att 

upprättahålla en hög litteraturkompetens genom det egna beståndet inte längre finns 
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kvar försvinner samtidigt en bibliotekariespecifik kompetens. Istället för att engagerat 

kunna beskriva bokens handling och därmed locka till läsning hänvisas bibliotekarien 

till ett arbetssätt som inte skiljer sig särskilt mycket från hur en icke-litteraturkunnig 

person skulle handlat i samma situation: 

Jag kan ingenting om det jag lämnar. Jag kan läsa lite på baksidan, precis 

som man kan läsa på baksidan av ett lasangepaket, så blir det förenklat. Sen 

kanske det, alltså det här, ja, spjutspetsen försvinner, den här kunskapen om 

litteraturen och då är ju det kanske inte så bra.  

Också uppfattningen att ett flytande bestånd, genom bibliotekariens försämrade 

förutsättningar att utveckla sin litteraturkompetens, bidrar till att göra bibliotekarier och 

låntagare på ett plan lika kunniga finns, något som inte ses som helt positivt: 

Alltså, jag tycker ett problem är ju att man likställer oss på nåt sätt med 

låntagarna att våran kunskap inte skulle, att vi skulle vara på samma nivå. 

Och det tror jag är dumt, men däremot tror jag det kunde vara bra om man 

tar tillvara på låntagarnas kunskap och behov. 

Sättet att tipsa om böcker förändras även på andra sätt. Från att ha god kunskap om en 

boks handling och därmed möjlighet att levandegöra innehållet och berätta utifrån en 

egen läsupplevelse blir den litteraturförmedling som bedrivs i form av spontana 

referenssamtal på biblioteket nu istället ibland av den karaktär som återfinns i 

nätbokhandeln: ”många som gillar den här boken har också läst denna”. Uppfattningen 

att detta sätt att förmedla litteratur inte känns tillräckligt professionellt återfinns bland 

mina intervjusvar.   

Ytterligare ett sätt att förmedla litteratur till barn är att organisera delar av beståndet i 

teman, som till exempel ”sport”, för att exponera böcker som behandlar ett gemensamt 

ämne. Det finns en uppfattning hos informanterna att detta arbetssätt försvåras av 

flytande bestånd. Böckerna stannar inte kvar tillräckligt länge på det egna biblioteket för 

att en tematisk uppställning ska fungera. Vid utlån är det inte heller säkert att böckerna 

kommer tillbaka och den tematiska uppställningen försvinner således av sig själv. Med 

ett eget bestånd där utlånade böcker alltid återvänder ser möjligheterna helt annorlunda 

ut vid ett arbetssätt som detta. 

5.2.5 Beståndsutveckling 
Kunskaper i och arbetet med beståndsutveckling uppfattas, precis som goda kunskaper 

om det egna beståndet, som en grundläggande och viktig bibliotekariekompetens, en 

kompetens som kan påverkas negativt av flytande bestånd. En informant uttrycker detta 

på följande sätt: 

Jag ser att väldigt många bibliotekarier som sätter en väldigt stor liksom, 

stort värde på sin kompetens när det kommer till sån här beståndsutveckling 

och liksom den biten. Dom har känt sig lite så här kränkta av det här tror 

jag. Att det liksom spelar ingen roll vad dom gör. Alltså, för vi kan lika 

gärna ha centraliserade inköpsgrupper på allting då. 

Nedan presenteras informanternas erfarenheter av och uppfattningar om bestånds-

utveckling utifrån tankar kring urval, inköp och gallring. 
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I urvalsarbetet arbetar flertalet informanter med att bygga upp en bredd i det bestånd 

man erbjuder sina låntagare. Uppfattningen att det ingår i bibliotekariens uppdrag att 

tillhandahålla en variation och bredd i litteraturutbudet går att utläsa i det empiriska 

materialet och erfarenheten att det flytande beståndet påverkat bredden i bibliotekets 

utbud negativt återkommer. Syftet med flytande bestånd då det infördes i Göteborg var 

bland annat att användarna skulle erbjudas en variation i litteraturutbudet vid sitt 

stadsdelsbibliotek (Göteborgs stad 2013a, s. 5). Uppfattningen hos några av mina 

informanter är dock att förhållandet blivit det motsatta. Det finns idag fler böcker av 

färre titlar på hyllorna i jämförelse med tidigare. En anledning till detta uppges vara att 

användarnas efterfrågan av populära titlar under den period man arbetat med det 

flytande beståndet styrt inköpen i högre grad än tidigare på bekostnad av mångfalden i 

hyllorna. Uppfattningen finns att en viktig del av det litteraturförmedlande arbetet 

härmed går förlorad: 

Jag tror ju mycket på det här att det man visar mycket, det blir också 

populärt. Det man exponerar.  Exponerar man då samma saker hela tiden, ja 

som i bokhandeln, då känner jag att då behövs jag kanske inte på samma 

sätt. Då kanske man ersätta mig med nån som har en kortare utbildning 

kanske eller så. 

