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1. Inledning

1.1 Bakgrund och val av ämne
Sagostund för bebisar, rim- och ramsstund, babybokprat, pyttepoesi... Många svenska 
folkbibliotek erbjuder idag ett programutbud för de allra, allra yngsta besökarna och 
deras föräldrar. Sagostunder för barn har en lång tradition på bibliotek1, men att rikta 
verksamheten till bebisar tycks vara ett relativt nytt fenomen. Dessa programpunkter har 
gjort succé på många bibliotek och föräldrarna köar för att få en plats. Biblioteken har 
även tidigare uppmärksammat målgruppen små barn och deras föräldrar, kanske främst 
genom samarbete med bvc och gåvoböcker till nyfödda barn. Många bibliotek har också 
en föräldrahylla där man har samlat böcker om språkutveckling, sjukdomar, 
barnuppfostran etc. 

I dagens samhälle finns många aktiviteter riktade till bebisar och föräldrar t ex öppna 
förskolor, bebissim, bebismassage och barnvagnsbio. På stadens caféer trängs 
barnvagnar och pratsugna föräldrar, ”latte-föräldern” är född! (Begreppet syftar på en 
”aktiv” mamma eller pappa som tar med bebisen på caféer och olika aktiviteter, gärna 
ihop med andra föräldrar.) Inom kultursektorn kan nämnas barnvagnsvisningar på 
Moderna Museet i Stockholm och på Röhsska museet i Göteborg, babyteater t ex 
Babydrama med Unga Klara och Voff! med Ögonblicksteatern.2 Är bibliotekens 
växande antal program för föräldrar och bebisar ett uttryck för att biblioteken har hakat 
på denna ”aktivitetstrend”? Det talas om ”det kompetenta spädbarnet” och ”barnet som 
projekt” och kanske är dessa synsätt en del av förklaringen till det hav av aktiviteter 
som böljar fram i samhället. Det kan också ha med genus och ekonomi att göra. Dagens 
jämlika föräldrar har både tid och råd att var aktiva med barnet under 
föräldraledigheten. För att inte bli isolerad hemma går man ut på caféer, promenader 
och aktiviteter med andra föräldralediga. Om 1900-talet var barnets århundrade så 
kanske 2000-talet är småbarnens?3 

Stora variationer i vad som erbjuds i form av aktiviteter och mötesplatser förekommer 
förstås mellan olika orter och kommuner. Många öppna förskolor tvingas lägga ned och 
de som finns kvar är överbelastade.4 Kanske skulle biblioteket kunna vara ett alternativ 
eller komplement till öppna förskolan? Det finns beröringspunkter mellan de båda 
verksamheterna och på vissa orter har verksamheterna slagits ihop, med fruktbara 
resultat.5 Det har inte forskats så mycket inom B&I om användargruppen små barn och 
deras föräldrar men de studier som finns visar att biblioteket används på många olika 
sätt av denna grupp och fyller flera viktiga funktioner i föräldrarnas vardagsliv, bland 
annat som mötesplats. Biblioteket finns överallt (nästan), är gratis, och kan erbjuda en 
mångfald av information, kunskap och kultur; den ultimata mötesplatsen för 
småbarnsföräldrar kan det tyckas. Men kanske finns det hinder också, exempelvis 
föreställningen att det ska vara tyst på biblioteket (?).

Föräldrar med små barn är en användargrupp som har speciella behov, inte minst 
praktiska, och därför ställs det speciella krav på deras mötesplatser, t ex på den fysiska 

1   Rydsjö & Elf 2007, s. 115.
2   Bárány 2008. Huss 2007. Höjer 2007.
3   Sörenson 2007.
4   Nyberg 2008.
5   Liljengren 2006.
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miljön. Bebisar är framtidens biblioteksbesökare. Därför är det dubbelt så viktigt och 
intressant att studera användargruppen bebisföräldrar! Föräldern som kommer in på 
biblioteket med en liten bebis; känner hon/han sig välkommen? Kan biblioteket fylla en 
funktion i förälderns vardagsliv? Detta vill jag undersöka! 

Mitt personliga intresse för ämnet växte fram när jag arbetade på ett biblioteks 
barnavdelning, även som ledare för rim- och ramsstunder för bebisar. Jag upplevde att 
användargruppen föräldrar med små barn uppskattade biblioteket men kände samtidigt 
att det skulle kunna nyttjas i mycket större omfattning. Det finns en osäkerhet dels från 
föräldrarnas sida (vad är tillåtet på biblioteket? vad kan biblioteket erbjuda?) dels från 
bibliotekspersonalens sida (vad vill föräldrarna ha? hur når vi ut till dem?) I skrivande 
stund är jag själv föräldraledig med mitt tredje barn, och funderar mycket på den 
speciella livssituation som det innebär att vara småbarnsförälder och på hur samhället 
bemöter föräldrar. 

1.2 Problemformulering
Biblioteket kan erbjuda användargruppen bebisföräldrar en mångfald av kunskap, 
information och kultur och har också en stor potential som mötesplats, men en stor del 
av dessa resurser står outnyttjade. Samtidigt har bebisföräldrar ett stort behov av 
mötesplatser, aktiviteter, information etc. Om bebisföräldrarna bättre kände till vad 
biblioteket kan erbjuda dem skulle denna användargrupp  kunna ha glädje och nytta av 
biblioteket i mycket större utsträckning än vad som är fallet idag. Det finns en 
problematik i att biblioteken inte vet vilka behov och förväntningar bebisföräldrarna har 
på biblioteket och därför inte kan anpassa sitt utbud efter detta. Det finns en brist i 
kommunikationen mellan bibliotek och bebisföräldrar. 

1.3 Syfte och frågeställningar
Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka vilka funktioner folkbiblioteket fyller 
för bebisföräldrar samt att ta reda på hur deras ”önskebibliotek” ser ut. Det 
bakomliggande syftet är att lyfta fram en viktig men lite undersökt användargrupp, med 
förhoppningen att skapa ett större underlag för hur biblioteket kan anpassa sitt utbud 
och sina tjänster för att bättre kunna möta användargruppens behov och förväntningar.

Uppsatsen utgår från följande frågeställningar;

- Hur använder och upplever bebisföräldrar biblioteket ?
- Vilka synpunkter och önskemål har bebisföräldrar på bibliotekets verksamhet och 
service?
- Hur kan biblioteket utvecklas för att bättre svara mot bebisföräldrarnas behov? 

1.4 Definitioner och avgränsningar
Med bebisföräldrar avser jag i denna uppsats föräldrar till barn upp till ca 12-18 
månader. Min avsikt är att fokusera på föräldrar till så små barn för att deras 
vardagslivssituation generellt kan antas skilja sig från de med äldre barn. Många är 
föräldralediga eller arbetar i mindre omfattning och har därmed mer ”ledig tid” på 
vardagar. Dock kan många av tankegångarna i uppsatsen säkert appliceras på föräldrar i 
allmänhet, alltså även de med äldre barn. Bebisföräldrarna kan naturligtvis vara 
föräldrar även till äldre barn, vilket kan tänkas påverka resultatet. 
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En möjlig beröringspunkt mellan bebisföräldrar och bibliotek är forskning om 
språkutveckling hos bebisar. Jag valt att inte fördjupa mig i detta ämnesområde, utan 
istället beröra det i de sammanhang där det nämns. Detta med tanke på uppsatsens syfte.

Undersökningen är genomförd dels i stadsmiljö, dels på en mindre ort. Informanterna 
som deltagit i de tre fokusgrupperna är hämtade från kontexterna aktivitet på bibliotek, 
annan aktivitet och öppen förskola. Min avsikt är inte att jämföra dessa miljöer och 
kontexter med varandra, syftet är istället att få en bredd på undersökningen. Hänsyn har 
inte tagits till föräldrarnas ekonomiska och kulturella kapital. Dessa faktorer påverkar 
möjligen synen på och användandet av biblioteket men ryms inte inom ramen för 
uppsatsen. Samtliga deltagare i fokusgrupperna är mammor. Pappor är således inte 
representerade. Eftersom min avsikt inte är att jämföra mammor och pappor har jag valt 
att låta mammorna representera användargruppen föräldrar. Respondenterna är 
användare av bibliotekets programutbud och således biblioteksanvändare, om än i olika 
grad. Icke-användarnas tankar och åsikter ingår inte i denna undersökning.

1.5 Ämnets relevans inom B&I
Användarundersökningar är ett etablerat delområde inom B&I. En del användargrupper 
är mer undersökta än andra, t ex yrkesverksamma och studenter. I denna uppsats 
studeras en användargrupp som det inte har forskats så mycket om. Det är viktigt att 
olika användargrupper lyfts fram om man vill kunna anpassa biblioteks- och 
informationsverksamheter till användarnas olika vanor och behov. 
Användarundersökningen i uppsatsen är knuten till biblioteksmiljö men relaterar både 
till informations- och biblioteksfrågor. Uppsatsen kan förhoppningsvis bidra med 
kunskap om en användargrupp som det inte har forskats så mycket om, och därmed ha 
både professionell och praktisk relevans. 

1.6 Litteratursökning
Jag har sökt litteratur i databaserna LISA, ERIC och Artikelsök, samt i 
bibliotekskatalogerna för Högskolan i Borås, Göteborgs Universitet, Lunds Universitet, 
Högskolan i Malmö och Umeå Universitet. I uppsatsdatabaserna BADA och 
uppsatser.se har jag sökt material inom ämnesområdena biblioteks- och 
informationsvetenskap och sociologi. Jag har också sökt i LIBRIS och i GOTLIB 
(katalog för folkbiblioteken i Göteborg). Vidare har jag browsat föräldrahyllor på flera 
olika bibliotek och läst föräldratidskrifter, t ex Vi föräldrar och Föräldrar och barn samt 
varit inne på föräldrasajter på Internet, bl a Allt för föräldrar och Familjeliv.

I min litteratursökningsprocess stötte jag bland annat på en hel del forskning, främst 
från Storbritannien och USA, om språkutveckling hos små barn. En del av denna 
forskning är kopplad till biblioteket, men eftersom den har en så stark tonvikt på läs- 
och språkutveckling har jag inte funnit den relevant för min uppsats syfte och 
problemställning. Det var främst sådan forskning jag fann i LISA och ERIC. Det mesta 
av min litteratur fann jag istället i katalogerna för universitetsbiblioteken samt i 
uppsatsdatabaserna. Genom att studera uppsatsernas källförteckningar fick jag också 
användbara tips om relevant litteratur. 

Exempel på sökord (som trunkerats och kombinerats på olika sätt): föräldrar, 
småbarnsföräldrar, bebisföräldrar, bebisar, bibliotek, folkbibliotek, public library, 
parents, infants, toddlers, föräldraskap, föräldrarollen, vardagsliv.
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1.7 Disposition
Kapitel 1 beskriver bakgrunden till ämnesvalet och presenterar uppsatsens 
problemformulering samt dess syfte och frågeställningar. Uppsatsens syfte är att 
undersöka vilka funktioner folkbiblioteket fyller för bebisföräldrar samt att ta reda på 
hur deras ”önskebibliotek” ser ut. Kapitel 1 inrymmer också definitioner och 
avgränsningar, litteratursökning och ämnets koppling till B&I. Kapitel 2 syftar till att ge 
en bakgrundsbild till uppsatsen, i form av en kort historik över bibliotekens arbete riktat 
mot föräldrar och små barn. Sedan följer i kapitel 3 en litteraturgenomgång och 
presentation av tidigare forskning, indelat i områdena föräldrar och bibliotek, 
folkbibliotekets roller och funktioner samt informationssökning i vardagslivet. Den 
forskning och litteratur som presenteras ska dels ge en infart till ämnesområdet, dels 
fungera som diskussionsunderlag i uppsatsens senare delar. Kapitel 4 redovisar de 
teoretiska utgångspunkterna, nämligen Anderssons & Skot-Hansens modell över 
folkbibliotekets funktioner samt en teoretisk klassifikationsmodell över olika perspektiv 
i användarundersökningar, utformad av de norska forskarna Duvold & Sæbø. I kapitel 5 
beskrivs fokusgruppintervjun som metod och hur denna metod tillämpats. Kapitlet 
redogör också för urvalet av informanter och genomförandet av intervjuer samt 
beskriver hur analysen av intervjumaterialet har gått till samt avslutas med reflektioner 
över den valda metoden. Tre stycken fokusgruppintervjuer med bebisföräldrar har 
genomförts. Det insamlade intervjumaterialet redovisas i kapitel 6, resultatet presenteras 
utifrån teman, som delvis sammanfaller med intervjuguiden. I kapitel 7 återfinns analys 
och diskussion av detta material i relation till tidigare forskning och teori. De slutsatser 
som framkommit ur analysen och diskussionen presenteras i kapitel 8 och i kapitel 9 
återfinns en sammanfattning av uppsatsen, följd av källförteckning och bilagor.

