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Abstract The purpose of this master thesis is to investigate how some children´s
librarians view their working situation. There is one main question and
three subquestions at issue:

• How is the working situation of the children´s librarians today
described by agents on the library field?
- Are children´s librarians ascribed any value and has this changed

during the last three decades?
- What is the apprehension of children´s librarians and what qualities

should they posses?
- What is considered to be most important about work of children´s

librarians?

The thesis is based on qualitative interviews with children´s librarians,
library managers and library consultants. The interviews are analysed by
the help of Pierre Bourdieu theoretical concepts; capital, habitus, field,
doxa and distinction.

Today, children´s librarians are ascribed capital by their librarian
colleagues because of their specialist qualifications. Also agents outside
the library field ascribe them capital and the capital has increased. The
children´s librarians have developed strategies to maintain and increase
capital. They look after their interests at the library and develop
collaborations with other municipal institutes.

The habitus of children´s librarians includes characteristics like being
committed, creative, outgoing and able to communicate with children on
children´s turns. They are educated in to their habitus at librarian´s
meetings, extension courses and interaction with each other. According
to themselves, the most important parts of their work, their doxa, regards
children´s reading and language. Their situation of work is trying, and
they do not feel that their ideas get the same attention as earlier.
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1 Inledning

Vi har under vår utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap på
Bibliotekshögskolan i Borås fått uppfattningen att barnbibliotekarier länge kämpat för
att göra sina röster hörda utan att få någon respons. Det talas samtidigt om hur viktigt
det är att satsa på barn men att barnbibliotekarier uppfattar det mest som tomma ord
eftersom de inte ser något resultat av diskussionen. Vi har även hört åsikter om att det
inte är konstigt att barnbibliotekarier glöms bort eftersom de nuförtiden aldrig höjer sina
röster.

Maria Törnfeldt skriver i artikeln ”I kärva tider behövs bibliotekarier” att det 1987 inte
kunde beredas plats för alla som ville gå en fortbildningskurs på Bibliotekshögskolan i
Borås för barnbibliotekarier men att det 1991 var så få deltagare att det knappt gick att
genomföra kursen. Törnfeldt tror inte att barnbibliotekarier blivit mindre intresserade,
utan att det måste finnas andra orsaker. Hon frågar sig bland annat om arbetsgivare inte
vill satsa på att fortbilda sina barnbibliotekarier.1

En sommarvecka 1999 ansvarade vi för ett mycket litet lägerbibliotek under scoutlägret
Trerixöset. Biblioteket var enkelt och antalet böcker var mycket begränsat, vi mötte
många läsintresserade barn och fick ta del av deras läsglädje. Vi fick pröva på hur det
kan att vara att arbeta med barn i bibliotek, dock under enkla omständigheter, detta
inspirerade oss och gjorde oss intresserade av barnbiblioteksverksamhet.

Erfarenheterna från vår utbildning, lägret och ovanstående artikel väckte vår nyfikenhet
och vi ställde oss frågan; hur upplever barnbibliotekarier själva sin situation idag? Detta
har resulterat i vårt uppsatsämne rörande barnbibliotekariers arbetssituation idag och hur
den förändrats under de senaste tre decennierna.

1.1 Syfte och frågeställningar

Huvudsyftet med vår uppsats är att studera hur några svenska barnbibliotekarier ser på
sin arbetssituation. Vi vill även studera några bibliotekschefers och
bibliotekskonsulenters syn på barnbibliotekarier och deras situation. Syftet är också att
applicera Pierre Bourdieus teoretiska begrepp på vårt empiriska material och med hjälp
av dem analysera vad som framkommer i vår intervjuundersökning.

Huvudfrågeställning:
• Hur beskrivs barnbibliotekariers arbetssituation idag av några aktörer på

biblioteksfältet?

Delfrågeställningar:
• Tillskrivs barnbibliotekarier något värde och är detta någonting som har förändrats

under de senaste tre decennierna?
• Hur uppfattas barnbibliotekarier och vilka egenskaper ska de besitta?
• Vad anses vara det viktigaste i barnbibliotekariers arbete?

                                                
1 Törnfeldt 1992 s. 20
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1.2 Ord - och teckenförklaringar

I uppsatsen använder vi benämningen bibliotekarie när vi syftar på alla kategorier
bibliotekarier, vuxenbibliotekarier och barnbibliotekarier används när vi talar om dem i
synnerhet.

Chefsinformanternas tjänster har olika stor omfattning och olika beteckningar men för
att underlätta läsningen av uppsatsen har vi valt att endast använda oss av
beteckningarna chef eller bibliotekschef. När vi talar om bibliotekskonsulenter syftar vi
på konsulenter med särskilt ansvar för barn, eftersom våra
bibliotekskonsulentinformanter ej har rena barnbibliotekskonsulenttjänster.

Vi har valt att inte skilja mellan barn och ungdomar utan använder oss av ordet barn
enligt FN:s barnkonventions definition i vilken alla medborgare upp till 18 år räknas
som barn.2

I de citat som förekommer har vi tillämpat parenteser på följande sätt:

(…) ett eller ett par ord har uteslutits
[…] en eller flera meningar har tagits bort
[    ] ett förklarande ord har infogats av uppsatsförfattarna

För att skydda informanternas anonymitet har vi i intervjucitaten ersatt ortsnamn med X
och namn på projekt med Y.

1.3 Uppsatsens disposition

Uppsatsen är uppdelad i tre delar; en teoretisk, en empirisk och en analys- och
diskussionsdel. Del ett innefattar kapitel 1 med inledning, syfte och frågeställningar. I
kapitel 2 presenteras metodval och genomförandet av undersökningen. Kapitel 3
behandlar teori och i kapitel 4 nämns forskning som tangerar uppsatsens ämne. En
litteraturbakgrund återfinns i kapitel 5 och där fokuseras på utvecklingen i
barnbibliotekens verksamhet under de tre senaste decennierna sett ur
barnbibliotekarieperspektiv.

I del två, den empiriska delen, presenteras informanterna i kapitel 6 och
undersökningen, som bygger på av oss utförda kvalitativa intervjuer, redovisas i kapitel
7.

Den tredje delen av uppsatsen knyter ihop de föregående delarna i en analys i kapitel 8
och en avslutande diskussion i kapitel 9.

Uppsatsens tre delar sammanfattas avslutningsvis i kapitel 10.

                                                
2 Rönquist 1996 s. 11
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2 Metod

I metodkapitlet tar vi upp vårt val av metod och reflekterar över vår roll i
intervjusituationen. Vi tar även upp genomförandet av intervjuer och hur vi kontaktade
informanter. Kapitlet avslutas med en diskussion kring analysmetoden.

2.1 Metodval och reflexivitetsdiskussion

I uppsatsen tillämpas den kvalitativa intervjun som insamlingsmetod. Valet av en
kvalitativ undersökningsmetod kändes för oss självklart eftersom vi ville genomföra en
djupare studie än vad en kvantitativ metod erbjuder.

En kvalitativ intervju ger en djupare insikt i den enskilda informantens åsikter. Det finns
utrymme att omformulera svar och frågor om någonting inte framgår med önskvärd
tydlighet. Den kvalitativa intervjun är öppen till sin karaktär, vilket ger intervjuaren
möjlighet att spinna vidare på det informanten berättar och få fram intressanta åsikter
och funderingar som intervjuaren från första början inte tänkt fråga om. Denna
information är svår att få fram vid en kvantitativ undersökning. Som intervjuare är det
viktigt att vara öppen och lyhörd och lyssna till allt som sägs

(…) både till de direkt uttalade beskrivningarna och
innebörderna och till vad som sägs mellan raderna.3

Analysen påbörjas redan under intervjun, när vi tar in och tolkar det som informanten
direkt eller indirekt uttrycker.

Som forskare är det viktigt att vara reflexiv både vid insamlingen och bearbetningen av
det empiriska materialet. Innebörden av att vara reflexiv och av ordet reflexivitet har vi
hämtat från Billy Ehn och Barbro Kleins Från erfarenhet till text: om
kulturvetenskaplig reflexivitet vilka i sin tur hämtat inspiration hos Babcock. Ehn och
Klein skriver att:

Ordet ”reflexivitet” har med återsken och spegling att göra och
i det här sammanhanget låter vi det beteckna tänkandet om sitt
eget tänkande. Att vara reflexiv är således att vara medveten om
sin egen medvetenhet. I andanom tar man ett steg åt sidan och
betraktar sig själv, men också sin egen självmedvetenhet.4

Att vara reflexiv handlar om att vara medveten om sin egen roll i forskningsprocessen,
att reflektera över hur forskarjaget påverkar undersökningen. Forskaren kan aldrig bli fri
från sina glasögon, hennes bakgrund och erfarenheter färgar henne och det hon studerar.
En analys av ett empiriskt material kan aldrig bli helt objektiv, därför är det viktigt att
vara reflexiv.

När människor möts är det inte enbart ett möte mellan två eller flera individer utan även
ett möte mellan dessa människors språkliga och kulturella regelsystem; deras
betydelserum. Varje människa bär med sig ett betydelserum, vilket är föränderligt men
                                                
3 Kvale 1997 s. 36
4 Ehn & Klein 1994 s. 11
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stabilt, genom vilket hon tolkar och förstår sin omvärld. För att två människor, en
forskare och en informant, ska kunna förstå varandra krävs också ett gemensamt
definitionsrum, med andra ord någonting som båda parter kan relatera till.5 Det finns
många tänkbara gemensamma definitionsrum, några exempel är gemensam
könstillhörighet, yrkestillhörighet eller generationstillhörighet.

De definitionsrum som skapas påverkar intervjun både positivt och negativt. Vi har
under intervjuerna rört oss i en miljö som är vår kommande arbetsmiljö. Det faktum att
vi är blivande bibliotekarier har också skapat ett definitionsrum i vilket vi förväntats
förstå vissa saker som vi saknat kunskap om eftersom vi ej har några erfarenheter av det
praktiska arbetet på bibliotek. Våra teoretiska kunskaper om bibliotek och det arbete
som bedrivs där har varit en stor fördel i vår utformning av intervjufrågorna. Vi har
betraktats som medlemmar i biblioteksvärlden vilket troligen gett oss möjlighet att
komma närmare våra informanter än vad någon utomstående skulle gjort.

Andra faktorer som påverkar intervjuerna, åt båda håll, är klädsel, ålder, kroppsspråk,
hela kontexten intervjuerna utförs i har betydelse för dess utformning och resultat. Vi
har intervjuat både manliga och kvinnliga informanter och könet har också betydelse
och påverkar intervjusituationen. En gemensam könstillhörighet kan skapa situationer
då indivder förväntas förstå vissa saker bara för att de tillhör samma kön.6 Detta är
något vi försökt ha i åtanke under intervjuernas gång och vid bearbetningen av
resultatet.

2.2 Genomförande

Vi har valt att utföra intervjuerna i två län för att få en mer nyanserad bild av
barnbibliotekariers arbetssituation än vad en undersökning i ett län skulle medfört. Det
som påverkat vårt val av län är praktiska och ekonomiska faktorer såsom resekostnader
och boendemöjligheter och förekomsten av projekt vi funnit intressanta. Vi har totalt
besökt fem stadsbibliotek varav två även är länsbibliotek. Valen av bibliotek har även
de påverkats av yttre omständigheter. Vi ville utföra undersökningen på bibliotek av
varierande storlek och utgick i urvalet från invånarantalet i kommunerna. Intervjuerna
genomfördes i två större städer med en befolkningsmängd överstigande 100 000, en
mellanstor stad med ungefär 30 000 invånare och två mindre städer med en befolkning
på cirka 17 000.7

Totalt har tretton intervjuer genomförts med barnbibliotekarier, bibliotekschefer och
bibliotekskonsulenter med särskilt ansvar för barnverksamheten. Eftersom det är
barnbibliotekariers syn på sin arbetssituation vi är intresserade av kändes det för oss
naturligt att intervju dem. Intervjuerna med cheferna genomfördes framförallt för att få
en övergripande bild av arbetsplatsen och för att se om chefer och barnbibliotekarier
hade samma syn på arbetssituationen. Anledningen till att vi valde att intervjua
bibliotekskonsulenter i de län vi besökt var att vi utgick från att de hade ett större
perspektiv på barnbiblioteksverksamhet i länet än barnbibliotekarierna.

                                                
5 Lundgren 1993 s. 215 f.
6 För vidare diskussion se Meurling 1997 s. 117 ff.
7 Statistisk årsbok för Sverige 2000 1999 s. 52
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För att komma i kontakt med barnbibliotekarier, chefer och bibliotekskonsulenter har vi
besökt de olika bibliotekens webbplatser. Webbplatserna gav oss inte alltid den
information vi sökte och därför var vi tvungna att vända oss till bibliotekskonsulenterna
för att få namn och e-postadresser till de bibliotek vi ville besöka. Strax innan julen
1999 togs den första kontakten med informanterna via e-post där vi kort presenterade
oss och vårt uppsatsämne och frågade om de var intresserade av att ställa upp på en
intervju. I några fall där den person vi skickat e-post till inte längre innehade tjänsten
eller för tillfället ej var i tjänst vidarebefordrades våra brev. Från första början tog vi
kontakt med åtta barnbibliotekarier, fyra chefer och två bibliotekskonsulenter.
Resultatet blev att vi intervjuade sex barnbibliotekarier, fem chefer och två konsulenter.
I de flesta fall har kommunikationen via e-post fungerat väl, men i några fall har svaren
dröjt och vi har då skickat påminnelser utom i ett fall där vi hörde av oss telefonledes.

Att ta kontakt med informanter via e-post har både för- och nackdelar. Det blev
tidsmässigt en mer utdragen process i jämförelse med telefonkontakt, men
informanterna fick dock betänketid innan de svarade. I vissa fall har vi och
informanterna uttryckt oss oklart i e-postmeddelandena, men det har lösts via nya brev i
vilket det som varit otydligt förklarats närmare.

Intervjuerna har utförts enskilt och med bandspelare för att vi under intervjun skulle
kunna fokusera på det som sägs istället för att koncentrera oss på att anteckna. Vi har
båda två varit närvarande vid samtliga intervjutillfällen. Att ha intervjuerna på band är
en stor fördel vid analysen. Det gör det möjligt att gå tillbaka och lyssna på vad som
verkligen sades och hur det sades vid intervjutillfället. En bandinspelning underlättar
också när forskaren vill använda sig av intervjucitat. Att bli inspelad på band kan
hämma vissa personer vilket vi ej upplevt med våra informanter. Alla hade i förväg
meddelats att vi tänkt använda oss av bandspelare vilket vissa antingen glömt eller ej
uppfattat. Detta innebar att en del av våra informanter kommenterade bandspelaren när
den plockades fram men när vi förklarade syftet med den och startade intervjun glömdes
den bort.

Alla intervjuer genomfördes på informantens arbetsplats i sammanträdesrum, lunchrum
eller arbetsrum. En del av informanterna har vi upplevt som vana vid att bli intervjuade,
de har känt sig trygga i situationen medan andra varit lite nervösa till en början vilket
släppt under intervjuns gång. Olika störningsmoment har förekommit vilka i vissa fall
inneburit ett avbrott i intervjun, eller att informanten har tappat tråden så att frågan fått
ställas om. Telefoner har ringt, personer har kommit in i rummet, vilka antingen gått fel
eller missat att rummet varit bokat och ljud från borrar är några exempel på faktorer
som på något sätt stört intervjuerna. Inga oväntade saker inträffade dock under
intervjuerna och trots de ovan nämnda störningsmomenten anser vi att intervjuerna har
fungerat ändamålsenligt.

Intervjuerna genomfördes vecka 4 och 6 2000 och de varierade i längd från 30 minuter
till 1 timme och 30 minuter. Under intervjuerna har vi utgått från ett frågeschema (se
Bilaga 1) som mest fungerat som ett stöd för minnet. Det innebär att vi ej följt schemat
till punkt och pricka. Frågor har ramlat bort och tillkommit och ordningsföljden
varierat. De informanter som så önskade gavs möjlighet att ta del av intervjuutskrifterna
för att få chans att säga till om det var något av det som sades som de ej ville få citerat i
uppsatsen. Vi har valt att anonymisera alla namn på personer, orter, bibliotek och
projekt för att skydda informanternas identitet. För att underlätta läsningen av uppsatsen
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har informanterna getts fingerade förnamn, barnbibliotekariernas börjar på B, chefernas
på C och konsulenternas på K.

I samband med intervjuerna har vi visats runt i biblioteken vilket gett oss en bild av de
yttre förutsättningarna för den verksamhet som bedrivs i lokalen, vi har sett både de
publika utrymmena och det som finns bakom kulisserna så som arbetsrum och
lunchrum.

Innan vi började med intervjuerna genomförde vi en observation på en barnavdelning
för att få inspiration till intervjufrågor och för att få en större inblick i hur arbetet
bedrivs. Biblioteket som besöktes är inte ett av dem som ingår i vår
intervjuundersökning. Observationen utfördes den 2 november 1999 och vi tillbringade
cirka sex timmar på biblioteket. I analysen tas ej observationen upp, utan den utfördes
enbart för att öka vår förförståelse av arbetet.

2.3 Analysmetod

Kulturforskare talar ofta om att de skapar sina källor, det material de använder i sin
forskning. Vi har i denna uppsats använt oss av källor vi själva varit med om att skapa i
samband med de intervjuer vi genomfört. Insamlingen och omvandlingen till
vetenskaplig text är dock ej oproblematisk. Ovan har vi beskrivit genomförandet av
intervjuerna och vad som är viktigt att tänka på under dessa och även vid bearbetningen
av materialet. Här ska vi ytterligare gå in på hur vi gått tillväga i analysen och vad
forskaren bör vara medveten om i processen som förvandlar erfarenheterna från
intervjuerna till en vetenskaplig text.

Reflexiviteten är lika viktig i textskapandet som i mötet med informanten. Forskaren
handskas med ett material som hon tillsammans med informanterna skapat genom
intervjun, men tolkningen och besluten om vad som ska synas i den slutliga produkten
avgörs av forskaren. Därför är det viktigt att forskaren funderar kring hur hon handskas
med sitt material och sina informanter. Vi anser det vara viktigt att informanternas
röster är synliga i texten för att läsaren ska ha en möjlighet att bilda sig en egen
uppfattning om informanternas åsikter. Vår text är öppen till sin karaktär vilket innebär
att källorna ”syns”.8 Vi låter våra informanter komma till tals genom citat från
intervjuerna, vilket även ger läsaren en möjlighet att komma med kommentarer på den
analys forskaren gör. Det är dock viktigt att påpeka att det ändå är vi som i slutänden
beslutar vilka delar av intervjun som ska vara synlig i texten, eftersom det är vi som
väljer ut citaten från intervjun. Språket i intervjucitaten ligger så nära det talade språket
som möjligt men vi har i vissa fall varit tvungna att förändra språket för att göra texten
mer läsvänlig.

Bearbetningen av det empiriska materialet startar redan vid intervjutillfället. Forskaren
lyssnar till det informanten säger med den vetenskapliga text som ska produceras i
bakhuvudet. Forskaren vet ofta vilken teori hon ska tillämpa och har formulerat den
frågeställning hon genom intervjuerna söker svar på. Detta leder till att bearbetnings-
och analysprocessen sätts igång redan i intervjusituationen. Ehn och Klein uttrycker det
så här:
                                                
8 För vidare diskussion se Spencer 1989
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Redan att se något som ”erfarenhet” är att ta ett steg mot det
skrivna. […] Erfarenhet är halvvägs text, en distanserad
verklighetsupplevelse. Så fort intrycken formulerats avlägsnar
man sig från det ännu oformulerade, ögonblicket före
intellektualiseringen.9

I själva skrivprocessen blir tankarna till ord, men den tankeprocess som leder fram till
analysen är ej färdig förrän vid formuleringen av texten, analysen sker med andra ord
även i skrivögonblicket.10

Vi har valt att skilja på redovisningen av det empiriska materialet och analysen, för att
läsaren ska få en möjlighet att bilda sig en egen uppfattning om informanternas åsikter
innan vi tolkar och analyserar deras svar. I redovisningskapitlet är det informanterna
som talar och i analyskapitlet sker vår tolkning av vad som framkommit under
intervjuerna. I analysen appliceras de teoretiska begrepp som vi lånat från Pierre
Bourdieu på vårt empiriska material.11 Vi har funnit begreppen fruktbara, de hjälper oss
att tolka informanternas uttalanden angående barnbibliotekariernas arbetssituation.

Analysen är uppdelad i tre huvudkapitel, efter våra tre delfrågeställningar, i vilka de
olika begreppen appliceras. I kapitlet ”Tillskrivs barnbibliotekarierna något värde?”
används kapital- och distinktionsbegreppen som analytiska verktyg. Vad vi fick fram
genom appliceringen av habitusbegreppet framkommer i ”Vilka egenskaper ska
barnbibliotekarierna besitta?”. I analysens tredje huvudkapitel är doxa det analytiska
redskap som används. Fältbegreppet är analysens ram, det är på biblioteksfältet våra
informanter befinner sig vars uttalanden vi analyserar. Det som framkommer i analysen
är vår tolkning av det empiriska materialet, vilket vi, som forskare och författare av
texten, ansvarar för och ej våra informanter.

                                                
9 Ehn & Klein 1994 s. 39
10 Ibid. s. 40
11 Begreppen presenteras och förklaras i teorikapitlet.
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3 Teori

I analysen av vårt empiriska material använder vi oss av Pierre Bourdieus teoretiska
begrepp. Vi har funnit hans teorier fruktbara för vår undersökning. Bourdieus texter är
svårbemästrade bland annat på grund av ett komplicerat språk och hoppen mellan det
empiriska materialet och de teoretiska resonemangen. Detta är en förklaring till att vi i
så stor utsträckning använder oss av sekundärkällor, de skandinaviska författare vi
hänvisar till förklarar Bourdieus begrepp och sätter in dem i en nordisk kontext.

Att hävda att Bourdieu är en av vår tids största teoretiker inom den
samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningen är inte att överdriva. Bourdieu har
under 90-talet vunnit allt större mark inom de svenska akademiska kretsarna vilket
bland annat märks genom att tillgängligheten till hans verk ökat.12 De teoretiska
begrepp Bourdieu har bidragit med används i olika stor utsträckning inom forskningen
och det är dessa begrepp som är en av anledningarna till Bourdieus popularitet.

Bourdieu växte upp på den franska landsbygden under 30-talet och trots sin
arbetarbakgrund har han lyckats nå en elitposition inom den akademiska världen i
Frankrike. Han var elev vid en fransk elitskola i början av 50-talet och verkade som
universitetslärare i begynnelsen av 60-talet. Bourdieu innehar sedan 1981 en
professorstjänst i sociologi vid Collège de France vilket innebär en position inom den
intellektuella eliten i Paris. Han påbörjade sin yrkesbana som antropolog, med att utföra
studier av ett berberfolk i Algeriet. Det var under denna period han myntade begreppet
symboliskt kapital som senare kom att vara grundläggande för hans framtida
sociologiska verksamhet. Han har vid sina fortsatta sociologiska studier av det franska
samhället utvecklat och omformat begreppet.13

Bourdieu har undersökt en rad olika fenomen i samhället, exempelvis klädmode,
fotografering, utbildning och arbetsliv. Han har även studerat olika yrkesgruppers
karriärförhållanden och levnadsbanor bland annat hos bönder och intellektuella. Ett
grundläggande drag i Bourdieus forskning är att teori och empiri förutsätter varandra
och att de teoretiska resonemangen utvecklas i anslutning till det empiriska arbetet.14

Teori, metod och empiri kan betraktas som verktyg och Jan Carle uttrycker det så här:

Eftersom Bourdieus ”teori” på detta sätt är genererad ur en
empiri som gör anspråk på att beskriva ett samhälle stadd i
ständig förvandling är det svårt att finna en klart uttalad teori i
Bourdieus arbeten.15

De tre mest centrala begreppen i Bourdieus forskning är kapital, habitus och fält.16

Dessa begrepp plus ett fjärde och femte; doxa och distinktion kommer att användas som
redskap i vår analys. Vi kommer använda dem för att förstå och förklara
barnbibliotekariernas arbetssituation.

                                                
12 Carle 1998 s. 371
13 Ibid. s. 379 ff.
14 Ibid. s. 374 ff.
15 Ibid. s. 374
16 Gesser 1996 s. 20
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3.1 Kapital och habitus

Kapital kan förklaras som symboliska och materiella tillgångar, något som tillskrivs
värde. Bourdieu skiljer mellan olika sorters kapital såsom kulturellt, socialt och
ekonomiskt kapital. Det går även att tala om ett kapital utan att precisera det till att vara
till exempel socialt eller kulturellt och Bourdieu talar då om symboliskt kapital.17 För att
något ska vara en tillgång måste människorna i ens omgivning tillskriva det värde och
samma sak gäller för det symboliska kapitalet. Donald Broady förklarar det så här:

Låt säga en civilingenjörsexamen utgör ett utbildningskapital
som är verksamt som symboliskt kapital inom näringslivets fält
men inte inom litteraturens.18

Kapitalbegreppet är alltså ett relationsbegrepp, för att kunna tala om något som ett
kapital måste någon eller några se det som en tillgång och tillskriva det värde.19

Kapitalbegreppet kan jämföras med att inneha en viss kompetens, en
civilingenjörsexamen ger en kompetens som är värdefull inom näringslivet men ej inom
folkbiblioteken där den kompetens som efterfrågas är en magisterexamen i biblioteks-
och informationsvetenskap. För att bli accepterad inom ett fält måste nykomlingen visa
att den besitter det kapital som krävs, den rätta kunskapen om fältet.20

Habitus är ett system av dispositioner, det människor bär med sig i kroppen och sinnet,
deras idéer, tankar och värderingar. Habitus är det som styr hur vi handlar och orienterar
oss i den sociala världen. Människor införlivas i sitt habitus, detta görs genom
uppväxtmiljön, familjen och skolan. Det är svårt att frigöra sig från sitt habitus, näst
intill omöjligt.21 Habitus finns där som en skugga vilken avslöjar ens ursprung. Vi föds
in i de strukturer, det habitus, som vi är bärare av och aldrig kan släppa även om vi har
ambitionen att göra det. Broady skriver att:

(…) [habitus] fungerar sedan som ett seglivat och ofta
omedvetet handlingsmönster. Habitus kan ses som ett
förkroppsligat kapital.22

Habitus är dock föränderligt men det sociala ursprunget utgör grunden vilket är mycket
svårt att förändra. Vi tillägnar oss hela tiden nya erfarenheter, vilka införlivas i vår
kunskapsbank och vävs samman till ett nytt, förändrat habitus.23 Att studera, till
exempel biblioteks- och informationsvetenskap, är ett sätt för en individ att tillägna sig
erfarenheter som påverkar och förändrar habitus. Habitus är ständigt i rörelse och
föränderligt trots sin seglivade karaktär. Lars Seldén formulerar det så här:

Habitus är inte något fast eller stillastående utan är i ständig
förändring, dock är de grundläggande dispositionerna mycket
svåra att förändra.24

                                                
17 Broady 1998 s. 13
18 Ibid.
19 Gesser 1996 s. 21
20 Broady & Palme 1983 s. 83
21 Broady 1998 s. 13
22 Ibid.
23 Carle 1998 s. 404 f.
24 Seldén 1999 s. 97
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3.2 Fält, doxa och distinktion

Fält kan beskrivas som ett system av relationer mellan positioner. Det Bourdieu menar
med positioner är den sociala värld i vilken människor inträder och lever.25 Denna
beskrivning av fält syftar på det sociala fältet vilket består av specialiserade aktörer och
institutioner. I samhället finns flera sorters fält. En del av det sociala fältet är det
kulturella fältet inom vilket kulturen26 verkar. Det kulturella fältet befolkas bland annat
av författare, konstnärer och förläggare. Några av de institutioner som ingår är förlag,
museer och kulturtidskrifter.27 Bibliotekarierna och biblioteken är även de en del av det
kulturella fältet.