En annan uppfattning är att antalet inköp av barnlitteratur totalt sett minskat under 

perioden med flytande bestånd. 

Att emellanåt få in böcker man inte valt att själv köpa in kan upplevas inspirerande, 

vilket beskrivs i avsnitt 5.2.2 ovan, men det ger inte enbart upphov till positiva 

erfarenheter. En uppfattning är att det är svårt att inför användare stå för medieval som 

bibliotekarier på andra bibliotekarer gjort. Plötsligt står det material på hyllan av en 

annan karaktär än man själv skulle ha prioriterat vid inköp. Det kan till exempel handla 

om barnfilm:    

… men jag hade inte köpt ’Barbie’. Det hade jag inte gjort. Och då blir det 

så hära, jag kan inte stå för det då om nån skulle ifrågasätta det, så kan jag 

inte stå för det för att det är inte jag som har valt det, så. 

En erfarenhet som framträder tydligt är att arbetet med att välja ut material, medvetet 

och i ett bestämt syfte, för att bygga upp ett bestånd försvårats avsevärt i och med 

införandet av flytande bestånd. Vad som står på hyllorna styrs inte längre av 

bibliotekarien utan av vad som genom reservationer och återlämnande flyter in på 

biblioteket, vilket i vissa fall skapar en känsla av hopplöshet vid inköpsarbetet. Trots 

detta utgår alla mina informanter fortfarande från de egna låntagarna och de behov de 

upplever att dessa har då de gör sina inköp. Tanken på att ett eget bestånd inte längre 

går att bygga upp som tidigare finns dock hela tiden med:  

Nej, jag tänker som förut, alltså jag har ju NN:s [stadsdelens namn; min 

amn.] barn i närheten, den här boken går, den här boken har jag fått frågor 

på, samtidigt har man den här hopplösheten, undrar om dom kommer att få 

se dom, … 

Hopplöshetskänslan återkommer då det handlar om att material bibliotekarien inte själv 

valt att köpa in till sitt bibliotek flyter in trots att man som inköpsansvarig lagt mycket 

tid på att göra väl genomtänkta val av material för att utveckla beståndet i en viss 

riktning. Samma fenomen uppfattas dock på ett annat sätt av en av mina informanter 
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som uttrycker att genom att alla bibliotekarier i det flytande systemet gör inköp som 

påverkar bestånden på alla bibliotek så sprids bibliotekariernas olika mediekompetenser 

över staden, vilket är positivt. 

En viktig del av ett biblioteks beståndsutveckling är gallringsarbetet. I systemet med 

flytande bestånd i Göteborg tar biblioteken gemensamt ansvar för denna uppgift genom 

att det bibliotek som för tillfället har ett visst material på sin hylla fattar beslut om det 

ska gallras eller inte utifrån för staden gemensamma kriterier (Göteborgs stad 2013a,  

ss. 13-15). Före införandet av flytande bestånd ansvarade inköpande bibliotek enbart för 

gallringen av sitt eget bestånd. Uppfattningen att det är besvärligt att gallra ”andras” 

material delas av flera informanter. En svårighet som lyfts fram är att en okunskap om 

andra biblioteks bestånd och val av till exempel speciella hylluppställningar skapar en 

osäkerhet då det handlar om att gallra ut en viss bok. Känslan att man riskerar att 

förstöra en samling för ett annat bibliotek finns. Det uppfattas som svårt att veta hur 

man ska tänka trots gemensamma regler. 

Men även uppfattningen att gallringsarbetet i viss mån underlättas finns dock: 

Om man har tre ex av samma bok och man ser att andra bibliotek har den 

också och den är lite sunkig då kanske man, eller inte kanske, då gallrar man 

den lite lättvindigare kanske än man hade gjort innan. Att ta beslutet själv 

här, man skickar inte tillbaka den om det står att det en gång i tiden var 

NN:s [stadsdelsbiblioteksnamn; min anm.] bok så bryr man sig inte om det 

då, utan då gallrar man den här, förut hade man skickat tillbaka den till NN 

[stadsdelsnamn; min anm.]. 

5.2.6 Användarinflytande 
Syftet med att införa flytande bestånd vid Göteborgs folkbibliotek är enligt Göteborgs 

stad (2013a, s. 5) att ge låntagarna en ökad variation i det material de möts av på sitt 

lokala stadsdelsbibliotek samt att skapa en ökad användarstyrning vad gäller tillgången 

till bibliotekens gemensamma mediebestånd. Uppfattningen att detta syfte är bra finns 

tydligt representerad i mitt empiriska material. Denna uppfattning åtföljs dock ofta av 

tankar om att syftet inte kan uppnås på grund av att  användarstyrning inte alltid är 

möjlig eftersom den kräver stor kunskap och mycket aktivitet av användarna: 

Tanken är fin. Den är god. Att det är lika över staden, att böckerna ska flyta 

så dom hamnar där dom behövs är väl tanken, men det kräver att låntagarna 

är väldigt aktiva. 