2. Bakgrund
Detta avsnitt innehåller en kort historik om bibliotekens arbete riktat mot små barn och 
föräldrar. Avsikten med detta är att ge en kortfattad bakgrund till uppsatsens ämne.

2.1 Bibliotekens arbete riktat mot små barn - historik
På 1960-talet expanderade barnbiblioteksverksamheten i Sverige och utvecklingen 
fortsatte på 1970-talet. Barnbibliotekarierna fick nya arbetsuppgifter, till exempel att 
arrangera skapande aktiviteter och kulturprogram samt att arbeta med nya medier. De 
kulturpolitiska målen från 1974 fastslog att bibliotekets uppdrag var att motverka de 
negativa verkningarna av kommersialismen och visa på alternativ. SAB utformade 1975 
en målsättning för barnbibliotek, som visade på dess roll som ”nav för barnkulturen i 
lokalsamhället”6, bland annat genom samarbete med andra institutioner i samhället. 
Metodboken Passa upp, passa, passa vidare från 1982 visar upp en enhetlig bild av 
barnbibliotekens syfte och mål. Bland annat betonas vikten av att bibliotekarierna 
samarbetar med personal från förskola, skola och föreningsliv, för att på så sätt nå ut till 
fler barn. Folkbiblioteksutredningen från 1984 pekar på två huvuduppgifter för 
biblioteken, kulturuppgiften och informationsuppgiften, och betonar att biblioteken bör 
samarbeta med andra kommunala institutioner. Barnspåret från 1994 är en 
inspirationsbok för barnbibliotek, som vill lyfta fram en mångfald av synsätt på 
arbetsmetoder och utvecklingsmöjligheter. Den ekonomiska situationen på 90-talet 
nedprioriterade barnbiblioteken vilket yttrade sig i minskade litteraturinköp, mindre av 

6   Rydsjö 1994 i Rydsjö & Elf 2007, s. 31.
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uppsökande verksamhet, nedskärning eller nedläggning av filial- och 
bokbussverksamhet och urholkning av bibliotekarietjänsterna.7

Det samarbete med andra institutioner som påbörjades under 70- och 80-talen 
innefattade bland annat bvc (barnhälsovården) och öppna förskolan samt även 
förskolan, vars verksamhet  utvidgades vid denna tid. Denna samverkan minskade när 
både bibliotek och förskola påverkades av nedskärningarna under 80- och 90-talen. När 
bibliotekens utlån av barnböcker minskade och även bokhandlarnas försäljning av 
barnböcker gick ner under 1990-talet, fick Kulturrådet uppdraget att undersöka 
barnbokens ställning på bibliotek och förskola. Samarbetet mellan förskola och 
bibliotek och även bibliotekens kontakt med föräldrar skulle särskilt studeras. Det finns 
många exempel på lyckat samarbete mellan bibliotek och förskola, och röster från båda 
yrkesgrupperna uttrycker en vilja att utvidga samarbetet. Ofta sker samarbetet i form av 
ett projekt med läsfrämjande syfte. Exempel på sådana projekt är Alfons Ellen Kotten 
och alla de andra, LekaSpråkaLära och Läspåsen.8 BokNallen är ett språkstimulerande 
projekt som pågått i Markaryds kommun sedan 1983. Genom hembesök hos familjer 
med barn i åldern 0-5 år vill man visa föräldrarna hur de kan använda böcker, rim och 
ramsor och sånger för att utveckla barnens språk. Den engelska motsvarigheten till 
Boknallen är Bookstart, ett språk- och läsprojekt som vill nå ut till alla barnfamiljer, t ex 
även de med annat etniskt ursprung.9

Genom samarbete med t ex bvc och öppna förskolan kan biblioteken också nå föräldrar, 
som är viktiga för barnens läsning. Samarbetet mellan biblioteken och bvc ser olika ut i 
olika regioner, men vanligt är att man delar ut gåvoböcker, exempelvis Barnets första 
bok, samt besöker biblioteket med föräldragruppen. Bibliotekens samarbete med öppna 
förskolan kan utgöras av att en bibliotekarie besöker öppna förskolan och/eller 
familjernas hem, eller så är verksamheterna integrerade med varandra. Ofta är det i 
invandrartäta områden som biblioteket samarbetar med öppna förskolan.10 (Se 3.1.1 för 
några exempel på samarbete mellan biblioteket och bvc respektive öppna förskolan.)

Sagostunder är en traditionell verksamhet på biblioteken, med rötter i början på 1900-
talet. Ofta är sagostunden riktad till barn i åldern 3-5 år, men numera finns verksamhet 
även för de allra yngsta barnen, ofta med fingerlekar och rim och ramsor.11 Olika 
varianter av sådana programaktiviteter är exempelvis sagostund, rim- och ramsstund 
och bebisbokprat. (Se 3.1.3 för exempel på sådan verksamhet.)

3. Tidigare forskning och litteraturgenomgång
I detta kapitel redogör jag för tidigare forskning och litteratur som jag anser vara 
relevant att spegla min undersökning mot. Det är dels forskning som på olika sätt berör 
föräldrar och bibliotek, dels forskning om folkbibliotekets roller och funktioner (i 
människors vardagsliv). Även forskningsfältet om informationssökning i vardagslivet 
introduceras. I anslutning till de olika studierna/ litteraturen motiverar jag relevansen för 
min undersökning. 

7  Rydsjö & Elf 2007, s. 30-32.
8  Rydsjö & Elf 2007, s. 99-103.
9  Rydsjö & Elf 2007, s. 111-113.
10  Rydsjö & Elf 2007, s. 99-117.
11  Rydsjö & Elf 2007, s. 115.
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3.1 Föräldrar och bibliotek
I detta avsnitt presenteras några magisteruppsatser och en rapportbok som på olika sätt 
berör ämnesområdet föräldrar på bibliotek. Jag vill påpeka att det inte finns så många 
studier om bebisföräldrars eller småbarnsföräldrars biblioteksvanor. 

3.1.1 Bibliotekets samarbete med bvc och öppna förskolan
Här presenteras några exempel på samarbete mellan biblioteket och bvc respektive 
öppna förskolan (se även 2.1).

Magisteruppsatsen Föräldrar i fokus!; En studie av småbarnsföräldrars 
informationsbehov och barnbibliotekariers intentioner med föräldraträffar av Fredrike 
H. Henriksson & Annica Klahr12 undersöker hur samarbetet mellan bvc och biblioteken, 
i form av informationsträffar för blivande föräldrar, fungerar. Författarna ville veta vilka 
informationsbehov småbarnsföräldrar har i den nya rollen som föräldrar, vilka 
intentioner barnbibliotekarier har med biblioteksträffar för föräldragrupper samt hur väl 
bibliotekets information överensstämmer med föräldrarnas behov. Genom 
fokusgruppintervjuer med föräldrar och intervjuer med bibliotekarier har detta studerats 
och jämförts med forskning inom ELIS (Everyday Life Information Seeking). Jag har 
valt att redovisa denna uppsats för att den beskriver samarbetet mellan bvc och 
bibliotek, vilket är ett (av få) sätt för biblioteken att nå blivande eller nyblivna föräldrar. 
Uppsatsen är också metodmässigt intressant för mig eftersom den, i likhet med min 
studie, vill komma åt föräldrarnas åsikter genom fokusgruppintervjuer. Delar av syftet 
sammanfaller också med min studie, nämligen föräldrars informationsbehov och hur väl 
de anser att biblioteket kan tillfredsställa detta, samt vilka övriga informationskällor 
som används. I Henrikssons & Klahrs uppsats har förutom föräldrar även bibliotekarier 
varit respondenter. Jag har valt att presentera delar av resultatet från intervjuerna med 
bibliotekarier, eftersom jag funnit det intressant att få med synpunkter från professionen, 
även om det inte varit syftet med min uppsats.

Författarna har gjort studiebesök vid föräldraträffar på två folkbibliotek, genomfört 
fokusgruppintervjuer med fyra föräldragrupper samt individuella intervjuer med två
barnbibliotekarier. Genom fokusgruppintervjuerna sökte man svar på frågor om 
föräldrarnas informationsbehov, -sökning och -källor under graviditeten och efter 
barnets födelse, samt hur de ser på biblioteket och biblioteksträffen. Utöver dessa frågor 
uppkom i fokusgrupperna diskussioner om biblioteksanvändning och barriärer i 
informationsprocessen. Genom intervjuerna med bibliotekarierna undersöktes 
bibliotekariernas intentioner med biblioteksträffarna.  

Föräldrarna uttrycker att ett stort intresse för att läsa allt uppkom när de var gravida och 
uppsatsförfattarna tolkar detta som ett sätt att sätta sig in i den nya rollen. 
Informationskällor som används under graviditeten är tidskrifter, Internet, egna böcker 
samt föräldrar och vänner. Ett fåtal av föräldrarna har använt biblioteket som källa 
under graviditeten. En viktig faktor när föräldrarna söker information är 
tillgängligheten. Efter barnets födelse blir frågorna mer precisa, och källan varierar 
beroende på frågans karaktär. Vid frågor om sjukdomar etc frågar föräldrarna 
sjuksköterskan på bvc, vid andra frågor vänder man sig till vänner och bekanta. 
Muntliga informationskällor dominerar efter barnets födelse. En faktor som påverkar 

12   Henriksson & Klahr 2004.
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föräldrarnas informationssökning är den egna erfarenheten, t ex om man har barn sedan 
tidigare. Öppna förskolan, Internet och föräldragruppen på bvc används också som 
informationskällor. Flera av föräldrarna nämner själva föräldragruppen som en 
informationskälla, som också är ett trevligt sätt att träffa andra. En förälder deltar med 
sitt fjärde barn vilket enligt uppsatsförfattarna visar att föräldragruppen även har en 
social funktion. Föräldrarna uppskattar informationsträffarna och tycker att 
gruppformen fungerar bra, eftersom de med mer erfarenhet från bibliotek kan ge tips till 
ovana biblioteksbesökare. Det är bra att bli påmind om biblioteket menar föräldrarna. 
Många var förvånade över bibliotekets stora utbud. Det framkom i fokusgrupperna att 
biblioteket skulle användas i större utsträckning för informationssökning i den nya 
rollen/ livssituationen som förälder om föräldrarna hade fått vetskap om bibliotekets 
utbud tidigare i graviditeten. Henriksson & Klahr fann att föräldragrupperna var 
homogena, då deltagarna är nyblivna föräldrar, men att det finns stora skillnader i 
biblioteksanvändning och informationskällor. Därför bör biblioteken planera sin 
information och verksamhet, med hänsyn tagen till olikheter i föräldrars behov och 
önskemål, menar uppsatsförfattarna. De barriärer som hindrar föräldrarna från att 
använda biblioteket är okunskap om bibliotekets söksystem, tillgång till Internet 
hemma, tidsbrist, att barnet river sönder böckerna och lånetiden.

De två intervjuerna med barnbibliotekarierna visar att intentionerna med 
föräldraträffarna är att visa vad biblioteket kan erbjuda, att avdramatisera biblioteket, 
att visa att biblioteket kan fungera som en mötesplats samt att visa på vikten av tidig 
språkstimulans. Bibliotekarierna vill gärna utöka samarbetet med bvc. De skulle vilja 
träffa föräldragruppen från bvc flera gånger och ha uppföljande träffar med boktips när 
barnen blivit större, och de vill gärna medverka på föräldrakurser och i olika 
stödgrupper. Vid studiebesöken vill bibliotekarierna gärna rimma och ramsa med 
föräldrarna och barnen, och inte bara prata om språkutveckling. De vill gärna införa 
rim- och ramsstunder och sångstunder, även för allmänheten. Dock anser de att 
biblioteket saknar resurser för att utveckla verksamheten riktad mot föräldrar.13

Magisteruppsatsen ”En främjande och öppen verksamhet” :en studie av det integrerade 
biblioteket och den öppna förskolan på Kristineberg i Borås av Annika Liljengren14 

beskriver en integrerad verksamhet med bibliotek och öppen förskola. Uppsatsen 
redogör för hur denna verksamhet har startat och utvecklats samt hur organisationen och 
samarbetet ser ut. Genom litteraturstudier och genom intervjuer med anställda, 
verksamhetsansvarig, kommundelschef och lokala politiker vill författaren undersöka 
vilken typ av integrerat bibliotek verksamheten på Kristineberg är samt vilka för- och 
nackdelar som finns. Denna studie finner jag vara relevant att ta del av eftersom den 
studerar en verksamhet som vänder sig till föräldrar. Intressant för min uppsats är t ex 
resonemanget om hur användarnas behov styr verksamhetens utformning, hur olika 
verksamheter kan hämta inspiration från varandra samt hur den integrerade 
verksamheten fungerar som en mötesplats i lokalsamhället. 