För att ett område ska kunna betraktas som ett fält måste det uppfylla vissa villkor, det
måste bland annat vara självständigt vilket Broady uttrycker på följande sätt:

För att ett område skall kunna analyseras som ett fält i
Bourdieus mening krävs att det besitter en välutvecklad
autonomi, dvs självständighet i förhållande till andra fält och
till omvärlden i övrigt.28

Bourdieu talar även om andra egenskaper som betecknar ett färdigutvecklat fält, en av
dessa egenskaper är att det ska förekomma en strid. Inom det kulturella fältet strider
aktörerna bland annat om vad som ska anses som god litteratur eller konst och vem som
innehar rätten att bedöma. För att denna strid ska kunna äga rum måste det inom fältet
finnas grupper som står mot varandra. Det uppstår motpoler, intellektuella mot
kommersiella, den äldre kultureliten mot den yngre etcetera.29

För att fältet ska kunna fungera krävs det att människorna som befolkar fältet är beredda
att satsa och följa spelets regler. De måste ha

(…) en habitus som innefattar både kunskap om och erkännande
av spelets inneboende lagar, deras insatser etc.30

Den sammanhållande kraften inom ett fält betecknar Bourdieu doxa; det som inom fältet
anses vara självklart, fältets egna trosföreställningar.31 Vestheim menar att ifrågasätta
fältets doxa, är som att svära i kyrkan.32 Doxa är också en av de egenskaper som
betecknar ett fält, men är inte alltid lika synlig som striden inom fältet. Bourdieu
uttrycker det på följande sätt:

En annan fältegenskap som inte är lika synlig är denna: alla
människor som är engagerade inom ett fält har ett visst antal
gemensamma grundläggande intressen, nämligen allt som rör
fältets själva existens (…). Man glömmer att striden förutsätter
att motståndarna är överens om vad som är värt att kämpa om
och om vad som skall betraktas som självklart och därmed

                                                
25 Broady 1994 s. 28
26 Det Bourdieu menar med begreppet kultur är det vi i Sverige brukar beteckna som finkultur, han delar
alltså ej antropologernas breda kulturbegrepp utan har en mycket snäv definition.
27 Broady 1994 s. 29 f.
28 Broady 1998 s. 15
29 Broady 1994 s. 30 ff.
30 Bourdieu 1992 s. 42
31 Broady 1998 s. 19
32 Vestheim 1997 s. 106
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förbli: doxa. Det självklara är allt som bygger upp själva fältet
(…).33

Doxa är trosföreställningar. Dessa trosföreställningar innefattar det som är värdefullt
inom fältet, det som tas för givet och det som är värt att strida om. De som strider inom
fältet är aktörerna, de som vill bevara allt i sin nuvarande form, de ortodoxa och
nykomlingarna på fältet, de heterodoxa som vill förändra spelets regler. De ortodoxa
och heterodoxa är dock överens om att spelet, doxan är viktig och värd att strida om.
Nykomlingarna blir så småningom gamla i gården och förvandlas då från revolutionära
heterodoxa till konservativa, ortodoxa och nya heterodoxa kommer in och striden
fortsätter.34 Geir Vestheim formulerar det på följande sätt:

Striden mellom dei ortodokse og dei heterodokse er derfor ein
pågåande prosess innanfor feltet, og det er ikkje minst denne
striden somn kan skapa grunnlag for fornying og utvikling. Ein
kan seia at det dynamiske utviklingspotensialet i feltet ligg i
kampane mellom dei ortodokse og dei hetereodokse [sic!].35

Doxa innebär att ett fält ej är statiskt. Fältet är tvärtom ständigt satt i rörelse. De som
befolkar fältet, aktörerna, påverkar fältets normer och värderingar. Detta innebär att
deras handlande förändrar normerna som i sin tur förändrar hur människorna inom fältet
beter sig.36

För att kunna avgöra om ett fält är autonomt eller ej krävs en fullskalig undersökning.
En sådan studie kräver flera års forskning inom området och detta är ej vårt mål. Vi
betraktar biblioteksvärlden som ett fält, om detta fält är färdigutvecklat eller ej är svårt
att avgöra eftersom ingen fullskalig undersökning har utförts. Vestheim talar dock om
ett biblioteksfält i sin doktorsavhandling Fornuft, kultur og velferd: ein historisk-
sosiologisk studie av norsk folkebibliotekpolitikk. Han betraktar biblioteken till viss grad
som ”en egen liten värld”, som står i nära relation till ”andra världar”. Detta är extra
tydligt när det gäller folkbibliotek som är en kommunal institution och lyder under de
beslut som fattas i kulturnämnder etcetera. Biblioteksfältets självständighet går att
diskutera och en av hörnstenarna är folkbildningstanken vilken de delar med arkiven
och museerna. Biblioteken markerar dock sin självständighet gentemot arkiv och
museer genom sitt primärmaterial boken, museerna har föremålen och arkiven
dokumenten.37 Om en fullskalig undersökning av bibliotek skulle visa att det ej går att
tala om ett autonomt biblioteksfält är fältbegreppet ändå användbart. Bourdieus begrepp
ska betraktas som redskap och fältbegreppet kan ses som ett konstruktionsverktyg i
forskningsarbetet.38

Vi kommer som sagt betrakta biblioteket som ett fält, vilket även kan betraktas som ett
delfält av det kulturella fältet. Vad som är ett delfält/subfält och vad som är ett
överordnat fält kan vara svårt att avgöra, det beror på ur vilket perspektiv det studeras:

Ett och samma område, låt säga litteraturkritik, kan ur ett
perspektiv analyseras som ett eget fält och ur ett annat
perspektiv som ett underordnat subfält inom det litterära fältet.

                                                
33 Bourdieu 1992 s. 44
34 Vestheim 1997 s. 107
35 Ibid. s. 107 f.
36 Peurell 1998 s. 135
37 Vestheim 1997 s. 98
38 Broady 1998 s. 19 ff
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Det litterära fältet ingår i ett ännu mer omfattande kulturellt
eller intellektuellt fält, vilket i sin tur inom hela maktfältet utgör
motpol till det ekonomiska fältet. […] Hur gränserna dras inom
och mellan fält beror på hur forskaren konstruerar sitt objekt.39

Folkbiblioteken kommer vi betrakta som ett delfält av biblioteksfältet och inom detta
delfält finns ytterligare uppdelningar av vilka barnavdelningarna är en.

Distinktionen har en viktig betydelse inom Bourdieus begreppsbildning men räknas ej
till ett av de viktigaste begreppen. Under bearbetningen av vårt empiriska material insåg
vi att distinktionen hade en central plats på biblioteksfältet. Vad står då distinktionen för
inom Bourdieus begreppsvärld? I franskan har ordet ”distingué” två betydelser; det som
är ”distingué” skiljer sig åt från någonting annat och det är utmärkt och förnämt. Dessa
två betydelser hänger samman för Bourdieu vilket är viktigt att hålla i minnet när ordet
distinktion används.40

Distinktionen är en strategi för att behålla och utöka sitt kapital, det handlar om att sätta
villkor för vad som till exempel ska anses som den goda litteraturen eller det rätta
modet. I ”Modeskaparen och hans märke: bidrag till en teori om magin” diskuterar
Bourdieu bland annat hur klädmodet och klädmärken används för att skapa en distans
mellan de olika klasserna i samhället. Överklassen vill behålla sin position och försöker
därmed finna strategier som befäster deras ställning som den dominerande klassen och
samtidigt utöka sitt kapital. Detta görs bland annat genom att använda de ”rätta”
klädmärkena och kläderna. När dessa märken anammas av folket, när det blir populärt
och ekonomiskt tillgängligt för andra delar av befolkningen än överklassen, byter de stil
och ett nytt klädmärke blir det ”rätta”.41

Överklassen försöker behålla sin position som den dominerande klassen genom att
distansera sig från de övriga klasserna. Det handlar om att bestämma vad som är
gångbart och vad som ska tillskrivas kapital. Distinktionen är ett led i att bibehålla och
utöka det kapital den egna gruppen besitter och detta görs till exempel genom att säga
att dessa kläder är de rätta just nu och den här boken ska räknas in i det som anses vara
den goda litteraturen. Distinktionen som strategi går att utläsa även inom en yrkeskår
där till exempel olika bibliotekariekategorier framhäver sitt specialområde som det
viktigaste, det som är värt att satsa på och som ska tillskrivas värde.

3.3 Bourdieu utanför Frankrike

Bourdieu talar ofta om skillnaderna mellan klasserna och om överklassen som den
dominerande klassen. I Sverige är klasskillnaderna ej lika stora och vår överklass är ej
lika dominerande som den franska. Detta är en av anledningarna till att det i olika
sammanhang har diskuterat om Bourdieus begrepp går att tillämpa i andra samhällen än
det franska, vilket vi vill påstå att det gör. Det är dock nödvändigt att vara medveten om
att vissa uttalanden Bourdieu gör enbart gäller för det franska samhället vilket kan kräva
vissa omformningar av begreppen.42

                                                
39 Ibid. s. 20
40 Vestheim 1997 s. 111
41 För vidare diskussion se Bourdieu 1993
42 För vidare diskussion se Vestheim 1997 s. 118 f.
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Vi har valt att tala om aktörer där Bourdieu använder sig av agenter. Anledningen till
Bourdieus ordval är att aktör i franskan är nära sammankopplat med skådespel och
rollspel medan agent är kopplat till handling.43 Vi funderade länge över vilket av
begreppen vi skulle använda och kom fram till att vi med agent åsyftar en person som
handlar på någons uppdrag medan vi med aktör endast syftar på en människa som
agerar.

Som ovan nämnts gör vi ej en fullskalig undersökning av det vi valt att kalla
biblioteksfält och ej heller av delfältet folkbibliotek. Det vi är intresserade av är det som
händer på biblioteksfältet, inte att studera om det är ett autonomt fält eller ej.
Biblioteksfältet kan ses som den ram inom vilken vi utför vår undersökning. Vi lånar
redskap ur Bourdieus verktygslåda för att använda dem i vår analys av
barnbibliotekariernas syn på sin arbetssituation.

                                                
43 För vidare diskussion se Vestheim 1997 s. 109
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4 Tangerande forskning

Nedan tar vi upp forskning som tangerar vårt uppsatsämne. De ämnen som berörs är
forskning kring barnbibliotek, bibliotekariers yrkesroll och några exempel där Bourdieu
tillämpats inom biblioteks- och informationsvetenskap.

4.1 Barnbibliotek och bibliotekariers yrkesroll

Vi har ej funnit någon tidigare svensk forskning inom biblioteks- och
informationsvetenskap som berör barnbibliotekariers arbetssituation. Det finns dock en
del skrivet om verksamheten på barnavdelningar, såsom referensarbete, inköp av
barnlitteratur, läsning och bokens betydelse för barns språkutveckling men inget om hur
barnbibliotekarier betraktar hela sin arbetssituation. Här kan nämnas några av de
magisteruppsatser som berört ovan nämnda ämnen: ”Vår främsta uppgift är att föra ut
boken”: en undersökning av bokens betydelse i barnbiblioteksarbetet med Stockholms
stadsbibliotek som exempel av Cecilia Lövgren (1998:40), Urvalsunderlag och debatt i
samband med inköp av barnlitteratur: intervjuer med barnbibliotekarier av Anna
Nilsson och Katarina Synnermark (1997:63), Biblioteken och barns kunskapande: en
undersökning av referensarbetet på två barn- och ungdomsavdelningar av Lena
Lundgren (1997:24). De ovannämnda uppsatserna är alla framlagda vid
Bibliotekshögskolan i Borås.

Det finns även en del magisteruppsatser som tangerar vårt ämne genom att behandla
bibliotekarie- och yrkesrollen men berör ej specifikt barnbibliotekarier. Några exempel
är följande magisteruppsatser från Bibliotekshögskolan i Borås: Annelie Jonasson och
Lillemor Lindbergs ”Yrket bibliotekarie för mig växer det hela tiden”:
folkbibliotekariers uppfattningar om och upplevelser av sitt yrke – en kvalitativ studie
med drag av life history (1999:27), Ann-Marie Kellner och Kristina Lindelöfs
Informationstekniken och dess betydelse för bibliotekarierollen : en fallstudie av Malmö
stadsbibliotek (1998:11) och Sten Helgessons Bibliotekarien – läsvanor och yrkesroll:
en intervjuundersökning på Örebro stadsbibliotek (1997:47).

4.2 Bourdieu inom biblioteks- och informationsvetenskap

Pierre Bourdieus teorier har vunnit stort gehör inom flera vetenskapliga discipliner och
han har även etablerats som en viktig teoretiker inom ämnet biblioteks- och
informationsvetenskap. Forskningen inom biblioteks- och informationsvetenskap i
Sverige är av ungt datum men två doktorsavhandlingar har redan lagts fram där
Bourdieus tänkande används som teoretisk ram; Kapital och karriär:
informationssökning i forskningens vardagspraktik av Lars Seldén och Fornuft, kultur
og velferd: ein historisk-sosiologisk studie av norsk folkebibliotekpolitikk av Geir
Vestheim.

Seldén har i sin doktorsavhandling studerat forskares informationssökning i deras
vardagliga forskningsarbete. Avhandlingens syfte är att:
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(…) varsebli skillnaderna i hur information anskaffas mot
bakgrund av hur forskning och forskarutbildning kan bedrivas.
Vilka är extremerna? Var finns ramarna? Kan en utveckling
skönjas? Finns det något gemensamt?44

Seldén studerar informationssökningen i dess sammanhang, i forskares och de
forskarstuderandes vardag. Avhandlingen bygger på det empiriska material han samlat
in genom tematiska intervjuer. Som ovan nämnts utgör Bourdieus tankar den teoretiska
ramen för avhandlingen och Seldéns målsättning är att förstå forskarnas yrkesmässiga
utveckling utifrån Bourdieus teorier.

Kapitalbegreppet är det av Bourdieus begrepp som framstår som det viktigaste i Seldéns
avhandling men eftersom begreppen i mångt och mycket är beroende av varandra
diskuteras även andra begrepp såsom doxa och habitus. Avhandlingens centrala tema är
forskares och forskarstuderandes förvärv av kapital och val av karriär. De kapitaltyper
som Seldén anser vara de viktigaste i detta sammanhang är det symboliska och sociala
kapitalet.

Vestheim tar i sin doktorsavhandling upp vilka frågor och uppfattningar som präglat
den norska statliga och offentliga debatten kring folkbiblioteken sedan 30-talet. Han
studerar även vilken ställning den norska folkbibliotekspolitiken haft inom den statliga
folkbildnings- och kulturpolitiken i Norge. Ytterligare en aspekt som tas upp är vilken
rationaliseringstradition som format den norska folkbibliotekspolitiken och hur
samhällsutvecklingen påverkat synen på den.45 Även Vestheim applicerar Bourdieus
tankar i sin avhandling och anser att Bourdieus begrepp är ett hjälpmedel i en analys av
ett kulturpolitiskt område. Vestheim skriver att:

Konklusjonen min på dette punktet er da at omgrepa
offentligheit og sosialt felt begge er relevante når ein skal
analysere det kulturpolitiske området som folkbiblioteka er ein
del av. Folkbiblioteka har viktige offentligheitsfunksjoner og
står i den sammanhengen i ved sida av andre samfunns-
institusjonar som har liknande oppgåver, men dei er samtidigt
spesifikke profesjonsinstitusjoner med særintresser.46

Jesper Ducander är en av dem som använt sig av Bourdieus teorier i sin magisteruppsats
Quo vadis bibliotekarie?: bibliotekarierollen utifrån en analys av de fyra
utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige. Uppsatsens syfte är att
utifrån en analys av de fyra utbildningar som finns inom biblioteks- och
informationsvetenskap i Sverige beskriva bibliotekarierollen och bibliotekariernas
yrkesidentitet. Undersökningsmaterialet bestod av utbildningsbeskrivningar, kursplaner,
intervjuer med den utbildningsansvarige på respektive ort, enkätsvar från studenter och
intervjuer med bibliotekarier. Han har använt sig av Bourdieus termer vid analysen av
utbildningarna och främst begreppen fält, doxa, symboliskt kapital och habitus.
Ducander förklarar sitt teorival på följande sätt:

Jag är inte sociolog och har därför inte den inblick i ämnet som
skulle krävas för att göra en analys i ”Bourdieuansk” anda.
[…] Jag gör därför en egen definition av begreppen och
använder dem på ett sätt som passar för mitt ämne. Jag tycker

                                                
44 Seldén 1999 s. 13
45 Vestheim 1997 s. 119 f.
46 Ibid. s. 126
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inte detta är orimligt med tanke på att Bourdieus begrepp inte
bara använts inom sociologi, utan även inom antropologi,
etnologi, filosofi och litteraturvetenskap.47

Bourdieus tankar har, som ovan nämnts, inspirerat flera forskare inom biblioteks- och
informationsvetenskap och det har visat sig att Bourdieus begrepp är användbara
redskap även inom detta forskningsområde.

                                                
47 Ducander 1997 s. 8
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5 Barnbibliotekens utveckling från 1970-talet

I detta kapitel beskrivs hur bibliotekens verksamhet för barn framställs i av oss utvald
litteratur från 1970-talets början fram till 1990-talets slut. Kapitlet ger en förförståelse
för hur verksamheten beskrivs ur ett barnbibliotekarieperspektiv och presenterar även en
bild av fältets doxa.

5.1 Kultur för alla – 1970-talet

Synpunkterna om var tyngdpunkten i barnverksamheten på barnbiblioteken ska ligga
har skiftat under de senaste årtiondena. Det ekonomiska läget och klimatet som rådde i
samhället under de olika perioderna har till stor del påverkat dessa synpunkter. Gerd
Hillman skriver i boken Barnbiblioteket – en resurs om nyorienteringen som skedde
inom kulturpolitiken på 70-talet. Denna nya kultursyn lades 1974 fram i de
kulturpolitiska målen. Samma höst tillsattes också en arbetsgrupp kallad
barnkulturgruppen, inom utbildningsdepartementet. Statens kulturråd (KUR) hade
tidigare vid publiceringen av rapporten Ny kulturpolitik 1972 fått kritik för att barnens
kultursituation inte fått tillräckligt med utrymme.48

Klas Eklund skriver i Vår ekonomi: en introduktion till samhällsekonomin att Sverige
under 70-talet hade en ekonomisk kris som bland annat härrörde från att den svenska
ekonomin inte klarat av att anpassa sig tillräckligt snabbt till de förändrade
tillväxtförutsättningarna och den rådande oljekrisen.49 I Barnbiblioteket – en resurs talar
Kerstin Ullander i kapitlet ”Barnbiblioteket – värt att satsa på” om 70-talets kärva
ekonomi och att detta ledde till åtstramningar inom kommunen. De barnbibliotekarier
som fanns var ojämnt fördelade över landet och det var ont om fackutbildad personal.50

I skriften Böcker för barn pekade författarna på att samhällets krav på bibliotekets
barnverksamhet ökade under 70-talet. Kunskapen om barns behov och medvetenheten
om den dåliga kultursituation som rådde för barn bidrog till en utveckling av
barnbiblioteksverksamheten. Personalresurserna var otillräckliga men trots bristande
resurser utvecklade många barnbibliotek nya verksamheter och arbetssätt.51

I boken Barnspåret: idébok för bibliotek beskriver Kerstin Rydsjö bibliotekens
verksamhet för barn i kapitlet ”Barnspåret i backspegeln” på följande sätt:

Från 70-talet och framåt utvecklades barnverksamheten till en
hörnsten i folkbiblioteket.52

I slutet av 60-talet och i början av 70-talet hade biblioteken sina rekordår, då planerades
och byggdes nya bibliotek, samtidigt som nya medier och verksamhetsformer
utvecklades.53 Att det var på detta viset framgår också i rapporten Barnbokens ställning
– inom biblioteksväsendet och inom barnomsorgen där bibliotekens gynnsamma

                                                
48 Hillman 1977 s. 12 f.
49 För vidare diskussion se Eklund 1993 s. 399 f.
50 Ullander 1977 s. 28
51 Hillman et al. 1982 s. 23
52 Rydsjö 1994 s. 18
53 Ibid. s. 16
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utveckling under 70-talet beskrivs, utifrån att barnavdelningar byggdes,
barnbibliotekarier anställdes och bokbestånd förnyades.54 De statliga kulturanslagen
ökade, trots den ekonomiska krisen, kraftigt under 70-talet men även landsting och
kommuner ökade sina kulturutgifter under denna period. Efter inrättandet av de
kulturpolitiska målen 1974 följde en period av intensivt reformarbete och drygt ett
decennium senare hade flertalet kulturområden berörts av detta arbete.55

Barnbibliotekskonsulenter började tillsättas på länsbiblioteken 1975 och deras främsta
uppgift var att se till att det inrättades barnbibliotekarietjänster i alla kommuner. De
skulle också fungera som samordnare och kontaktpersoner för länets
barnbibliotekarier.56

Ulf Dittmer förklarar i boken Barn i bibliotek – en idéhandbok om aktivitet och
samarbetsformer  från 1972 den allmänkulturella verksamheten på bibliotek som följer:

En viktig orsak till att den allmänkulturella verksamheten
startades på biblioteken var bl a det värde, som
kulturaktiviteterna bedömdes ha för bibliotekens
attraktionskraft. Detta värde har visat sig vara ännu större på
barn- och ungdomssidan, eftersom man där vänder sig till en
målgrupp, som annars i många fall saknar en naturlig
motivation för biblioteksbesök.57

Den önskvärda biblioteksmiljön på ett större bibliotek skulle gärna innefatta
aktivitetsrum, kladdrum, rum för sagostund, dockteater, filmvisning och barnteater och
tysta rum. I rummen skulle böcker, skivor, ljudband, kassetter, TV, spel, pussel,
leksaker med mera finnas för utnyttjande. Det betonades att biblioteket inte enbart
skulle bestå av böcker utan möjligheten skulle finnas att välja andra sysselsättningar.
Det övriga biblioteksarbetet ansågs inte kräva lika mycket aktivitet och initiativförmåga
hos personalen som det dagliga arbetet med barnverksamheten gjorde.58

En specialgrupp inom Sveriges allmänna biblioteksförening (SAB) upprättade 1975/76
en målsättningsplan för barnbibliotek. Den innehöll ett flertal punkter där den första sa
att barnbibliotekens mål ska vara att nå ut till alla barn. Ett annat av målen var:

Barnbibliotekets mediautbud bör syfta till att motverka
kommersialismens negativa verkningar och skapa ett alternativt
utbud samt söka ändra efterfrågemönstret.59

I Barnbiblioteket – en resurs från 1977 beskriver Hillman hur barnkulturen kommit i
fokus. Under 60-talet började det föras en mer medveten debatt om barns kulturbehov.
Det kulturutbud som fanns för barn på 60-talet var styrt av kommersiella krafter och
samma klimat rådde även tio år senare.60 Författaren menade att barn

(…) är utsatta för medvetandeindustrins
indoktrineringskampanjer.61

                                                
54 Barnbokens ställning 1996 s. 5
55 Kulturpolitik i praktiken 1993 s. 12
56 Nilsson 1994 s. 26 f.
57 Dittmer 1972 s. 8
58 Ahlén 1972 s. 30 f.
59 Rydsjö 1994 s. 17
60 Hillman 1977 s. 11
61 Ibid.
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En målsättning för barnkulturen efterlystes 1977 i den kultursituation som då rådde.62 I
en artikel från 1998 beskrivs den nuvarande situationen:

Hur kommer det sig att det i stort sett är samma personer som
är aktiva nu som när Fem myror var fler än fyra elefanter (…).
Inget ont om grånande eldsjälar, de brinner alltjämnt (…).63

Annina Rabe och Marianne Steinsaphir anser att de människor som engagerade sig i
arbetet med barnkulturen på 70-talet fortfarande ser ut att vara de som kämpar för
barnverksamheten på biblioteken idag.64 Det verkar som om biblioteken hade sin mest
blomstrande tid i början av 70-talet och att mycket av arbetet legat till grund för nutida
barnkultur.