Detta framstår som extra tydligt i förhållande till den låntagargrupp barnbibliotekarierna 

i huvudsak arbetar mot, barn. En uppfattning är att de barn som har föräldrar med 

kunskap om böcker, bibliotek och om hur det flytande beståndet fungerar gynnas av 

systemet då deras föräldrar kan hjälpa till att reservera böcker och därmed ge sina barn 

möjlighet till en användarstyrning av det lokala bibliotekets bestånd. En annan 

uppfattning är att det är bibliotekets ansvar att lära barnen vad de behöver för att klara 

sig bra i det flytande beståndet och att barn i och med att de förvärvar dessa kunskaper 

blir oberoende av sina föräldrars eventuella ovilja eller oförmåga att hjälpa till. 

En del av användarstyrningen utgörs av möjligheten att påverka bibliotekets bestånd vid 

inköp. En ökad hänsyn till användarnas efterfrågan av olika material blir i detta 

sammanhang viktig. En uppfattning som framkommer i mitt material är dock att 
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låntagarna även före införandet av flytande bestånd hade stora möjligheter att påverka 

genom att till exempel lämna inköpsförslag till sitt bibliotek.  

5.3 Analys av bibliotekarierollen 
Resultatet har analyserats utifrån följande bibliotekarieroller: 

 Litteraturförmedlarrollen 

 Marknadsrollen 

 Samarbets-och dialogrollen 

 Användarfokusrollen 

 Teknikkunskapsförmedlarrollen (TKF-rollen) 

 Kunskapsorganisatörsrollen (KO-rollen) 

För definition av rollerna hänvisas till avsnitt 3.5. Presentationen nedan utgår från 

respektive roll och diskuteras vidare i kapitel 6. 

5.3.1 Litteraturförmedlarrollen 
Litteraturförmedlarrollen framträder tydligt som en roll som är viktig för alla 

informanter, en roll de gärna antar i sitt arbete.  

Arbetet med litteraturförmedling kan se olika ut. Den direkta litteraturförmedlingen 

lyfts fram som en viktig del av arbetet, en syn som stämmer överens med 

litteraturförmedlarrollen och som bygger på att bibliotekarien inte bara har goda 

kunskaper i litteratur utan även har kännedom om sitt bestånd och därmed kan ge 

vägledning genom samtal vid hyllan.  

Beståndsutveckling i enlighet med litteraturförmedlarrollens principer om god kvalité 

återfinns också i mitt empiriska material. Urvalet görs inte enbart baserat på efterfrågan 

och visst material väljs bort på grund av bristande kvalité. Som exempel kan nämnas 

synen på barnfilm, som visserligen köps in av en centralinköpsgrupp, men där viss typ 

av film anses ha lägre kvalité (till exempel ”Barbie”, se s. 31) än annan. Det uppfattas 

även ibland som svårt att stå för andra bibliotekariers val av medier.  

Litteraturförmedlarrollen kommer också till uttryck i uppfattningen att det är viktigt att 

biblioteket kan erbjuda en bredd i litteraturutbudet. 

En god litteraturkompetens ses som mycket viktigt i barnbiblioteksarbetet, en 

kompetens som av flera informanter anser svår att upprätthålla i det flytande beståndet, 

där den egna samlingen inte längre finns kvar. Dock har en ny möjlighet att utveckla sitt 

kunnande på området uppstått genom att nytt, oväntat material kan flyta in. 

5.3.2 Marknadsrollen 
Det sätt som flytande bestånd beskrivs på genom flertalet av informanternas 

erfarenheter och uppfattningar ger bilden av att ett flytande bestånd förändrar  

bibliotekariens arbete från litteraturförmedlarrollen i riktning mot marknadsrollen i 

förhållande till användaren.  

I det flytande beståndet styrs bibliotekets samling inte längre på samma sätt av 

bibliotekarien. Användarnas efterfrågan genom reservationer och återlämning styr vad 

som finns på hyllorna, något som i vissa fall leder till färre titlar av fler exemplar. Även 

en ökning av användarstyrning vid inköp påverkar beståndet i samma riktning. 
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Biblioteket blir på detta sätt kundanpassat, men bredden i litteraturutbudet går delvis 

förlorad. 

Att i det litteraturförmedlande arbetet använda sig av, för kommersiella bokhandlare 

typiska formuleringar, som ”många som gillar den här boken har också läst denna” (se 

avsnitt 5.2.4, s. 29) får också anses tillhöra marknadsrollen. 

5.3.3 Samarbets-och dialogrollen 
Ett uttryck för denna roll menar jag är uppfattningen att låntagare och bibliotekarier i 

och med det flytande beståndet ibland är lika mediekunniga. I vissa fall kanske till och 

med låntagaren har mer kunskap än bibliotekarien om den bok, film eller det TV-spel 

som efterfrågas. Denna uppfattning, att bibliotekariens kunskap om litteratur och övriga 

medier riskerar att likställas med låntagarens återfinns på s. 29, och uppfattas här 

negativt då möjligheter att upprätthålla den egna mediekompetensen minskar med ett 

flytande bestånd. 