Kristineberg-verksamhetens framväxt beskrivs i olika steg, där det första var behovet av 
en lokal mötesplats, följt av att den integrerade verksamheten mellan öppen förskola 
och bibliotek startade. Senare följde en familjecentralsinriktning och på idéstadiet (när 
uppsatsen skrevs) var att bvc och Individ- och familjeomsorg skulle flytta in i samma 

13   Henriksson & Klahr 2004.
14   Liljengren 2006.
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hus. Idén var att samla kompetens och kunna ge service i samma hus, därav samarbetet 
med mvc, bvc och Individ- och familjeomsorg. I Borås kommun finns flera exempel på 
denna typ av samarbete. Begreppet Boråsmodellen15 syftar på att ett bibliotek ingår 
bland aktörerna i en s k familjecentral, som ofta innefattar verksamheter som mvc, bvc 
Individ- och familjeomsorg och öppen förskola. Personalen med sina olika yrken 
inspirerar varandra i det läsfrämjande arbetet. Öppna förskolan och biblioteket 
samarbetar också läsfrämjande med mvc och bvc genom bokprat för föräldrar. 
Bokbeståndet på biblioteket är anpassat efter integrationen med öppna förskolan; 
mycket barnböcker samt facklitteratur för föräldrar. Öppna förskolan och biblioteket 
anses också vara starkare tillsammans genom ökad synlighet; biblioteket på 
Kristineberg drar fördel av öppna förskolan eftersom det finns få kommunala öppna 
förskolor i Borås. Verksamheten beskrivs av en av de intervjuade bibliotekarierna som 
”öppen, tillåtande, tillgänglig och spontan”.16 Verksamheterna kompletterar och berikar 
varandra och anses också avdramatisera varandra. Samtliga informanter betraktar 
verksamheten som en lokal mötesplats för alla sorters besökare, med tyngdpunkt på 
barn och föräldrar och en läsfrämjande funktion. Det enda problem som nämns med den 
integrerade verksamheten är den höga ljudvolymen, som kan störa andra 
biblioteksbesökare. Med Skot-Hansens & Anderssons termer menar Liljengren att 
biblioteket/öppna förskolan på Kristineberg fungerar som ett socialt centrum 
(mötesplats) och ett kunskapscentrum (läsfrämjande), och betonar att olika funktioner 
ofta går in i varandra.17

3.1.2 Småbarnsföräldrars biblioteksvanor och -uppfattning
I magisteruppsatsen Folkbiblioteket och föräldrarollen; En studie om 
småbarnsföräldrars användning av och uppfattning om folkbibliotek samt bibliotekets  
funktioner har Åsa Axelsson & Anna Björnberg18 intervjuat småbarnsföräldrar om deras 
biblioteksvanor och -uppfattning för att se vilka funktioner biblioteket fyller för dem 
samt vilka faktorer som påverkar detta. Uppsatsen är relevant att ta del av för mig 
eftersom den studerar en närliggande användargrupp, har ett närliggande syfte samt 
delvis har samma teori som min uppsats. Axelsson & Björnberg har studerat föräldrar 
till barn 1-5 år medan jag har studerat bebisföräldrar. Eventuella olikheter i uppsatsernas 
resultat kan därför i vissa fall vara svåra att diskutera och förklara. Dock har Axelsson 
& Björnberg ibland skiljt ut bebisföräldrar i sin diskussion vilket har varit värdefullt för 
mig. En ytterligare faktor som kan försvåra jämförelser är att Axelsson & Björnberg har 
tagit hänsyn till föräldrarnas kulturella och ekonomiska kapital, vilket jag inte har gjort i 
min studie.

Folkbiblioteket och föräldrarollen tar sin teoretiska utgångspunkt i två danska teorier; 
Anderssons & Skot-Hansens modell över folkbibliotekets funktioner används för att 
urskilja vilka funktioner biblioteket har för föräldrarna medan Jochumsen & 
Hvenegaard Rasmussens modell över det sociala rummet och livsstilarna tillämpas för 
att ta reda på hur föräldrarnas olika livsstilar och positioner i det sociala rummet 
påverkar deras användning av och uppfattning om folkbibliotek. Sju småbarnsföräldrar, 
hämtade från öppna förskolor i en mellanstor stad, har intervjuats. Samtliga föräldrar är 
högutbildade, frekventa biblioteksbesökare och vana bokläsare. 

15   Liljengren 2006, s. 10.
16   Liljengren 2006, s. 33.
17  Liljengren 2006.
18  Axelsson & Björnberg 2007. 
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Föräldrarna är överlag positivt inställda till biblioteksverksamheten. De uppskattar att 
det är gratis, exempelvis för att det är dyrt att köpa böcker och för att det inte gör något 
om man måste avbryta en aktivitet för att barnen inte orkar stanna kvar. Föräldrarna i 
studien vill att biblioteket ska rikta sig mot föräldrar och barn samt att det ska vara både 
roligt och pedagogiskt. Exempel på konkreta önskemål från föräldrarna som 
framkommit i studien är längre lånetid på filmer, fler leksaker samt sagostunder på 
förmiddagar. Två av de intervjuade föräldrarna vill att biblioteket ska erbjuda fler 
aktiviteter som är riktade till föräldrar, exempelvis föredrag om barns språkutveckling 
eller stöd till invandrarföräldrar. Om sådana kurser hölls på biblioteket istället för på 
bvc skulle de kännas mer frivilliga. Det finns också önskemål om sångstunder och 
teater, samtal om böckers uppbyggnad samt syskonanpassade aktiviteter t ex 
sagostunder och rytmik för blandade åldrar. Föräldrarna i undersökningen tycker att det 
bör vara en låg ljudnivå på biblioteket men också att barnen ska kunna ”stoja och väsnas 
lite”.19 Det finns önskemål om att barnavdelningen ska vara åtskild från det övriga 
biblioteket, just med tanke på ljudnivån och av hänsyn till övriga besökare. Även om 
det inte är ett medvetet syfte hos föräldrarna att ge barnen biblioteksvana när de tar med 
dem till biblioteket (i vissa fall redan som bebisar), menar uppsatsförfattarna att när 
biblioteksbesöken ingår som en naturlig del i föräldrarnas vardagsliv, ger det barnen 
biblioteksvana.20 

Utifrån användningen och uppfattningen av biblioteket har författarna analyserat vilka 
funktioner biblioteket har för föräldrarna i studien, samt vilka faktorer som påverkar 
dessa funktioner. En modifierad version av Anderssons & Skot-Hansens modell har 
använts. Exempel på hur föräldrarna i Axelssons & Björnbergs studie använder och 
betraktar biblioteket som ett kulturcentrum är lån av barnböcker och annan barnmedia, 
att de tar med barnen till biblioteket/ger dem biblioteksvana, en positiv inställning till 
sagostunder och åsikten att biblioteket ska vara roligt och erbjuda aktiviteter såsom rim- 
och ramsstunder och teater. Funktionen som kulturcentrum innefattar alltså både 
upplevelser och kunskap. Antalet barn är en faktor som påverkar denna funktion. När 
det gäller funktionen kunskapscentrum visar sig denna genom att föräldrarna lånar 
faktaböcker både till barnen och sig själva, samt läser tidskrifter på biblioteket. Faktorer 
som påverkar denna funktion är t ex användandet av andra källor. Funktionen 
informationscentrum syns i studien i användandet av Internet på biblioteket (dock i liten 
utsträckning), samt nyttjande av bibliotekskatalogen och referensservice. Funktionen 
informationscentrum påverkas bl a av tillgången till Internet i hemmet. Som socialt  
center fyller biblioteket en funktion både för föräldrarna i studien och för deras barn. 
Detta visar sig i att de tillbringar lång tid på biblioteket vid varje besök och att 
biblioteket används som en plats där barnen kan leka, pussla och bläddra i böcker. 
Författarna menar att biblioteket används och uppfattas som ett socialt center i 
betydelsen en naturlig plats att vara på, men att det däremot inte används som 
mötesplats/en plats där de träffar andra föräldrar eller barn. En faktor som påverkar 
detta är att öppna förskolan används som mötesplats istället. Barnens ålder påverkar 
också funktionen socialt center. Några av föräldrarna har tagit med sig spädbarn 
eftersom de själva velat gå till biblioteket medan andra väntat tills barnet varit i 
ettårsåldern, och då som ett tidsfördriv. I studien ingår ett bibliotek som är integrerat 
med öppna förskolan, och dit har yngre syskon tagits med. Några föräldrar säger att de 

19   Axelsson & Björnberg 2007, s. 33.
20   Axelsson & Björnberg 2007.
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har tagit med barnen till biblioteket först när de ansetts mogna och stora nog för att få ut 
något av besöket. En förälder uppger att barnen inte tagits med för de är för små, de 
skriker och stör andra besökare. 

Föräldrarna i studien har hög utbildningsnivå och högt kulturellt kapital men det finns 
både likheter och skillnader i deras uppfattning och användning av bibliotek, vilket 
tyder på att utbildningsnivån inte är en avgörande faktor. Den faktor som författarna 
anser tydligast påverkar användningen och uppfattningen av bibliotek samt bibliotekets 
funktioner är föräldrarollen, vilken också varit utgångspunkt för studien.21

I magisteruppsatsen Pappor som läser för sina barn; En undersökning om pappors läs- 
och biblioteksvanor22 har Carin Gadd undersökt hur pappors läs- och biblioteksvanor 
förändrats sedan de blivit föräldrar. De teoretiska utgångspunkterna är Bourdieus teorier 
om kulturellt kapital och Furhammars definitioner av olika dimensioner av läsning. 
Kvalitativa intervjuer har genomförts med sex stycken pappor, med barn i olika åldrar. 
Resultatet har bland annat jämförts med användarundersökningar som visar på 
skillnader och likheter i läs- och biblioteksvanor hos män respektive kvinnor. Jag tycker 
att denna uppsats är relevant att ta del av eftersom den studerar föräldrars, i detta fallet 
pappors, biblioteksvanor, och kopplar dessa vanor till föräldrarollen, genom att se om 
någon förändring skett sedan informanterna blivit föräldrar. Att de övriga 
undersökningar som jag har funnit om föräldrar på bibliotek övervägande har mammor 
som respondenter, är en ytterligare anledning till att ta del av Gadds uppsats. Min avsikt 
är dock inte att göra någon jämförelse mellan mammor och pappor, jag betraktar 
papporna i studien som representanter för användargruppen föräldrar. 
Gadd fann att pappornas läsvanor hade förändrats sedan de blivit föräldrar, men de 
menar själva att det inte beror så mycket på föräldrarollen utan istället på att arbetslivet 
gör att de inte har tid eller kraft att läsa så mycket som tidigare, varken för barnen eller 
för egen del. Läsvanorna tycks inte vara påverkade av det kulturella kapitalet, som Gadd 
kopplar till läsvanor i barndomen. Istället är det upplevelsen av skolbiblioteket samt 
livsstilen som vuxen som påverkar pappornas läsvanor. När det gäller biblioteksmiljön 
har papporna önskemål om andra öppettider, mer tillgänglig personal och bättre 
skyltning. Papporna uttrycker att om de går till biblioteket så gör de det för barnens 
skull, och då tillsammans med barnet. Biblioteksbesöken upplevs som avstressande och 
kravlösa. Man kan gå efter fem minuter om man vill, det är ju gratis. En av papporna 
vill gärna ha mer fart på biblioteket, de övriga uppskattar att det är lugnt. Att det finns 
konst på väggarna och att det luktar böcker är några önskemål om miljön som 
framkommer.23 

Åsa Zetterströms magisteruppsats Småbarnsföräldrars inställning till  
barnbiblioteksverksamhet24 är en enkätundersökning genomförd i Umeå kommun, bland 
föräldrar till barn mellan 1 och 5 år. Författaren vill undersöka vilken inställning 
småbarnsföräldrar har till barnbiblioteksverksamheten. Utgångspunkterna är barns 
tidiga språkutveckling, föräldrars betydelse som barns viktigaste vuxna samt 
biblioteksverksamhet för små barn. Studien söker svar på frågeställningar om hur 
biblioteket används av målgruppen, vilken verksamhet de anser att barnbibliotek ska 

21   Axelsson & Björnberg 2007.
22   Gadd 2001.
23   Gadd 2001.
24   Zetterström 2006.
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ägna sig åt samt om det finns en medvetenhet hos föräldrarna om läsningens betydelse 
för barns språkutveckling. Jag finner denna uppsats relevant för mig att ta del av 
eftersom den utgår från användarperspektivet hos målgruppen småbarnsföräldrar. Dock 
är barnen över 1 år i Zetterströms studie, och i min är de under 1 år. Zetterström har 
också ett fokus på barnbibliotekets språkutvecklande uppgifter och mål, vilket inte jag 
har i första hand. Även metoden skiljer Zetterströms uppsats från min vilket kan 
försvåra jämförelser.