5.2 Den goda litteraturen – 1980-talet

Den svenska ekonomin speglades under 80-talet av stark tillväxt, låg arbetslöshet och
hög inflation. Under de första åren var det dock en viss ekonomisk oro i Sverige. Både
1981 och 1982 devalveras den svenska kronan i ett försök att få ordning på den svenska
ekonomin och öka tillväxten. Detta lyckades och ekonomin började återhämta sig med
god draghjälp av den internationella konjunkturens uppgång.65

Utbyggnaden av folkbiblioteken och dess verksamhet fortsatte under 80-talet.66

Kulturanslagen, både på statlig och kommunal nivå, fortsatte att öka men dämpades i
jämförelse med ökningen under 70-talet.67 Det kärva ekonomiska läget i början av 80-
talet verkar inte påverkat biblioteken i så stor utsträckning. I Passa upp, passa, passa
vidare…?: handbok för barnbibliotek, som gavs ut 1982, nämns dock att den
försämrade ekonomin hade en viss inverkan på den tyngdpunktsförskjutning i
barnbiblioteksverksamheten som ägde rum i början av 80-talet.68

Tyngdpunkten i barnbiblioteksarbetet flyttades från den allmänkulturella verksamheten
till litteraturförmedling av barnboken. 1974-års kulturpolitiska mål spelade en stor roll i
arbetet på barnavdelningarna och i litteraturen går det att utläsa att barnbibliotekarierna
lade stor vikt vid att motverka kommersialismens negativa verkningar. Detta gjordes
genom att lyfta fram det tryckta mediet; barnboken. I Passa upp, passa, passa vidare…?
ges denna handbok i barnbiblioteksarbete den alternativa titeln: ”Till pappersbokens
försvar”.69 Boken stod i centrum under 80-talet och diskussioner fördes kring vilka
medier som skulle finnas tillgängliga på barnbiblioteket. Videons intåg i de svenska
hemmen var något barnbibliotekarier förfasade sig över och musikkassetterna
ifrågasattes. Dess vara eller inte vara på barnavdelningarna diskuterades.70

                                                
62 Ibid. s. 12
63Rabe & Steinsaphir 1998 s. 3
64 Ibid. s. 3
65 För vidare diskussion se Eklund 1993 s. 411 ff.
66 Kulturpolitik i praktiken 1997 s. 71
67 Råd att ha eller råd att vara utan 1993 s. 21 f.
68 Passa upp, passa, passa vidare…? 1982 s. 9
69 Ibid. s. 7
70 För vidare diskussion se kap. 3 i Passa upp, passa, passa vidare…? 1982
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Den goda barnlitteraturen skulle förmedlas och honnörsorden blev samarbete och
uppsökande verksamhet. I Passa upp, passa, passa vidare…? kan vi läsa att:

Det uppsökande arbetet är ett upplysningsarbete som är precis
lika viktigt som eller kanske ännu viktigare än bibliotekets
interna informationsverksamhet. Den senare är efterfrågestyrd
medan det uppsökande arbetet är aktivt och målstyrt.71

Samarbetet som utvecklats under 70-talet mellan biblioteken och förskolorna, skolorna
och barnavårdscentralerna fördjupades. Barnbibliotekarierna gick ut och bokpratade för
elever, lärare och föräldrar. Frågor rörande läsningens betydelse för barnens
språkutveckling diskuterades. Andra frågor som ansågs viktiga var hur förskolan och
skolan fick tag på böcker och information om barnlitteratur.72 Ett led i det fördjupade
samarbetet var för biblioteken att sätta ihop grupper som kunde diskutera dessa frågor
och på vissa orter inrättades bokombud på förskolorna.73

Som ovan nämnts spelade den kärva ekonomin i början av 80-talet en viss roll i
tyngdpunktsförskjutningen från den allmänkulturella verksamheten till boken. Det går
inte att utläsa i klartext vad biblioteken var tvungna att skära ner på, men alla de
aktiviteter som fanns att tillgå på barnavdelningarna under 70-talet måste ha varit
kostnadskrävande. Barnkulturen glömdes dock ej bort, men biblioteken och
bibliotekariernas roll i förmedlingen av kultur till barn ifrågasattes. Återigen betonades
samarbetet mellan olika institutioner och kommunala nämnder. Barnkulturgrupper som
planerade och informerade om barnkultur inom varje kommun var ett förslag som lades
fram i Passa upp, passa, passa vidare…?.74 I SAB:s målsättning för barnbiblioteken
som utarbetades under 70-talet står det att läsa att de ska nå alla barn. 75 För att nå detta
mål var den uppsökande verksamheten mycket viktig och när 80-tal övergick till 90-tal
nådde denna verksamhet 70% av förskolorna och fritidshemmen.76

Ett av de viktigaste dokumenten för folkbiblioteken under 80-talet var
Folkbiblioteksutredningen i vilken ansvaret för böcker och läsning sågs som
folkbibliotekets främsta kulturuppgift. Folkbiblioteken skulle öka tillgängligheten till
litteratur och en viktig metod ansågs det uppsökande arbetet vara. Detta var något
barnbibliotekarierna redan arbetade med och folkbiblioteksutredningen ställde dem ej
inför några nya utmaningar.77

Mot slutet av 80-talet överhettades den svenska ekonomin. Inflationen fortsatte att stiga
trots försök till dämpning och det var bland annat detta som ledde oss in i 90-talet och
dess lågkonjunktur.78

5.3 Läslust i nedskärningstider – 1990-talet

                                                
71 Passa upp, passa, passa vidare…? 1982 s. 61
72 Ibid. s. 61 ff.
73 För vidare diskussion se Gisselquist 1987 s. 326
74 Passa upp, passa, passa vidare…? 1982 s. 83f.
75 Rydsjö 1994 s. 16
76 Barnbokens ställning 1996 s. 10
77 Rydsjö 1994 s. 18 f.
78 För vidare diskussion se Eklund 1993 s. 419 ff.
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Överhettningen på den svenska ekonomiska marknaden ledde till att räntorna steg
kraftigt, budgetunderskottet växte och arbetslösheten ökade. Det allt större
budgetunderskottet ledde till nedskärningar inom den offentliga sektorn.79 År 1992
påbörjades nedskärningarna inom biblioteksområdet vilket innebar att filialer och
bokbussar lades ner, barnbibliotekarietjänster drogs in, anslag för bokinköp och
programverksamhet minskade.80

I slutet av 70-talet hade barnbibliotekskonsulenttjänster tillsatts i alla län och dessa hade
kommit att spela en stor roll för barnbiblioteksarbetet och tillsättandet av
barnbibliotekarietjänster i kommunerna. Dessa konsulenttjänster var bland det första
som hotades när besparingskraven kom i början av 90-talet. År 1990 hade redan flera
tjänster dragits in eller bantats ner. Konsulenttjänsterna ansågs ej längre nödvändiga
eftersom man ansåg att barnverksamheten fungerade bra.81 Fler konsulenttjänster kom
att försvinna och många av de tjänster som fanns kvar fick utvidgade ansvarsområden
vilket innebar att tiden för barnbiblioteksfrågor minskade.82

Nedskärningarna på biblioteken och inom barnomsorg och skola ledde till att
samarbetet dem emellan avtog eller upphörde. Andelen förskolor och fritidshem som
nåddes av den uppsökande verksamheten var 1990 70% och efter ett par år av
besparingskrav nåddes endast hälften. I 20 kommuner hade verksamheten helt upphört.
Samtidigt lades 10% av filialbiblioteken och 14% av bokbussarna ner. Folkbibliotekens
inköp av barnböcker minskade med en dryg fjärdedel.83

I Råd att ha eller råd att vara utan: en studie i kulturens plats i den kommunala
omstöpningen oroar sig författarna för vad folkbibliotekens minskade inköp av
barnböcker kommer innebära för den svenska barnboksutgivningen eftersom
biblioteken är viktiga kunder för barnboksförlagen.84 Tre år senare, 1996, kom Statens
kulturråds rapport, Barnbokens ställning, där en alltifrån ljus bild av
barnboksmarknaden och barns tillgång till böcker presenterades. Försäljningen av
barnböcker minskade med nästan en fjärdedel mellan 1990 och 1994. Titelbredden och
upplagestorleken minskade, eftersom förlagen inte vågade satsa på barnböcker.85 Barns
tillgång till böcker minskade både i hemmen, på biblioteken och inom barnomsorgen.
Detta tillsammans med den ökade tillgången till andra medier medförde att läsningen
som aktivitet minskade bland barnen. Andelen läsare bland de små barnen minskade
mellan 1984 och 1992 med över 10% och lästiden från 32 till 20 minuter per dag.86

I Barnbokens ställning framkommer att de pengar som har funnits tillgängliga i
bibliotekens snålt tilltagna budgetar har varit tvungna att gå till den nödvändiga
uppbyggnaden av informationsteknologin. Detta har inneburit att personal på
biblioteken har blivit tvungna att ägna arbetstid åt andra uppgifter än vad de från början
anställdes för. Konsekvenser har bland annat varit att informationsdiskar på
barnavdelningarna fått stå obemannade och färre studiebesök av skolor och förskolor
har kunnat tas emot. Den informationsteknologiska uppbyggnaden är viktig för alla

                                                
79 För vidare diskussion se Eklund 1993 s. 434 ff.
80 Råd att ha eller råd att vara utan 1993 s. 45
81 Corneliuson  1990 s. 140
82 Rydsjö 1994 s. 19
83 Barnbokens ställning 1996 s. 10
84 Råd att ha eller råd att vara utan 1993 s. 46
85 Barnbokens ställning 1996 s. 26
86 Ibid. s. 21
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delar inom biblioteken, både forskare och barn kan dra nytta av den nya tekniken. Det
var dock olyckligt att denna utvecklingsprocess kom samtidigt som ekonomin var dålig
och besparingar nödvändiga. Det innebar att andra verksamheter blev lidande.87

I Barnbokens ställning talades det om att läsningens betydelse för språkutvecklingen
betonades allt mer under 90-talet. Alla var överens om att biblioteken spelade en viktig
roll, men nedskärningarna gjordes planlöst och kortsiktigt vilket drabbade
barnbiblioteksverksamheten och barnen hårt.88 Dock arbetades det med läsfrämjande
arbete på många bibliotek runt om i landet. Några goda exempel som bör lyftas fram är
BokNallen i Markaryd, Den röda boktråden i Trelleborg och Mormors lilla kråka i
Göteborgs och Bohus län.89

Resultaten av Statens Kulturråds undersökning av barnbokens ställning i Sverige blev
ett skrämselskott och pengar sköts till. Från och med 1997 fördelar KUR på uppdrag av
riksdagen ut bidrag till läsfrämjande arbete riktat mot barn. Dessutom inrättades ett
årligt inköpsstöd på 25 miljoner kronor till folk- och skolbibliotekens inköp av
barnlitteratur.90

I och med de extra anslagen startades flera läsfrämjande projekt och de som redan var
igång fick möjlighet att få tillskott i kassan. Projekt startades både landsomfattande och
lokalt. Ett lokalt projekt var På samma plattform - barn och barnböcker i Nässjö. I
Nässjö kommun hade den uppsökande verksamheten för förskolebarn och till
barnavårdscentraler lagts ner. Bidragen till det läsfrämjande arbetet gjorde det möjligt
att återuppta kontakterna mellan förskolor, barnavårdscentraler och bibliotek.91

När Barnbokens ställning kom 1996 diskuterades Kulturutredningens förslag till en
bibliotekslag runt om i landet. Statens kulturråd var dock ej nöjda med utformningen av
lagen, de ville tydliggöra bibliotekets ansvar för barn och att bokläsningens betydelse
för den tidiga språkutvecklingen skulle nämnas.92 I Bibliotekslagen, som trädde i kraft
1997, finns en särskild paragraf som lyfter fram ansvaret för barn.

9§ Folk- och skolbibliotek skall ägna särskild uppmärksamhet åt
barn och ungdomar genom att erbjuda böcker,
informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov
för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.93

Bibliotekslagen var ett viktigt dokument för folkbiblioteken under 90-talet.

De stora ekonomiska nedskärningarna inom biblioteksområdet ledde till minskade
resurser på barnbiblioteken. Trots detta präglades arbetet på barnavdelningarna under
90-talet av det läsfrämjande arbetet och intåget av den nya informationsteknologin på
biblioteken.

Denna inblick i biblioteksfältet ur barnbibliotekarieperspektiv under de tre senaste
decennierna förmedlar även en bild av barnbibliotekariernas doxa. I analyskapitlet

                                                
87 Ibid. s. 40
88 Barnbokens ställning 1996 s. 39 f.
89 Ibid. s. 57 ff.
90 Hågård 1999 s. 26 f.
91 Billvén 1998 s. 47
92 Barnbokens ställning 1996 s. 15 f.
93 SFS 1996:1596 1996 s. 2956
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redogör vi för hur denna bild stämmer överens med den doxa våra informanter
förmedlat under intervjuerna.
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6 Presentation av informanter

Vi ger här en kort presentation av våra informanter för att underlätta läsningen av de
återstående delarna av uppsatsen. När vi i redovisnings- och analyskapitlet talar om
större och mindre bibliotek sätter vi det i relation till städernas storlek vilket även
avspeglar biblioteksstorleken. Till de större biblioteken räknar vi dem som ligger i de
två städer med mer än 100 000 invånare och de övriga städernas bibliotek betecknas
som mindre.

6.1 Barnbibliotekarier

Bibliotekarierna i Län 1 har vi gett namnen Björn, Britta och Bosse och de arbetar på tre
olika folkbibliotek, varav ett har länsbiblioteksfunktion och ett är integrerat med ett
gymnasiebibliotek. Björn började arbeta som barnbibliotekarie i mitten av 80-talet och
har sedan dess varit på samma arbetsplats. Britta har varit verksam som
barnbibliotekarie på sin nuvarande arbetsplats sedan slutet av 80-talet medan Bosse fick
sin första anställning som barnbibliotekarie i mitten av 70-talet. Han bytte dock
arbetsplats efter ett par år och arbetar fortfarande kvar.

I Län 2 har bibliotekarierna fått de fingerade namnen Beatrice, Bodil och Bella och de
är anställda på två folkbibliotek varav ett har länsbiblioteksfunktion. Beatrice och Bodil
är kollegor på samma arbetsplats. Bodil har haft en barnbibliotekarietjänst där sedan
mitten av 70-talet och Beatrice från början av 80-talet. Bella har arbetat som
barnbibliotekarie sedan slutet av 90-talet men har tidigare under flera år arbetat på
bibliotek.

6.2 Chefer

De chefer vi intervjuat har haft tjänstetitel, bibliotekschef eller biblioteks- och
kulturchef. För att underlätta läsningen av redovisnings- och analyskapitlen har vi valt
att använda oss av beteckningarna chef eller bibliotekschef.

Carina, Christer och Carl innehar alla chefstjänster i Län 1. Carina har sedan sin
bibliotekarieexamen i mitten av 70-talet arbetat som bibliotekschef och hon har varit på
sin nuvarande arbetsplats sedan slutet av 80-talet. Christer gick ut Bibliotekshögskolan i
slutet av 70-talet och fick sin första chefstjänst i början av 80-talet på det bibliotek där
han fortfarande arbetar. Carl vikarierar för närvarande som chef på den arbetsplats där
han arbetat som bibliotekarie sedan slutet av 80-talet.

I Län 2 arbetar Clas och Cecilia som chefer. Clas avslutade sin studier vid
Bibliotekshögskolan i mitten av 70-talet och fick sin första tjänst som bibliotekschef på
sin nuvarande arbetsplats i början av 80-talet. Cecilia arbetar sedan slutet av 80-talet
som bibliotekschef och var färdigutbildad bibliotekarie i början av 70-talet.
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6.3 Bibliotekskonsulenter

De bibliotekskonsulenter vi intervjuat har särskilt ansvar för barnverksamhet men de har
även andra ansvarsområden. Detta innebär att deras tjänster ej är renodlade
barnbibliotekskonsulenttjänster. Vi har i uppsatsen valt att omnämna dem som
konsulent eller bibliotekskonsulent.

Bibliotekskonsulenterna har vi gett namnen Kristina och Katarina. Kristina har arbetat
som bibliotekskonsulent på sin nuvarande arbetsplats sedan slutet av 70-talet och
Katarina sedan andra hälften av 90-talet.



26

7 Redovisning

I följande kapitel kommer det empiriska materialet att redovisas i olika teman vilka
härrör från intervjufrågorna (se Bilaga 1). Varje delkapitel avslutas med en kort
sammanfattning. De teman som tas upp är:

• Begreppet barnbibliotekarie: Vad menar informanterna med begreppet
barnbibliotekarie?

• Arbetsuppgifter och ansvarsområden: Vilka arbetsuppgifter och ansvarsområden
ingår i barnbibliotekarietjänsten?

• Tyngdpunkten och det viktigaste i arbetet: Var ligger tyngdpunkten och vad anses
viktigast i det dagliga arbetet?

• Programverksamhet och projekt: Vilken programverksamhet bedrivs på
bibliotekens barnavdelningar och vilka projekt är barnbibliotekarierna involverade
i?

• Lärarnas intresse: Vilket intresse visar lärarna för den verksamhet biblioteket
erbjuder?

• Barnverksamhetens utveckling och IT-påverkan: Hur har arbetet utvecklats under
90-talet och vilken inverkan har informationsteknologin haft på verksamheten?

• Måldokument och verksamhetsplan – kommun, politiker, nämnder: Finns
måldokument och verksamhetsplaner utformade för biblioteken och vilket intresse
visar kommunpolitikerna?

• Barnbibliotekarien en ensamarbetare – eller?: Upplever barnbibliotekarierna sig
som ensamarbetare och vilken kontakt har de med barnbibliotekarier på andra
bibliotek?

•  Arbete över gränserna: I hur stor utsträckning arbetar bibliotekspersonalen över
avdelningsgränserna och hur upplevs stämningen på biblioteket? Förekommer det
några grupperingar av personalen på arbetsplatsen?

• Barnbibliotekariens möjlighet att göra sin röst hörd: Känner barnbibliotekarierna
att de har möjlighet att föra fram sina åsikter på arbetsplatsen? Intresserar sig
lokalpressen för bibliotekets barnverksamhet och hörs barnbibliotekarierna i
kulturdebatten?

• Barnbibliotekariens status: Vilken status anser informanterna att
barnbibliotekarieyrket har?

7.1 Begreppet barnbibliotekarie

Barnbibliotekarieinformanterna fick frågan: Vad lägger du in i begreppet
barnbibliotekarie? Detta visade sig vara en svår fråga att besvara, alla kom dock med
något svar efter en liten stunds betänketid. Svaren varierade något men alla ansåg att en
barnbibliotekarie är till för barnen, som Beatrice uttrycker det:

En bibliotekarie som framförallt arbetar med och för barn.94

Björn anser att barnbibliotekarie är ett diffust begrepp men att det främst innebär att
vara en bibliotekarie som är inriktad mot barn.
                                                
94 Intervju med barnbibliotekarie Beatrice 000209
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I barnbibliotekariebegreppet lägger flera av informanterna in en aspekt som är nära
knuten till deras arbetsuppgifter och vad de vill uppnå med verksamheten. För Bodil
handlar det mycket om att ge barnen ett språk, att hitta de böcker som lockar till läsning
för nybörjaren, den mest läsovillige och den kräsna storläsaren. Bella kopplar begreppet
barnbibliotekarie till ansvaret för barnavdelningen i allt från planering och inköp till att
besvara frågor rörande barnböcker.

Britta anser att barnbibliotekariebegreppet innebär att upprätthålla kontakten med
barnen och de institutioner där barn vistas.

Ja, det är mycket med, kontakt med skola och barn
överhuvudtaget, daghem och dagbarnvårdare och barnteater,
jag tycker det är rätt mycket barnkultur när jag säger
barnbibliotekarie och kanske mer folkbibliotekarie än
skolbibliotekarie.95

För Britta är ordet barnbibliotekarie även nära förknippat med barnkultur, att vara den i
kommunen som ansvarar för barnkulturevenemangen.

Att vara barnbibliotekarie innebär enligt våra informanter att sätta barnen i centrum,
som Bosse uttrycker det:

(…) jag tänker inget annat än att man är till för barnens skull.96

7.2 Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Vilka är barnbibliotekariens arbetsuppgifter? Informanterna hade svårigheter att tala om
vilka specifika arbetsuppgifter de har som barnbibliotekarier. Beroende på bibliotekets
storlek kan arbetsuppgifterna variera. På ett mindre bibliotek får de renodlade
barnbibliotekarieuppgifterna ofta stå tillbaka för andra arbetsuppgifter.

Beatrice och Bodil är kollegor på ett större bibliotek och de har både gemensamma och
uppdelade arbetsuppgifter på barnavdelningen. Beatrice har den största delen av den
uppsökande verksamheten som bland annat innebär att hon bokpratar för föräldrar på
förskolor. Hon arbetar också med fortbildning av lärare och förskollärare. När Bodil
beskriver sina arbetsuppgifter nämner hon bokprat, bokuppsättning och arbetet med
depositioner. De säger båda att klassvisningar är något som ingår i arbetet och när det
gäller informationspass har Bodil ungefär dubbelt så många timmar i veckan som
Beatrice. Det finns en separat barninformationsdisk på avdelningen och det innebär att
de endast har sina informationspass där. Detta skiljer biblioteket från de övriga vi
besökt. Biblioteket där Bosse arbetar hade tidigare en upplysningsdisk på
barnavdelningen men den är borttagen sedan flera år och han uttrycker sig så här:

Och så är det barnen som kommer emellan, tycker jag. Så att
dom ser man inte. Det är ju individuellt det där, men vissa ser
dom ju inte alls.97
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Bosse berättar att det är mycket informationspass, 17 timmar i veckan, ibland mer och
han räknar inte dessa till sitt arbete som barnbibliotekarie eftersom barnen så sällan
kommer fram och ställer frågor efter att barnupplysningsdisken tagits bort.

Det är stor skillnad mellan ett större och ett mindre bibliotek i fråga om hur renodlade
barnbibliotekarieuppgifterna är. Britta säger att:

(…) som barnbibliotekarie (…) jobbar man ju på såna här små
bibliotek även som vuxenbibliotekarie mycket.98

Björn som också arbetar på ett mindre bibliotek uttrycker sig så här:

Det har varit besvärligare tidigare kan man väl säga när man
var ensam barnbibliotekarie här. Det fanns en tidsperiod när
jag skulle vara 50% IT-bibliotekarie och 50% barnbibliotekarie
och då blev liksom barnbibliotekariedelen lidande.99

Vid frågan om vilka ansvarsområden de har som barnbibliotekarier skiljer sig svaren
även här mellan de större och mindre biblioteken. Beatrice som arbetar på ett större
bibliotek har ansvar för att bevaka barnavdelningens intresse i ledningsgrupper och på
andra sammanträden. Hon anser att detta är något hon måste göra:

Därför att om inte barnavdelningen är representerad i alla
grupper och konstellationer från dataansvar till visioner för
framtiden så är det världens risk att dom hamnar i bakvattnet
bakom en mycket aktiv vuxenavdelning.100

Hon har också ansvar för fortbildning av lärare och förskollärare. Hennes kollega Bodil
har ansvar för programverksamheten på barnavdelningen. Detta innebär att hon planerar
de program som ska förekomma på barnavdelningen under terminen, vilket tar ett par
veckor i anspråk på våren och hösten. Programansvaret medför även en hel del arbete
med förberedelser såsom affischering och biljettutdelning. Bella arbetar på ett mindre
bibliotek och beskriver sina ansvarsområden som inköp av barnmedier och att i stort sett
ha huvudansvaret för barnavdelningen. Britta förklarar sin situation på liknande sätt,
hon har ansvar för inköp av barnlitteratur och barnkulturen på biblioteket.

Vi frågade informanterna hur mycket tid de har till planering av barnverksamheten. De
flesta av barnbibliotekarierna ansåg att tiden för planering av barnverksamheten är
nästan obefintlig och önskade sig mer planeringstid. Britta förklarar situationen så här:

Det är så där att man springer och kommer på under tiden så
det blir ofta inte riktigt genomtänkt då, man skulle behöva
mycket mer tid till sånt.101

När det gäller planering berättar Bodil att hon gärna vill förbereda sig i god tid och ha
allt klart i förväg medan Beatrice beskriver sin planering på följande sätt:

Jag höll på att säga att det är sånt som man gör på springande
fot medan man rusar runt och samlar ihop böckerna för att det
ska komma en klass om en kvart.102
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Beatrice förklarar att de planerar mer långsiktigt tillsammans inför klassbesök och
liknande. Bodil och Beatrice ser fikapauserna som ett tillfälle då de kan diskutera och
planera. Bosse tycker inte det finns tillräckligt med tid att sitta ner och planera med de
andra på barnavdelningen. Han tycker att de borde kunna ha mer informella kontakter
eftersom de tre barnbibliotekarierna delar arbetsrum. Björn menar att tid finns det väl
alltid men de sätter sig ändå inte ner och planerar och det önskar han att de gjorde i
större utsträckning. På den tid som finns disponerad anser Bella att hon kan planera
verksamheten men det är samtidigt många andra arbetsuppgifter som pockar på
uppmärksamhet.

Finns det någon tid till inläsning av ny barnlitteratur? De svar vi fick var entydiga, tiden
för detta får läggas utanför arbetet. Britta säger att hon läser hemma eller stjäl tid på
arbetet när hon ska förbereda bokprat. Björn menar att inläsning av ny barnlitteratur är
något som görs på fritiden och på frågan om han skulle vilja ha arbetstid avsatt till detta
svarar han:

(…) om man skulle ha behov av det hela känner jag att jag
skulle vara fräck nog att ta den tiden.103

Att det är viktigt att hålla sig à jour med barnlitteraturen kunde alla hålla med om, men
samtidigt räcker tiden inte alltid till för att läsa allt nytt som kommer ut. Bella uttryckte
det så här:

(…) man känner ju att det är ett handikapp om man inte hunnit
läsa alla nya som kommer och naturligtvis inte har läst alla
gamla heller. [skratt] Det är, ja man lär sig acceptera det och
leva med det men det känns inte bra det skulle ju va mycket
lättare och roligare att kunna rekommendera böcker som man
alltid har läst.104

Barnbibliotekariernas arbetsuppgifter varierar beroende på bibliotekets storlek, på de
mindre biblioteken får de rena barnuppgifterna stå tillbaka för det mer vuxeninriktade
arbetet. På de bibliotek där endast en barnbibliotekarie är anställd ansvarar hon/han för
hela bibliotekets barnverksamhet medan ansvarsområdena kan fördelas på de större
arbetsplatserna. Planeringstid är något av en bristvara och något alla
barnbibliotekarieinformanter önskar sig mer av. Inläsningen av ny barnlitteratur får ske
utanför arbetstid vilket ses som en självklarhet av barnbibliotekarierna.

7.3 Tyngdpunkten och det viktigaste i arbetet

Informanterna fick svara på frågan var tyngdpunkten i barnverksamheten legat tidigare
under 70- och 80-talen. Bibliotekskonsulent Kristina berättar att hela den uppsökande
verksamheten kom igång under 70-talet och utvecklades under 80-talet. Det tillsattes
bokpratartjänster och barnbibliotekets betydelse för språket och språkutvecklingen
började diskuteras under 80-talet.
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Ett flertal av informanterna menar att tyngdpunkten på 80-talet låg på uppsökande
verksamhet och bokprat. Bodil säger att den uppsökande verksamheten fortfarande är
viktig men att den inte hinns med i lika stor utsträckning längre. Carl uttrycker sig så
här:

Ja, jag tror det var mer utåtriktad verksamhet då, man gick ut
och prata böcker och så där i större utsträckning. Och man tog
hit teater, det fanns ju mer pengar på den tiden, barnteater, det
förekommer inte idag.105

Björn som arbetar på samma bibliotek som Carl upplever att han tidigare hade mer
pengar att styra med själv och Britta menar att pengarna inte räcker till på samma sätt
längre. Hon säger att tidigare gick mycket tid åt till att stoppa katalogkort men det är
något som förändrats sedan datorns intåg på biblioteket. Beatrice berättar att det skett en
multikulturell utveckling på barnavdelningen de senaste 20 åren och antalet språk de har
barnböcker på har ökat från 15 till 43 stycken.

Beatrice beskriver tyngdpunkten idag på följande sätt:

Det beror på hur man lägger tyngd, det som tynger mig mest är
sammanträdena medan det viktigaste i jobbet [är]
fortbildningsinsatserna tror jag (…). Det roligaste är jobbet
med barn så att det sönderfaller i tre delar där.106

Beatrice tycker att det beror på var tyngdpunkten läggs men säger att det mest
tidskrävande är fortbildningen av lärare och förskollärare medan det uppsökande arbetet
tar en hel del av hennes fritid i anspråk. Bodil menar att tyngdpunkten för hennes del
ligger på yttre tjänst i informationsdisken och på klassvisningar. Hennes arbete med
programverksamheten är koncentrerade till några veckor på våren och hösten och det
kräver då mycket arbete. Bosse anser att det är väldigt mycket yttre tjänst i
upplysningen och att han lägger ned en hel del tid på bokuppsättning och städning av
barnavdelningen. Det händer ofta att han inte hittar de böcker som efterfrågas. Han
strävar därför efter att ha ordning på böckerna eftersom det underlättar när han får
beställningar från skolor och förskolor.

Bella säger att tyngdpunkten ligger på uppbyggnad och utveckling av barnavdelningen.
Hon beskriver sitt arbete på följande sätt:

Samtidigt så har jag mycket upplysningspass och det gäller ju
alla kategorier. Vi är ju bara en bibliotekarie i taget och då har
vi alla frågor, det tycker jag är väldigt roligt att man har den
sidan också naturligtvis.107

Bella anser inte att arbetet i vuxeninformationen påverkar hennes arbete med
barnverksamheten negativt, snarare tvärtom, även om tiden inte alltid räcker till.

Björn beskriver sin situation så här:

Förut var det, jag var tydligare barnbibliotekarie (…) jag är
inte det längre. Och andra grejer som kommit till bara i
arbetssituationen här gör att man har liksom en fot i många
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grejer på gång samtidigt, som gör att man är inte så där
renodlad barnbibliotekarie längre. Jag kan inte säga det,
allmänna bibliotekariegöromål (…). Där hamnar det, sen liksom
sticker det ut vid ett par tillfällen om dan att man är
barnbibliotekarie.108

Björn menar att arbetssituationen kan ha att göra med hur det fungerar på hans
arbetsplats och att det inte alls behöver se likadant ut överallt. Han tycker sig inte kunna
särskilja de rena barnbibliotekarieuppgifterna från de allmänna på vilka tyngdpunkten
ligger.

Britta förklarar att var tyngdpunkten ligger varierar, för tillfället ägnar hon mest tid åt de
två projekt som biblioteket är involverat i. Hon kommer efter en stunds betänketid fram
till att tyngdpunkten ligger på samarbetet med skolan. Bella presenterar det hon anser
vara viktigast på följande sätt:

Det allra viktigaste är att man når ut och att barnen hittar
böckerna. Och framförallt barn och ungdomar som har problem
med läsning naturligtvis, som har särskilda behov.109

Hon försöker prioritera barn med särskilda behov även vid inköp av medier. Bosse
menar att bokprat och läsfrämjande åtgärder är viktiga men han upplever att det blivit
svårare att samarbeta med lärarna vid till exempel författarbesök ute i skolorna. Bodil
förklarar att eftersom inte alla barn kan nås på biblioteket blir lärare, förskollärare och
föräldrar viktiga som förmedlare. Hennes kollega Beatrice tycker även hon att
fortbildningen av lärare och föräldrar är det viktigaste att arbeta med. Beatrice tycker att
det är viktigt att ta barnen på allvar och när hon har klassvisningar genomför hon dem i
dialogform och tycker att den undervisningsformen ger både henne och barnen väldigt
mycket.