5.3.4 Användarfokusrollen 
Den här rollens främsta kännetecken är dess fokus på användarnas behov i första hand. 

Här passar informanternas starka barnperspektiv, vilket jag tycker genomsyrar en stor 

del av avsnitten 5.1 och 5.2, och önskan att tillgodose låntagarnas behov på ett sätt som 

passar just dem in. Rollen visar sig i viljan att förstå barns referensfrågor, men också i 

viljan att kunna tillhandahålla en viss bok direkt. I båda dessa fall skiljer sig barn från 

vuxna enligt mina informanter. 

Vid reflektioner kring hur urval för inköp görs poängterar alla informanter att de utgår 

från de egna låntagarnas behov, behov de känner väl genom att de lärt känna barnen och 

har kännedom om den sociala och kulturella miljö de lever i. 

5.3.5 Teknikkunskapsförmedlarrollen 
Att bibliotekets digitala katalog i ett flytande bestånd blir ett allt viktigare arbetsredskap 

är ett tecken på att bibliotekarien mer än tidigare måste gå in i TKF-rollen. Flera 

informanter menar dock att katalogen är en dålig hjälp i arbetet. En av bibliotekariens 

arbetsuppgifter med koppling till TKF-rollen är att lära låntagarna använda katalogen 

för reservationer. Att rätt kunna använda tekniken som verktyg gör att användaren på ett 

effektivt sätt kan komma åt media han eller hon har behov av och efterfrågar.  

5.3.6 Kunskapsorganisatörsrollen 
I arbetet med medierna på barnbiblioteket ingår även klassiska bibliotekarie-

hantverksuppgifter som klassifikation och katalogisering. En del av detta arbete utgörs 

av märkning av böcker så att de kan organiseras i alternativa hylluppställningar eller 

enkelt kan urskiljas i en SAB-uppställning.  

6 Diskussion 
Syftet med min studie är att undersöka barnbibliotekariers erfarenheter av och 

uppfattningar om flytande bestånd, avseende barnbiblioteksverksamheten, på Göteborgs 

stadsdelsbibliotek. I min studie har jag utgått från följande frågeställningar: 

Vilka erfarenheter och uppfattningar finns bland barnbibliotekarier vad gäller arbetet 

med flytande bestånd avseende 
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 barn som låntagargrupp? 

 bibliotekariens arbetsuppgifter? 

 bibliotekariens yrkesroll? 

Jag kommer nedan lyfta fram delar av mitt resultat och diskutera detta utifrån mina 

frågeställningar, den litteratur jag tagit del av samt mitt empiriska material. 

I intervjumaterialet framträder en bild av ett starkt engagemang och intresse för 

användargruppen barn. De flesta av de erfarenheter och uppfattningar jag fått ta del av 

utgår från ett barnperspektiv där barnets intresse och behov sätts i första rummet. 

Barnbibliotekarierna ger en bild av att barn skiljer sig från vuxna biblioteksanvändare 

på flera plan, exempelvis i förhållande till möjligheten att ta sig till biblioteket när man 

själv önskar, sättet att ställa referensfrågor, ivrigheten att börja läsa en viss bok och 

svårigheter att förstå hur systemet med reservationer fungerar och hur man som 

användare själv gör för att reservera material. Uppfattningen att barn på grund av bland 

annat dessa faktorer missgynnas som låntagare i ett system med flytande bestånd är 

stark, även om andra åsikter också finns representerade i mitt material.  

Barn lyfts i Göteborgs Stads biblioteksplan (2013, s. 15) fram som en för 

folkbiblioteken prioriterad grupp, vilket borde betyda att bibliotekens verksamhet ska 

vara inriktad mot att bland annat underlätta medietillgången för denna grupp och att 

arbeta i gruppens intresse, med andra ord utifrån ett barnperspektiv. Frågan är var 

barnperspektivet tar vägen i en mediestrategi som flytande bestånd, vilken enligt min 

studie passar för vissa grupper av vuxna användare, men inte för barn. I den utvärdering 

som genomförts av flytande bestånd på Folkbiblioteken i Göteborg (Johansson & 

Storhagen 2014) framkommer i princip samma saker som i min studie. Även i denna 

rapport konstaterar de intervjuade bibliotekarierna att barn drabbas hårt och negativt av 

flytande bestånd (Johansson & Storhagen 2014, s. 21). 

Barn och vuxna behandlas lika i ett system med flytande bestånd. Barn måste fungera 

som ”små vuxna”, lära sig tänka bort från det visuella, det direkta, det ivrigt impulsiva 

för att de ska gynnas av det flytande beståndet. Den ideala barnlåntagaren kan reservera 

böcker och fungerar precis som en vuxen med makt över sin egen tid och en förmåga att 

veta exakt vilken bok han eller hon vill ha baserat på en kunskap om författarnamn och 

titel istället för på bilden på bokens framsida. Denna idealanvändare stämmer inte 

överens med de erfarenheter och uppfattningar om barn som låntagare som mina 

informanter ger uttryck för.  