Via förskolor inbjöds föräldrar att vara med i studien, 200 besvarade enkäter samlades 
in. Resultatet visar att de allra flesta av föräldrarna har en mycket positiv inställning till 
barnbibliotekens verksamhet. Faktorer som påverkar biblioteksbesök är avstånd, 
öppettider och om man anser sig ha tid. Anledningen till att man besöker biblioteket är 
främst för att låna böcker till barnen. Ett annat vanligt skäl är att göra en utflykt 
tillsammans med barnet. Föräldrarna uppskattar biblioteket som en plats med roliga 
aktiviteter för barnen, men menar att bibliotekets främsta uppgift är att främja barns 
språkutveckling. Föräldrarna värdesätter därför att de kan få tips och råd om läsning och 
böcker. Författaren fann att föräldrarna anser att barnbibliotek är till för både nytta och 
nöje. Ett, enligt uppsatsförfattaren anmärkningsvärt resultat av undersökningen, var att 
en stor del av de som svarade var högutbildade.25

3.1.3 Bebisaktiviteter – två exempel
I rapportboken Bebis + bok = glädje beskriver Annette Kohkoinen sitt arbete med 
Babybokprat och Pyttepoesi. Syftet med dessa verksamheter presenteras och även de 
utvärderingar som gjorts dels i anslutning till träffarna, dels en tid efteråt. Boken 
berättar också hur träffarna har gått till och innehåller praktiska råd om upplägget för 
dessa; gruppens storlek, rummet, litteraturen etc. Jag finner denna bok relevant för mig 
att ta del eftersom den beskriver en biblioteksverksamhet som riktar sig till den 
användargrupp som jag studerar. Att ta del av tankarna och målen med denna 
verksamhet kan ge mig kunskap om biblioteksprofessionens syn på användargruppen, 
vilket kan vara givande även om det inte är mitt egentliga syfte. Att få höra föräldrarnas 
åsikter om verksamheterna, genom utvärderingarna, är i högsta grad relevant i mitt 
uppsatsarbete, eftersom det finns så lite forskning/ litteratur som låter bebisföräldrar 
komma till tals. Dock är utvärderingarna kortfattade och berör bara 
programverksamheten och inte biblioteket som helhet. 

Kohkoinen har fått inspiration till sina babybokprat från bibliotek i bl a Falun, 
Skellefteå, finska Uleåborg och ryska Archangelsk. Begreppet babybokprat kommer 
ursprungligen från Storbritannien (Babybook-talk)26 och idén är att både prata om och 
läsa ur böcker för föräldrar och bebisar. Kohkoinen vill med sina babybokprat väcka 
barnens nyfikenhet för böcker, visa föräldrarna att barnen tycker om att någon läser för 
dem och att det är något enkelt som alla kan göra, samt att få föräldrar och barn att 
komma till biblioteket, även i fortsättningen. Dessutom hoppas hon på att babybokpratet 
ska ha andra effekter, som att barnen får en lugn stund, att barn och föräldrar får träffa 
andra och att de får bekanta sig med biblioteket. Föräldrarna som deltagit säger i 
utvärderingen att det bästa med babybokpraten har varit att få inspiration till att läsa, att 
de sett att det går att läsa för så små barn samt att det har varit roligt att träffa andra, 
både för vuxna och barn. När några av föräldrarna, ca 1,5 år efter att de deltagit i 

25   Zetterström 2006.
26   Kohkoinen 2007, s. 14.
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babybokpratet, blev tillfrågade om vad det betytt för dem, svarade de bl a att de fått nya 
läsmetoder och har fortsatt läsa hemma, även för yngre syskon. De tycker att barnet har 
ro att lyssna och tror att språkutvecklingen har fått skjuts. Dessutom menar de att de fått 
en positiv upplevelse av biblioteket och att de hittar bättre på biblioteket. En ytterligare 
effekt är att de börjat ge böcker i present till andra barn istället för att ge leksaker. 
Kohkoinen önskar att babybokprat i framtiden ska nå ut till föräldrar som annars inte 
skulle läsa för sina barn, och gärna fler pappor. Detta skulle kunna uppnås genom att 
fler bibliotek erbjuder babybokprat och genom mer samarbete mellan bibliotek och 
barnhälsovård.27 

Senare startade Kohkoinen även Pyttepoesi – poesibad för spädbarn (0-3 månader). 
Syfte och metoder anpassades till denna åldersgrupp. Målen för denna verksamhet var 
att barn och föräldrar skulle få en njutbar stund med mycket närhet, att visa att det aldrig 
är för tidigt att läsa, visa på spädbarnets kompetens samt bygga upp vanan att komma 
till biblioteket. Av tolv deltagande bebisar fortsatte sex stycken med babybokprat, och 
Kohkoinen hoppas att de fortsätter med ”småbarnsramsor”. Utvärderingen visade att 
föräldrarna tyckte att det bästa med poesistunden var inspirationen och stämningen, 
”själva stunden” och ”mötet med dikten”.28

Kohkoinen reflekterar i sin bok om huruvida babybokpratet är en modefluga och kanske 
ytterligare ett stressmoment bland alla bebisaktiviteter som dyker upp. Hon menar att 
det är diskussionen om det kompetenta spädbarnet som har bidragit till alla nya 
bebisaktiviteter. Föräldrarna måste själva få avgöra hur mycket bebisen orkar med, 
påpekar hon. Babybokpratet ser hon som en möjlighet till lugn och ro och menar att det 
är meditativt för bebisen att vända blad i en bok. I jämförelse med t ex 
teaterföreställningar eller konstutställningar kan babybokpratet lättare integreras i 
bebisfamiljens vardag. Kohkoinen menar också att babybokprat kan fylla en viktig 
funktion på mindre orter där det kanske inte finns andra bebisaktiviteter som t ex 
babysim.29

3.1.4 Sammanfattning föräldrar på bibliotek
Bland föräldrarna i de ovan presenterade studierna och litteraturen framkommer en 
överlag positiv inställning till biblioteket. Biblioteket tycks för dessa föräldrar fylla 
olika funktioner, som innefattar både nytta och nöje. Några betonar den språkfrämjande 
uppgiften medan andra lägger större vikt vid biblioteket som utflyktsmål eller 
mötesplats. En del föräldrar är förvånade över att biblioteket har så stort utbud och 
många uttrycker att de behöver bli påminda om biblioteket. Sagostunder, bebisbokprat 
och andra programaktiviteter på biblioteket är uppskattade, både som inspiration till att 
läsa med sina barn och som ett tillfälle att träffa andra föräldrar. Föräldrar till små barn 
är oroliga för att barnen ska låta för mycket eller riva sönder böckerna. Synpunkter och 
önskemål om bibliotekets öppettider framkommer.

3.2 Folkbibliotekets roller och funktioner
I detta avsnitt presenteras ett danskt forskningsprojekt, om folkbibliotekets roller och 
funktioner i människors vardagsliv; Gör biblioteket en forskel? av Jochumsen & 
Hvenegaard Rasmussen. Folkbibliotekets funktioner för småbarnsföräldrar diskuteras i 

27   Kohkoinen 2007.
28   Kohkoinen 2007, s. 46 ff.
29   Kohkoinen 2007, s. 29-31.
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magisteruppsatsen Folkbiblioteket och föräldrarollen av Axelsson & Björnberg (se 
3.1.4). 

3.2.1 Livsstil och folkbibliotekets funktioner
I boken Gør biblioteket en forskel?30 redogör Henrik Jochumsen och Casper 
Hvenegaard Rasmussen för ett danskt forskningsprojekt från 1999, som undersöker 
förhållandet mellan befolkning, folkbibliotek och vardagsliv. Syftet med projektet var 
att tränga in bakom statistikens siffror och se om och hur folkbiblioteket gör en skillnad 
i människors vardagsliv. Med utgångspunkt i Anderssons & Skot-Hansens modell över 
bibliotekets funktioner i lokalsamhället och en modifiering av Bordieus livsstilsteorier 
studeras hur livsstilen påverkar förhållningssättet till biblioteket och hur biblioteket 
ingår i vardagslivet. Genom intervjuer med användare och icke-användare har 
forskningsgruppen undersökt praktisk användning av, och föreställningar om, 
biblioteket samt vilken betydelse biblioteket tillskrivs. Denna forskningsrapport finner 
jag intressant att ta del av eftersom den undersöker folkbibliotekets funktioner i 
människors vardagsliv, vilket jag också gör i min uppsats. Dessutom är en av de 
teoretiska utgångspunkterna Anderssons & Skot-Hansens modell, som även jag 
använder som teori. Dock har jag i min undersökning inte tagit hänsyn till livsstil, 
speglat i ekonomiskt och kulturellt kapital, som de danska författarna gör. Jag har tittat 
på de delar av rapporten som känns relevanta för min uppsats, nämligen kopplingen 
mellan bibliotekets funktioner och vardagsliv, speciellt för barnfamiljer, men min 
målgrupp, bebisföräldrar, går inte att urskilja i rapporten. Med tanke på likheterna 
mellan de nordiska ländernas bibliotek, anser jag att studien är applicerbar på svenska 
förhållanden.

När det gäller funktionen socialt center är det många av respondenterna som använder 
biblioteket både som en plats att vara på och att mötas på. Biblioteket uppfattas som en 
neutral plats som har något för alla och dit man kan komma och gå som man vill. För 
barnfamiljer har biblioteket stor betydelse som mötesplats, dels som ett utflyktsmål dels 
som en lokal mötesplats. Det är en plats dit vuxna och barn kan gå tillsammans och 
mötas utifrån bibliotekets utbud. Ett avbrott i vardagen utan TV eller disk att diska. 
Biblioteket uppfattas alltså som en viktig mötesplats för barnfamiljer, vilket Jochumsen 
& Hvenegaard Rasmussen förklarar med att föräldrar tycker att biblioteket är ett 
”problemfritt område”31, barnen får tillfälle att möta människor från andra 
samhällsklasser och utvecklar därmed sin sociala kompetens, barnen får fördjupad 
läskunnighet och kunskap, biblioteket är ett frirum för barnen, dvs frivilligt och ej styrt 
(jmf skolan). Sammanfattningsvis ger biblioteket, genom funktionen socialt center, både 
omväxling och struktur i vardagen. Som kulturcenter används biblioteket av 
barnfamiljer då de lånar skönlitteratur och besöker olika arrangemang, t ex barnteater. 
Besöket på biblioteket handlar då om upplevelser. Jochumsen & Hvenegaard 
Rasmussen belyser att biblioteket ibland är ortens enda forum för sådan verksamhet, 
alternativt ett viktigt komplement till andra forum. Funktionen kunskapscenter kan 
handla om att söka kunskap för studier, arbete, fritid eller barn. Föräldrarna ser att 
biblioteket kan vara en tillgång både i skolsammanhang och som fördjupade kunskaper 
utanför skolan. Respondenterna använder inte biblioteket som informationscenter i 
någon större omfattning, men menar ändå att funktionen är viktig.32