Britta skulle gärna se att de små barnen kom oftare till biblioteket och att det lästes mer
för dem där. Hon fortsätter att beskriva det hon anser viktigast:

(…) den här känslan att ungarna själva, att nu är vi på ett
bibliotek och vi får välja och det är inte hela världen att det blev
precis exakt rätt bok (…).Utan att den här lånade jag och den
var fin, så att känslan av att själv kunna låna och det är så här
det går till på ett bibliotek.110

Småbarnsföräldrarna är några hon också saknar på biblioteket men hon menar att de har
ett hektiskt liv och då läggs lätt ansvaret för läsningen på förskolan.

Björn vill beskriva bibliotekets funktion som det viktiga och uttrycker sig så här:

Det jag tycker är viktigast det är ju att ha en mötesplats (…) där
man har dialog. Och mötesplatsen idag börjar bli lite diffus, lite
svårbestämbar och speciellt från bibliotekets sida. När vi utökar
oss med flera antal media. […] Bibliotekets funktion som
bibliotek är väldigt viktig.111

                                                
108 Intervju med barnbibliotekarie Björn 000124
109 Intervju med barnbibliotekarie Bella 000207
110 Intervju med barnbibliotekarie Britta 000126
111 Intervju med barnbibliotekarie Björn 000124



32

Grundtankarna med biblioteket är det viktiga menar Björn, bland annat att den vuxne
besökaren ska känna igen det bibliotek hon/han besökte som barn. Det innebär inte att
bibliotekspersonalen är rädd för att köpa in nya typer av medier eller att skylta på nya
sätt men biblioteket ska vara en bas där besökarna kan känna sig lugna och trygga och
där de vet att de kan få professionell hjälp av personalen.

Från några av bibliotekscheferna fick vi följande svar på vad de anser vara det viktigaste
med barnverksamheten. Cecilia utpekar inte någon skillnad mellan bibliotekets vuxen-
och barnverksamhet i denna fråga utan anser att det viktiga är att biblioteket når alla
människor. Hon tycker att det allra viktigaste är hur man bemöter allmänheten. Carina
uttryckte sig så här:

För barnverksamheten är det ju egentligen allra viktigast att
slussa in barnen som läsare. […] Det är ju liksom deras nyckel
till att bli alltså demokratiska individer jag menar att de rent
lästekniskt fungerar.112

Clas påpekar att biblioteket är en av demokratins hörnstenar och det är den viktigaste
institutionen i samhället där allmänheten har möjlighet att få saklig information.

Tidigare låg tyngdpunkten på det uppsökande arbetet menar de flesta av informanterna.
De anser att tyngdpunkten i arbetet idag varierar. Alla barnbibliotekarierna tycker att det
viktigaste är barnen, att möta dem med respekt och hjälpa dem att hitta fram till
böckerna.

7.4 Programverksamhet och projekt

Verksamheten skiftade vad gäller program och projekt på biblioteken vi besökte.
Somliga hade många och stora projekt på gång medan andra kände att det inte fanns ork
eller pengar till större satsningar. Statens kulturråd har från och med 1997 haft
öronmärkta bidrag för läsfrämjande projekt för barn på totalt 5 miljoner kronor. Dessa
projektpengar har de svenska biblioteken kunnat söka för läsfrämjande projekt sedan
1997. KUR fördelar också sedan 1997 ett årligt inköpsstöd till barnlitteratur på 25
miljoner kronor till landets bibliotek.113 När vi nedan talar om pengar till läsfrämjande
projekt skriver vi projektpengar. Pengarna till inköp benämner vi KUR-pengar även vid
de tillfällen då det varit svårt att uttyda om informanterna syftat på inköps- eller
projektpengar.

På biblioteket där Britta arbetar köptes första året böcker till eleverna i årskurs fem för
projektpengarna och de lät böckerna cirkulera i skolorna i femveckorsintervall. Andra
året projektet var igång köptes böcker in till årskurs sex vilket gav eleverna två år på sig
att få ett bokintresse, enligt Britta. Hon berättar även att de startat ett snarlikt projekt för
sexåringar för att fylla deras bokbehov eftersom det rådde brist på roliga bilderböcker
när de flyttade ut på skolorna. Bok & band är något som köpts in för KUR-pengarna och
de har också cirkulerat i skolorna. Björn talar om ett liknande projekt där elever i
årskurs sex fått läsa böcker och sedan ta ställning till om böckerna ska ingå i skolans
bibliotek. Tanken var att eleverna efter detta skulle kunna gå ut i andra klasser och
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bokprata. Bella har bland annat använt projektpengarna till införskaffande av böcker till
årskurs fyra. Det är ett projekt som pågått i fyra år och hon uttrycker sig så här:

Vi har upplevt att det är en väldigt tacksam åldersgrupp
fyrorna, där vid tio år har de ofta lärt sig läsa så pass att dom
kan läsa en bok utan alltför stor ansträngning.114

Beatrice säger att de lagt upp en mer långsiktig strategi under de tre år de fått KUR-
pengar för att kunna köpa in till alla åldersgrupper, vilket har lyckats. De har nu gått
igenom alla stadier och om de får ytterligare bidrag hoppas hon att det finns något
riktigt bra skolprojekt där pengarna kan satsas. Bosse berättar om ett projekt med
invandrarbarn som biblioteket skulle vara med i men som inte fick statligt bidrag. Han
menar att det överhuvudtaget inte är mycket programverksamhet på barnavdelningen
och det beror på att det inte finns några pengar.

Sagostunden är en programverksamhet som tillfälligt lagts ner på det biblioteket där
Bosse arbetar. Det finns planer på att ha sagostunder på andra språk eftersom det finns
en hel del invandrare i kommunen. De planerar ett samarbete med en dramapedagog
men på grund av praktiska orsaker är det svårt att få igång verksamheten, enligt Bosse.
Bodil berättar att de slutat med de traditionella sagostunderna därför att de inte var
attraktiva och istället har de två dramapedagoger som dramatiserar en saga på
biblioteket. Britta säger att sagostunderna inte fungerat, det kom inga barn. Nu har de
istället var tredje vecka tagit hjälp av gymnasieskolans barn- och fritidsprogram och de
utformar sagostunderna på lite olika sätt med bland annat teater och sång. Bella
beskriver bibliotekets sagostunder som de mer traditionella:

När det gäller (…) sagostund som jag har varje vecka så har jag
ibland gjort ett terminsschema. (…) haft något tema och gjort en
lista med böcker jag ska läsa vid olika tillfällen som föräldrarna
har fått i början på terminen. (…) den här terminen har jag inte
gjort det, bara bestämt att jag ska läsa djursagor och sen gör
jag en lista i slutet på terminen vad vi har läst (…). Så det
varierar lite.115

Bella säger att hon skulle vilja bygga ut samarbetet med förskolan om biblioteket får de
KUR-pengar hon sökt i år. Hon vill bli mer medveten om förskolornas behov, gärna
genom ett bokombud och skulle vilja bygga upp bokbestånd ute på förskolorna.

Bodil berättar att biblioteket har musiklek på lördagar, en programverksamhet som är
mycket uppskattad av föräldrar och barn. Bodil beskriver kvinnan som leder
verksamheten som en riktig vitamininjektion och tycker att det är extra roligt att arbeta
på lördagar.

I stort sett alla biblioteken arbetar med projekt av olika slag och de har fått del av de
projektpengar KUR delar ut. Den programverksamhet som är vanligast förekommande
på barnavdelningarna är sagostund. Denna verksamhet har dock ändrat form på ett par
av biblioteken, sagostunderna har fått inslag av musik och drama. På Bodils och
Beatrices bibliotek förekommer även en aktivitet som kallas musiklek.
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7.5 Lärarnas intresse

Barnbibliotekariernas arbete riktar sig till barn vilka från sjuårsåldern tillbringar en stor
del av sin vakna tid i skolan. Detta är en av anledningarna till att verksamhet riktad mot
skolan är ett vanligt inslag i det arbete barnbibliotekarierna bedriver. Hur uppfattar
barnbibliotekarierna och bibliotekscheferna lärarnas intresse av böcker, läsning och det
barnbibliotekarierna och biblioteket erbjuder?

Intresset hos lärarna varierar, det går inte att dra alla över en kam och säga att lärarna är
intresserade eller ointresserade, vilket våra informanter är överens om. Britta
formulerade sig så här:

Ja, det är olika. Vi kan väl säga att jag har tre skolor som är
riktigt bra att samarbeta med (…) och tre som är ganska bra, de
är positiva men de gör inte så mycket för det. Sen har jag några
stycken som är, ja lite svårare då, som inte är speciellt
intresserade faktiskt, av böcker och så där.116

Lärarnas engagemang kan vara av stor betydelse för hur ett projekt eller en verksamhet
tas emot av en skolklass. Att en oengagerad lärare ger oengagerade elever är något våra
barnbibliotekarieinformanter tycks vara ense om. Bella har märkt detta i samband med
det projekt hon bedriver:

[När jag] kommer ut med dom här lådorna med böcker som
fyrorna ska få och tycker att det ska va roligt att man kommer
dit och berättar om böckerna och att de ska få välja varsin och
eleverna tycker ju det. Men då kan det hända att då passar
läraren på att ta rast och går därifrån (…) det känns ju inte
riktigt bra. […] visar [de inte] större intresse, eller respekt för
hela företaget så brister det (…).117

Carl har erfarenheter som liknar Bellas från sina turer med bokbussen ut till skolor runt
om i kommunen:

(…) a och o är ju att lärarna är intresserade. Är inte lärarna
intresserade blir det ingenting. Så väldigt mycket hänger på
dom, det är barnen också beroende av, har de en engagerad
lärare som tar med barnen ut till bussen och är där under tiden
vi är där så lånar de och läser väldigt mycket. Struntar lärarna
däremot i det och sitter och fikar istället då kommer det inte så
många.118

Engagerar sig inte lärarna för det projekt eller den verksamhet biblioteket erbjuder är
det eleverna som drabbas, enligt våra informanter. Förmår sig inte lärarna att närvara
vid barnbibliotekariens besök i klassen eller att följa med eleverna ut till bokbussen blir
ej verksamheten eller projektet lyckat enligt Carl och Bella.

Christer tycker att lärarna i kommunen är intresserade av böcker och läsning, vilket han
fått erfara både genom sin yrkesroll och som förälder, skönlitteratur och läsning ingår
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som en viktig del i skolarbetet. Christer menar dock att biblioteket och den historiska
staden han bor i kunde användas i större utsträckning i undervisningen men har även en
viss förståelse för att lärarna inte orkar med det eftersom han anser att det krävs mycket
av lärarna om de tillsammans med eleverna ska skapa sina egna läromedel. Christer
påpekar dock att det finns lysande undantag:

Det är ju så att utifrån min horisont (…) [kan man] ibland tycka
att lärarna dåligt utnyttjar vad samhället ger dem i möjligheter
(…). Sen finns det lysande undantag lärare som är fantastiska
på att använda biblioteket.119

För att lärarna ska kunna utnyttja biblioteket krävs att de känner till de resurser som
biblioteket har att erbjuda och att de är öppna för förslag från bibliotekarierna. Bella
berättade om ett klassbesök där läraren inte var medveten om att biblioteket även kunde
tillgodose den lässvage elevens behov, hon uttryckte det så här:

Jag hade nyligen en sjua här som skulle ha, som skulle läsa
varsin skönlitterär bok, svensk författare. Då var det en pojke
som (…) verkade så oengagerad så jag sa; ska inte du ha en
bok, nä han skulle inte det och då säger läraren att han har lite
problem med läsningen. Jaha, sa jag men vi har talböcker, jaha
ja det har ni ja jag ska prata med den och den för hon hjälper
honom med läsningen [sa läraren], istället då som svensklärare
haka på. För det första borde hon veta att det finns den
möjligheten och verkligen uppmuntra honom, men inte ens då
jag sa att det här har vi, nä då skulle hon prata med en annan,
det kändes väldigt tråkigt […]. Den eleven blir väldigt utelämnad
tycker jag, han är ju bara där, hänger med för dom andra ska
låna böcker, det är så det inte får vara.120

Bella anser att eleverna är de som drabbas när lärarnas kunskap om biblioteket brister.

Carina upplever att lärarna ser barnbibliotekarierna som goda och kompetenta
samarbetspartners. Barnbibliotekarierna efterfrågas, och behovet ute på skolorna är stort
vilket flera av våra informanter vittnar om. Skolbiblioteken är på många håll
undermåliga vilket leder till att trycket på folkbiblioteken ökar. Barnbibliotekarierna
tycker det är roligt när lärare intresserar sig och att skolorna gärna ser att de kommer ut
och bokpratar men resurserna, både vad gäller personal och ekonomi, räcker inte alltid
till. Beatrice formulerade det så här:

Det här är ett allvarligt problem med skolan, ger man skolan ett
lillfinger så blir man uppäten jämns med axeln.121

Behovet är så stort att arbetet gentemot skolan lätt skulle kunna uppta hela
barnbibliotekariernas arbetstid. Beatrice är en av dem som försöker göra rektorerna
uppmärksamma på behovet och få dem att satsa på väl fungerande skolbibliotek.

Björn anser att samarbetet med lärarna fungerar rätt så bra, men att det är svårare att nå
fram till lärarna och eleverna idag än under hans första år som barnbibliotekarie. Han
tycker sig märka att det i dagsläget krävs mer planering:
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(…) det fungerar rätt så bra men man skulle vilja ha mer utbyte
med dom men det känns på något sätt att man inte riktigt orkar
nå fram. Och även såna grejer som att det kommer studiebesök
till folkbiblioteket, det kräver mer organisation idag än vad det
gjorde förr. Förr var det mer att det hände att man slog ett
telefonsamtal så blev det av, idag kräver det
långtidsplanering.122

Barnbibliotekarierna och ett par av bibliotekscheferna upplever att det finns intresse hos
lärarna av bibliotekets verksamhet men att det även finns lärare som är totalt
ointresserade och passar på att ta rast när barnbibliotekarien gör besök i en skolklass.
Behovet av biblioteket och barnbibliotekariernas kunskap är stort ute i skolorna och de
upplever att de inte alltid räcker till.

7.6 Barnverksamhetens utveckling och IT-påverkan

Hur har barnbibliotekariernas arbete förändrats under 90-talet? Bibliotekskonsulent
Kristina svarade så här:

(…) arbetstiden har urholkats, arbetsuppgifterna har blivit fler,
(…) det betyder alltså då att man måste göra mer saker än rena
barnbibliotekssaker, sen är det ju klart att det skiljer ju om man
jobbar på ett stort än om man jobbar på ett mindre bibliotek
(…). Man har ju alltid fått på mindre eller medelstora bibliotek,
så får man (…) där arbetar man ju i informationen men det har
blivit mer informationsverksamhet, för att kunna täcka upp, man
har kanske fått dubblera informationen (…). Och det innebär då
att det blir mera informationstid på bibliotekarierna. Och då
har man mindre tid över till ren barnbiblioteksverksamhet, det
vill säga man har mindre tid att planera, man har mindre tid att
ta emot barngrupper, man har mindre tid att jobba direkt
uppsökande, framförallt uppsökande och där är den stora
förlusten av barnbiblioteksverksamheten, att den uppsökande
barnbiblioteksverksamheten kan i värsta fall bli eftersatt.123

Ett flertal av informanterna vittnade om liknande erfarenheter så som Kristina beskriver
situationen. Björn menar att det är fler saker som pockar på uppmärksamhet nu än för
femton år sedan och att det har blivit mindre tid till de renodlade
barnbibliotekarieuppgifterna. Bibliotekskonsulent Katarina säger att bibliotekarierna,
även barnbibliotekarierna har väldigt mycket yttre tjänst och att detta tar mycket tid och
kraft vilket hon tror är en orsak till den trötthet många talar om.

Bosse anser att den största förändringen i hans arbete är den stora minskningen av den
uppsökande verksamheten, 1985 hade han 130-140 bokprat och endast 5-6 stycken
1999. Den största anledningen till nedgången, som han ser det, är att biblioteket börjat
ta betalt för bokprat. Carina arbetar som chef på Bosses arbetsplats och hon menar att
barnbibliotekarierna en period överansträngde sig med bokprat. Hon säger att
biblioteket nu medvetet dragit ned på denna verksamhet och skolorna får istället anställa
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en bokpratare vid behov. Bosse menar att efterfrågan finns men att skolorna inte alls är
villiga att betala för bokprat och då stagnerar verksamheten.

Bodil och Beatrice har märkt neddragningarna i skolan genom att flera lärare och elever
kommer till biblioteket där de arbetar och frågar om böcker de ska använda i skolan.
Nedläggningen av kommundelsbibliotek har också skapat ett ökat tryck på biblioteket.
Beatrice berättar att biblioteket nu propagerar mycket för skolbiblioteken och hon har i
första hand talat med rektorerna:

Jag har varit ett par omgångar sista året och pratat med
rektorskollegiet och då säger dom men snälla vän du förstår vi
har inga pengar. Då säger jag (…) det har ni visst det. Det
handlar om prioriteringar ta lite av läromedelsanslaget och
lägg på biblioteket så kan ni snart börja använda det
undersökande arbetssättet som det har pratats om i tio år.
[skratt] Nä, man får vara lite tuff med dom (…).124

Beatrices propagerande för skolbiblioteken har gett resultat och det har precis startats ett
projekt för att rusta upp två skolbibliotek.

Björn uttrycker sig så här när han talar om förändringar i verksamheten:

Men just de här stora grupperna som jag känner igen sen
tidigare då man tog med sig hela avdelningen och traskade hit
och röjde runt en timme på biblioteket och sen gick man nöjda
och glada med två lådor. Det (…) existerar inte i dag.125

Anledningen till att förskolorna har svårare att hinna med att ta sig till biblioteket beror
på att antalet barn i barngrupperna har ökat och personalen minskat, menar Björn. Flera
av informanterna anser att de tydligt har märkt neddragningarna inom barnomsorgen
genom att barngrupperna inte kommer i lika stor utsträckning som tidigare.

En positiv förändring som både Bodil och Bella talar om är den förändrade inställningen
till dyslexi. Bella säger att det tidigare var ett tabubelagt ämne men nu upplever hon
nästan dagligen att hon får frågor från föräldrar, lärare och elever om talböcker och Bok
& band. Dyslexikampanjerna har enligt Bodil ändrat inställningen till dyslexi. Det är ej
längre fult att ha lässvårigheter och hon får nuförtiden oftare frågor om lästränings- och
lättläst material.

Britta berättar att hon märkt en ekonomisk förändring under 90-talet vad gäller
bokanslaget som påverkat inköpen till barnavdelningen:

Men bokanslaget märker jag ju på att förr köpte man kanske sex
böcker om man fick en fin bilderbok (…). Var den riktigt, riktigt
bra köpte man åtta. Nu köper man en möjligen två när det
kommer Alfons och såna här som man vet direkt kommer, jag
menar som går ut direkt. Det finns ju några såna här pärlor nu,
bilderboks, men det är väldigt sällan man kan kosta på sig mer
än en.126
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Carina säger att biblioteket i nedskärningstiderna under 90-talet försökt hålla
mediaanslag och barnverksamhet intakta men att det skurits ned även på barnsidan.

De nya medierna är något som ett flertal informanter menar har förändrat verksamheten
under 90-talet. Video- och CD-utlåningen som kräver snabbare omlåning, vilket skapar
en förhöjd cirkulation, är något Björn anser har påverkat arbetet. Britta tycker att
videoutlåning och bokning av Internetdatorer tar mycket tid och uttrycker sig så här:

Vad ska man säga att man står i en kassa mer (…).127

På frågan om hur IT har påverkat verksamheten var alla eniga om att den har underlättat
arbetet med utlåningen som tidigare tog mycket tid i anspråk. Datoriseringen av
katalogen är något som flera nämner som en positiv utveckling. Beatrice menar att det
faktiskt kan vara bra om datasystemen kraschar ibland för att hålla informationen i
huvudet vid liv. Britta talar även hon om hur lätt det är att förlita sig på datorn och tappa
boktips och dylikt som hon tidigare varit tvungen att hålla i minnet. Björn som varit
speciellt ansvarig för IT på biblioteket där han arbetar upplever att detta tagit mycket tid
från hans arbete som barnbibliotekarie. På de flesta bibliotek har besökarna tillgång till
Internetuppkopplade datorer och på barnavdelningarna möjlighet att prova på olika CD-
ROM spel. Några av biblioteken har även CD-ROM till utlåning.

Informanternas uttalanden vittnar om att nedskärningarna ute i kommunerna är det som
till största del påverkat barnverksamheten under 90-talet. Det har bland annat utmynnat
i mindre anslag, fler arbetsuppgifter för barnbibliotekarien, färre besök av barngrupper.
IT-utvecklingen på biblioteken har underlättat tidigare tidsödande arbete med
katalogkort och liknande uppgifter, menar de flesta, men samtidigt sade en del
informanter att det tagit tid att lära sig och sätta sig in i den nya tekniken. Alla är dock
positivt inställda till datorernas intåg på biblioteket.

7.7 Måldokument och verksamhetsplan - kommun, politiker, nämnder

Av de informanter som svarade på frågan om det finns verksamhetsplaner och
måldokument för biblioteket menade alla att det finns det. Vid närmare eftertanke kom
de flesta fram till att de inte var riktigt nöjda med dokumenten. Christer uttryckte sig på
följande sätt:

Ja, det finns (…) ett verksamhetsdokument för biblioteket och
kulturverksamheten men man kan väl säga att det där ska
egentligen arbetas om. Det görs (…) lite grann löpande men nu
skulle det behövas ett större grepp (…).128

Christer saknar ett dokument som kommunen utformat där kulturverksamhetens
strategiska mål finns nedtecknade. Cecilia ser även hon en brist i att kulturnämnden inte
skrivit något måldokument för kommunens kulturpolitik.

Vid frågan om kommunpolitikernas intresse och vilja att satsa pengar på biblioteket och
barnverksamheten svarade informanterna på liknande sätt. Ett genomgående svar var att
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politikerna gärna pratar om hur viktigt det är att satsa på biblioteket och dess
barnverksamhet men att det inte finns några pengar. Carina svarade så här på frågan:

Nä, om jag ska vara uppriktig så är dom inte det. Dom pratar
mycket men när det kommer till kritan så ger dom inte särskilt
mycket. […] Det blir bara munnens bekännelse, det blir lite tunt
och lite hycklande ibland när dom pratar om hur viktiga
biblioteken är och sen får man nästan inga pengar. 129

Clas som precis lagt fram en ny biblioteksplan beskriver hur han ser på politikernas
medverkan vid formulerandet av dokumenten för biblioteket på följande sätt:

(…) väldigt många av måldokumenten som går igenom sen (…)
fattar man beslut om och sen kommer man ett litet steg på vägen
men den stora förändringen uteblir. […] Och jag säger istället
så här att, så här ser världen ut och dom här förutsättningarna
finns och sen får vi föra en dialog om hur man, vi vill att det ska
se ut. (…) politikerna som ändå ska fatta besluten dom får vara
med och lägga ribban, (…) på basis av dom förutsättningar som
finns.130

Beatrice säger att politikerna vill ha mätbara mål och att det är efter dessa som
verksamhetsplanen utvecklats och målen har vävts in i planen. Cecilia som arbetar på
samma bibliotek talar om att det kan vara viktigt att ställa sig frågan; vad är målet, med
exempelvis bibliotekets inköpspolicy. Clas hävdar istället att det är viktigt att stanna
upp och fråga sig; har vi nått det här målet. Den allmänna meningen bland
informanterna är att det finns ett intresse hos politikerna att satsa på bibliotekets
barnverksamhet men när det väl kommer till kritan finns inte de resurser som behövs.

Bodil upplever att den nuvarande kommunnämnden vill satsa på barnverksamhet genom
att de tillsatt en barnkulturkonsulent. Bella berättade om när det folkbibliotek hon
arbetar på fick besök av kommunpolitikerna.

(…) vi bjöd in (…) för ett år sen dom olika partierna till en liten
debatt kring biblioteksfrågor och kommunalrådet tyckte ju att
när skolorna blev utbyggda, deras skolbibliotek (…) då var vi ju
i princip överflödiga.131

Arbetar bibliotekarierna efter de uppsatta målen i det dagliga arbetet och har
barnbibliotekarierna någon del i utformningen av dem? På denna fråga svarar Bodil att
ibland förmår sig personalen på barnavdelningen att sätta sig ned tillsammans och ha en
planeringsdag om vad de vill göra under året. Britta säger att de mål som finns inbakade
i den dagliga verksamheten är att barnkulturevenemang ska hållas ett visst antal gånger
per år och barnböcker ska köpas in, allt detta för att prioritera barnen. Ett annat mål som
hon strävar efter i sitt dagliga arbete är att arbeta med skolan och ta emot skolklasser.

Vid några av intervjuerna framkom att flera kommuner inte längre har renodlade
kulturnämnder vilket har lett till att intresset för biblioteket från politikernas sida
avtagit. Clas konstaterar:
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(…) från att ha varit en kulturnämnd, när jag började, renodlad
kulturnämnd då hade man ett väldigt stort intresse för
biblioteket (…) biblioteket var själva kärnan i kulturen.132

Clas hävdar också att när nya politiker kom in i nämnden vid bytet till kultur- och
fritidsnämnd för ett par år sedan, förde det med sig nya intressesfärer och biblioteket
hade inte längre samma centrala plats. Den nuvarande ordföranden i nämnden är
däremot mycket intresserad av bibliotekets verksamhet och Clas menar att situationen
nu är bättre än på flera år. Carl påpekar att beroende på arbetsplats inom kultur- och
fritidssektorn antas olika perspektiv, vilket gör det lättare att ibland uppleva den andra
sidan som mer gynnad. Han menar att i år satsar kommunen på en ny isbana och nästa
år har politikerna lovat att det är bibliotekets tur och han hoppas att det i slutändan blir
rättvist.

På de bibliotek vi besökt finns dokument som beskriver verksamheten och dess mål.
Målen är för de flesta dock ej närvarande i det dagliga arbetet. Alla informanterna anser
att politikerna uttrycker ett intresse för biblioteket och barnverksamheten men att de ej
är lika villiga att satsa pengar.

7.8 Barnbibliotekarien en ensamarbetare – eller?

(…) att vara ensam barnbibliotekarie i en kommun är en ganska
jobbig situation i och med att det finns inget givet (…) bollplank
bland övrig bibliotekspersonal utan man blir väldigt mycket
ensamarbetande. Och det här kan i och för sig
barnbibliotekarierna lösa emellanåt, men det är ju inte så säkert
(…).133

Citatet ovan är hämtat från en av våra chefsinformanter, Christer. Han ser
barnbibliotekarierna som ensamarbetare utan någon att bolla idéer med på den egna
arbetsplatsen. Håller barnbibliotekarierna med om detta? Hur löser de problemet med
avsaknad av diskussionspartner på arbetsplatsen?

Barnbibliotekarierna som arbetar på de större biblioteken, med mer än en anställd
barnbibliotekarie, känner sig ej som ensamarbetare. De har naturliga samtalspartners i
sina kollegor på barnavdelningen. På de mindre biblioteken upplever
barnbibliotekarierna sig ibland ensamma i sitt dagliga arbete med barnverksamheten. De
saknar någon att testa tankar och idéer med på den egna arbetsplatsen, men ingen av
dem vi pratat med kände sig isolerad.