Syftet med att införa flytande bestånd på Folkbiblioteken i Göteborg var ge låntagarna 

en ökad variation i materialet på sitt stadsdelsbibliotek och att skapa en ökad 

användarstyrning vad gäller medietillgången (Göteborgs Stad 2013a, s. 5). En fråga att 

ställa sig är vilka användare som avses i detta syfte. Ingår den för biblioteken mycket 

stora användargruppen barn i syftet? En stark uppfattning som framträder i mitt material 

är att barn inte har samma möjlighet att påverka medietillgången som andra 

användargrupper. 

En erfarenhet flera av mina informanter har, angående vad som står på bibliotekets 

hyllor idag jämfört med tidigare, är att längre bokserier splittras. De första delarna i en 

serie finns sällan inne för utlån utan måste beställas. Samma erfarenhet gjordes i 

Stockholm där till exempel längre fantasyserier splittrades (Stockholms Stadsbibliotek 

2009). Denna erfarenhet och uppfattningen att nya böcker inte finns att tillgå när de 



37 

 

efterfrågas ger upphov till tanken att det kanske inte är det egna bibliotekets användare 

som styr vad som finns på det lokala biblioteket utan istället användare vid andra 

bibliotek med sina reservationer. Det är med andra ord inte inflödet som blir 

användarstyrt utan utflödet.  

Många av de erfarenheter och uppfattningar barnbibliotekarierna i min studie ger 

uttryck för återfinns i den bakgrundslitteratur jag studerat. Att inte kunna bygga upp ett 

eget bestånd utifrån närområdeskunskap och kännedom om sina användares behov 

upplevs som frustrerande av flertalet av mina informanter. Bristen på kunskap om vad 

som finns i hyllorna uppfattas som ett hinder i det litteraturförmedlande arbetet. 

Uppfattningen att kunskapen om den egna samlingen går förlorad, och med den en 

viktig källa till kunskap som behövs i mötet med användaren, finns representerad som 

en oro bland bibliotekspersonal även hos till exempel Canty et al. (2012) och Bartlett 

(2012).  

Tanken med ett flytande bestånd är en samling, ett gemensamt bestånd för alla i 

systemet ingående bibliotek (Cress 2004). Detta är dock en tanke som inte omfattas av 

mina informanter. De arbetar till exempel fortfarande med inköp utifrån idéen att de 

bygger ett eget bestånd åt sina användare. Dock finns uppfattningen att det kan vara en 

fördel med ett gemensamt system vad det gäller just inköpen. Alla bibliotek får i det 

flytande systemet del av alla inköpande bibliotekariers samlade mediekunskap. En 

annan uppfattning är dock att precis detta också kan utgöra ett problem. Det är svårt att 

stå för andras medieurval. Tanken på det egna beståndet är stark i många sammanhang. 

Bartlett (2012) menar att personalen vid Cuyahoga County Public Library efter tre år 

med flytande bestånd betraktade samlingen som gemensam, det egna beståndet fanns 

inte längre. I Göteborg har försöket med flytande bestånd pågått i tre år. Bland mina 

informanter är det dock fortfarande det egna beståndet som står i fokus, inte det 

gemensamma.  

Bibliotekarieyrket innehåller många varierande arbetsuppgifter och med dessa också 

många olika yrkesroller. Vissa roller blir dock mer framträdande och mer ofta 

förekommande än andra i förhållande till barnbibliotekarieyrket. En av dessa roller är 

rollen som litteraturförmedlare, en roll som värdesätts högt av mina informanter och 

som de känner sig hemma i. Litteraturförmedling står för en stor del av barn-

bibliotekariens arbetsuppgifter. Kunskaper om både litteraturen och förmedlingen av 

denna utgör kompetenser barnbibliotekarien är stolt över att inneha. Uppfattningen att 

denna yrkesroll delvis går förlorad i ett flytande bestånd framträder starkt i mitt 

intervjumaterial. Flytande bestånd, på det sätt det uppfattas och beskrivs, gynnar istället 

marknadsrollen, en bibliotekarieroll flera av informanterna inte känner sig hemma i. 

Marknadsrollen med sitt fokus på kundanpassning, efterfrågan och effektivitet står i 

direkt kontrast till rollen som litteraturförmedlare.  

En yrkesroll som däremot är lättare att förena med litteraturförmedlarrollen är användar-

fokusrollen. Mina informanter utgår i sitt arbete från båda dessa roller. Ett tydligt fokus 

på att se och tillmötesgå barnens individuella behov kombineras med ett arbete att 

ständigt utveckla sin litteraturkompetens och ett aktivt arbete med förmedling av en 

varierad, god litteratur. 