30   Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2000.
31   Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2000, s. 33-34. 
32   Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2000, s. 33-39.
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Författarna pekar på att hur biblioteket används varierar mellan individers olika perioder 
i livet, ofta knutet till sociala faktorer som t ex övergången mellan utbildning och 
yrkesliv, att bli förälder eller att gå i pension. Variationen kan innefatta på vilket sätt 
eller hur mycket biblioteket används. En förändring i livet kan t ex göra att man börjar 
använda biblioteket för att ett nytt behov har uppstått, men sedan kan det utvecklas till 
en vana. Vanor och behov växelverkar med varandra; vanor skapar behov och vice-
versa. Att ett behov av biblioteket finns räcker dock inte, det kan finnas barriärer som 
hindrar användandet. Hur informanterna i studien använder biblioteket i vuxen ålder 
påverkas exempelvis av deras läs- och biblioteksvanor från barndomen. Att sluta 
använda biblioteket kan också bero på en förändrad livssituation, som leder till tidsbrist 
eller att behoven tillfredsställs på annat sätt. Författarna fann att det oftast inte var 
dåliga erfarenheter av biblioteket som hindrade besök utan istället var det faktorer 
utanför biblioteket som styrde detta, t ex tid och behov. Genom att främja 
mötesplatsfunktionen och erbjuda ett brett material kan biblioteken bidra till att göra 
biblioteksbesök till en vana i folks vardagsliv, menar Jochumsen & Hvenegaard 
Rasmussen.33 Sammanfattningsvis är det alltså tid, behov och vanor som styr på vilket 
sätt och i vilken omfattning biblioteket används. Olika sociala nätverk kan i vissa fall 
ersätta biblioteket vilket innebär att vardagslivet påverkar användandet. Barriärer för att 
besöka biblioteket relaterar främst till faktorer utanför biblioteket. Generellt har folk en 
positiv inställning till biblioteket men denna räcker inte för att gå dit, om varken behov 
eller tid finns.34 För barnfamiljer utgör biblioteket en ”ram om vardagslivet”35 där de kan 
tillbringa kvalitativ tid, få avbrott i en hektisk vardag, kan umgås på ett informellt sätt 
och tillgodose både vuxnas och barns behov.36

3.3 Information och kunskap i vardagslivet
Under denna rubrik ska jag presentera en engelsk undersökning om föräldrars 
informationsvanor, genomförd av Nicholas & Marden, samt introducera begreppet 
information ground, som är en del av forskningsprogrammet IBEC.

3.3.1 Föräldrars informationsvanor
1996 genomfördes i London en studie om föräldrars informationsbehov av David 
Nicholas & Mary Marden.37 Föräldrar till barn under fem år samt några representanter 
för föräldraorganisationer intervjuades enskilt och i grupp. Förutom att ta reda på 
föräldrarnas informationsbehov var ett syfte med studien att få fram en metodik för 
liknande studier. Jag finner att denna studie är viktig för mig att ta del av, eftersom 
föräldrars informationsvanor är ett av de områden som jag berör i min undersökning. 
Även ur metodisk synvinkel är studien intressant, eftersom det är föräldrars synpunkter 
man vill komma åt. Studien gjordes 1996 och kanske skulle resultatet delvis ha blivit 
annorlunda idag. Speciellt avseende Internet som informationskälla, tror jag. Studien är 
gjord i Storbritannien, men jag upplever att den i stora drag kan jämföras med svenska 
förhållanden. 

Föräldrarna i den engelska undersökningen behövde information främst om barnets 
hälsa och om barnomsorg. Andra områden som föräldrarna behövde information om var 

33   Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2000, s. 44 ff.
34   Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2000, s. 139.
35   Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2000, s. 141.
36   Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2000, s. 141.
37   Nicholas & Marden 1998.
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bl a barnets utveckling och beteende samt frågor om skola och utbildning. De ville ha 
information som var pålitlig och aktuell. Den viktigaste informationskällan var 
institutioner (organizations) av olika slag; bland dem sjukvård, skola, bibliotek, 
frivilliga organisationer, och lokala mötesplatser som exempelvis postkontoret. Dessa 
platser användes både till att söka professionell kunskap om barnet och till att hitta 
vänner. Vänner uppskattades som informationskälla för frågor om barnets vård, omsorg 
och utveckling. Nicholas & Marden pekar på att en informationskälla används för att 
hitta en annan källa när föräldrarna söker nya vänner genom de här institutionerna och 
organisationerna. Böcker som källa uppfattades som trygga och pålitliga, speciellt 
avseende barnets hälsa och utveckling. Bland de föräldrar som besökte biblioteket var 
den vanligaste anledningen att låna barnböcker eller att söka lokal information. 
Biblioteket som informationskälla uppgavs av ett fåtal av föräldrarna, bibliotekarier 
uppgavs inte alls. Nicholas & Marden menar att detta visar att biblioteken måste bli 
bättre på att marknadsföra sig mot användargruppen föräldrar. Inte bara som 
informationskälla utan också genom skapa nätverk, ordna aktiviteter och erbjuda 
mötesplatser. Som strategier för marknadsföring nämns att söka sig till platser där 
föräldrarna ofta är.38

Det var en medveten tanke med studien att utgå från föräldrarnas egna behov. 
Gruppintervjuer var en metod som ansågs fungera bra för användargruppen föräldrar, 
eftersom de har liknande erfarenheter, kan stimulera varandra till nya idéer och för att 
de i grupp troligtvis känner sig mindre utsatta av forskaren.39

3.3.2 IBEC och information grounds 
Forskningsprogrammet IBEC (Information Behaviour in Everydaylife Context)40 vid 
The Information School at the University of Washington bedriver forskning inom tre 
huvudområden; individers informationsvanor, - behov, -sökning i vardagslivet, hur 
institutioner (organizations) främjar information och hur institutioner (organizations) 
kan skapa information grounds som möter kundens behov. Jag har funnit detta 
forskningsområde relevant att ta del av eftersom det fokuserar på vardagslivet och hur 
människor söker information i vardagssituationer. Dock har jag valt att beskriva 
begreppet information ground och olika forskningsprojekt inom området relativt 
kortfattat, med tanke på att det berör ett delsyfte med min uppsats, föräldrarnas 
informationsvanor.

Begreppet information ground tillskrivs Karen Fisher, forskare vid Washingtons 
universitet. Begreppet syftar på en plats eller ett sammanhang där information utbyts 
medvetet eller omedvetet mellan de personer som möts där, fast syftet ursprungligen 
inte var att söka information. Kanske går man till en plats i ett visst ärende men kommer 
hem med information eller kunskap om något annat.41 

An Information Ground is an environment temporarily created when people come 
together for a singular purpose but from whose behavior emerges a social atmosphere 
that fosters the spontaneous and serendipitous sharing of information.42 

38   Nicholas & Marden 1998, s. 46 - 47.
39   Nicholas & Marden 1998, s. 35, s. 37.
40   IBEC 2009.
41   Fisher & Naumer 2005, i Spink & Cole 2005. IBEC 2009. 
42   IBEC 2009.
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I en artikel från 199943 beskriver Fisher (tidigare Pettigrew) sin studie av 
informationsflödet på en fotklinik, både under fotvårdsbehandlingen och i väntrummet. 
Hon fann att information flödade på olika håll och även om ämnen utan anknytning till 
själva behandlingen. Patienterna kom till kliniken för att vårda fötterna, men också (mer 
eller mindre medvetet) för att utbyta information med andra patienter och personal – 
man hade funnit en information ground. Sedan slutet av 90-talet har sedan fältstudier 
bedrivits, och bedrivs fortfarande, inom olika verksamheter och områden för att få mer 
kunskap om hur information grounds fungerar. Begreppet har även använts i 
undersökningar av platser som arbetar med information, t ex bibliotek. Syftet med att 
identifiera olika information grounds är bland annat att underlätta deltagarnas 
informationsutbyte med varandra.44 

Lynne E. F. McKechnie and Pam McKenzie har inom IBEC-programmet genomfört en 
studie av sagostunder för bebisar och vuxna på bibliotek (Baby Story Time). Genom 
observationer och intervjuer ville de se vad som egentligen utspelade sig under 
sagostunderna. De fann att de vuxna utbytte information om vardagsämnen som 
föräldraskap, hälsa, barnens utveckling och daglig omvårdnad. Utöver att främja 
barnens språkutveckling fyllde alltså sagostunderna en funktion som ett forum för 
informellt informationsutbyte, en information ground.45

Ett annat exempel på ett forskningsprojekt inom IBEC är Talking with You: Exploring 
Interpersonal Information-seeking från 2005, som undersöker varför människor vänder 
sig till andra människor när de söker information om olika aspekter av vardagslivet. 
Inom detta projekt har man studerat två olika grupper, hemmavarande mammor (Stay at 
Home Mothers) och tonåringar, och deras informationsvanor i vardagen, speciellt 
informationssökning mellan olika individer (interpersonal information seeking). Genom 
intervjuer, observationer, dagböcker och fokusgrupper har ca 15-20 individer från varje 
grupp studerats. Resultatet från studien av hemmamammorna visar bland annat att deras 
informationsbeteende påverkas av olika känslor och att affekt således är en del av 
informationsprocessen. Att använda sig av andra personer som källa upplevs som 
känslomässigt och kommunikationsmässigt rätt. Studien visar också att hemmavarande 
mammor med spädbarn är mer isolerade än de med äldre barn och därför i större 
avsaknad av information, medan mammor till äldre barn har fler information grounds att 
tillgå, de flesta med anknytning till barnens skola och aktiviteter.46 

4. Teoretiska utgångspunkter
I detta kapitel presenterar jag den teoretiska modell som är utgångspunkten i mitt 
resonemang om folkbibliotekets olika funktioner och som även fungerar som 
analysverktyg för mitt material, nämligen Andersons & Skot-Hansens modell över 
bibliotekets profil i lokalsamhället. Jag presenterar också ett teoretiskt resonemang om 
användarundersökningar i vardagslivsperspektiv, formulerat av Duvold och Sæbø. Hur 
jag använder mig av de teoretiska utgångspunkterna redovisas också.

43   Pettigrew 1999.
44  Fisher & Naumer 2005, i Spink & Cole 2005. IBEC 2009. 
45  IBEC 2009.
46  IBEC 2009.
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4.1 Teoretisk analysmodell
I detta avsnitt presenterar jag min teoretiska analysmodell, nämligen Anderssons & 
Skot-Hansens modell över folkbibliotekets funktioner. Jag redovisar också hur jag har 
tillämpat denna modell i mitt uppsatsarbete.

4.1.1 Modell över folkbibliotekets funktioner
I en dansk undersökning från 1993 utvecklade Marianne Andersson och Dorte Skot-
Hansen en analysmodell som presenteras i boken Det lokale bibliotek – afvikling eller 
udvikling. Ursprungligen var modellen avsedd att användas för att beskriva bibliotekets 
profil i lokalsamhället, eller till att diskutera olika aspekter av biblioteksverksamheten, 
men modellen har av ett flertal forskare visat sig vara användbar för att även på andra 
sätt analysera, diskutera och åskådliggöra bibliotekets funktioner och användnings-
områden. I modellen återfinns biblioteket som; kulturcenter, kunskapscenter, 
informationscenter och socialt center. De olika funktionerna kan inte urskiljas helt 
entydigt eller renodlat, utan överlappar ibland varandra. Cirklarna i modellen är heller 
inte statiska utan kan rotera kring sin egen axel, vilket innebär att varje funktion kan 
finnas inom varje ”område” - biblioteket kan till exempel fungera som ett kulturcenter 
inte bara på fritiden, utan också i relation till arbetsliv och utbildning. Andersson & 
Skot-Hansen menar att modellen inte kan beskriva verkligheten exakt utan istället ska 
betraktas som en utgångspunkt för diskussion.47

Figur 1.  Anderssons & Skot-Hansens modell över bibliotekets funktioner.48

47  Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 17-19.
48  Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 18.
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Som kulturcenter kan biblioteket erbjuda kulturella och konstnärlig upplevelser bl a 
genom arrangemang, utställningar och verkstäder och samlingslokaler (mödelokaler). 
I sin funktionen som socialt center fungerar biblioteket som en ram om vardagslivet, en 
plats att mötas och vara på, där också viss rådgivning erbjuds. Uppsökande verksamhet, 
ljudtidning etc ingår också här. Bibliotekets funktion som ett kunskapscenter är knuten 
till utbildning och folkupplysning och biblioteket används till studier, kunskapssökning 
och biblioteksorientering. Som informationscenter kan biblioteket tillhandahålla 
information, till exempel samhällsinformation. Referensservice hör också hemma under 
denna funktion.49

4.1.2 Hur jag tillämpar Anderssons & Skot-Hansens modell
Jag anser att Anderssons & Skot-Hansens modell är lämplig att använda som 
analysverktyg i min undersökning eftersom den åskådliggör bibliotekets möjliga 
funktioner och även kan användas som utgångspunkt för att diskutera olika aspekter av 
bibliotekets verksamheter. Jag ska undersöka vilka funktioner biblioteket har för 
bebisföräldrar, genom att titta på hur de använder och uppfattar biblioteket 
(frågeställning 1) samt belysa föräldrarnas synpunkter om biblioteket (frågeställning 2) 
för att slutligen diskutera hur biblioteket kan utveckla sin verksamhet för 
användargruppen (frågeställning 3). Som nämnts i föregående avsnitt beskriver 
Andersson och Skot-Hansen modellen som dynamisk snarare än statisk och jag 
uppfattar att den kan användas ganska fritt. I analysen och diskussionen av 
frågeställning 1 har jag tittat på hur de fyra funktionerna i modellen speglas i mitt 
empiriska material. Jag har ”placerat in” föräldrarnas användande och upplevelse av 
biblioteket under de olika funktionerna, som ett led i analysen. Den grafiska modellen 
har inspirerat mig till att diskutera hur olika funktioner överlappar varandra. I analysen 
av frågeställning 2 har jag ”placerat in” föräldrarnas synpunkter under funktionerna och 
i frågeställning 3 diskuterar jag resultatet av frågeställningarna 1 och 2, med 
utgångspunkt i funktionerna.  