Barnbibliotekarierna har skaffat sig ett kontaktnät utanför det egna bibliotekets väggar i
vilket bibliotekskonsulenterna fungerar som spindeln i nätet. Konsulenterna anordnar
arbetsmöten/barnbibliotekariemöten omkring fyra gånger per år på vilka
barnbibliotekarier från hela länet möts. Träffarnas utformning varierar från gång till
gång, de har alltifrån planeringsmötets till fortbildningens form. Vid varje tillfälle finns
avsatt tid till diskussion och information. Barnbibliotekarierna har då möjlighet att testa
sina tankar och idéer på andra barnbibliotekarier och hämta tips och inspiration. Dessa
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sammankomster är mycket uppskattade av barnbibliotekarierna oavsett biblioteks- och
kommunstorlek, vilket nedanstående citat visar:

Hon [bibliotekskonsulenten] bjuder in barn – och
skolbibliotekarier i länet flera gånger per termin för att dryfta
gemensamma frågor och utväxla idéer och det tycker jag är
givande.134

Som det är nu inom länet tycker jag det är utvecklande, för alla
är så aktiva, man sitter inte av det hela.135

Diskussionerna är en viktig del i mötet för barnbibliotekarierna men även
informationsdelen upplevs som mycket angelägen eftersom en del information ej
kommer ut till de enskilda biblioteken. Björn uttryckte det så här:

För det är inte alltid att alla barnärenden går ut även om man
jobbar på ett ställe och är barnbibliotekarie är det inte säkert
att all post, allt material och sånt kommer ut. Det är väldigt bra
att träffas vid och prata om det som finns i luften och vi har ju
någon som jobbar på länsavdelningen som håller ett öga på vad
som händer som kan ta med sig material, varit på kurser och
kan ta med sig saker och ting därifrån som gör att det kommer
oss till del och vi får rätt vinkel på det också om man säger som
så. Hon [bibliotekskonsulenten] har en barnvinkel på det.136

Arbetsmötena/barnbibliotekariemötena ger barnbibliotekarierna möjlighet att hålla sig
informerade om vilka kurser och konferenser som arrangeras och vad som är på gång
inom barnbibliotekarievärlden.

Det är ej enbart på bibliotekskonsulenternas initiativ barnbibliotekarierna har kontakt
med varandra. Genom att ringa och bland annat arrangera gemensamma författarturnéer
skaffar sig barnbibliotekarierna i Län 1 ett välfungerande kontaktnät utanför det egna
bibliotekets väggar. Funderar de över någonting lyfter de telefonluren och ringer någon
av sina barnbibliotekariekollegor på biblioteken runt om i länet. Britta formulerade det
så här:

Och när det är nånting då ringer man ju faktiskt till varandra
och hör med dom andra vad dom tycker, hur dom gör och så.
Och det är ju viktigt att man får ett samarbete för det kan man
ju se att [för] den ena kanske det [inte] passar alls (…) det
sättet att jobba, men [för] en annan kanske det passar bättre.
Då ser man vad dom kan hjälpa oss med, nån som har hållit på
med nåt tidigare som har erfarenhet av det och så.137

Även barnbibliotekarierna i Län 2 kontaktade varandra via telefon och e-post när frågor
uppstod men ej i samma utsträckning som i Län 1.

I de större kommunerna hade barnbibliotekarierna även inom kommunen regelbundna
träffar. Bosse i Län 1 upplevde dessa sammankomster som ganska ineffektiva eftersom
barnbibliotekarierna som deltar i dessa möten ej upplevde sig ha tid till dem.

                                                
134 Intervju med barnbibliotekarie Bella 000207
135 Intervju med barnbibliotekarie Bosse 000128
136 Intervju med barnbibliotekarie Björn 000124
137 Intervju med barnbibliotekarie Britta 000126



42

(…) det är inte nån riktig styrsel på det hela och det skyller vi på
att i X har [det] bantats så mycket att ingen hinner, så dom
kommer motvilligt och har bråttom därifrån.138

För Beatrice och Bodil, som arbetar på ett av biblioteken i Län 2, är träffarna inom
kommunen en källa till inspiration och idéutbyte. Barnbibliotekarierna i deras kommun
träffas en gång i veckan till inköpsmöten under vilka även andra ämnen diskuteras.
Beatrice ord får visa på vad de förutom bokinköp dryftar på dessa sammankomster:

[Vi] pratar också om andra gemensamma angelägenheter, t ex
hur vi ska lägga upp KUR-ansökan i år. Är det nån som har en
pigg idé vad vi ska göra på Bokens vecka? Vad ska vi göra på
Läs 2000? Alla dom här projekten som är på gång av olika slag
och dessutom små (…) rara metodtips.139

De täta träffarna inom kommunen ger möjlighet att ta upp frågor och funderingar som
barnbibliotekarierna inom Län 1 diskuterar över telefon. För Bella är
länssammankomsterna den viktigaste kontakten med övriga barnbibliotekarier.

Skol- och lärarbibliotekariernas arbete riktar sig till samma samhällsgrupp som
barnbibliotekariernas och för några av våra barnbibliotekarieinformanter är de viktiga
kontaktpersoner och samarbetspartners. Britta har goda kontakter med
lärarbibliotekarierna, mycket tack vare det projekt de genomför gemensamt. För Britta
är detta samarbete viktigt eftersom det bildas ett bollplank på hemmaplan, mot vilket
hon kan testa sina idéer och få kommentarer på dem innan hon drar igång en
verksamhet.

Avsaknaden av diskussionspartners för barnbibliotekarierna på de mindre biblioteken
upplevs ej som något större problem eftersom de har goda kontakter med
barnbibliotekarier runt om i länet. De träffas regelbundet på
arbetsmöten/barnbibliotekariemöten där de bland annat diskuterar aktuella frågor och
problem och som bibliotekskonsulent Kristina uttryckte sig:

(…) aldrig att någon är isolerad. Det är det som är så kul med
barnbibliotekarier också, de är utåtriktade människor, man kan
ju prata för sig, tala om och berätta.140

7.9 Arbete över gränserna

Endast ett av de bibliotek vi besökt har en separat barninformationsdisk,
barnbibliotekarierna som tjänstgör i en gemensam informationsdisk arbetar till viss
utsträckning gentemot vuxenbesökare. Barnbibliotekarierna och bibliotekscheferna fick
svara på frågan om arbete över avdelningsgränserna förekom och så var fallet på alla
bibliotek med gemensam informationsdisk.

Det har tidigare framkommit att det bibliotek Bosse arbetar på har haft en separat
barninformationsdisk vilken försvann i samband med datoriseringen och besparingarna
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på biblioteket. Carina arbetar som chef på samma arbetsplats och hon hävdar att det inte
endast var av besparingsskäl som barninformationsdisken försvann utan att det fanns en
tanke bakom. Denna tanke var att få ”allround bibliotekarier” som kunde serva alla
besökarkategorier. Hon tycker sig inte ha stött på något större motstånd hos
barnbibliotekarierna medan vuxenbibliotekarierna har varit svårare att övertyga. Detta
beror enligt Carina på att vuxenbibliotekarierna känner att de brister i kunskap, de
tycker det är besvärligt att rekommendera barnböcker. Den gemensamma disken anser
Carina även vara bra för barnen:

Och det kan vara en poäng för barn att de vet att de kan vända
sig till vem som helst, att det inte har speciella vuxna som är till
för dom utan vem som helst på biblioteket. Plus att det händer
att man går med en vuxenlåntagare till barnfack, t ex jag menar
det är rätt bra att känna till även det beståndet.141

Bosse anser dock att barnen är de som blivit lidande av den nya gemensamma diskens
införande. Han hävdar att vuxenbibliotekarierna inte är tillräckligt kunniga på
barnområdet för att kunna serva dem, vilket även Carinas uttalande vittnar om. Bosse
upplever att han som barnbibliotekarie ska kunna allt på vuxensidan medan
vuxenbibliotekarierna ej behöver känna till barnbeståndet. Barnen får inte längre
professionell hjälp enligt Bosse:

Att förr när det var en barndisk var det ju en barnbibliotekarie
som satt där, nu behöver det inte vara en barnbibliotekarie, vi
kan sitta på fack där uppe och det händer att vi sitter två
barnbibliotekarier samtidigt istället för att fördela gracerna.
Och det är lite jobbigt eftersom då får dom [barnen] inte
professionell hjälp eftersom andra inte kan någonting, det låter
elakt att säga det men det är så. [skratt] Så det är en försämring
som inte fanns förr (…).142

Det är i informationsdisken som det gränsöverskridande arbetet mellan avdelningarna
förekommer på Bosses bibliotek vilket enligt honom själv och det som går att utläsa ur
intervjun med Carina inte fungerar särskilt väl. Både Bosse och vuxenbibliotekarierna
vill återinföra barndisken. Carina vill få ”allround bibliotekarier” medan Bosse ser det
som en nödvändighet att specialisera sig på ett bibliotek av den storleken.

Christer ser det som en självklarhet att barnbibliotekarierna även arbetar med
vuxenfrågor och tvärtom, vilket förekommer i informationsdisken. Britta som är
anställd på samma bibliotek uttryckte sig så här:

Jaa, [utdraget] fast det är svårt att få, så att säga, om jag t ex
bokat in en visning och så blir jag eller barnen sjuka eller nåt
sånt (…) då är det svårt att få någon annan till att göra det och
det kanske mest beror på att alla har en ganska pressad
situation, väldigt mycket att göra hela tiden, det är ingen som
hinner ta det. Så det är väldigt sällan man gör uppgifter så åt
varandra mer renodlat.143
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Britta upplever att arbetet över gränserna är ganska begränsat, det finns ingen tid till att
täcka upp för varandra eftersom alla har fullt upp med sitt eget område. Det är i stort sett
endast i informationsdisken som personalen på biblioteket servar varandras målgrupper.

Biblioteket Bella arbetar på har endast tre anställda bibliotekarier vilket leder till att de
arbetar nära varandra. Vid mer komplicerade frågor som berör någon av de andra
bibliotekariernas områden hänvisas besökaren vidare. Bella upplever att hon får de
flesta frågorna angående barnlitteratur:

(…) jag får i princip alla, inte alla frågor om barnlitteratur men
så fort det inte står på hyllan kan jag säga. Antingen det gäller
teman och ämnen eller ja, lite mer diffusa frågor så slussas dom
till mig.144

Bodil och Beatrice arbetar som tidigare nämnts på ett bibliotek med separat
informationsdisk på barnavdelningen som är skild från vuxenavdelningen. Bodil har
tidigare tjänstgjort i informationsdisken på vuxenavdelningen, men i dagsläget
förekommer inget gränsöverskridande arbete mellan vuxen- och barnavdelningen. På
biblioteket har det dock inrättats en golvtjänst, en person, bibliotekarie eller assistent,
som befinner sig ute i biblioteket och är tillgänglig för besökarna. Beatrice berättar att
om något barn behöver material från vuxenavdelningen ringer de efter den personen så
får han eller hon möta barnet när det kommer in på vuxenavdelningen och hjälpa det till
rätta. Barnavdelningen på Beatrice och Bodils bibliotek är bibliotekets minsta avdelning
vilket gör dem beroende av att alla är friska eftersom det är svårt att få någon att täcka
upp. Bodil formulerade det så här:

(…) vi är en liten avdelning så vi är väldigt beroende av att alla
håller sig friska och står på fötter för att det finns väldigt sällan
någon från vuxenavdelningen som vågar gå ner på
barnavdelningen och ta ett pass.145

På de bibliotek där barnbibliotekarierna tjänstgör i en gemensam informationsdisk
servar de alla kategorier av besökare, de arbetar över avdelningsgränserna. Utanför
informationsdisken är uppdelningen mellan avdelningarna tydligare.

Att det bildas grupperingar på en stor arbetsplats är något Carina ser som ofrånkomligt.
Grupperingarna finns på det bibliotek Carina arbetar, men de är ej så uttalade.
Stämningen bland personalen är både bra och dålig, vilket hon anser vara typiskt för en
så pass stor arbetsplats men hon tror ändå att de flesta är relativt nöjda.

Bosse arbetar på samma bibliotek som Carina och han upplever ibland att
barnavdelningen blir lite bortglömd och exemplifierade med en liten konflikt gällande
bokuppsättningsvagnar:

(…) men bortglömda blir vi fortfarande, vi har
bokuppsättningsvagnar som ingen äger men vi fick inte använda
dom, vi fick köpa egna, då blev chefen arg när hon hörde det
men vi fick ändå köpa egna. Så nu har vi två egna trots att alla
ska vara gemensamma.146
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Enligt Bosse finns ett visst revirtänkande bland personalen vilket innebär att
barnbibliotekarierna håller på sitt. Detta är något som flera av våra informanter vittnar
om. Björn och Carl arbetar på samma bibliotek och upplever en viss uppdelning på
arbetsplatsen. Carl säger att bibliotekarierna är rädda för att kliva över gränsen och
komma in på någon annans område. Björn tycker det är svårt att svara på frågan hur han
upplever relationen till kollegorna på arbetsplatsen och sade så här:

Mm, den var svår att svara på. Det betyder väl det att det inte
känns bra, alltid. […] man vill värna om sitt, man engagerar sig
och ser till att ens egen bit klarar sig.147

Britta och Bella känner inte av några grupperingar på arbetsplatsen och tycker att
stämningen bland personalen är god. Christer anser att personalen är ganska väl
sammansvetsad och tycker som Britta att stämningen på biblioteket är god. Clas är chef
på det bibliotek där Bella arbetar och tycker att stämningen i stort sett är god på
arbetsplatsen men att vissa spänningar finns mellan individer. Det rör sig om allt ifrån
disken i pentryt till magasinsgallring. Anledningen till spänningarna beror bland annat
på att det finns ett nischtänkande på arbetsplatsen som påminner om revirtänkandet
Bosse talade om. Clas uttryckte det så här:

Man kanske nischar in sig lite grann på att man ska jobba med
en speciell sak och sen tycker man att världen utanför är helt
plötsligt inte lika viktig, då kan man kritisera att varför ska den
göra så mycket, eller få så mycket favör för det medan du inte
ser [det jag gör].148

Clas, som är ensam man på biblioteket, tror att det blir mer konflikter på en arbetsplats
med stor dominans av det ena könet. Han tror att spänningarna tänjs ut på ett annat sätt
på blandade arbetsplatser vilket han tyckt sig märka då manliga vikarier har kommit in
på arbetsplatsen:

Jag styrker det med att vi har haft vikarier här ibland då det
kommit in män, man märker att det blir en annan fokusering på
frågor (…), det är positivt.149

Clas anser att om biblioteket ska sträva efter någonting, så är det att få en blandad
personal. Han tycker dock att stämningen på biblioteket är lättsam och att spänningarna
är blygsamma i jämförelse med andra arbetsplatser.

Beatrice och Bodils situation skiljer sig lite ifrån de övrigas på grund av att deras
avdelning ligger en trappa ner från vuxenavdelningarna men samma tendenser
återkommer även i deras svar. Bodil upplever att barnavdelningen ibland kan bli
bortglömd men är noga med att påpeka att de finns med i alla viktiga sammanhang på
biblioteket och kan bevaka sina intressen. Både Beatrice och Bodil upplever att
barnavdelningen blir lite isolerad från det övriga biblioteket. Personalen på
barnavdelningen håller ihop och umgås mycket med varandra vilket gör att de betraktas
som en sluten grupp av de övriga avdelningarna på biblioteket. Beatrice formulerade det
så här:

Man anser att vi är förskräckligt slutna därför att vi alltid
umgås med varandra men det är en följd av att spara tid, att inte
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behöva ta tid till möten på sånt som kan avhandlas över en
kaffekopp.150

Beatrice talar även hon om att barnbibliotekarierna värnar om barnen och sätter dem i
första rummet. De samarbetsgrupper som finns på biblioteket motverkar uppdelningen
mellan avdelningarna, men alla vurmar för sitt.

Vi sitter med (…) på alla ställen där det händer viktiga saker
och det kan man ju säga minskar segregationen men sen är det
så att alla tittar på sitt område och där är inte vi Guds bästa
barn. Jag menar vi prioriterar ju barnen framför allting annat,
så visst blir det en sorts avdelningsslutenhet ändå därför att var
och en vaktar på sin grupp, man vaktar inte på sitt revir utan
man vaktar på intresset för den grupp man servar.151

Relationerna mellan personalen på de olika avdelningarna är goda, anser Beatrice, även
om de i många fall är neutrala. Varken Beatrice eller Bodil upplever några
motsättningar på biblioteket även om de enligt Beatrice ibland ”snackar skit” om de
andra, vilket sker från båda håll och med glimten i ögat.

Stämningen bland personalen på de bibliotek vi besökt upplevs för det mesta som god
trots spänningar, grupperingar och att barnbibliotekarierna ibland känner sig
bortglömda. Flera av barnbibliotekarierna nämnde att de värnade om sin målgrupp och
att vuxenbibliotekarierna värnar om sin. För barnbibliotekarierna är det barnen som står
i centrum och som de vill prioritera, vilket kan leda till en del spänningar och
avundsjuka när de anser att en annan grupp får mer resurser än deras egen. De flesta av
informanterna är vid gott mod och verkar trivas på sina arbetsplatser.

7.10 Barnbibliotekariens möjlighet att göra sin röst hörd

Får barnbibliotekarierna gehör för sina idéer och upplever de att de kan göra sina röster
hörda på arbetsplatsen? Syns barnverksamheten i lokalpressen och omnämns biblioteket
i kulturdebatten?

Biblioteken vi besökt varierar i storlek vilket innebär att arbets- och personalmöten är
utformade på olika sätt. Ovan har framkommit att barnavdelningen är representerad i
alla viktiga sammanhang på Beatrice och Bodils bibliotek och de har där möjlighet att
framföra barnbibliotekariernas åsikter. De upplever inget större problem utan tycker att
den övriga personalen tar lika stor hänsyn till deras åsikter som till någon annans. Skulle
de inte finnas representerade och tala för barnavdelningens bästa känner Bodil och
Beatrice att det finns en risk att de glöms bort.

På de mindre biblioteken träffas hela personalstyrkan till möte ungefär en gång i
veckan. Barnbibliotekarierna har på dessa träffar lika stora möjligheter som de andra i
personalen att föra fram sina åsikter. Hur mycket barnbibliotekarien syns och hörs beror
på individen, hur framåt de är som personer. Ingen av barnbibliotekarierna anser att de
ej har möjlighet att föra fram sina åsikter men känslan av hur de tas emot varierar. Bella
tycker att det finns en stor lyhördhet på arbetsplatsen:
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(…) man kan alltid föra fram sina åsikter och man får ganska
bra respons.152

Personalen är inte alltid överens, vilket Bella inte ser som något problem utan tvärtom
som positivt. Britta känner sig ibland liten på sin arbetsplats och tycker att det kan vara
ganska svårt att få igenom sina idéer:

Jaa, trots att jag nu är ganska gammal så är jag bland de yngre
och det spelar en viss roll. Att man är, ja att man är liten ändå.
Men det gäller att inte ge sig och ha argument och så. Det kan
nog vara kärvt att få igenom idéer, det kan det va.153

Bosse känner att han kan framföra sina åsikter på arbetsplatsen men att det är svårt att få
gehör för idéerna. Han känner också att han inte är lika framåt längre och driver
frågorna lika långt som han gjorde i början av sin karriär:

Jag upplever väl att jag har lagt av i mycket av det här
lobbyarbetet, för man orkar inte driva frågor i motvind. Det är
sånt man orkar i början, det avtar ju. Jag vet att när jag började
på 70-talet så orkade jag skälla ut kulturnämnden och säga
[skratt] att ni är ena dumhuvuden allihop så att jag fick alla på
mig tills dom upptäckte att jag inte var lika dum som jag lät.
[…] Men det är väldigt svårt att få gehör för idéer, det upplever
vi [barnbibliotekarier].154

Barnbibliotekarierna har möjlighet att föra fram sina åsikter på arbetsplatserna, men det
är inte alltid de får gehör för sina tankar och idéer. Hur ser det då ut i lokalpressen? Är
de intresserade av vad som händer på biblioteket och barnavdelningen?

Intresset hos lokalpressen verkar svalt på alla orter vi gjort intervjuer. För att biblioteket
och framförallt barnverksamheten ska synas krävs det att bibliotekspersonalen bjuder in
lokalpressen, men det är inte säkert att de är intresserade då heller. Bella berättade att
när de bjöd in den lokala dagstidningen till en projektavslutning där Ulf Stark var gäst,
kom de inte. Trots att det enligt Bella var en ganska stor händelse på orten och att
biblioteket var fullt av barn, föräldrar och lärare. Lokal-TV dök dock upp när det nästan
var slut och gjorde ett litet inslag.

Beatrice och Bodil upplever att det är lättare att få den största lokala dagstidningen att
skriva om kommundelsbiblioteken än stadsbiblioteket där de arbetar. Bodil menar att
barnverksamheten nästan aldrig uppmärksammas och att tidningen oftare skriver om
vuxensidan. Beatrice anser att det måste till ett större evenemang för att locka tidningen.
TV4:as lokalredaktion hör dock av sig ibland och frågar om de vill medverka i olika
inslag:

Däremot så händer det att dom ringer från TV4 och säger att
bokrean börjar i morgon kan du komma hit och prata lite.155

De har även haft samarbete med radion, då bibliotekarier gav sommarboktips,
barnbibliotekarierna pratade om barnböcker och vuxenbibliotekarierna om
vuxenböcker. Inslag som sändes någon gång i veckan under hela semesterperioden.
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Beatrice upplever lokal-TV som mer intresserade än lokalpressen vilket är tvärtemot
Katarinas erfarenheter:

Dagspressen (…) det är ju inte alltid dom är intresserade men
de är ju mer intresserade än t ex lokal-TV där syns biblioteket
väldigt sällan och barnverksamheten aldrig vad jag vet. Radion
är väl någonstans mittemellan.156

Carl tror att anledningen till pressens svala intresse för biblioteket beror på att
biblioteket finns där hela tiden och att nyhetsvärdet är lågt. Det Carl sa sammanfattar
ganska väl vad informanterna ansåg om lokalpressens intresse:

Biblioteket finns ju där hela tiden och det är inte så mycket
nyhetsvärde i det. […] det är ju inte så att de självmant kommer
och undrar om det händer någonting.157

Barnbibliotekariernas möjlighet att göra sina röster hörda i kulturdebatten beror på om
de ger sig in i debatten och för fram sina åsikter. På de mindre orterna förekommer
knappt någon kulturdebatt och biblioteket betraktas som en självklarhet. Christer
nämner att biblioteket i samband med att de fick nya lokaler var en het politisk fråga
men vanligtvis är intresset för att diskutera biblioteket ganska svalt. Biblioteket
behandlas enligt Christer och flera av våra informanter som en självklarhet och
ifrågasätts inte.

Kristina anser att barnbibliotekarierna i hennes län har stor möjlighet att göra sina röster
hörda i kulturdebatten, mycket tack vare de barnkulturgrupper som finns eller har
funnits ute i kommunerna. För att barnbibliotekarierna ska höras och synas måste de ta
för sig, de har lika stora möjligheter som alla andra, enligt Beatrice. Hennes ord kan ses
som en uppmaning till barnbibliotekarierna att ta utrymme och prata om arbetet de
bedriver och får avsluta detta kapitel:

Det beror på barnbibliotekarierna, dom har precis lika stora
möjligheter som alla andra [skratt] och dom ska inte sitta och
känna sig små och ynkliga och ensamma. Utan dom ska tala om
hur jäkla viktigt jobb vi håller på med.158

Barnbibliotekarierna anser att de har möjlighet att framföra sina åsikter på arbetsplatsen
men det är inte alltid de får gehör för sina tankar och idéer. Intresset från lokalpressen
angående barnverksamheten på biblioteken är svalt på alla.

7.11 Barnbibliotekariens status

På frågan vilken status tycker du att barnbibliotekarieyrket har, gavs inget entydigt svar.
Bella och Cecilia ser ingen skillnad i status mellan barn- och vuxenbibliotekarierna på
de egna biblioteken. Bella tror dock att det kan vara en viss skillnad på ett större
bibliotek. Bibliotekarieyrkets status, inräknat alla kategorier bibliotekarier, har långsamt
blivit bättre enligt Cecilia och hon kämpar för att även lönerna ska höjas.
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Carina tycker att barnbibliotekarieyrket aldrig haft särskild hög status, vilket gäller för
alla yrkesgrupper som arbetar med barn. Hon anser dock att barnbibliotekarierna har ett
mycket viktigt arbete och vill prioritera dem. Detta görs genom att barnbibliotekarierna
har en något högre lön än vuxenbibliotekarierna. Christer menar att bibliotekarieyrket i
stort har fallit i status liksom bland annat lärare och präster. Någon skillnad i status
mellan vuxen- och barnbibliotekarierna har han inte kunnat urskilja. IT-bibliotekarierna
är de enda enligt Christer som har en högre status än någon av de andra
bibliotekariekategorierna.

Att IT-bibliotekarierna åtnjuter en hög status är något även Carl nämner, även om deras
arbetsuppgifter är lättare än barnbibliotekariernas, enligt Carl. Han anser inte att
barnbibliotekarieyrket har en lägre status i hans ögon men att det inom
bibliotekariekåren har en något lägre status än vuxenbibliotekarierna.

Men annars är det nog lite så av tradition att barnbibliotekarier
har lite lägre [status] och det är lite så att man undrar när de
ska bli en riktig bibliotekarie.159

Carl verkar tycka det är lite konstigt eftersom arbetet som barnbibliotekarie är jobbigare
och kräver mycket mer engagemang. Han hoppas att barnbibliotekariernas arbete
kommer att uppvärderas.

Att arbeta med barn och barnverksamhet har generellt lägre status än att arbeta med
vuxna, menar Bodil. Hon påpekar dock att på hennes arbetsplats anses arbetet med
barnen vara viktigt och att vuxenbibliotekarierna inser att det krävs en viss
specialkompetens för att arbeta på barnavdelningen. Britta känner också att hon har
lägre status på grund av sin inriktning och att det finns en okunskap om vad yrket
innebär. Hon formulerade sig så här:

(…) ska jag ha lite mer status då säger jag att jag är
bibliotekarie, då säger jag inte att jag är barnbibliotekarie, så
känns det. […] Det är, är du bara barnbibliotekarie. Det är väl
en slags okunskap om vad man håller på med, att det är att låna
ut böcker till småbarn och så har man inte något mer. Att man
ordnar barnteater, det är väl bara att man skickar efter nån
barnteater, inte att man engagerar sig i vad det är för något
man skickar efter, att man åker och kollar eller läser. Det måste
vara så. Jag tycker det klingar mer att vara bibliotekarie än
barnbibliotekarie.160

Clas tycker sig ha märkt en viss okunnighet hos allmänheten om vad bibliotekarieyrket
innebär och åt vilket håll det har utvecklats. Han anar en fördomsfullhet gentemot
bibliotekarier och han har stött på människor som inte tror att det krävs någon
kompetens eller utbildning för att arbeta som bibliotekarie. Detta gäller alla typer av
bibliotekarier menar Clas. I delar av bibliotekariekåren har det funnits en inställning att
det är finare att arbeta med vuxna än med barn, vilket Clas tror är något som i stor
utsträckning har försvunnit. Han anser att barnen prioriteras idag, att arbetet med och
för dem anses som väldigt viktigt framförallt från politikerhåll. Att barnen har blivit
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viktiga och att många tjänster är kombinerade barn- och skolbibliotekarietjänster har
gett yrket en ökad tyngd och högre status, enligt Clas.

Beatrice kände för cirka tio år sedan av det Britta i citatet ovan talar om, det vill säga att
de i andras ögon ”bara” är barnbibliotekarier. Beatrice sa att hon kunde mötas av
repliken att blev du barnbibliotekarie, du som var så duktig, något hon idag ej känner
av. Hon anser att barnbibliotekarierna på hennes bibliotek möts med respekt och att
deras arbete betraktas som lika viktigt som någon annans.

Jag tycker att vi får respekt för vårt jobb, dessutom om nån är
dum så säger vi ja, vart skulle ni hållit hus om inte vi uppfostrat
barnen till biblioteksbesökare [skratt].161

Kristina tycker att statusen för barnbibliotekarierna har höjts men att det fortfarande
finns kvar en del av:

Är du fortfarande barnbibliotekarie? [skratt] Är du fortfarande
barnboksförfattare, när ska du börja skriva riktiga böcker? En
djup parallell, stor parallell.162

Det är med stort intresse Kristina betraktar den utveckling hon anar, att
vuxenbibliotekarierna börjar finna barnbibliotekariernas arbetsmetodik intressant, att det
finns en poäng med att arbeta utåtriktat. Var den utvecklingen leder vet ingen idag men
kanske kan den ytterligare höja barnbibliotekariernas status, anser Kristina.