En del av barnbiblioteksverksamheten som berörs av flytande bestånd är märkningen av 

barnmedia, en del av de arbetsuppgifter som återfinns i KO-rollen. För de bibliotekarier 

som arbetat medvetet med att ta fram ett eget system för märkning av böckerna i det 
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egna beståndet blir flytande bestånd, där gemensam märkning är det enda som får 

förekomma, en stor förändring. Här förändras KO-rollen från att ha handlat om att 

förhålla sig till det egna till att istället handla om det gemensamma. Ett samarbete kring 

gemensam märkning är här nödvändigt för att ett flytande bestånd ska kunna fungera, 

vilket även konstateras av Cress (2004) och Canty et al. (2012) .   

Den roll som varit svårast att hitta i materialet är dialog- och samarbetsrollen, som i mitt 

datamaterial representeras av endast ett uttalande. Att gå in i en jämställd dialogroll med 

sina användare upplevs som negativt i förhållande till arbetet som litteraturförmedlare. 

Jag menar att denna rädsla för att inte ha mer kunskap än sina användare vad gäller 

olika medier bottnar i en rädsla att rollen som litteraturförmedlare helt ska gå förlorad, 

vilket även uttrycks av informanten som säger att om användarna kan mer än 

bibliotekarien så behövs till slut inte bibliotekarien alls. I ett flytande bestånd tror jag 

dock att dialog-och samarbetsrollen ofta måste finnas med. Det går inte att som 

bibliotekarie var inläst på ett så stort bestånd som hela Göteborgs. Användarnas 

kunskaper blir i detta perspektiv mycket viktiga.  

Den bibliotekarieroll som vid sidan av marknadsrollen framträder tydligast i ett flytande 

bestånd är TKF-rollen. Att förmedla litteratur och andra medier genom den digitala 

katalogen och lära användarna att använda densamma effektivt och för sina behov blir 

viktigt i ett flytande bestånd där samlingen är gemensam och utspridd över många 

bibliotek. Jag uppfattar att flera av mina informanter känner en frustration över att 

alltmer behöva gå in i den här rollen. En orsak till denna uppfattning är de brister 

informanterna upplever att den digitala katalogen har i förhållande till barns sätt att 

fråga efter böcker. Uppfattningen att barn enkelt med hjälp av bibliotekarien kan lära sig 

använda katalogen på ett funktionellt sätt och att detta redan ingår som en naturlig och 

rutinmässig del av det arbete som sker med barn på biblioteket återfinns också hos mina 

informanter, vilket får ses som ett direkt uttryck av TKF-rollen.   

Kanske kan flytande bestånd ses som ett led i en biblioteksutveckling som pågått länge, 

och i enlighet med Øroms bibliotekarieidentiteter, där fokus flyttas alltmer från 

boksamlingarna till användarna och till tekniken. Frågan är dock om inte dessa fokus, 

måste existera sida vid sida för att biblioteken ska kunna tillgodose de behov 

användarna har.  

De starka, ofta negativa, känslor frågan om flytande bestånd väcker bland mina 

informanter tror jag har att göra med att mediestrategin inte bara påverkar användarnas 

medietillgång och deras möjligheter till inflytande över beståndet utan också 

bibliotekariernas yrkesroller och sättet att bedriva biblioteksverksamhet för barn i 

grunden. Den av rollerna som tydligast kan sägas representera kärnan i arbetet med 

flytande bestånd är marknadsrollen, en roll flera av informanterna i min studie inte trivs 

i. Litteraturförmedlarrollen är en roll som tillsammans med användarfokusrollen och 

delar av KO-rollen får en minskad betydelse och är svårast att arbeta utifrån i ett 

flytande bestånd. 

Ett annat perspektiv att utgå från i diskussionen kring flytande bestånd är det 

barnperspektiv barnbibliotekarierna så tydligt ger uttryck för i mitt empiriska material. 

Utifrån detta perspektiv är det frågan om flytande bestånd överhuvudtaget är lämpligt 

som mediestrategi vad gäller barnbiblioteksverksamhet. För att flytande bestånd ska 

fungera effektivt krävs det att barn förändras i riktning mot hur vuxna användare är. Jag 

undrar om det är möjligt eller ens önskvärt. Barn har rätt att vara barn, med allt vad 
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detta innebär i fråga om exempelvis visualitet och ivrighet, även i sin roll som 

biblioteksanvändare. I barnbibliotekets och barnbibliotekariens uppdrag bör ingå en 

service riktad till användargruppen barn utifrån dess förutsättningar. Min studie visar att 

en sådan service är svår att ge i ett flytande bestånd. 

7 Slutsatser 
De slutsatser jag dragit presenteras nedan med utgångspunkt i studiens frågeställningar, 

vilka ser ut som följer:  

Vilka erfarenheter och uppfattningar finns bland barnbibliotekarier vad gäller arbetet 

med flytande bestånd avseende 

 barn som låntagargrupp? 

 bibliotekariens arbetsuppgifter? 

 bibliotekariens yrkesroll? 