4.2 Teoretiskt perspektiv på användarundersökningar
I detta avsnitt ska jag presentera en teoretisk framställning om olika perspektiv på 
användarundersökningar, kopplat till bibliotek och vardagsliv. Det är de norska 
forskarna Ellen-Merete Duvold & Gunnar Sæbø som har gjort en översikt av detta 
område. Jag berättar också hur jag använder mig av denna teoretiska framställning i min 
uppsats. 

4.2.1 Perspektiv på användarundersökningar
Det finns ganska sparsamt med forskning om folkbibliotekets roll i samhället, men det 
bedrivs en del forskning i USA, Storbritannien och Norden. I boken Det siviliserte  
informasjonssamfunn50 presenterar Duvold och Sæbø några övergripande perspektiv på 
sådan forskning. De menar att folkbiblioteket kan studeras/betraktas som ett offentligt 
rum i samhället, en samling dokument eller som en kulturell och social institution. Det 
säregna med folkbiblioteket är att det vill ge ”allt” till ”alla” och därför är användar-
undersökningar svåra att genomföra, för vem är ”alla” och vad är ”allt”? I studiet av 
människors vardagsliv är det en fördel att använda ett helhetsperspektiv, eftersom 
individens vardagsliv är summan av alla de olika roller denne har, såsom arbetande, 

49   Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 19.
50   Audunson 2001.
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studerande, förälder, barn, politiker etc. När individers biblioteksvanor undersöks kan 
det därför vara irrelevant att göra uppdelningar, t ex mellan underhållnings- respektive 
kunskapslitteratur, eller fritidsläsning kontra informationssökning.51

Vardagslivet kan studeras ovanifrån eller underifrån. Ovanifrånperspektivet innebär att 
biblioteksanvändare betraktas som sociala grupperingar (män, kvinnor, studenter, 
pensionärer etc) och studeras utifrån bibliotekets eller samhällets ”fågelperspektiv”. 
Traditionella användarundersökningar/ surveys som utgår från demografi och innehåller 
räkningsbara kategorier är exempel på detta. I underifrånperspektivet betraktas 
vardagslivet istället som erfarenheter och livsvärden, överfört på biblioteksstudier är 
utgångspunkten då användarnas perspektiv. Det centrala i detta perspektiv är 
användningen av biblioteket i vardagslivet, vilken betydelse denna användning har i 
förhållande till andra områden i vardagslivet samt hur detta kan ses som ett uttryck för 
mer generella sociala tendenser och betydelser. Intention och mening, livsform och 
livsstil är centrala begrepp. Det handlar om sådant som inte är meningsfullt att räkna 
eller mäta.52 För att åskådliggöra olika perspektiv på användarundersökningar har 
Duvold & Sæbø utformat en teoretisk klassifikationsmodell, baserad på sociologiska 
modeller (se figur 2).

Figur 2. Duvolds & Sæbøs klassifikationsmodell.53

51  Duvold & Saebö i Audunson 2001, s. 171 ff.
52  Duvold & Saebö i Audunson 2001, s. 173.
53  Duvold & Saebö i Audunson 2001, s. 174.
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De två makro-perspektiven studerar användande från ett samhälls- eller 
institutionsperspektiv (ovanifrånperspektiv). Båda bygger på kvantitativa metoder men 
makro-objektiva studier undersöker otvetydiga fakta medan makro-subjektiva studier 
undersöker meningar och uttryck. Mikro-orienterade studier, baseras oftast på 
kvalitativa metoder och studerar hur människor använder och upplever biblioteket 
(underifrånperspektiv). Det mikro-objektivistiska perspektivet betraktar människor som 
rationella informationssökare medan det mikro-subjektivistiska ser människor som 
sökande efter mening.54 

Min studie hamnar i det ”mikro-subjektiva” perspektivet där utgångspunkten är 
livsvärden och biblioteket betraktas som ”offentlig rom, möteplass og verksted” 
(offentligt rum, mötesplats och verkstad).55 Det mikro-subjektiva perspektivet täcker ett 
vidare användningsområde och har jämfört med de övriga perspektiven ett mer öppet 
förhållningssätt till folkbibliotekets betydelse för människor.  Därför kan nya 
användningsformer och -områden bättre fångas upp, exempelvis biblioteksrummet som 
kreativ verkstad eller som kulturell mötesplats i lokalsamhället.56

4.2.2 Hur jag använder Perspektiv på användarundersökningar
Detta forskningsområde tar jag upp eftersom jag gör en användarundersökning som 
studerar bibliotekets funktioner för en viss användargrupp. För att placera in min studie 
i ett större forskningssammanhang, vill jag ha med ett teoretisk resonemang om 
användare och vardagsliv. Jag studerar målgruppen bebisföräldrar i kontexten 
vardagsliv. För att uppnå en större förståelse för föräldrarnas användande av och åsikter 
om biblioteket tittar jag även på föräldrarnas vardagsliv t ex vilka mötesplatser de 
använder och hur de söker information. Detta anser jag vara ett sätt att se på 
biblioteksanvändandets betydelse i relation till vardagslivet i stort, och således tillämpa 
underifrånperspektivet. Jag använder mig av Duvolds & Sæbøs framställning som en 
inspirerande utgångspunkt, snarare än som ett praktiskt analysverktyg. Vardagslivs-
perspektivet tillämpas på uppsatsens samtliga frågeställningar.

5. Metod
I detta kapitel presenterar jag fokusgruppintervjun som metod, samt mitt val och min 
användning av denna metod. Vidare beskriver jag mitt urval av intervjupersoner och 
genomförandet av fokusgruppintervjuerna samt redogör för hur intervjumaterialet ska 
analyseras. Kapitlet innehåller också metodologiska reflektioner.

5.1 Val av metod
Jag använder mig av ett kvalitativt förhållningssätt i uppsatsen. Jag anser att detta 
lämpar sig väl eftersom jag vill undersöka intervjupersonernas åsikter, tankar, känslor 
och idéer. En kvantitativ inriktning på min uppsats, t ex med enkätundersökning som 
metod, skulle kunna ge ett större underlag men förmodligen ge ytligare svar. 

Jag har valt att genomföra fokusgruppintervjuer. Med enskilda intervjuer skulle jag 
möjligen få ännu djupare kunskap, men jag ville låta så många föräldrar som möjligt 

54  Duvold & Saebö i Audunson 2001, s. 173 ff.
55  Duvold & Saebö i Audunson 2001, s. 173 ff.
56  Duvold & Saebö i Audunson 2001, s. 181.
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komma till tals. Dessutom tror jag att informanterna känner sig mer bekväma med att 
svara på frågorna i grupp än enskilt. Ämnets diskuterande karaktär lämpar sig bättre för 
fokusgruppens lite friare form än för mer styrda gruppintervjuer. 

5.1.1 Fokusgruppintervjun som metod

Fokusgrupper är en forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion runt ett 
ämne som bestämts av forskaren.57 

Det finns olika grader av struktur i olika fokusgruppintervjuer, ofta är de mindre 
strukturerade än andra typer av gruppintervjuer, men samtidigt mer strukturerade än 
informella gruppdiskussioner.58 Tanken med fokusgrupper är att fånga upp deltagarnas 
känslor och åsikter, genom ett låta dem diskutera i en någorlunda homogen grupp. I en 
gruppintervju är individen inte lika utsatt som i en individuell intervju och det kan 
upplevas lättare att uttrycka sina åsikter i denna friare form. Känsliga frågor kan man t 
ex avstå helt från att svara på. Detta är en viktig etisk aspekt.59 

För att kvaliteten på intervjun ska bli så hög som möjligt är det viktigt att studiens syfte 
presenteras väl för deltagarna i intervjun och att de känner sig säkra på att materialet 
behandlas konfidentiellt. Sedan är det förstås viktigt att frågorna är effektiva, att 
deltagarna är lämpliga, att miljön fungerar och att moderatorn är skicklig. Det är viktigt 
att moderatorn inledningsvis betonar att det inte finns några riktiga eller felaktiga svar 
utan att allt som deltagarna säger om det aktuella ämnet är intressant. Moderatorn bör 
”kunna tala gruppens språk, lyssna aktivt och svara neutralt på frågor.”60 En assistent 
kan underlätta intervjun men är inte en förutsättning för en lyckad studie, menar 
Wibeck. Att ytterligare en person deltar gör att gruppen blir större och det kan också 
inverka hämmande på gruppen att veta att denna person sitter och observerar och 
antecknar. Om moderatorn ej har tillgång till en assistent/ observatör kan det vara bra att 
skriva ner spontana intryck att kunna gå tillbaka till längre fram i analysarbetet. Hur 
mycket moderatorn blandar sig i diskussionerna beror på hur pass strukturerad intervjun 
och frågeguiden ska vara.61

5.1.2 Intervjuguiden
I den kvalitativa intervjun används ofta en intervjuguide som stöd. Denna guide kan ha 
olika grad av förhandsstruktur. En fast struktur riskerar att göra forskaren blind, viktiga 
fenomen för informanten kan gå förlorade och dessutom riskerar intervjun att bli 
mekanisk vilket kan låsa samspelet och göra forskaren mindre uppmärksam. Men en 
mer strukturerad intervjustruktur kan också vara gynnsam. Viktiga frågeställningar 
tappas inte bort på vägen, och forskaren undviker att få överflödig information (som 
hindrar ett bra analysarbete). Struktur kan också vara viktigt för att kunna göra 
jämförelser och för att hindra att materialet snedvrids genom selektiva anteckningar och 
icke-neutrala frågor.62 Den halvstrukturerade intervjuguiden kännetecknas av på förhand 
uppställda teman/ huvudfrågor men utan exakt formulering av frågorna och deras 

57  Morgan 1996 i Wibeck 2000, s. 23 (svensk övers.).
58  Wibeck 2000, s. 23-26.
59  Wibeck 2000, s. 115.
60  Wibeck 2000, s. 76.
61  Wibeck 2000, s. 76 ff.
62  Ryen 2004, s. 44 ff.
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ordningsföljd. Denna informella intervju påminner om ett vanlig samtal men med ett 
större inslag av avsiktliga frågor.63

5.2 Urval
Jag har valt att genomföra tre stycken fokusgruppintervjuer. Wibeck menar att det är det 
lägsta antalet grupper för att samla in tillräckligt med material.64 Med tanke på denna 
uppsats omfång har det inte varit möjligt eller meningsfullt att genomföra fler 
fokusgruppintervjuer än dessa tre. Jag har inte för avsikt att jämföra grupperna med 
varandra. Genom att intervjua tre olika grupper får jag fler informanter och genom att 
grupperna kommer från olika kontexter hoppas jag kunna bredda diskussionen något. 
Två av grupperna kommer från stadsmiljö och en från mindre ort. Övriga fakta om 
kontexterna framgår nedan.