Informanternas åsikter om barnbibliotekarieyrkets status varierar. Några menar att det
inte fanns någon gradskillnad mellan barn- och vuxenbibliotekarierna, medan andra
ansåg att statusen för barnbibliotekarieyrket höjts, att skillnaden börjar suddas ut. De
flesta tycker dock att statusen fortfarande är lägre än vuxenbibliotekariernas, men flera
av dem var noga med att påpeka att det inte förhöll sig så på deras bibliotek.
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8 Analys

Nedan analyserar vi vårt empiriska material utifrån Bourdieus begreppsbildning, vilken
vi redogör för i teorikapitlet. De begrepp vi använder oss av är kapital, habitus, doxa
och distinktion. Fältbegreppet utgör ramen kring vår undersökning och det vi analyserar
utspelar sig på biblioteksfältet. Kapital och distinktion är de analytiska redskapen i
kapitel 8.1 som besvaras delfrågeställningen: Tillskrivs barnbibliotekarierna något värde
och är detta något som har förändrats under de senaste tre decennierna? Analysverktyget
i kapitel 8.2 är habitus och här behandlas delfrågeställningen: Hur uppfattas
barnbibliotekarier och vilka egenskaper ska de besitta? I kapitel 8.3 är det analytiska
redskapet doxa och här besvaras delfrågeställningen: Vad anses vara det viktigaste i
barnbibliotekariers arbete?

8.1 Tillskrivs barnbibliotekarierna något värde?

Barnbibliotekarierna är några av aktörerna på biblioteksfältet och vi ska här visa på om
de tillskrivs något symboliskt kapital inom biblioteksfältet. Det symboliska kapitalet är
ett opreciserat kapital, men är liksom Bourdieus övriga kapitalbegrepp ett
relationsbegrepp. Omgivningen måste tillskriva barnbibliotekariernas arbete ett värde
för att det ska vara en tillgång på fältet, ett kapital. Biblioteksfältet är en del av det
kulturella fältet och bibliotekarierna tillskrivs via sin utbildning kulturellt kapital.163

Barnbibliotekarierna besitter såsom sina bibliotekariekollegor kulturellt kapital, vilket
de har tillägnat sig via utbildningen till bibliotekarie. Trots detta tillskrivs de olika
bibliotekariekategorierna inte samma värde med andra ord de besitter ej lika stort
symboliskt kapital. I redovisningen framgår det att åsikterna kring
barnbibliotekarieyrkets status varierar. Statusvärdet kan ses som ett mått på det
symboliska kapitalet; vilket värde yrket tillskrivs. Det går dock ej att säga att den status
ett yrke anses ha är det samma som dess symboliska kapital på grund av att  kapital
även kan tillskrivas utifrån andra premisser.

I redovisningen framgår det att Clas anser att statusen för barnbibliotekarieyrket har
ökat genom att barnen ingår i de politiska slagorden; vård, skola, omsorg men även på
grund av att många barnbibliotekarietjänster har blivit kombinerade barn- och
skolbibliotekarietjänster. Via denna statusökning, som Clas tycker sig se, ökas
barnbibliotekariernas symboliska kapital men barnbibliotekarien Bella på biblioteket
tillskrivs även kapital genom sina kunskaper om barnlitteratur. Bella ansvarar för inköp
av barnlitteratur på biblioteket vilket, enligt Clas, inte är någonting som diskuteras eller
ifrågasätts. Bellas kompetens gällande barnlitteratur är något som betraktas som en
tillgång och det symboliska kapitalet ökar.

Vid våra intervjuer har det vid flera tillfällen framkommit att barn och arbete med och
för barn ej anses vara av lika stor vikt som arbete riktat mot vuxna. I Kristinas svar på
frågan om barnbibliotekarieyrkets status framkommer det även att barnböcker inte anses
vara riktiga böcker. Detta tyder på att barnen ej betraktas som fullvärdiga medborgare i
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vårt land, de är ”bara” barn och därmed anses de som arbetar med och för barn på
biblioteken ”bara” vara barnbibliotekarier. Carl hoppas att statusen för
barnbibliotekariernas arbete ska uppvärderas och han anser att barnbibliotekarierna
lägger ner större energi på sitt arbete än IT-bibliotekariena gör. Han anser att det krävs
mer för att gå ut och möta barnen än att sitta framför datorn. Carl anser att
barnbibliotekariernas arbete är mycket viktigt men att de ej får den uppskattning de
förtjänar. Detta tror han beror på att barnen inte anses vara lika viktiga och
betydelsefulla som datorer och vuxna medborgare.

Det symboliska kapital som tillskrivs barnbibliotekarierna varierar. Det finns de som
fortfarande känner av att deras arbete inte är lika mycket värt som
vuxenbibliotekariernas medan andra känner att de åtnjuter lika stor respekt som de
övriga bibliotekarierna på arbetsplatsen.

Barnbibliotekarierna tillskrivs även symboliskt kapital från aktörer som endast vid vissa
tillfällen rör sig på den del av biblioteksfältet där folkbiblioteken befinner sig.
Folkbiblioteken är en kommunal institution och beslut rörande biblioteket fattas i olika
kommunala nämnder.164 Bosse menar att utifrån det politikerna säger anses
barnbibliotekarierna ha rätt hög status. I kapitlet ”Måldokument och verksamhetsplaner
– kommun, politiker, nämnder” framkommer det att politikerna i kommunerna ofta talar
gott om biblioteken och barnverksamheten. Detta leder till att barnbibliotekariernas
symboliska kapital ökar, det vill säga deras arbete anses vara viktigt men tyvärr är det
inte alltid det ger resultat i anslagen till biblioteken. Pengar saknas och det blir alldeles
för ofta enbart vackra ord i tal och skrift, det blir bara en munnens bekännelse, med
Carinas ord. Att politikerna värdesätter barnbibliotekariernas arbete och därmed
tillskriver dem symboliskt kapital innebär ej att det automatiskt satsas pengar på den
verksamhet som anses vara värdefull, något som i många fall kan upplevas som
frustrerande av våra informanter.

Det har nu varit möjligt att söka pengar för läsfrämjande projekt hos Statens kulturråd
vilket gjort det möjligt för barnbibliotekarierna att arbeta med det som många
kommunpolitiker anser vara viktigt, nämligen läsfrämjande verksamhet, utan att
kommunen behövt skjuta till några extra pengar. Det finns ofta en vilja hos politikerna
att satsa pengar men det är ett långt steg från viljan till att öppna pengapåsen. Carl
tycker att politikerna kommit undan lite lätt när de kan tala om hur viktigt det är att
satsa på barnbiblioteksverksamheten men inte behövt använda kommunens pengar i och
med att biblioteket har kunnat starta upp projekt med hjälp av projektpengar från KUR.
Politikerna har dock visat ett intresse av att ge biblioteket utökad budget nu när dessa
projektpengar tagit slut:

Ja, nu har de ju åkt lite snålskjuts på de här pengarna från
kulturrådet då, men det har jag hört, det är signaler från
politikerna att de vill gå in med extra pengar då till barnsidan
nu när de här pengarna är slut från och med i år.165

Några av våra informanter kände av en okunskap från aktörer som endast delvis rör sig
på eller väldigt sällan träder in och agerar på biblioteksfältet. Clas berättade att om de
utlyser en barnbibliotekarietjänst kan de få in ansökningar från personer som helt saknar
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utbildning inom biblioteksområdet och som tror att det räcker med att de tycker om barn
och böcker för att vara kvalificerade för att arbeta som barnbibliotekarie. Bella berättade
att kommunalrådet i kommunen i princip ansåg att folkbiblioteket blev överflödigt när
skolbiblioteken byggdes ut, något som Bella såg som ett tecken på okunskap:

Då förstår han ingenting av vårt dagliga arbete, vad det betyder
för människor. […] Sen tycker jag väl att, det här med att dom
inte förstår det får vi ständigt bekräftat tycker jag, det gäller väl
både politiker och tjänstemän i kommunhuset.166

Denna okunskap kan leda till att det symboliska kapitalet minskar, men det drabbar
vuxenbibliotekarierna i lika stor utsträckning som barnbibliotekarierna. Okunskap
behöver inte vara ett tecken på att det arbete barnbibliotekarierna bedriver ej anses
värdefullt. Som ovan nämnts talar de flesta kommunpolitiker om, enligt våra
informanter, att biblioteket och barnverksamheten är viktigt. Vi anser att politikernas
okunskap inte påverkar barnbibliotekariernas symboliska kapital.

Angående allmänhetens okunskap vill vi dock påstå att den bidrar till en nedvärdering
av kapitalet. Deras bristande kunskaper om vad barnbibliotekarieyrket innebär och vad
biblioteket har att erbjuda ger dem ibland en felaktig bild av vad yrket går ut på och
vilken kompetens barnbibliotekarierna besitter. När kompetensen inte är känd kan den
ej heller medverka till en tillskrivning av yrkesgruppens kapital. De flesta av våra
informanter säger dock att allmänheten är vänligt inställd till biblioteket och att de ser
det som en självklarhet att det ska finnas. Vi vill ändå påstå att allmänhetens okunskap
om barnbibliotekariernas kompetens påverkar deras kapital negativt.

8.1.1 Räknas barnbibliotekariernas kompetens som värdefull?

Beatrice anser att statusen för barnbibliotekarieyrket har ökat, hon kunde tidigare mötas
av repliker såsom:

Åh, att du blev barnbibliotekarie du som var så duktig, den
stämpeln tycker jag inte alls att jag känner av nu.167

Citatet ovan tyder på, som flera av barnbibliotekarierna uttryckte, att de inte ansågs vara
lika kompetenta som vuxenbibliotekarierna och att de ej innehade någon
specialkompetens. Idag är situationen en annan för Beatrice eftersom kollegorna på
arbetsplatsen är medvetna om att det krävs en specialistkompetens för att arbeta på
barnavdelningen och att den är lika värdefull som någon annan av bibliotekariernas på
biblioteket. Även Bodil känner att deras arbete respekteras och de anses inneha en
kompetens som är viktig. Bodil och Beatrice tillskrivs symboliskt kapital genom sin
specialistkunskap på barnområdet. Som ovan nämnts innehar även Bella symboliskt
kapital på grund av sin kompetens angående barnlitteratur.

Cecilia anser att statusen för hela bibliotekariekåren långsamt har ökat och att det inte
finns någon statusskillnad mellan vuxen- och barnbibliotekarierna på det egna
biblioteket. Detta beror enligt Cecilia på att barnbibliotekarierna på det egna biblioteket
ger ett kompetent intryck och är sakliga:
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[Det finns] absolut inte [någon skillnad i status mellan barn-
och vuxenbibliotekarier] och jag tror det beror på det att våra
barnbibliotekarier dom är inte ”duttiga”. De är sakliga och ger
ett mycket kompetent intryck. […] det är ju en jätteviktig faktor
för oss som människor att man har tillgång till böcker och annat
som ger kunskaper och upplevelser för livet. Just sådan
information tycker jag att våra barnbibliotekarier är jättebra
på, det är lite ”matter of fact” över dem.168

Barnbibliotekariernas kompetens på det egna biblioteket lyfts fram av Cecilia vilket
citatet ovan visar. De innehar en kunskap som anses vara viktig, men samtidigt
uttrycker sig Cecilia på ett sådant sätt att vi anar att hon ej tillskriver alla
barnbibliotekarier samma symboliska kapital på grund av att hon anser en del vara
”duttiga”. Att vara ”duttig” innebär för Cecilia att klä ut sig och använda olika attribut
för att framhäva budskapet om läsningen och böckernas betydelse för fantasin och
språkutvecklingen, vilket hon då anser kommer i skymundan för det roliga.
Barnbibliotekariernas arbetssätt avgör för Cecilia om de åtnjuter något symboliskt
kapital eller ej. Barnbibliotekarierna på det egna biblioteket lyfts fram som sakliga och
duktiga på att föra fram ett budskap utan att skoja till det, något Cecilia värdesätter. Vi
har ej under intervjuundersökningens gång mött barnbibliotekarier som passar in i
Cecilias definition av ”duttiga” barnbibliotekarier och alla vi intervjuat skulle därmed
tillskrivas kapital utifrån sin kompetens av Cecilia.

Beatrice och Bodil arbetar på det bibliotek där Cecilia är chef och deras situation skiljer
sig från de andras eftersom barnavdelningen är tydligt avskild från vuxenavdelningen.
Beatrice och Bodil har endast upplysningspass i barninformationsdisken och inget
gränsöverskridande arbete förekommer. I kapitlet ”Arbete över gränserna” framkommer
det att de är i stort behov av att alla håller sig friska på barnavdelningen eftersom det är
svårt att få någon att täcka upp nere på barnavdelningen. Detta beror på att
vuxenbibliotekarierna ej känner att de innehar den kunskap som krävs, vilket är ett
tecken på att de värderar den kunskap barnbibliotekarierna innehar. Beatrice uttryckte
det på följande sätt:

(…) vi har svårt att få någon från vuxen att tjänstgöra nere på
barn ibland, men det är inte för att det skulle vara sämre att
tjänstgöra på barn, utan det är därför att ”jag
[vuxenbibliotekarien] är van att känna mig duktig när jag
jobbar och det kan jag inte vara nere på barnavdelningen”,
därför att det krävs specialistkunskaper. Det kräver ett annat
sätt att jobba lite grann man måste vara mer inläst på sin
litteratur. Jag menar jag skulle tveka att gå upp och ställa mig i
vuxeninformation därför jag är också van att vara duktig på mitt
jobb.169

Vuxenbibliotekarierna på Beatrices arbetsplats värdesätter barnbibliotekariernas
kompetens och tvärtom. De skilda informationsdiskarna ger ej någon naturlig träning i
att möta biblioteksanvändare i alla ålderskategorier och ingen på biblioteket förväntar
sig att barnbibliotekarierna även ska inneha den kompetens som krävs för att arbeta på
vuxenavdelningen. Detta ses dock som en självklarhet på de övriga bibliotek vi besökt.
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Tidigare i uppsatsen har det framkommit att den separata barninformationsdisken, på
Bosse och Carinas bibliotek, försvann i samband med bibliotekets datorisering och de
allmänna besparingarna. Det fanns en tanke bakom beslutet att plocka bort barndisken
och den var att få ”allround bibliotekarier”. Enligt Carina var vuxenbibliotekarierna
svårast att övertyga eftersom de tycker att det är besvärligt att rekommendera
barnböcker. Det fördes aldrig någon diskussion kring barnbibliotekariernas kompetens
angående vuxenlitteraturen, det sågs som en självklarhet att de har den kunskap som
krävs för att klara arbetet. När detta skrivs har det gått åtta år sedan den gemensamma
disken infördes och både barn- och vuxenbibliotekarierna är tveksamma inför den.
Bosse anser att barnen kommer i kläm eftersom vuxenbibliotekarierna inte har den
kunskap som krävs för att tillgodose barnens behov. Barnen kommer ej heller och
ställer frågor i lika stor utsträckning som när den separata disken på barnavdelningen
fanns. Vuxenbibliotekarierna känner fortfarande att de inte kan barnlitteraturen, men
visar ej heller något intresse för att inhämta de kunskaperna. Att barnbibliotekarierna
däremot ska uppdatera sig gällande vuxenlitteraturen är självklart. Bosse känner att
kollegorna uppskattar hans kunskaper men upplever det jobbigt att det förutsätts att han
ska kunna vuxenlitteraturen i lika stor utsträckning som vuxenbibliotekarierna, när de ej
anses behöva lära sig barnlitteraturen. Bosse formulerade sig så här:

Kollegorna uppskattar väl att man finns, åtminstone när dom
[biblioteksanvändarna] frågar efter barnböcker, för dom kan
ingenting och det är lite skrämmande. […] vi får uppleva också
när det gäller skönlitteratur [att] vi ska känna till upp till och
med fyrtio år, brukar jag säga, för dom som jobbar i övrigt har
inte hängt med i utvecklingen  men vi [barnbibliotekarierna] ska
göra det. […] Så lite hänger vi väl med men man hinner ju inte
läsa mer än dom vi måste läsa barnböcker med, men vi hinner
vuxna också, tycker dom. Det är lite illvilligt jag säger det här
nu för det är inte helt sant men det ligger mycket i det. För jag
hör [barnbibliotekarie]kollegor säga samma sak; att
barnbibliotekarierna ska kunna allt även på vuxen.170

Bosse och de övriga barnbibliotekarierna på samma bibliotek tillskrivs kapital genom
sin kompetens, vilken innefattar kunskap om barnlitteratur, både skön- och facklitteratur
och hur man bemöter barn på biblioteket. Barnbibliotekarierna tillskrivs symboliskt
kapital via sin kompetens, Bosse känner trots detta att han lokalt har lägre status än
vuxenbibliotekarierna. Han upplever att vuxenbibliotekarierna inte är intresserade av att
öka sin kunskap inom barnlitteraturen och Carinas vision om ”allround bibliotekarier”
har ej införlivats vilket vi anser vara svårt att få igenom eftersom varken barn- eller
vuxenbibliotekarierna är intresserade av att arbeta med alla typer av frågor. Bosse anser
att som situationen är nu blir barnen lidande. Han säger också att det är nödvändigt att
specialisera sig på ett så pass stort bibliotek och att chefens vision ej fungerar i
praktiken.

Carina värderar barnbibliotekariernas arbete högt vilket även visar sig i deras lönekuvert
och hon vill därmed betona att barnbibliotekariernas arbete är viktigt. Den något högre
lönen har mest symbolisk betydelse men är även det ett exempel på att
barnbibliotekarierna tillskrivs symboliskt kapital och att deras arbete betraktas som
värdefullt. Bosse känner dock ej av det kapital som tillskrivs och känner att
barnavdelningen ibland blir bortglömd och att de har svårt att få gehör för tankar och
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idéer. Vi anser att det är nödvändigt att även i det dagliga arbetet visa att
barnbibliotekariernas arbetsområde ses som ett av de viktigaste inom biblioteket för att
barnbibliotekarierna själva ska känna av det kapital som tillskrivs dem utifrån deras
kompetens. Det får inte tas som en självklarhet att barnbibliotekarierna även ska hinna
med att vara uppdaterade inom vuxenlitteraturen.

I kapitlet ”Arbete över gränserna” framkommer det att på de bibliotek vi besökt, bortsett
från Beatrice och Bodils, sker det avdelningsöverskridande arbetet i informationsdisken.
Bosses kompetens blir där synlig, främst via vuxenbibliotekariernas ringa kunskap om
barnlitteraturen. Bella har även hon erfarenheter som liknar Bosses genom att de frågor
rörande barnböcker av lite mer avancerat slag, det vill säga när det som efterfrågas ej
står på hyllan, slussas vidare till henne. Britta har under intervjun ej gett uttryck om de
övriga bibliotekariernas kunskap angående barnlitteraturen och chefen på biblioteket
såg det som en självklarhet att alla bibliotekarier kunde serva alla typer av
biblioteksanvändare och säger att det inte går att vara en renodlad barn- eller
vuxenbibliotekarie på ett så pass litet bibliotek som deras:

Jag kan säga att biblioteksstorleken gör att det inte är möjligt,
man kan inte tjänstgöra helt enkelt i expeditionen och disken om
man inte har bägge eller alla kategorier.171

Vi har kunnat urskilja tre linjer i vår analys angående vilket kapital som tillskrivs
barnbibliotekarierna. Dels så värderas ej barnbibliotekariernas arbete lika högt som
vuxenbibliotekariernas utifrån anledningen att barnbibliotekariernas arbete riktar sig
mot just barn. Barnen har ej lika stort värde som vuxna i vårt samhälle vilket även
avspeglas i det kapital som tillskrivs barnbibliotekarierna. Barnbibliotekarierna tillskrivs
dock kapital från aktörer som endast tillfälligt befinner sig på biblioteksfältet, till
exempel kommunpolitikerna som ofta talar gott och mycket om hur viktig
barnverksamheten är på biblioteket och utifrån det drar vi slutsatsen att
barnbibliotekarierna tillskrivs symboliskt kapital. Deras yrkestitel ger dem ett värde i
kommunpolitikernas ögon och de som lyssnar på vad de har att säga. Vi har även
kunnat se att trots att barnbibliotekarierna inte alltid känner att de åtnjuter samma status
som sina kollegor som vänder sig till vuxna så tillskrivs de symboliskt kapital via sin
kompetens. Barnbibliotekarierna har ofta en bredare kunskap angående litteratur på alla
bibliotek vi besökt förutom på Beatrices och Bodils bibliotek. Det ses som en
självklarhet att barnbibliotekarierna ska kunna vuxenlitteraturen, men det är ej självklart
att vuxenbibliotekarierna ska kunna barnlitteraturen. Detta gör att det är svårt att tala om
ett barnbibliotekariekapital eftersom det beror på ur vilken synvinkel det betraktas.

8.1.2 Strategier för att bevara och öka kapitalet

Att barnbibliotekarierna just nu tillskrivs kapital av symbolisk art för sina kunskaper är
ej en garanti för att de för alltid får behålla denna kapitalresurs, det är inte ett statiskt
tillstånd. Aktörerna på fältet påverkar de normer och värderingar som styr hur
människorna inom fältet ska handla. Detta påverkar även vad som anses värdefullt, vad
som ska tillskrivas värde vilket leder till att aktörerna på fältet kämpar för att behålla sitt
kapital, Broady utrycker det på följande sätt:

                                                
171 Intervju med bibliotekschef Christer 000125



57

Grupper (klasser, klassfraktioner, yrkesgrupper, familjer)
utvecklar strategier för att bevara eller utöka värdet av egna
innehav, och för att förhindra andra sociala grupper vilkas
kapitalinnehav har en annan sammansättning att göra
detsamma.172

Har barnbibliotekarierna några strategier för att öka sitt kapitalvärde och bevara det
kapital de innehar?

Utifrån våra intervjuer har vi kunnat utläsa att det finns en viss okunskap om vad
bibliotekarieyrket innebär. Clas talar om bibliotekarieyrket i stort, att allmänheten inte
hängt med i utvecklingen av yrket och Cecilia talar även hon om att det är få som
känner till bibliotekariernas kunskap i informationssökning. Britta talar mer specifikt
om okunskapen kring barnbibliotekarieyrket och i kapitlet ”Barnbibliotekariens status”
framkommer det att hon känner att allmänheten tror att det enbart innebär att låna ut
böcker till barn och lyfta telefonluren och ringa ett samtal när en teaterföreställning ska
arrangeras. För att öka kapitalvärdet gäller det att bekämpa denna okunnighet och visa
vad arbetet egentligen innebär. Det handlar även om att utöka samarbetet med andra
kommunala institutioner och få till exempel rektorer att förstå att ett bibliotek är en
viktig resurs i det undersökande arbetssätt vilket många har ambitionen att arbeta
utifrån.

Bella och Beatrice har använt sig av den ovannämnda strategin, genom att tala om för
rektorer vad biblioteket kan betyda för undervisningen. En annan anledning till ökat
samarbete har för Beatrice varit att få till stånd fungerande skolbibliotek ute på skolorna
så att inte stadsbiblioteket ska dränkas i förfrågningar från skolan. Hon har mötts av en
del motstånd hos rektorer som säger att de ej har råd att satsa på skolbiblioteken men
Beatrice anser att det handlar om prioriteringar och att skolbiblioteket bör prioriteras för
att skolan ska kunna arbeta utifrån det undersökande arbetssätt de talat om så länge.
Beatrices lobbyarbete har fungerat, rektorerna har insett att skolbiblioteken behövs och
ett projekt har startats för att rusta upp två skolbibliotek. Okunskapen har minskat och
biblioteket och skol- och barnbibliotekariernas värde ökar när skolpersonalen inser vad
de har att erbjuda.

Vi har ur intervjun med Britta kunnat utläsa en strategi som går ut på att utöka
samarbetet med andra kommunala institutioner. Införlivas biblioteket i
skolundervisningen och är barnbibliotekarien synlig även utanför bibliotekets väggar
tycks kapitalet öka. Detta antyder även Clas när han talar om att statusen för
barnbibliotekarierna har höjts genom att många tjänster är kombinerade barn- och
skolbibliotekarietjänster.

För att strategin med ökat samarbete med andra kommunala institutioner, framförallt
skolan, ska lyckas krävs det att lärarna är intresserade. I kapitlet ”Lärarnas intresse” har
vi visat att informanterna upplever att en del lärare ej visar något intresse och inte
känner till vad biblioteket har att erbjuda. Ett citat ur intervjun med Bella, i kapitlet
”Lärarnas intresse”, visar att lärarens okunskap och ointresse drabbar den lässvage
eleven som i sin tur blir ointresserad. Intresserar sig däremot lärarna och nappar på de
projekt och den övriga verksamhet biblioteken erbjuder kan de få läsintresserade och
engagerade elever. Bella har sett det i samband med det projekt hon arbetar med:
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Vi har ju många lärare som är väldigt duktiga, intresserade och
väldigt ambitiösa. Men så finns det ju klasser som jag märker
att, som inte får så mycket den vägen alltså. Det har vi ju sett
tydligt när det gäller just det här, Y i och med att vi går ut till
alla klasser så ser man ju väldigt tydligt skillnaden. Både i hur
lärarna tar emot det här erbjudandet, hur dom framställer det
för eleverna om dom tycker att det är något viktigt. Och man ser
det också på i vilken mån dom sen recenserar sina böcker. Och
deltar aktivt, i vilken mån man får nån respons på det här med
lådorna och det varierar väldigt.173

Vi har i redovisningen även tagit upp exempel där Carl redogör för sina erfarenheter
från turerna med bokbussen. Lyckas barnbibliotekarierna få lärarna intresserade av det
de har att erbjuda och öka deras kunskaper om biblioteket och dess resurser så ökas
kapitalet. Detta är något barnbibliotekarierna försöker uppnå och att vända sig till lärare
och rektorer är en av strategierna för att öka kapitalvärdet.

Att öka och behålla ett kapital handlar även om att bevaka sina intressen och se till att
det som tillskrivits värde fortsätter att vara värdefullt. Att kämpa och utveckla strategier
för att upprätthålla kapitalet är det som brukar benämnas distinktion inom Bourdieus
begreppsbildning.

Förekommer någon distinktion inom biblioteksfältet? Enligt vår åsikt är svaret ja. I
redovisningskapitlet ”Arbete över gränserna” kommer det fram att det finns en del
grupperingar bland personalen ute på biblioteken, att ett visst revirtänkande förekommer
och att de olika kategorierna bibliotekarier värnar om sitt intresseområde och sin
målgrupp. Björn berättade att han upplever att bibliotekarierna värnar om sitt och att
man endast engagerar sig i sitt eget och ser till att det egna intresseområdet står sig.
Liknande erfarenheter finns hos de flesta av barnbibliotekarierna. Bella är den enda som
inte märker av några grupperingar eller något revirtänkande på arbetsplatsen. Det har
däremot hennes chef Clas lagt märke till, han talar om ett nischtänkande vilket går ut på
att det egna intresseområdet blir det viktigaste och att det utanför anses vara mindre
viktigt.

Beatrice och Bodil talar liksom flera andra om att det är viktigt att hålla sig framme och
vara representerad i alla sammanhang på biblioteket. Syns ej barnbibliotekarierna och
gör de sig inte hörda så blir de lätt bortglömda och överkörda av de övriga
bibliotekarierna som först och främst värnar om sin målgrupp och sina intressen.
Beatrice berättade att barnbibliotekarierna var tvungna att vara representerade i alla
typer av arbetsgrupper och på alla sammanträden som rör hela biblioteket för att inte
hamna i bakvattnet bakom en aktiv vuxenavdelning. Vuxenbibliotekarierna kämpar
också för att öka och behålla sitt kapital och finns ej barnbibliotekarierna representerade
har de ingen möjlighet att försvara sin ställning. Då tar vuxenbibliotekarierna chansen
att tala enbart om sitt och distanserar sig på så sätt bort från barnbibliotekarierna. När
våra informanter talar om revir – eller nischtänkande och att de olika
bibliotekariekategorierna värnar om sina målgrupper handlar det om att bevaka sina
intressen och distinktionen inom biblioteksfältet blir synlig.