En slutsats jag kan dra av min studie är att barn enligt de intervjuade 

barnbibliotekariernas erfarenheter och uppfattningar i flera avseenden skiljer sig från 

vuxna biblioteksanvändare. I mitt material framträder en stark uppfattning om att 

flytande bestånd, i den form det testats vid Folkbiblioteken i Göteborg, inte är ett 

system som gynnar barn som låntagare. Även uppfattningen att barn kan lära sig vad 

som krävs för att effektivt kunna utnyttja systemet förekommer dock. 

Vad gäller barnbibliotekariens arbetsuppgifter visar mitt material på uppfattningar om 

och erfarenheter av förändringar på flera arbetsområden till följd av systemet med 

flytande bestånd. Två områden, som enligt flera informanter påverkats mycket och ofta i 

negativ riktning, är arbetet med beståndsutveckling och litteraturförmedling.  

Bibliotekariens yrkesroll påverkas också av flytande bestånd. Uppfattningen att 

litteraturförmedlarrollen och användarfokusrollen får ge vika för marknadsrollen är 

stark. Rollen som teknikkunskapsförmedlare, en roll där användandet av den digitala 

bibliotekskatalogen fyller en stor funktion, uppfattas som viktig, men inte alltid positiv, 

i förhållande till barnbiblioteksverksamhet.  

8 Förslag till fortsatt forskning 
Under arbetet med min studie väcktes många tankar kring vidare undersökning av 

mediestrategin flytande bestånd och dess effekter. Att studera flytande bestånd ur ett 

användarperspektiv istället för ur ett bibliotekarieperspektiv är en intressant ingång. Här 

finns flera användargrupper att fundera kring, till exempel barn, invandrare, äldre, 

akademiker, funktionshindrade eller studenter. Hur upplever dessa grupper sin 

möjlighet att ta del av bibliotekets medieutbud genom flytande bestånd? Ett annat 

forskningsuppslag skulle kunna vara att studera dessa grupper på ett sätt liknande det 

jag själv gjort, genom bibliotekariens perspektiv. 

I min intervjuguide ingick ”Implementering av flytande bestånd” som ett tema. Svaren 

på dessa frågor utgjorde delvis en bakgrund till de svar mina informanter gav i övrigt, 

men de gav också upphov till idéer om vidare forskning. Studier av hur införandet av en 

ny mediestrategi på bibliotek går till är intressant. Hur ser till exempel 

kommunikationen ut mellan beslutsfattare, biblioteksledning och bibliotekspersonal? 
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Vilka blir konsekvenserna om bibliotekspersonalen upplever att deras åsikter inte tas till 

vara?   

Min studie behandlar enbart stadsdelsbiblioteken då stadsbiblioteket under tiden för mitt 

uppsatsarbete varit stängt eller befunnit sig i olika faser av in/utflyttning. En studie av 

samma karaktär som den jag själv genomfört, men med även bibliotekarier på 

stadsbiblioteket bland informanterna hade varit intressant att få ta del av. En sådan 

studie skulle kunna genomföras under förutsättning att försöket med flytande bestånd 

fortsätter så att även stadsbibliotekets personal har möjlighet att bilda sig en uppfattning 

utifrån erfarenheter på sitt bibliotek. 
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Bilaga 1 

  2014-04-02 

Hej! 

Mitt namn är Lina Åslund Jerkvall. Jag studerar sista terminen på Biblioteks-högskolan 

i Borås och skriver just nu kandidatuppsats i ämnet ”Flytande bestånd på Göteborgs 

folkbibliotek”. I min studie utgår jag från ett barn-biblioteksperspektiv och hoppas med 

min undersökning kunna ge en bild av barnbibliotekariers upplevelser av, samt tankar 

och åsikter kring, mediestrategin flytande bestånd. Jag söker därför barnbibliotekarier 

som kan tänka sig att delta i min studie som intervjupersoner. De uppgifter som 

framkommer under intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att 

det i uppsatstexten inte kommer att gå att utläsa vem som deltagit i studien respektive 

svarat på ett visst sätt.  

Är du intresserad att delta i min studie så hör av dig till mig med uppgift om namn, 

vilket bibliotek du arbetar vid samt hur jag lättast kan nå dig för vidare kontakt. 

 

Med vänliga hälsningar Lina Åslund Jerkvall 

Mailadress: XXX 

Hemtelefon: XXX 

Mobiltelefon: XXX 
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Bilaga 2 

Mitt namn är Lina Åslund Jerkvall. Jag studerar sista terminen på vid Institutionen för 

biblioteks-och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan i Borås och skriver just nu 

kandidatuppsats i ämnet ”Flytande bestånd på Göteborgs folkbibliotek”. I min studie 

utgår jag från ett barnbiblioteks-perspektiv och syftet med min undersökning är att 

kunna ge en bild av barnbibliotekariers upplevelser av, samt tankar och åsikter kring, 

medie-strategin flytande bestånd.  

Jag är mycket tacksam för att du vill ställa upp som intervjuperson i min studie och ser 

fram emot vårt möte. Det skulle vara bra om jag då vi träffas får lov att göra en 

ljudinspelning av intervjun då detta förfaringssätt underlättar för mig vid bearbetning 

och analys av det insamlade materialet.  