5.2.1 Fokusgrupperna 
Fokusgrupp 1 består av föräldrar som gemensamt deltagit i en kurs i bebismassage som 
hölls i lokalerna på en öppen förskola. Jag var själv en av deltagarna tillsammans med 
min bebis. Vid det sista tillfället för denna fem veckor långa kurs berättade jag att jag 
sökte föräldrar till medverkan i min magisteruppsats och frågade om de ville vara med 
på en fokusgruppintervju. De föräldrar som var närvarande var mycket positiva till att 
vara med på intervjun och tyckte också att det skulle vara trevligt att träffa gruppen 
igen. De föräldrar som var frånvarande vid detta tillfälle kontaktades genom 
gruppledaren för bebismassagen som sedan vidarebefordrade deras mailadresser till 
mig. Tyvärr fick två mammor förhinder med kort varsel och kunde inte deltaga. 
Gruppen kom därför att bestå av fyra stycken mammor, som var bekanta med varandra 
genom kursen i bebismassage.

Fokusgrupp 2 består av deltagare vid ett biblioteks sagostund. Jag tog kontakt med den 
barnbibliotekarie som höll i sagostunden och undrade om jag fick lov att komma till 
biblioteket vid nästa sagostundstillfälle för att söka informanter. Jag presenterade mig 
och min uppsats via en kort text på ett pappersark och de som var intresserade fyllde i 
sina kontaktuppgifter och lämnade till mig eller på ett bord på barnavdelningen. Av sex 
intresserade mammor lyckades jag få ihop fyra stycken till en intervju. På väg till denna 
intervju lämnade en återbud på grund av sjukdom, så det var tre mammor närvarande. 
Dessa mammor var bekanta med varandra, både från sagostunderna och från andra 
sammanhang.

Fokusgrupp 3 består av fyra mammor som inte känner varandra sedan tidigare. Jag 
hade kontaktat en barnbibliotekarie som anordnar rim- och ramsstund på sitt bibliotek 
och bett henne om att fråga deltagarna om de ville deltaga i min undersökning. Det var 
bra ett fåtal som var intresserade, så bibliotekarien skickade vidare min förfrågan till 
öppna förskolan. När jag fått några föräldrar att kontakta, började arbetet med att 
försöka hitta en tid som passade alla. Detta visade sig vara väldigt svårt och jag fick 
därför sätta samman en grupp som var mindre än vad jag hade hoppats på, och som 
avvek från min tanke om att föräldrarna skulle vara åtminstone lite bekanta med 
varandra sedan tidigare. Denna grupp bestod av fyra mammor.

63  Ryen 2004, s. 46-47.
64  Wibeck 2000.
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5.2.2 Om respondenterna
Den gemensamma nämnaren för respondenterna är att de är föräldrar till ett barn som är 
yngre än ett och ett halvt år gammalt, samt att de vid minst ett tillfälle har besökt 
biblioteket tillsammans med sitt barn. Jag har inte tagit hänsyn till deras ekonomiska 
eller kulturella kapital, eller antalet barn. Dock har det framgått att de allra flesta har ett 
barn. Min avsikt har inte varit att jämföra grupperna med varandra, men de är hämtade 
från olika kontexter, för att ge ett så brett underlag som möjligt, i en undersökning med 
denna omfattning. Jag har valt att redovisa och diskutera informanternas utsagor som en 
helhet. I vissa fall har jag redovisat en utsaga som tillhörande en individ eller en grupp, 
men eftersom jag inte har för avsikt att jämföra individer eller fokusgrupper med 
varandra, har jag annars inte skiljt ut dem. 

5.3 Genomförande
Fokusgruppintervju 1 genomfördes i samma lokal som gruppen hållit till i på 
bebismassagekursen. Fokusgruppintervju 2 genomfördes på det bibliotek där 
sagostunderna ägde rum, men i ett annat rum, där vi kunde sitta helt avskilda. 
Fokusgruppintervju 3 ägde rum i en lokal på biblioteket. Några var bekanta med denna 
lokal från rim- och ramsstunden, för andra var den ny.

Alla informanter har haft med sig sina bebisar. Vid fokusgrupp 1 hade även jag med mig 
min bebis. Bebisarna har suttit i barnstolar, i mammornas knä, sovit i sina vagnar eller 
lekt på golvet. Mammorna har suttit runt ett bord, men ibland lämnat sina platser för att 
titta till bebisarna. Jag har bjudit på fika, till både stora och små, för att lätta upp 
stämningen och för att visa min tacksamhet för att de vill dela med sig av sina tankar 
och åsikter. 

Jag har spelat in intervjuerna med hjälp av en bärbar dator. Ljudkvaliteten har varit över 
förväntan, med tanke på bebisarna. Vissa partier av intervjuerna har varit svåra att få 
med på inspelningen, främst då någon mamma har förflyttat sig samtidigt som hon har 
pratat. Jag har skrivit ned stödanteckningar som en extra åtgärd för att få med alla 
utsagor. Efter varje intervjutillfälle har jag skrivit ner mina spontana reflektioner över 
intervjun, gruppens sammansättning och annat som jag funnit intressant att notera. 
Sedan har jag samma dag eller senast dagen efter intervjun transkriberat intervjun i sin 
helhet, även tankepauser, skratt etc.

5.4 Analys av intervjumaterialet
Detta avsnitt beskriver hur kvalitativt material kan analyseras samt hur jag har gått 
tillväga i mitt analysarbete.

5.4.1 Analys av material från kvalitativa intervjuer
Syftet med att analysera material från fokusgrupper är ofta att komma åt de 
innehållsliga aspekterna av det som sägs, alltså att göra en s k innehållsanalys.65 

Förenklat handlar det om att ”koda material, dela upp det i enheter och söka efter 
trender och mönster”.66 Analys och materialinsamling är parallella processer och således 
påbörjas analysarbetet redan vid det första intervjutillfället.67 Ryen beskriver denna 

65   Wibeck 2000, s. 87.
66   Wesslén 1996 i Wibeck 2000, s. 88.
67   Wibeck 2000, s. 88.
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process så här:

Fältarbete, analys och tolkning blir därför en ringdans, inte en rad stadier som 
följer på varandra.68

5.4.2 Mitt analysarbete
Efter varje intervjutillfälle skrev jag ned mina spontana reaktioner och funderingar från 
intervjun. Dessa anteckningar betraktar jag som en start på mitt analysarbete, som sedan 
fortsatte under arbetet med transkriptionen och i de upprepade läsningarna av denna. 

Intervjuguidens teman fick olika stort utrymme under intervjuerna och nya teman 
utvecklades genom diskussionerna som uppstod i grupperna, precis som tanken är med 
metoden. Jag fann i mitt empiriska material några teman som var framträdande och som 
jag använde för att dela upp materialet. Samtidigt försökte jag betrakta helhetsintrycket 
av intervjun och se vilka mönster som då blev synliga. De teman som jag valde att 
arbeta vidare med, både som en hjälp i analysarbetet och senare för att redovisa 
resultatet, var mötesplatser, information och kunskap i föräldrarollen, biblioteksbesök 
samt synpunkter och önskemål om biblioteket. 

I analysen och diskussionen av mitt empiriska material har jag utgått från syfte och 
frågeställningar, och jämfört min empiri med tidigare forskning. Anderssons & Skot-
Hansens modell över folkbibliotekets funktioner har fungerat som en teoretiskt 
analysverktyg och Duvolds & Sæbøs resonemang om användarundersökningar i 
vardagslivet har fungerat som vägledning och inspiration. Jag har i mitt analysarbete 
gjort jämförelser och försökt hitta mönster. Jag har sökt efter likheter och olikheter i 
föräldrarnas utsagor samt tittat på graden av engagemang och intresse från föräldrarna 
för olika intervjufrågor och ämnen. På detta sätt har jag valt ut mina diskussionsteman, 
och försökt besvara frågeställningarna. Mitt syfte har inte varit att titta på interaktionen i 
gruppen men jag har kortfattat kommenterat grupprocessen, eftersom den visade sig 
spegla delar av min empiri. Wibeck menar att det kan vara värt att pröva några olika 
typer av analyser, men hon påpekar samtidigt att analysarbetet bör fungera som en 
systematisk process.69 Under arbetet med analys och diskussion har jag ibland känt att 
mina teoretiska verktyg har begränsat mig. Jag har då provat att analysera på andra sätt, 
men funnit att de utgångspunkter jag har trots allt passar bäst för att uppnå mitt syfte, 
och återgått till dessa.

5.5 Metodologiska reflektioner
I detta avsnitt reflekterar jag kring fokusgruppernas sammansättning samt kring min 
förförståelse och roll som moderator.

5.5.1 Fokusgrupperna
I två av fokusgrupperna är föräldrarna bekanta med varandra. Jag upplevde att samtalet 
flöt på bra i dessa grupper, vilket känns helt naturligt. Det kan ligga en fara i att 
gruppdynamiken är förutbestämd, om någon är dominant på någon annans bekostnad, så 
att inte alla åsikter kommer fram.70 Jag upplever dock att det rådde god stämning och att 

68   Ryen 2004, s. 106.
69   Wibeck 2000, s. 111.
70   Wibeck 2000, s. 28.
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atmosfären gjorde det möjligt för alla att yttra sig. Den tredje intervjun blev inte lika 
diskussionsrik, och krävde mer inblandning från mig, eftersom dessa mammor inte hade 
setts tidigare. Här upplevde jag också en obalans avseende biblioteksvana, som 
möjligen kan ha verkat hämmande för några deltagare. I samtliga fokusgrupper rådde en 
god stämning mellan deltagarna och de pratade intresserat med varandra både före och 
efter intervjun. Detta kan betraktas som ett spontant kunskapsutbyte.

5.5.2 Min förförståelse och min roll som moderator

Mitt råd är att man bör anpassa sig till den grupp som intervjupersonen själv 
associerar sig med eller till den kultur inom vilken intervjun ska ske.71

I en av fokusgrupperna var deltagarna bekanta med mig genom den kurs som vi 
gemensamt hade deltagit i. Detta påverkade troligtvis intervjuresultatet, men det är svårt 
att veta på vilket sätt. Jag upplevde själv att det var gynnsamt för intervjun, eftersom det 
bidrog till att atmosfären var öppen och tillåtande. Vid denna intervju hade jag dessutom 
med mig min bebis, vilket kan ha bidragit till att mammorna betraktade mig som en i 
gruppen, en av dem, en mamma, snarare än en bibliotekariestuderande ”som vill ha 
kloka svar”. Samtidigt är jag medveten om att jag kan ha varit för nära mina 
informanter och kanske gått miste om nyanser i utsagorna etc. I de två övriga 
fokusgrupperna betraktades jag nog mer som en bibliotekariestuderande, men jag 
upplevde att det lättade upp stämningen lite att jag berättade att jag själv är förälder till 
en bebis. Kanske upplevde föräldrarna att det var lättare att diskutera med mig, när jag 
framstod som en ”jämlike” (?). 

Jag upplever själv att jag har haft nytta av att jag är bebisförälder, både i 
intervjusituationen och i uppsatsarbetet i sin helhet. Jag tycker också att jag har också 
haft nytta av att jag har arbetat på ett biblioteks barnavdelning, eftersom detta har gett 
mig praktiska erfarenheter att relatera till. Samtidigt förstår jag att det kan finnas faror 
med att vara alltför nära det man avser att studera. Det kan vara svårt med objektiviteten 
eftersom man riskerar att bli hemmablind när man forskar i den egna miljön. 

Den kvalitativa intervjun kännetecknas av närhet. Samtidigt kan det finnas 
behov av distans.72

För att försöka få en sund distans till mitt arbete har jag under arbetes gång pratat och 
rådgjort med vänner och bekanta som inte arbetar på bibliotek och/eller inte är 
småbarnsföräldrar.

6. Resultatredovisning
I detta kapitel redovisas intervjumaterialet från fokusgruppintervjuerna. Presentationen 
av materialet sker genom teman från empirin. Varje tema är indelat i mindre 
frågeområden. Denna framställningsform speglar samtidigt en fas av analysarbetet. 