Att synas och höras i pressen är också ett sätt att öka sitt kapital. Går det att läsa om
barnbiblioteksverksamheten i dagspressen, och förekommer inslag i TV och radio där
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verksamheten sätts i fokus kan det leda till att okunskapen minskar och att kapitalet
ökar. Uppmärksamhet från pressen kan även det vara ett mått på vilket symboliskt
kapital barnbibliotekarierna tillskrivs, men det går ej att säga att hörs och syns
barnbibliotekarierna i pressen så är kapitalet stort och tvärtom. Vi har i
redovisningskapitlet ”Barnbibliotekariernas möjlighet att göra sin röst hörd” visat att
intresset är svalt från pressens sida, för att skriva om och uppmärksamma
barnbiblioteksverksamheten, de kommer aldrig självmant utan barnbibliotekarierna
måste ta kontakt och berätta att nu händer det någonting på biblioteket, vill ni komma
och göra ett reportage om det. Att intresset är svalt, kan som sagt vara ett tecken på att
journalisterna ej värderar barnbiblioteksverksamheten, men i våra intervjuer kommer
det fram andra orsaker vilka inte kan ses som en nedvärdering av verksamheten.
Biblioteket har inget nyhetsvärde eftersom det ses som en självklarhet, något som alltid
funnits och alltid ska finnas. Journalisterna är på jakt efter nyheter och biblioteket ses ej
som en nyhet utan en väletablerad institution i samhället som invånarna inte vill vara
utan. Biblioteket anses vara viktigt men det verkar ej vara särskilt intressant att skriva
eller göra reportage om i pressen.

8.2 Vilka egenskaper ska barnbibliotekarierna besitta?

Enligt Bourdieus begreppsbildning är individens habitus det som styr hur hon handlar
och orienterar sig i den sociala världen. Grundstommen till en individs habitus läggs i
barndomen men genom de erfarenheter hon gör i livet förändras hennes habitus, det är
ständigt i rörelse.174 Att genomgå en utbildning har en stark inverkan på habitus och
våra informanter har alla genomgått en bibliotekarieutbildning. När och var dessa
studier bedrevs varierar en aning men vi vill ändå påstå att grunden är den samma och
att de alla skolas in i en form av bibliotekariehabitus. Vi ska nedan utifrån vårt
intervjumaterial se om det finns något specifikt barnbibliotekariehabitus och hur
barnbibliotekarierna i så fall skolas in i detta.

Vid olika tillfällen under intervjuerna har det framkommit hur barnbibliotekarier är och
hur de handlar i sin yrkesroll. Barnbibliotekariernas arbete går till stor del ut på att
entusiasmera både barn och vuxna såväl föräldrar som lärare och förskollärare. De ska
väcka läslusten. För att göra det handlar barnbibliotekarierna utifrån det habitus de
skolas in i via bibliotekarieutbildningen och de arbetsmöten/barnbibliotekariemöten
som nämns i redovisningskapitlet ”Barnbibliotekarien – en ensamarbetare, eller?”. På
dessa möten diskuteras aktuella frågor och det bedrivs fortbildning i form av kortare
kurser eller föreläsningar. Arbetsmötena/barnbibliotekariemötena är ett forum för
barnbibliotekarierna att mötas och utbyta tankar och idéer, de diskussioner som förs
formar deras habitus. De nya barnbibliotekarierna lär sig hur de som är gamla i gården
gör och de äldre kan lyssna till de ungas idéer och vi vill påstå att detta formar deras
habitus och att det därmed går att tala om ett barnbibliotekariehabitus.

Arbetsmötena/barnbibliotekariemötena är inte de enda tillfällena för inskolningen i
barnbibliotekariernas habitus. Det anordnas emellanåt rikstäckande fortbildningskurser
för barnbibliotekarier, längre kurser kan även förekomma på länsnivå. I redovisningen
framkommer det även att barnbibliotekarierna har kontakt med varandra mellan
arbetsmötena/barnbibliotekariemötena. Denna telefonkontakt, som det till största del rör
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sig om, är också en komponent som formar deras habitus. Alla erfarenheter som görs
genom livet påverkar en individs habitus, likaså formas barnbibliotekariernas
gemensamma habitus genom alla kontakter de har med varandra och via de erfarenheter
de inhämtar genom sitt yrkesutövande.

Hur ser då barnbibliotekariernas habitus ut? Det som tydligast visat sig i våra intervjuer
är att det handlar om att kunna möta barn på deras villkor. Beatrice formulerar det så
här:

Man [ska] hela tiden försöka göra alla dom här grejerna både i
informationstjänst och vid visningar på barnens villkor. Jag tror
att det är det viktigaste att man inte står där och tornar upp sig
och ger av sin nåd och att man aldrig dukar upp. Inte serverar
färdigtuggat utan att man tar med ungarna i sökprocessen, vi
måste vara generösa och dela med oss av vad vi kan.175

Barnbibliotekarierna talar, som citatet ovan visar, om att det är viktigt att ge av sig själv.
Björn uttryckte det på följande sätt:

Man är tvungen att jobba själv, ge av sig själv, finnas mitt i
elden om man liksom ska lyckas känner jag med ett bra jobb
(…). Att dra sig tillbaka och bara vänta på att uppdragen ska
komma (…) det blir inte samma sak.176

I deras habitus ingår även att vara engagerad, kreativ, utåtriktad och att kunna driva och
föra fram sina åsikter i olika frågor. Brittas ord är talande:

Barnbibliotekarier är rätt kaxiga!177

Vi vill påstå att det går att tala om ett specifikt barnbibliotekariehabitus i vilket det ingår
egenskaper som att vara engagerad, kreativ, utåtriktad och att kunna möta barn på barns
villkor. Detta habitus skolas barnbibliotekarierna in i via arbetsmöten/
barnbibliotekariemöten som anordnas av bibliotekskonsulenterna i länet, rikstäckande
fortbildningskurser och genom de kontakter barnbibliotekarierna har med varandra.

8.3 Vad är självklart på fältet?

Vad är självklart i barnbibliotekariernas arbete? Är detta något som förändrats under de
senaste årtiondena? Vi ska här tillämpa Bourdieus begrepp doxa när vi analyserar
intervjusvaren. För att få fram ett fälts doxa måste det utredas vad aktörerna inom fältet
strider om, vad som anses viktigast. Finns det något som tas för givet på biblioteksfältet,
som anses värt att strida om, det vill säga går det att utläsa någon doxa? Hur ser
barnbibliotekariernas doxa ut, om det är möjligt att tala om en sådan. I sin avhandling
Fornuft, kultur og velferd beskriver Vestheim doxan utifrån Bourdieu på följande sätt:

Den udiskutable trua på at det ein held på med, er livsviktig,
kallar Bourdieu for feltets doxa (…) det som blir tatt for gitt, det
aksiomet som er grunnlaget for heile verksemda.178
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Vestheim nämner demokratin och läsningen som exempel på biblioteksfältets doxa.179

Clas och Carina var två av de chefer som svarade på vad de allmänt ser som bibliotekets
viktigaste funktion och de talade bland annat om biblioteket som en viktig institution i
demokratins- och yttrandefrihetens tjänst. Clas menar att biblioteket är en av
demokratins hörnstenar där vem som helst kan få saklig information. Carina beskriver
bibliotekets viktiga funktion som en plats där folk utan kostnad kan skaffa sig
information. Hon säger vidare att det viktigaste ändå är att slussa in barnen som läsare i
samhället för att de ska kunna fungera som demokratiska individer.

Barns läsning och språkets betydelse var något alla barnbibliotekarierna tog upp vid
frågan om det viktigaste i bibliotekets verksamhet. Beatrice och Bodil menar att
huvudsyftet med barnverksamheten är att ge barnen ett språk. Bosse säger att bokprat
och den läsfrämjande verksamheten är viktiga att arbeta med. Björn menar att böckerna
är det centrala på biblioteket och även om utlåningen minskar tycker han att boken
fortfarande är grunden. Han anser att de nya medierna måste hitta sin egen form. Björn
tycker att det i skolan anses vara av värde att barnen läser men att barnbibliotekarierna
kanske lite mer tycker att det ska vara något bra de läser. Frågan vad som är bra
litteratur är något som anses värt att strida om inom fältet. Att det råder delade meningar
i frågan märkte vi under våra intervjuer men det återkommer vi till längre fram i
analysen.

Cheferna svarade i mer generella termer på frågan medan barnbibliotekarierna ofta
talade specifikt om verksamheten med och för barn. Vi anser det begripligt att cheferna
mer ser till bibliotekets helhet utifrån den position de har som chefer.

8.3.1 Förändrade arbetssätt under årtiondena

Under de senaste årtiondena har sätten att arbeta med barnverksamheten varierat.180 Vi
ska här gå in på den utveckling som skett och hur barnbibliotekarierna arbetat med
barnen, boken och läsningen och hur arbetet skiftat form under de olika årtiondena. Vi
frågade informanterna var tyngdpunkten i verksamheten och arbetet legat på 70- och 80-
talen och vad som eventuellt förändrats under 90-talet. De svar vi fick använder vi här,
vid analysen av hur arbetssätten förändrats under de senaste årtiondena.

Beatrice säger att den uppsökande verksamheten varit viktig sedan 60-talet och är det
fortfarande men i och med alla nya rön om barn och läsning har innehållet förändrats en
del men upplägget ser dock i stort sett likadant ut. Bodil svarar även hon att den
uppsökande verksamheten fortsatt att vara viktig under 90-talet men hon upplever att de
inte hinner med att gå ut och bokprata lika mycket längre. Tidigare, under 70- och 80-
talen, spelade barnbibliotekarierna egen dockteater men den verksamheten har nu ersatts
med två professionella dramapedagoger. Hon menar att de kunde ersätta
amatörverksamheten med professionalism på grund av att programbudgeten utökades.
Det var roligt att arbeta med dockteaterverksamheten men hon tycker att det är bättre
som det är nu med yrkesutbildade personer. En sak som Clas tycker har förändrats är att
biblioteket hade mer allmänkultur för barn förut annars tycker han att aktiviteterna i
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stort sett likadana ut under årtiondena. Han menar att denna förändring nog inte enbart
hänger samman med nedskärningarna i kommunen under 90-talet.

Christer talar om att böckerna tidigare inte hade någon konkurrens men datorernas intåg
på biblioteken ser han som en allvarlig utmaning. Det är inte längre självklart vad
biblioteksanvändarna ska göra på biblioteket, det blir en ny form av utveckling, fantasi
och kreativitet när barnen använder datorerna. Han vill inte dra slutsatsen att detta skulle
vara något negativt men ser det som ett hot mot den fria leken. Björn beskriver som
ovan nämnts hur han ser på de nya mediernas konkurrens till böckerna. Beatrice uttalar
sig så här angående IT-utvecklingen och barns läsning:

(…) även om det kommer larmsiffror att barn läser mindre, barn
har mindre tid att läsa, så är det fler barn som besöker
biblioteket och som läser. Även om sedan deras lästid har
krympt på grund av många andra faktorer men jag hör till dom
som vägrar se datorerna som ett hot mot barns läsande. Därför
att jag säger det att bättre förutsättningar för att barn ska vilja
lära sig språk och lära sig läsa går hand i hand för att man är
så illa piskad att klara språket om man ska klara
datasamhället.181

Beatrice förklarar att det föräldraruppsökande arbetet går ut på att tala om för
föräldrarna hur roliga och användbara böcker är men för den sakens skull inte säga att
barnen inte ska sitta för länge framför TV:n och datorn. Även om hon anser att dessa
tankar finns någonstans i bakhuvudet och förklarar att barnen inte kan stoppa TV:n och
fråga vad den menar, vilket är möjligt vid läsning på ett annat sätt. Detta stämmer
överens med vad Hillman skriver i ”Den nya kulturpolitiken och barnen” angående
förhållandena på 70-talet. Hon ansåg att de kommersiella krafterna mer och mer tog
överhanden och att barnen utsattes för något hon kallade medvetandeindustrins
indoktrineringskampanjer.182 Det fanns ett flertal röster vid denna tidpunkt som även de
påpekade detta. Hillman beskriver samhället så här:

Samtidigt ser vi att samhället nu mer än någonsin står öppet för
alla de mekanismer som utgör förutsättningen för
medvetandeindustrins tankar, produkter och livsstilar som får
utgöra flykt, tröst och ersättningar för det ”riktiga” livet med
allt vad de [sic!] kunde innebära.183

Det har framkommit vid intervjuerna att informanterna inte alltid ser de nedskärningar
som skett i ett flertal kommuner i samhället under 90-talet som den största orsaken till
att en del verksamhet försvunnit. Det kanske snarare har att göra med att biblioteken
ändrat sin ståndpunkt till hur de ska arbeta för att nå dit de vill. Inställningen till den nya
tekniken har förändrats. Det går att skönja, bland annat ifrån Beatrices uttalande om TV,
att det fortfarande finns en viss skepsis från bibliotekariernas håll till detta. Den
kampanj som ovan nämnts angående kommersialismen under 70-talet speglar den något
negativa inställning som fortfarande finns till att böckerna förlorar i konkurrensen av
andra medier. Men det är inte alla informanter som ser detta som ett hot utan snarare en
naturlig utveckling av samhället och att det är en nödvändighet för barn att lära sig
hantera datorer för att klara av det nya IT-samhället.
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8.3.2 Bokprat

Ett flertal av informanterna beskriver 80-talet som det årtionde då de arbetade mycket
med uppsökande verksamhet och då framförallt bokprat. Det är något som stämmer väl
överens med det vi kunnat utläsa i litteratur från detta årtionde. I redovisningskapitlet
”Barnverksamhetens utveckling och IT-påverkan” talar Carina om att
barnbibliotekarierna ett tag överansträngde sig med bokprat och att biblioteket nu dragit
ned på verksamheten. Hon beskriver situationen som rådde på hennes arbetsplats:

Där vi en period från barnbibliotekarierna gick ut och
bokpratade kolossalt mycket men tillslut blev ju liksom
barnbibliotekarierna hängigare och hängigare.184

Den överbelastning hon beskriver pratar även Kristina om:

(…) det var barnbibliotekarier som hade som sin huvuduppgift
att prata böcker och dom spräckte sig dom flesta, dom orkade
ett antal år (…) det finns dom som hållit på i nio år men sen gått
på knäna, orkade inte mer. Det var läsa, läsa, läsa, ut och prata
i klasser, klasser, klasser, skolor, hela tiden nya böcker, hela
tiden vara engagerad.185

Arbetet med bokprat beskrivs av flera informanter som det viktiga och roliga att arbeta
med. Samtidigt visar citaten ovan att det kräver mycket tid och engagemang av
barnbibliotekarierna. Detta kan ha bidragit till att en del inte orkar arbeta med denna
verksamhet på samma sätt längre.

8.3.3 Tröttheten

Kristina beskriver i redovisningskapitlet ”Barnverksamhetens utveckling och IT-
påverkan” hur barnbibliotekariernas arbete förändrats under 90-talet. Det hon nämner är
att arbetstiden urholkats och arbetsuppgifterna har blivit fler det vill säga andra
uppgifter än rena barnbiblioteksgöromål har utökats. Detta skiljer sig åt mellan de större
och mindre biblioteken. Det har dock blivit mer yttre tjänst och arbete i
informationsdisken på alla bibliotek, vilket lett till mindre tid för de rena
barnbibliotekarieuppgifterna. Detta innebär mindre planeringstid, mindre tid att ta emot
barngrupper och att arbeta uppsökande, menar Kristina.

I redovisningskapitlet ”Tyngdpunkten och det viktigaste i arbetet” beskriver Björn hur
de allmänna göromålen på biblioteket har tagit överhanden och han upplever sig endast
som barnbibliotekarie ett par gånger om dagen nuförtiden. Det är mer saker som pockar
på uppmärksamhet än för femton år sen och han har mindre tid till de renodlade
barnbibliotekarieuppgifterna. Han menar att hans arbetssituation kan ha att göra med
hur det fungerar på biblioteket där han arbetar och att det inte behöver se likadant ut
överallt. Vi menar att det säkerligen stämmer att det är mycket beroende på, som
Kristina nämner ovan, om arbetsplatsen är ett större eller mindre bibliotek och hur
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organisationen på arbetsplatsen fungerar. Kristinas uttalanden tyder ändå på att
situationen som Björn beskriver är något som drabbat flera bibliotek och
barnbibliotekarier under 90-talet.

Bosse säger att han ser den stora förändringen i det minskade antalet bokprat. Han
berättar att verksamheten koncentrerats i allt större grad till huset, det vill säga
biblioteket som byggnad för att de inte hinner gå ut med den uppsökande verksamheten
längre. Han tycker att det är bra att barnverksamheten blir knuten till huset men
samtidigt ser han en brist i att de ej når dem som inte själv tar sig till biblioteket. Carina
arbetar som chef på hans arbetsplats och hon säger att det är en medveten tanke, att inte
gå ut i så stor utsträckning, utan istället arbeta för att få barnen till biblioteket och
levandegöra biblioteksrummet. För Bosse är koncentrationen av verksamheten till
biblioteket en följd av att de inte hinner med den uppsökande verksamheten längre
medan Carina ser det som ett medvetet val att förlägga aktiviteterna till huset. De har
alltså olika sätt att se på den förändring som skett. Katarina som är bibliotekskonsulent i
samma län menar att när det finns lite mer pengar i budgeten kan biblioteket börja
arbeta mer läsfrämjande igen och hon tror att barnbibliotekarierna måste ut och bokprata
i större utsträckning än de gör nu.

Katarina talar i redovisningskapitlet ”Barnverksamhetens utveckling och IT-påverkan”
om en trötthet bland barnbibliotekarier och nämner en förklaring till detta:

Det tror jag är nedskärningarna som har varit och väldigt lite
inre tid, en del har väldigt svårt att komma ifrån, att åka på
kurser och så även om vi anordnar ganska mycket så är det
många som aldrig åker på en kurs i stort sett. Och det är klart,
det här med att det är lite besvärligt att komma iväg och man får
lite sura miner att ska du iväg nu igen. Då kanske man drar sig
för det.186

Kristina säger sig ha märkt att barnbibliotekarierna verkar mer pressade och stressade
nu än tidigare. Hon menar att många av de duktiga barnbibliotekarierna upplever sig
stressade av att känna att de inte hinner allt de vill. Bodil nämner att hon upplever att de
inte hinner gå ut och bokprata på samma sätt längre. Carl talar i redovisningskapitlet
”Tyngdpunkten och det viktigaste i arbetet” om att de tidigare, då det fanns mer pengar,
hade mer utåtriktad verksamhet som bokprat och även barnteater men det existerar inte
idag på biblioteket. Björn som arbetar på samma bibliotek som Carl tycker att han
tidigare hade mer pengar att styra med själv och Britta menar att pengarna inte räcker
till på samma sätt längre.

Det ovan sagda visar att flera av informanterna har märkt av kommunernas
nedskärningar i sitt daglig arbete och på verksamheten. I kapitlet ”Läslust i
nedskärningstider” har vi utifrån litteraturen beskrivit hur nedskärningarna drabbade
barnen och barnbiblioteksverksamheten i och med de nya uppgifter som ålades
personalen. Detta stämmer väl överens med det informanterna vittnar om. På samma
gång är det svårt att säga om de förändringar och den utveckling av verksamheten som
skett enbart beror på detta. Det är möjligen en naturlig utveckling av att
barnbibliotekarierna har ändrat åsikter om hur de ska arbeta för att nå dit de vill. Detta
visar att förutsättningarna för barnverksamheten har förändrats vilket påverkar
biblioteksfältet, men att doxan förblir densamma.
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8.3.4 Striden om den ”rätta” litteraturen

Björns förklaring till varför det läsfrämjande arbetet fått ett uppsving under 90-talet är
att det bedrivits mycket mer läsforskning och att kunskapen om läsningen och vad som
styr den har vuxit. Kristina säger att föräldrarnas medvetenhet om språket och att det är
viktigt att läsa för barnen har ökat och hon menar att samhällsdiskussionen kring det ser
helt annorlunda ut nu än för 10-20 år sedan. Vi har i litteraturen också kunnat se hur
läsningens betydelse för språkutvecklingen betonades allt mer under 90-talet. Vi har
tidigare i analyskapitlet nämnt att Björn säger att det för barnbibliotekarierna i större
utsträckning än för lärarna är viktigt vad för slags böcker barnen läser, att det är bra
litteratur.

Populärlitteratur eller inte, vilken typ av litteratur ska biblioteket köpa in? Vad är bra
eller dålig litteratur? Det är frågor som diskuteras och har diskuterats på fältet under alla
årtionden och åsikterna varierar. Informanternas uppfattningar om detta är av skiftande
karaktär. Cecilia tycker att det är viktigt att arbeta med bibliotekets kulturpolitiska
ansvar och det innebär att biblioteket även köper in den smala litteraturen, det som inte
är efterfrågat. Hon gillar inte den så kallade popfilosofin som går ut på att köpa in
böcker bara för att de är efterfrågade. Bodil säger att eftersom hon arbetar på ett större
bibliotek måste de köpa in mycket böcker för att ha en bredd men det finns
lågvattenmärken; vissa kvalitetskrav på vad de köper in. Beatrice säger att de inte köper
vad som helst utan enbart granskade och recenserade böcker.

Bella förklarar hur hon ser på dagens situation på sin arbetsplats:

Man får ha både lite Kitty och lite Femböcker och jag tycker
själv att det ska finnas för dom som kommer till biblioteket och
vill fråga efter nånting och vill ha nånting och inte känner igen
sig. Det ska finnas någonting som man känner igen. Sen finns
det mycket annat som man kan rekommendera också, men jag
tycker inte att man ska känna att man inte har här att göra.187

Britta tycker att det finns mer så kallad poppig, det vill säga populär, litteratur på
biblioteken nu än när hon började arbeta i slutet av 80-talet. Bosse säger att de populära
böckerna finns uppskyltade på barnavdelningen för att det är de böckerna som
efterfrågas och då blir det lättare för barnen att själva hitta dem. Han talar om att de fått
kritik av andra kollegor på biblioteket för en del av titlarna. Carina berättar att det på
biblioteket pågår en evig debatt om inköpspolicyn. En del vill köpa in enbart
kvalitetslitteratur för barn och andra har en helt annan inställning och vill använda
böckerna mer som lockbete. Alla varianter är tillåtna, men det finns ett lågvattenmärke.
Den undre gränsen för vad som köps in låg däremot mycket högre för tio år sen, menar
hon. I Passa upp, passa, passa vidare…? från 1982 förklaras situationen på följande
sätt:

Många barn som kommer till biblioteket har bara Blyton och
Wahlströms som sina läsupplevelser och de vill naturligtvis ha
mer av den varan. Det kan ibland kännas svårt och hårt att
förklara för dem att biblioteket inte köper den typen av
litteratur. Vi vill inte och får inte såra de här barnen. Vi hjälper
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dem knappast heller genom att moralisera eller fnysa på näsan.
Vi kan gå dessa barn till mötes genom att lugnt och sansat
berätta för dem varför vi inte köper t ex Blyton. De allra flesta
barn vill inte bli lurade och om de inser att
massmarknadslitteraturen just försöker lura dem kan de kanske
lättare avstå från den. Det är fegt och ohederligt av oss att
krypa bakom tjusiga målformuleringar om kommersialismens
negativa verkningar och dyl när vi pratar med barn. Vi måste
helst engagerat berätta om alternativen så att de framstår som
minst lika lockande som det efterfrågade.188

Det framgår av det informanterna berättar att det finns olika åsikter om vilka barnböcker
biblioteket ska köpa in. En del av uttalandena visar att det är något som ändrats under
senare år. På biblioteket där Cecilia, Beatrice och Bodil arbetar verkar det råda en
relativt hög enighet om vad för slags litteratur biblioteket köper in medan det på Carinas
och Bosses arbetsplats inte är lika självklart vad som köps in. Det lågvattenmärke som
nämns för de båda biblioteken anar vi ligger på ganska skilda nivåer.

Biblioteken vi besökt arbetar med olika projekt inom ramen för sin barnverksamhet,
Bokjuryn är ett läsfrämjande projekt som ett flertal av informanterna nämnde. Kristina
berättar att biblioteken i länet arbetar ganska mycket med Bokjuryn som är inne på sitt
tredje år. Engagemanget för projektet är större på vissa bibliotek än på andra men alla
arbetar med det, menar hon. Beatrice berättar att de bland annat har arbetat med skolan
och fått dem att köpa in Bokjuryböcker. Björn säger att Bokjuryn har legat som en sak
för sig i deras arbete och han tycker inte om projektet och de arbetar med andra
läsfrämjande projekt på hans arbetsplats. Bosse berättar att de inte hunnit med att arbeta
med Bokjuryn och att han dagen innan vår intervju genomfördes hade hängt upp
Bokjuryaffischen. Alla informanterna är överens om att det läsfrämjande arbetet är
viktigt, det vill säga de har en gemensam doxa men de har olika åsikter om hur de ska
arbeta med läsningen och det är här striden inträder på fältet.

Svaret att det viktigaste är att arbeta för barnen kanske inte är ett så underligt svar från
en barnbibliotekarie men ändå värt att poängtera då det inom fältet finns ett flertal olika
intresseområden. Det blir då extra viktigt för barnbibliotekarierna att värna om sina
intressen inom fältet alltså det som de anser vara det självklara att arbeta med. Bourdieu
beskriver i ”Några egenskaper hos fältet” en av fältets egenskaper genom att säga att
alla som är engagerade inom ett fält har vissa fundamentala gemensamma intressen, det
vill säga allt som rör fältets själva existens. Han menar att striden på fältet förutsätter att
motståndarna är överens om vad som är värt att kämpa om och vad som är självklart
och alltså fortsätter att vara doxa.189 Inom biblioteksfältet finns förhoppningsvis ett antal
självklara gemensamma intressen hos chefer, bibliotekarier och barnbibliotekarier som
ger dem en ömsesidig doxa.

Alla barnbibliotekarieinformanterna förutom Bella har arbetat som barnbibliotekarier
åtminstone sen slutet av 80-talet. Detta gör att endast Bella kan räknas till dem som
Bourdieu benämner de heterodoxa. Hon har i och för sig varit verksam på
biblioteksfältet tidigare men ej som barnbibliotekarie. Det är svårt för oss att säga något
om striden mellan de ortodoxa och heterodoxa eftersom det inte är något informanterna
                                                
188 Passa upp, passa, passa vidare…? 1982 s. 56
189 Bourdieu 1992 s. 44 f.
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tar upp. En förklaring kan vara att de arbetat på fältet under en längre tid och skulle
räknas till de ortodoxa och att de flesta av deras arbetskamrater även de utgör denna
grupp. Beatrice talar i analyskapitlet ”Förändrade arbetssätt under årtiondena” om TV
och diskussionen kring dess inverkan på barnen som förts livligt under tidigare
årtionden. Carina säger att när hon var nyutexaminerad och det diskuterades om
litteraturkvalitet var lågvattenmärket för inköp betydligt högre än nu. Vid intervjuerna
framkom det att lågvattenmärket på en del bibliotek sänkts och att det inte ligger på
samma nivå på de olika biblioteken vi besökte. Detta kan ses som en av spelets regler
och när det dyker upp heterodoxa, nykomlingar på biblioteksfältet, blossar
diskussionerna upp på nytt och striden blir därmed tydligare.