Min studie kommer att redovisas i uppsatsform inom ramen för den kandidatkurs jag 

läser och i detta sammanhang även publiceras i BADA, Borås Högskolas fritt 

tillgängliga digitala arkiv. 

De uppgifter som framkommer under intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, 

vilket innebär att det i uppsatstexten inte kommer att gå att utläsa vem som deltagit i 

studien respektive svarat på ett visst sätt. Det kommer inte heller vara möjligt att utläsa 

vid vilka bibliotek intervju-personerna arbetar. Viktigt att veta är också att du som 

intervjuperson har rätt att när som helst avbryta intervjun och att de uppgifter du lämnar 

endast kommer att användas inom ramen för min kandidatuppsats.  

Har du frågor eller funderingar så är du välkommen att höra av dig till mig genom mail 

eller telefon. 

Med vänlig hälsning 

Lina Åslund Jerkvall 

Mailadress: XXX 

Mobiltelefon: XXX 
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Bilaga 3 

Hej! 

Mitt namn är Lina Åslund Jerkvall. Jag studerar sista terminen vid Institutionen för 

biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan i Borås och skriver just nu 

kandidatuppsats i ämnet ”Flytande bestånd på Göteborgs folkbibliotek”. I min studie 

utgår jag från ett barnbiblioteksperspektiv och hoppas med min undersökning kunna ge 

en bild av barnbibliotekariers upplevelser av, samt tankar och åsikter kring, 

mediestrategin flytande bestånd. Som forskningsmetod använder jag intervjuer, med 

barnbibliotekarier som intervjupersoner. Studien har redan inletts, men jag skulle 

behöva ytterligare informanter därav detta mail.  

Jag undrar om det på ert bibliotek finns någon barnbibliotekarie som skulle vara 

intresserad av att delta i min studie. De uppgifter som framkommer under intervjuerna 

kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att det i uppsatstexten inte kommer 

att gå att utläsa vem som deltagit i studien respektive svarat på ett visst sätt.  

Den som är intresserad att delta som intervjuperson är välkommen att höra av sig till 

mig så snart som möjligt med uppgift om namn och bibliotek samt kontaktuppgifter. 

 

Med vänliga hälsningar  

Lina Åslund Jerkvall 

Mailadress: XXX 

Mobiltelefon: XXX 
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Bilaga 4 

Intervjuguide 

Bakgrundsfakta 

Beskriv ditt bibliotek! (Upptagningsområde, befolkningsstruktur, bostäder, 

användargrupper, personal, …) 

Hur länge har du arbetat som bibliotekarie? Här? Har du arbetat på andra bibliotek 

tidigare? Om ja, var? På vilken typ av bibliotek? 

Vem är användaren av barnlitteratur/barnmedia på ditt bibliotek? 

Hur ser en vanlig arbetsvecka ut? Vilka arbetsuppgifter ingår? 

Erfarenheter i relation till flytande bestånd 

Vilka erfarenheter har du av flytande bestånd/ hur arbetar du med flytande bestånd i 

förhållandetill barnbiblioteksverksamhet? (utlån av barnmedia, litteraturförmedling till 

barn, som t.ex. bokprat och skyltning, hylluppställningar, barn i biblioteksrummet, 

inköp, gallring, e-böcker…) 

Berätta om en konkret situation! 

Hur hanterar du obalanser i beståndet? 

Har du erfarenhet av att arbeta med andra mediestrategier än med flytande bestånd? Om 

ja, vilka? Hur fungerade dessa i förhållande till barnbiblioteksverksamhet? 

Vilka fördelar/positiva effekter kan du se med flytande bestånd utifrån ett 

barnbiblioteksperspektiv? 

Vilka nackdelar/negativa effekter kan du se? 

Implementering av flytande bestånd 

Hur har införandet av försöket med flytande bestånd på ditt bibliotek gått till?  

Hur har genomförandet kommunicerats i biblioteksorganisationen? 

Finns det rutiner och gemensamma regler för flytande bestånd? Vad ingår i dessa?  

Diskuterar ni flytande bestånd i personalgruppen? Hur ser diskussionen ut? 

Användarperspektiv 

Har du mött några reaktioner från barn eller deras föräldrar på det flytande beståndet? 

Om ja, vilka? 

Utveckling av flytande bestånd 

Hur skulle flytande bestånd kunna utvecklas i förhållande till 

barnbiblioteksverksamheten på ditt bibliotek? Hur skulle eventuella problem kunna 

lösas/verksamheten kunna förbättras? 

Yrkesroll  

Krävs speciella bibliotekariekompetenser i förhållande till flytande bestånd? 



46 

 

Tror du att din yrkesroll kommer att förändras på längre sikt om flytande bestånd blir 

permanentat som mediestrategi? Om ja, på vilket/vilka sätt?  

Avslutande fråga 

Är det något du skulle vilja tillägga?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