Det som av informanterna anses självklart att arbeta med är det vi med Bourdieus
begrepp benämner doxa. Det råder, enligt vad som framkommit i våra intervjuer, en
enighet om vad som är det viktiga. I vårt fall har informanterna inom biblioteksfältet
grundläggande gemensamma intressen så som språket, boken och läsningen. Det som
däremot skiljer sig åt är åsikterna om hur personalen tycker att de ska arbeta. Detta är
vad aktörerna på biblioteksfältet strider om. De grundläggande intressena är självklara
men hur barnbibliotekarierna ska arbeta är inte lika självklart och detta menar Bourdieu
är en av fältets egenskaper. De förändrade arbetssätten visar på att fältet inte är statiskt
utan föränderligt och aktörerna påverkar dess normer och värderingar och deras
handlande förändrar i sin tur hur människorna beter sig inom fältet.190 Det är detta vi
kan se när arbetssätten skiftat under de olika årtiondena.
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9 Slutdiskussion

Vad säger det som framkommit i redovisningen och analysen om synen på
barnbibliotekariernas arbetssituation idag? När vi applicerade Bourdieus teoretiska
begrepp på vårt empiriska material utkristalliserades en kapitalökning som kan upplevas
som en motsägelse till det flera av barnbibliotekarierna uttryckt; att resurserna krympts
och att de ej har lika fria tyglar idag som under 70- och början av 80-talet. Vi vill dock
påstå att dessa två linjer i utvecklingen av synen på barnbibliotekarierna och deras
arbetssituation inte nödvändigtvis måste vara varandras motsats. Att tillskrivas
symboliskt kapital är ej det samma som att ha stora ekonomiska tillgångar. En av
anledningarna till att barnbibliotekariernas arbete är toppstyrt i större utsträckning idag
än tidigare beror på att biblioteken har, liksom flera andra kommunala institutioner,
varit tvungna att spara pengar under 90-talet. Den kapitalökning vi kunnat urskilja är
knuten till barnbibliotekariernas kompetens och till att det läsfrämjande arbetet anses
vara av stor vikt.

Det finns dock kvar en viss nedvärdering av barnbibliotekariernas kapital eftersom
deras mål är att nå barnen. Vi har i samband med vår undersökning fått ett intryck av att
barn inte räknas som fullvärdiga medborgare i vårt samhälle. Detta leder till en
kapitalnedvärdering för alla yrkesgrupper som arbetar med och för barn och
barnbibliotekarierna är en av dessa grupper. Inom biblioteksfältet har dock denna
inställning ändrats under de senaste årtiondena. Flera av informanterna sa att de tidigare
inte sågs som riktiga bibliotekarier, de var ”bara” barnbibliotekarier, men att de inte
längre möts av den inställningen. Ett par anser dock att detta synsätt på
barnbibliotekarierna fortfarande finns kvar inom biblioteksfältet.

Hur har resursminskningen och de åtstramade tyglarna påverkat barnbibliotekariernas
arbetssituation? I redovisningen har det framkommit att barnbibliotekariernas
arbetsuppgifter har utökats, de rena barnbibliotekarieuppgifterna har på många håll fått
stå tillbaka för arbetsuppgifter som i första hand vänder sig till de vuxna
biblioteksanvändarna. Det är, enligt flera av våra informanter, barnuppgifterna som
blivit lidande. Den yttre tjänsten tar mer tid i anspråk idag än tidigare. En anledning till
att arbetsuppgifterna urholkats, att barnbibliotekarierna ej kan lägga lika mycket tid på
arbetet som har barnen som målgrupp, anser vi vara att personalresurserna har minskat
på i stort sätt alla bibliotek vi besökt. Om det varit bibliotekarie- eller assistenttimmar
som försvunnit har inte spelat så stor roll, eftersom hela personalstyrkan har blivit
drabbad. De personalresurser som försvunnit var ej överflödiga, så den övriga
personalen har varit tvungen att gå in och överta arbetsuppgifterna. På de mindre
biblioteken talar flera av barnbibliotekarierna om att de nya medierna såsom video, CD,
datorer och Internet har inneburit nya tidskrävande arbetsuppgifter. Det är hanteringen
av medierna som de är negativt inställda till och inte medierna i sig. De måste sköta
bokning av datorer, kontrollera om videofilmerna ligger i sina fodral och är
tillbakaspolade och så vidare. Detta är ytterligare en faktor som påverkat
arbetsuppgifterna. I Barnbokens ställning beskrivs också en urholkning av
arbetsuppgifterna, biblioteketspersonalen har varit tvungna att ägna sin arbetstid åt
annat än vad de från första början var anställda för. Den största anledningen anser
författarna vara utbyggnaden av informationsteknologin på biblioteket som krävt stora
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personalresurser.191 Detta stämmer överens med vad som framkommit i våra intervjuer.
Ett exempel är Björn som under en period under 90-talet fick dela sin tjänst, han skulle
vara hälften IT-bibliotekarie och hälften barnbibliotekarie.

Som en följd av att den yttre tjänsten utökats har tiden till inre tjänst minskat. Detta har
lett till att planeringstid är något av en bristvara bland barnbibliotekarierna idag,
samtidigt som behovet av planering har ökat. Flera av våra informanter har berättat att
de tidigare kunnat arrangera klassbesök med mera, enbart genom att ringa ett
telefonsamtal. Nu krävs det långtidsplanering, spontaniteten har enligt många
försvunnit. Inläsning av nyutkommen barnlitteratur och att läsa in litteratur till bokprat
är något som får läggas utanför arbetstid vilket betraktas som en självklarhet av
barnbibliotekarierna. Detta är inte något som har förändrats under de senaste tre
decennierna utan så har situationen sett ut under lång tid. Vi anser att inläsning av
nyutkommen barnlitteratur och förberedelser inför bokprat borde ingå i
barnbibliotekariernas tjänster eftersom det är en del av deras arbete, är de ej inlästa kan
de inte utföra ett bra jobb. Som situationen ser ut idag får en, som vi ser det, viktig del
av arbetet läggas utanför arbetstiden och barnbibliotekarierna kan sägas arbeta på
obetald övertid. För att en förändring ska kunna äga rum på detta område krävs att
barnbibliotekarierna börjar kräva tid avsatt till läsning av barnlitteratur och att
inställningen förändras. De får inte längre acceptera att utföra obetalt arbete.

I den litteratur som ligger till grund för ”Barnbibliotekens utveckling från 1970-talet”
kan vi utläsa samma doxa som vi fått fram vid analysen av vårt empiriska material.
Under 70-talet låg visserligen tyngdpunkten i arbetet på de allmänkulturella
verksamheterna men böckerna glömdes ej bort. Det fanns ett behov av att visa upp
biblioteket som en mötesplats där besökarna hade möjlighet att ta del av kulturella
yttringar i en annan form än bokens. Vi vill dock påstå att det viktigaste fortfarande var
boken, att det bakomliggande syftet med de allmänkulturella verksamheterna var att
locka människor till biblioteket och att inställningen var att bara de kom så lånade de
även böcker. Detta är också något våra informanter talat om och de nämner också 70-
och början av 80-talet som en väldigt rolig period. Barnbiblioteksverksamheten var i en
expansiv uppbyggnadsfas i början av 70-talet och de barnbibliotekarier som anställdes
hade i stort sett fria händer.

Entusiasmen från 70-talet vällde in över 80-talet som kom att präglas av den
uppsökande verksamheten. Passa upp, passa, passa vidare…? kom ut 1982 och kan ses
som en reaktion på den allmänkulturellt inriktade Barn i bibliotek vilken publicerades
tio år tidigare. I Passa upp, passa, passa vidare…? betonas den uppsökande
verksamheten med bokpratet i spetsen. Enligt våra informanter präglades 80-talet av
bokprat och uppsökande verksamhet. Detta var en period där doxan var väl synlig både i
barnbibliotekslitteraturen och ute på barnavdelningarna. Flera av barnbibliotekarierna
pratar om 80-talet som en rolig men jobbig period. Bokpratet krävde mycket energi och
när 80-tal övergick till 90-tal och bibliotekens budgetar började stramas åt orkade
många inte med tempot längre. Dock fortsatte arbetet för boken och läsningen men nya
arbetsformer började växa fram.

I kapitlet ”Läslust i nedskärningstider” har vi talat om att 90-talet, som det framställs i
barnbibliotekslitteraturen, präglats av den nya arbetsformen; läsfrämjande arbete i
projektform. Detta stämmer väl överens med det vi fått fram under våra intervjuer. På
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nästan alla bibliotek vi besökt arbetar barnbibliotekarierna med ett eller flera
läsfrämjande projekt. Hur dessa projekt är utformade skiljer sig åt, liksom åsikterna
angående det rikstäckande läsfrämjande projektet Bokjuryn. Alla är inte ense om vilket
som är det bästa sättet att arbeta med projektverksamhet, som är det arbetssätt som
dominerar. Den uppsökande verksamheten har fortsatt om än i lite annan form, alla
projekten kan ses som uppsökande verksamhet vilka ofta går via förmedlare såsom
lärare och föräldrar. Det direkt uppsökande arbetet gentemot barnen har minskat,
bokprat förekommer men mycket mer sällan än under 80-talet. Även under 90-talet
framträder doxan tydligt både i litteraturen och i vår undersökning. Barnspåret som
gavs ut 1994 är en idébok för barnbibliotekarier fylld av exempel på läsfrämjande
projekt och i Barnbokens ställning framkommer det att läsningen och bokens betydelse
betonas på biblioteken vilket stämmer väl överens med vad vi fått fram under våra
intervjuer.192

De förändringar som skett under 90-talet beror inte alltid på de ekonomiska besparingar
som ägt rum på biblioteket. Det uppsökande arbete som pågick under en stor del av 80-
talet tog mycket kraft och energi från barnbibliotekarierna och många orkade inte
fortsätta arbeta på det sättet. En annan av orsakerna anser vi vara att biblioteket som
plats fått en ökad betydelse. Nu arbetar barnbibliotekarierna för att barnen ska komma
till biblioteket och inte tvärtom. Barnbiblioteksverksamheten utvecklas då tiderna
förändras, nya typer av medier införskaffas till biblioteken, vilket även påverkar
arbetssättet.

De ekonomiska besparingarna har dock påverkat barnbibliotekariernas arbetssituation.
De som fortfarande vill ut och bokprata har svårt att få tiden att räcka till eftersom
besparingarna har urholkat arbetsuppgifterna. Det finns också en trötthet bland
barnbibliotekarierna som flera av våra informanter vittnar om. Bibliotekskonsulenterna
uppfattar barnbibliotekariernas arbetssituation som pressad och barnbibliotekarierna
känner ofta att allt inte hinns med. Cheferna är också medvetna om att arbetssituationen
många gånger är pressad men är ej lika insatta som konsulenterna i frågan. En del av
barnbibliotekarierna känner att de inte får gehör för sina idéer och att barnen ibland
hamnar i kläm på biblioteket. Kraften att kämpa för barnen och barnavdelningen har för
många minskat med åren. Känslan av att barnen inte värderas lika högt som de vuxna
påverkar också barnbibliotekariernas engagemang negativt och hos vissa har vi kunnat
utläsa en viss uppgivenhet.

En utveckling som skett under 90-talet och som vi tycker är ganska skrämmande är att
samtidigt som barnbibliotekarierna ej kan arbeta uppsökande i lika stor utsträckning
som under 80-talet så har förskolorna inte möjlighet att komma till biblioteket. Flera av
informanterna har märkt att besöken från förskolorna har minskat vilket de ser som en
följd av att personalstyrkorna har krympt, samtidigt som barngrupperna har blivit större.
Vi har även kunnat utläsa i Barnbokens ställning att läsningen i hemmet för de minsta
barnen har minskat, skillnaden är tolv minuter per dag mellan 1984 och 1992.193

Samtidigt har kunskapen om språkutvecklingen ökat och vi vet idag mer om
högläsningens betydelse. Fram till fyra års ålder genomgår barnen en intensiv
språkutvecklingsfas, grunderna för språket läggs och för att barnen ska få ett rikt språk
krävs mycket språklig stimulans.194 Hur de som är förskolebarn idag och har varit det
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under 90-talet har påverkats vore intressant att undersöka. Det ligger dock ej inom
ramen för denna uppsats syfte och vi lämnar det därför med en förhoppning om att i
framtiden kunna ta del av en sådan undersökning.

Barnbibliotekarierna upplever sin arbetssituation idag som ganska pressad. De känner
inte att de får gehör för sina idéer på samma sätt idag som under 70- och början av 80-
talet då de hade friare händer att utforma barnverksamheten. Barnbibliotekariernas
symboliska kapital har dock ur en synvinkel ökat genom att aktörer som endast delvis
beträder biblioteksfältet, kommunpolitikerna, tillskriver barnbibliotekarierna kapital
eftersom de säger att det läsfrämjande arbetet är viktigt och värt att satsa på. Även inom
biblioteksfältet har kapitalvärdet ökat och bibliotekariekollegor uppskattar idag
barnbibliotekariernas kompetens på ett annat sätt än tidigare. Barnbibliotekarierna
upplever tyvärr fortfarande att arbete med och för barn inte anses vara lika viktigt som
arbete som riktar sig till vuxna.

Ekonomin har under i stort sett hela 90-talet varit kärv på biblioteken men flera av
informanterna nämner att de från och med detta budgetår får mer pengar att röra sig
med, vilket de ser fram mot med tillförsikt. Det arbetssätt som kom att prägla 90-talet
var det läsfrämjande arbetet i projektform vilket fortfarande dominerar trots att vi gått in
i ett nytt årtionde. Informanterna uttalar inga tankar kring hur arbetet kommer att
utvecklas så vad framtiden bär i sitt sköte vet vi ingenting om.

Vi har under våra intervjuer mött många engagerade och duktiga personer som brinner
för sitt yrke och som har orkat kämpa vidare trots motgångar. Tyvärr måste vi även säga
att de finns de som har kvar engagemanget men där elden falnat. Glöden finns kvar och
kan förmodligen väckas till liv om någon vill tillsätta det syre som krävs för att de
återigen ska orka brinna för det arbete de anser vara så viktigt och roligt.
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10 Sammanfattning

Här följer en sammanfattning av uppsatsen. Vi inspirerades under ett scoutläger
sommaren 1999 till arbete med barnbiblioteksverksamhet och blev intresserade av att
undersöka hur barnbibliotekarier upplever sin arbetssituation idag. Under utbildningen i
biblioteks- och informationsvetenskap, har vi från olika håll hört åsikter som inte
överensstämde. Vi har till exempel mött barnbibliotekarier som inte tyckts sig få gehör
för sina idéer och andra som sagt att det inte är konstigt att barnbibliotekarierna inte
syns då de inte gör sina röster hörda.

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur några barnbibliotekarier i Sverige ser
på sin arbetssituation idag och med hjälp av den franska sociologen Pierre Bourdieus
teoretiska begrepp analysera det som framkommit vid våra intervjuer.
Huvudfrågeställningen är hur barnbibliotekariernas arbetssituation idag beskrivs av
några aktörer på biblioteksfältet. Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer vid
insamlandet av vårt empiriska material. Intervjuerna har genomförts i två län på fem
stadsbibliotek av varierande storlek. Vi har sammanlagt utfört tretton intervjuer med
barnbibliotekarier, bibliotekschefer och bibliotekskonsulenter. Bourdieus teoretiska
begrepp kapital, habitus, fält, doxa och distinktion har tillämpats vid analysen av vårt
intervjumaterial. Vi fann dessa begrepp fruktbara för vår analys eftersom de gav oss ett
redskap att se barnbibliotekariernas arbetssituation ur ett mer teoretiskt perspektiv.

Ändamålet med kapitel 5 ”Barnbibliotekens utveckling från 1970-talet” var att ge
läsaren en inblick i hur barnbiblioteksverksamheten har framställts i litteratur utgiven av
och för aktörer inom biblioteksfältet. 70-talet var en expansiv period då många
barnbibliotekarier anställdes och bokbestånd förnyades. Tyngdpunkten låg på den
allmänkulturella verksamheten och barnkulturen ställdes i fokus på biblioteket. Det
viktigaste var dock böckerna och läsningen. Barnbibliotekarierna hade en förhoppning
om att bara barnen kom till biblioteket så lånade de böcker. 70-talets engagemang och
kreativitet vällde in i 80-talet som präglades av den uppsökande verksamheten med
bokpratet i spetsen. Barnbibliotekarier sökte upp barnen och pratade för boken och
läsningen. Diskussionen om läsningens betydelse för språkutvecklingen startade och
många förfasade sig över videons intåg i de svenska hemmen. Under 70-talet hade
samarbetet mellan biblioteket och skolorna, förskolorna och barnavårdscentralerna
utvecklats och detta samarbete fördjupades under 80-talet. Barnbibliotekslitteraturen
från 90-talet ger en ganska mörk bild av arbetssituationen för barnbibliotekarier och av
barnbokens ställning i det svenska samhället. De ekonomiska nedskärningarna satte sina
spår men det som är mest framträdande är de läsfrämjande projekten och 90-talet
präglades av arbete för att väcka läslust hos barnen.

I uppsatsens andra del ingår kapitel 6 som innehåller en kort presentation av
informanterna för att underlätta läsningen av redovisningen och analysen. Därefter
följer redovisningen av intervjuerna. Vi har utifrån intervjumanualen sammanställt
kapitlet i olika teman där vi redovisar informanternas svar. För att informanternas egna
röster ska komma fram ges intervjucitaten stort utrymme.

Den sista delen av uppsatsen består av analys och slutdiskussion i vilka vi besvarar de
frågeställningar som återfinns i kapitel 1.1. I analysens första delkapitel besvaras
delfrågeställningen: Tillskrivs barnbibliotekarierna något värde och är detta någonting
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som har förändrats under de senaste tre decennierna? Vi har kunnat utläsa tre linjer i vår
analys angående vilket värde/kapital som barnbibliotekarierna tillskrivs. I samband med
vår undersökning har vi fått ett intryck av att barn inte räknas som fullvärdiga
medborgare i vårt samhälle, vilket avspeglas i barnbibliotekariernas kapital. Vi har även
kunnat se att trots att barnbibliotekarierna inte alltid åtnjuter samma status som sina
kollegor, vilkas målgrupp är vuxna, så tillskrivs de symboliskt kapital via sin
kompetens. Barnbibliotekarierna tillskrivs även kapital från aktörer som endast tillfälligt
befinner sig på biblioteksfältet. Kommunpolitikerna som ofta talar gott och mycket om
hur viktigt det är med barnverksamhet på bibliotek och utifrån detta drar vi slutsatsen att
barnbibliotekarierna tillskrivs symboliskt kapital. Inom biblioteksfältet har
barnbibliotekariernas kapital ökat, vilket hänger samman med att barnbibliotekariernas
kompetens uppvärderats och att det läsfrämjande arbetet anses vara viktigt.

Barnbibliotekarierna har utvecklat strategier för att öka och bevara sitt kapital. En
strategi är att bevaka sina intressen på biblioteket och att sätta barnverksamheten i första
rummet. En annan är att utöka samarbetet med andra kommunala institutioner.
Införlivas biblioteket i skolundervisningen och syns barnbibliotekarierna utanför
biblioteket utökas kapitalet.

Den andra delfrågeställningen: Hur uppfattas barnbibliotekarierna och vilka egenskaper
ska de besitta? besvaras i kapitel 8.2. Detta diskuteras utifrån Bourdieus begrepp habitus
och vi har kunnat utläsa ett barnbibliotekariehabitus i vilket egenskaper som att vara
engagerad, kreativ, utåtriktad och att kunna möta barn på barns villkor ingår.
Barnbibliotekarierna skolas in i sitt habitus via arbetsmöten/barnbibliotekariemöten som
anordnas av bibliotekskonsulenten i länet, rikstäckande fortbildningskurser och genom
de kontakter barnbibliotekarierna har med varandra.

Vad anses vara det viktigaste i barnbibliotekariernas arbete? I kapitel 8.3 beskrivs det
alla informanterna nämnde som det viktigaste att arbeta med; barns läsning och språket.
De har alla dessa grundläggande gemensamma intressen och det är detta vi ser som
doxan på biblioteksfältet. Det som däremot skiljer sig åt är hur aktörerna anser att de ska
arbeta med verksamheten och det är här striden på fältet inträder. Populärlitteratur är en
fråga som det råder strid om. De förändrade arbetsätt som förekommit under de olika
årtiondena visar på att fältet inte är statiskt utan ständigt föränderligt.

Slutdiskussionen besvarar uppsatsens huvudfrågeställning: Hur beskrivs
barnbibliotekariernas arbetssituation idag av aktörer på biblioteksfältet?
Barnbibliotekariernas arbetssituation idag beskrivs som ganska pressad. De känner
själva att de ej får gehör för sina idéer på samma sätt som under 70- och början av 80-
talet då de hade friare händer att utforma barnverksamheten. Barnbibliotekariernas
symboliska kapital har dock ur en synvinkel ökat, aktörer som endast delvis beträder
biblioteksfältet, kommunpolitikerna, tillskriver barnbibliotekarierna kapital eftersom de
säger att det läsfrämjande arbetet är viktigt och värt att satsa på. Även inom
biblioteksfältet har kapitalvärdet ökat och bibliotekariekollegor uppskattar idag
barnbibliotekariernas kompetens på ett annat sätt än tidigare. En del av
barnbibliotekarierna upplever tyvärr fortfarande att arbete med och för barn inte anses
vara lika viktigt som arbete som riktar sig till vuxna. Barnbibliotekarierna beskrivs som
engagerade av de aktörer som vi intervjuat på biblioteksfältet men tyvärr har
engagemanget hos en del av informanterna mattats av med åren medan andra
fortfarande brinner för sitt arbete.
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Intervjumanual

Frågeschema till barnbibliotekarier

1. Utbildning, examensår?
2. Tidigare arbete och arbetsplatser?
3. Hur länge har du arbetat som barnbibliotekarie?
4. Hur länge har du varit på din nuvarande arbetsplats?
5. Kallar du dig barnbibliotekarie?

6. Vilka är dina arbetsuppgifter?
- Hur är fördelningen på uppgifterna?
- Har fördelningen av uppgifter förändrats?
- Orsaker till detta?

7. Har du några speciella ansvarsområden som barnbibliotekarie?
- Varför ansvarar du för just dessa områden?

8. Var tycker du att tyngdpunkten ligger i ditt arbete?
- Orsaker till att tyngdpunkten ligger just här?
- Vilka uppgifter tycker du det är viktigast att arbeta med?
- Finns det svårigheter?

9. Hur mycket tid har du till att planera verksamheten/arbetet?
- Finns det tid till inläsning av nya böcker?
- Har du tid att utforma lokalen?
- Hur skulle du vilja att verksamheten såg ut?

10. Hur har verksamheten förändrats under 90-talet?
- Orsaker?

11. Hur har IT påverkat verksamheten och arbetsuppgifterna?

12. Var låg tyngdpunkten på 70- och 80-talet?
- Vad är det som orsakat förändringarna? eller Varför har inga förändringar skett?
- Vilken stämning och inställning till arbetet fanns hos barnbibliotekarierna på 70-

80- och 90-talet?

13. Vilken syn/inställning (status) finns på barnbiblioteksverksamheten och
barnbibliotekarierna?
- Har denna inställning förändrats?

14. Hur är arbetet organiserat?
- Arbetslag eller ensamarbete?
- Vilka fördelar/nackdelar finns?

15. Finns något samarbete med andra institutioner, t ex skola, förskola?
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16. Hur upplever du relationen till dina kollegor på avdelningen och biblioteket i övrigt?
- Förekommer något samarbete mellan bibliotekets olika avdelningar?

17. Har du kontakt med barnbibliotekarier på andra bibliotek?
- Hur fungerar detta samarbete?

18. Finns olika grupperingar på arbetsplatsen och förekommer några motsättningar?

19. Arbetar ni efter gemensamma mål och strävar ni åt samma håll på de olika
avdelningarna?
- Utgår ni från måldokument och verksamhetsplaner?
- Har barnverksamheten fått tillräckligt med utrymme i måldokumentet och

verksamhetsplanen?

20. Vilka möjligheter har du/barnbibliotekarierna att föra fram dina/era åsikter på
arbetsplatsen?
- Vilken kontakt har du med chefen?
- Förekommer några utvecklingssamtal?
- Förekommer några gemensamma planeringsmöten/informationstillfällen för hela

biblioteket?

Frågeschema till bibliotekschefer

1. Utbildning, examensår
2. Tidigare arbete och arbetsplatser?
3. Har du arbetat som bibliotekarie och i så fall hur länge?
4. Hur länge har du varit på din nuvarande arbetsplats?
5. Hur länge har du arbetat som chef?

6. Finns verksamhetsplan och måldokument för biblioteket?
- Hur har de utformats?
- Hur försöker man leva upp till dem?

7. Om verksamhetsplan eller måldokument inte finns, varför inte, är de önskvärda?

8. Hur stor andel av bokanslagen går till barn- och ungdomslitteratur?
- Hur förhåller sig anslagsfördelningen till lånestatistiken?

9. Hur ser förändringen av bibliotekens ekonomiska situation ut under 90-talet?
- Vad har dessa ev förändringar inneburit för barnbiblioteksverksamheten?
- Finns bidrag från t ex KUR till litteratur och verksamhet för barn och ungdom?

10. Fördelning av personalresurser, arbetar man över avdelningsgränserna?
- Har detta förändrats?

11. Hur många barnbibliotekarietjänster finns det i kommunen?
- Hur stor/a är tjänst/tjänsterna?
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12. Hur är sammanträden och personalmöten utformade och sker uppföljning?
- Utvecklingssamtal, hur ofta?

13. Uppföljning av beslut och av verksamheten?

14. Hur upplever du stämningen på arbetsplatsen?

15. Finns det olika grupperingar på biblioteket och förekommer det några
motsättningar?

16. Finns det något samarbete mellan de olika avdelningarna?
- Arbetar man efter gemensamma mål i det dagliga arbetet?

17. Förekommer det något samarbete med andra kommunala instutioner, t ex skola,
förskola?

18. Vad ser du som det viktigaste i bibliotekets verksamhet?
- Vad ser kommunen/kommundelen som det viktigaste i bibliotekets verksamhet?
- Satsar de pengar på biblioteket?

19. Har barnbibliotekariernas arbetssituationen förändrats under 90-talet?
- Har deras arbetsuppgifter förändrats?
- Har tyngdpunkten i deras arbete förskjutits, och i så fall varför?
- Bra och dåliga förändringar?

20. Vilken status tycker du barnbibliotekarieyrket har?
- Vilken status tror du att barnbibliotekarieyrket har i allmänhetens/samhällets

ögon?
- På biblioteket, hos övrig personal?
- I barnens?
- I förskollärarnas/lärarnas ögon?

Frågeschema till bibliotekskonsulent

1. Utbildning, examensår
2. Tidigare arbete och arbetsplatser
3. Hur länge har du arbetat som bibliotekarie?
4. Hur länge har du varit på din nuvarande arbetsplats?

5. Hur länge har du arbetat som barnbibliotekskonsulent?
6. Vilka arbetsuppgifter ingår i din tjänst?
7. Förändringar och utveckling av konsulenttjänsten?

- Vad beror ev förändringar på?
8. Hur arbetar ni gentemot barnbibliotekarierna?
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9. Har arbetssituationen förändrats under 90-talet?
- Orsaker?
- Bra och dåliga förändringar
- Kan du se några skillnader mellan små och stora bibliotek?

10. Har tyngdpunkten i arbetet förskjutits?
- Varför?
- Fördelar/nackdelar?

11. Vilken status tycker du barnbibliotekarieyrket har?
- Vilken status tror du barnbibliotekarierna har bland övriga bibliotekarier?
- Vilken status tycker du barnbibliotekarierna har i allmänhetens/samhällets ögon?
- I barnens?
- I förskollärarnas, lärarnas etc?

12. Förekommer något samarbete mellan barnbibliotekarierna på de olika biblioteken?

13. Har barnbibliotekarierna möjlighet att synas och höras på arbetsplatsen och i
kulturdebatten?
- Vilka kanaler finns?
- Är massmedia intresserade av barnbiblioteksverksamheten?

14. Har tyngdpunkten i barnbiblioteksverksamheten förändrats någonting under 70- 80-
och 90-talet?
- Orsaker?
- Fördelar/nackdelar med förändringarna?

15. Vad tycker du karakteriserat de olika årtiondena?