71 Ryen 2004, s. 64.
72 Ryen 2004, s. 66. 
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6.1 Teman från empirin
Detta avsnitt presenterar det insamlade intervjumaterialet utifrån empirinära teman. Det 
är teman som delvis sammanfaller med intervjuguidens frågeområden, men som också 
har utvecklats eller uppkommit under intervjun och/ eller i analysarbetet. De teman som 
presenteras är mötesplatser, information och kunskap i föräldrarollen, biblioteksbesök 
samt synpunkter och önskemål om biblioteket. Varje tema är uppdelat i mindre delar 
(markerade med kursiv text), för att göra både resultatredovisning och analys/diskussion 
mer hanterbar och överskådlig. De teman som används överlappar delvis varandra och 
informanternas utsagor kan ibland sorteras in under flera olika teman. Jag har valt att 
presentera informanternas utsagor som ett samlat material, istället för att skilja ut 
enskilda individer (se 5.2.2).

6.1.1 Mötesplatser
Föräldrarnas mötesplatser 
Föräldrarna i min studie träffar andra föräldrar på caféer, på öppna förskolan, på 
biblioteket (rim- och ramsstund), hemma hos varandra och på promenader i skogen. 
Aktiviteter som bebismassage, bebissim och bebisrytmik nämns av några som ett 
tillfälle att träffa andra föräldrar och fungerar således också som mötesplatser. Någon 
nämner att lekplatser kommer att bli en mötesplats när barnen blir lite äldre. Några 
föräldrar verkar skämmas lite över att de nämner café som en mötesplats.

Men vi har inte blivit några lattemorsor (skratt) det blir öppna förskolan och 
promenader. Och hemma hos varandra.

En bra mötesplats och dess funktion
På frågan om hur en bra mötesplats ska se ut och fungera nämns dels praktiska aspekter, 
dels mer innehållsmässiga. När det gäller den praktiska utformningen nämns att det ska 
vara lätt att komma in med barnvagnen och att platsen ska vara praktiskt utformad, t ex 
med skötbord, och dessutom erbjuda en säker miljö för små barn. Caféer har vissa 
begränsningar, t ex att det är krångligt att ta sig in med barnvagnen och att det är svårt 
att vara där länge med barnen. En mötesplats måste också vara mysig. Det framkommer 
ett behov av att kunna ses inomhus, av praktiska skäl. Många menar att öppna förskolan 
är en bra mötesplats.

Öppna förskolan är ju perfekt så, soffor där man kan sitta och amma, och skötbord 
ska finnas, madrasser på golvet att lägga barnet på, barnvänligt, man ska inte vara 
rädd för att de ska slå sig.

...de vill leka och umgås med varandra, och då kan man inte gå med barnvagnen 
ute i skogen, då kan de ju inte leka. 

Den innehållsliga aspekten av en bra mötesplats innefattar att man känner sig 
välkommen, att man kan komma dit ensam och att man vet att det finns andra mammor 
och barn där. Mötesplatser kan också fylla en funktion som ett ställe att gå till när man 
behöver ”något att göra”. 

Att man känner sig välkommen som mamma med barn, det är inte alltid man gör det.

Jag blir uttråkad av det vardagliga, vill komma iväg på något.
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Informanterna uttrycker att det är viktigt att det finns en plats där man kan dela 
erfarenheter med andra, bli bekräftad och även få lov att beklaga sig. Med tanke på detta 
är det bra om det finns utbildad personal, som t ex på öppna förskolan, påpekade en 
mamma. Personalen på öppna förskolan fyller en viktig funktion, inte bara som 
bollplank för föräldrarna utan också som vuxenkontakt för barnen.

Det är väl skönt att bara spy ur sig lite, få beklaga sig utan att...

 Grejen med öppna förskolan är nog att det är samma personal som möter hela tiden...de får 
nog höra många klagovisor också, men sådär...många mammor som inte står ut för tillfället..

Ja, och det är mysigt att barnen känner igen de som jobbar där.

På min fråga om biblioteket skulle kunna fungera som en slags öppen förskola svarar 
föräldrarna att det i så fall skulle behövas mer yta och gärna en bibliotekarie med 
förskolebakgrund. I en fokusgrupp tror deltagarna att det krävs något som lockar, t ex en 
sagostund, eller ett ”bebiscafé” d v s speciella öppettider för bebisföräldrar. Öppna 
förskolan diskuteras i alla fokusgrupperna. Bland de öppna förskolorna som nämns 
finns både kommunala, och i annan regi (Svenska kyrkan, frikyrka, Friluftsfrämjandet). 
Det varierar stort mellan olika orter och stadsdelar vad som erbjuds. Många har positiv 
erfarenhet av öppna förskolan just som mötesplats. Det finns lekyta och leksaker till 
barnen och det finns utbildad personal. Det som upplevs positivt med öppna förskolan 
är också att man inte behöver anmäla sig, utan kan komma och gå som man vill och vet 
att man alltid träffar någon där.

...det är det som är så bra, att man bara kan droppa in, så är det någon annan där, som 
man kan prata med, även om man inte känner varandra, så har man mycket gemensamt.

Detta gäller dock inte på alla öppna förskolor. Det kan ofta var trångt och stökigt för 
små barn.

...men där är det ju jättetrångt, det är så där så man får skriva upp sig, och sedan 
får resten inte komma in...

Föräldrarnas syn på biblioteket som mötesplats 
På frågan om hur biblioteket fungerar som mötesplats fick jag (delvis) olika svar i de 
olika fokusgrupperna. Svaren var nära sammankopplade med bilden av biblioteket i sin 
helhet. De föräldrar som hade en positiv bild av biblioteket tyckte att det fungerade som 
en mötesplats medan de som hade en negativ helhetsbild inte tyckte att biblioteket 
fungerade som en mötesplats. En mamma uttrycker att hon inte tänkt på biblioteket som 
mötesplats för att hon inte fått någon information om detta. I en av mina fokusgrupper 
menade samtliga deltagare att deras bibliotek var en mötesplats i lokalsamhället, där de 
t ex stämde träff (på caféet) och sprang på bekanta ibland. En mamma i denna grupp 
menade att det var trevligt att se många olika sorters människor, inte bara föräldrar.

Jag tycker det är trevligt...jag tar ofta en promenad med någon granne, så går vi 
förbi biblioteket...

Det är lite olika folk som är här också! Den tjejen jag träffade hon har ju inte småbarn, 
det är äldre också, och det är kul att det inte bara är massa mammor med barn, eller 
bara massa pensionärer eller... 
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Många positiva tankar uttrycks om hela det hus där både bibliotek, öppen förskola och 
café ryms under samma tak. Både den bakomliggande tanken med ett sådant hus och 
lokalernas praktiska utformning (breda dörrar, hiss) lovordas. Här känner sig föräldrarna 
välkomna av personalen. 

...hela det här huset är ju fantastiskt, både biblioteket och caféet...och öppna 
förskolan. Det skulle finnas fler såna hus tycker jag!

...jag frågade faktiskt här i receptionen första gången jag var här; ”är det okej att jag tar 
med vagnen in?” Och hon bara ja kom; för att hon (bebisen) lät och så. Men det är okej. 

De verkar ha en sån engagerad barnpersonal här med sagostunderna och så. Här är 
det okej om barnen börjar skrika, det är inte så farligt!

De föräldrar i min studie som har en negativ erfarenhet av biblioteket menar istället att 
om biblioteket ska kunna fungera som en mötesplats behövs det förändringar, både i 
lokalernas utformning och personalens bemötande. 

Vi var på en sån informationsträff, men själva platsen att bara sitta och prata 
och ha mysigt fanns ju inte.

Frågan om huruvida det ska vara tyst på biblioteket eller inte väcktes spontant i 
diskussionen om biblioteket som mötesplats. Här fanns lite olika uppfattningar.

Det ska ju va tyst på biblioteket (skratt), det går ju inte. 

Jag tror, man går mer och mer ifrån den där stämpeln ”sscch” och att det ska vara 
dämpat och så där... Jag tycker att jag märker det att det är mer, att det är okej att 
man pratar med varandra utan att man hyschar.

En mamma har erfarenhet av ett bibliotek där man kunde avskärma barnavdelningen 
med en dörr, det tyckte de andra i fokusgruppen lät vettigt. Dels för att man inte stör 
övriga biblioteksbesökare, dels för att man vet var barnen är.

En förälder bor i ett område dit en bokbuss kommer varannan vecka. Hela hennes familj 
uppskattar servicen de får från denna. Bokbussen blir också en mötesplats i området.

Det blir ju också att man träffas på bokbussen...den plingar när den kommer 
(skratt) och alla går ut.

6.1.2 Information och kunskap i föräldrarollen
Föräldrarnas kunskaps- och informationssökning
De källor till kunskap och information om utveckling, sjukdomar, uppfostran, mat etc 
som föräldrarna i min studie nämner är Internet, vänner och bekanta, andra föräldrar, 
bvc, biblioteket samt medietyperna köpta böcker, lånade böcker, gratisböcker (från bvc, 
bb och företag) samt föräldratidskrifter. De som har barn sedan tidigare använder sin 
egen erfarenhet som kunskapskälla.

man väl lite mer rutin...man har ju en del kunskap redan innan...
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Att rådgöra och diskutera med vänner och andra föräldrar framträder i mina 
fokusgrupper som en av de främsta källorna till kunskap och information. Några 
föräldrar rådfrågar gärna bekanta som har äldre barn. Vänner uppfattas som en pålitlig 
informationskälla. Bland de egna vännerna har man gemensamma värderingar och detta 
värdesätts. I en av fokusgrupperna diskuteras vad det är för typ av information man 
utbyter med vänner och andra föräldrar. Det handlar om att få uttrycka sina känslor och 
att få bekräftelse på att man duger som förälder. Här är informationsutbytet mer indirekt 
och sammankopplat med ett socialt behov.

Mina känslor...att jag tycker det är jobbigt (suckar)...att jag får bekräftat att jag inte är 
en dålig mamma, att jag tycker att det är jobbigt, det tycker jag är väldigt viktigt, för 
jag tycker att det har varit väldigt jobbigt, inte bara en dans på rosor. 

...och så har några barn sen tidigare, det är så skönt att kunna säga då, ”usch idag 
sätter jag ut honom på Blocket till försäljning” (allmänt skratt), jag känner verkligen 
att jag inte mäktar med, och hon säger att det är så...

Genom vänner och bekanta kan man också få veta vad som ”är på gång” i närområdet. 

En plats där man kan prata med andra föräldrar är Internet. Att diskutera med andra via 
nätbaserade föräldraforum har föräldrarna olika erfarenhet av och vitt skilda åsikter om. 
Ungefär hälften av föräldrarna i studien har någon gång besökt ett föräldraforum på 
Internet (Föräldraliv, Allt för föräldrar och 9 månader är de som nämns). Några 
mammor uttrycker osäkerhet för hur en sådan sida fungerar. Ett par stycken uppger att 
de läser vad andra skrivit i forumet men inte skriver något själva, de har inte registrerat 
sig som medlemmar, för att de inte har orkat eller för att de inte har haft tid. En mamma 
berättar att hon via ett föräldraforum fått kontakt med en annan mamma genom ett 
gemensamt problem, de har sedan haft kontakt via mail i mer än två år. Mamman 
uttrycker att de stöttat varandra och att det har varit skönt att diskutera med någon i 
samma situation, men hon har aldrig känt något behov av att träffa den andra kvinnan. 
Till skillnad från denna positiva upplevelse är många av mammorna i min studie 
skeptiska mot föräldraforum på Internet. De upplever att det är osäkert att diskutera med 
personer som de inte känner. 

...jag har aldrig varit på nåt chatrum heller...jag vet inte vad det är för idioter! Det 
är så många som har åsikter, och en del är frireligiösa...då måste man ta med det i 
beräkningen och då vet man inte det i chatrummet... 

Man vet inte...och det är så mycket värderingar...och alla har åsikter, om amning 
och allt möjligt. 

Inte heller Internetsidor av mer informerande och ”seriös” karaktär, t ex sådana som är 
granskade av professionella, används av dessa föräldrar. Som anledning till att dessa 
sidor inte används, uppges att det är lättare att kolla i en bok eller att fråga en vän. Detta 
i motsats till några andra föräldrar som spontant menar att Internet är deras främsta 
informationskälla. När jag frågar vilka sidor på Internet de använder svarar de att de 
googlar. Några använder sidorna Growing people och Sjukvårdsrådgivningen. En 
mamma säger att den information hon söker på Internet är om sjukdomar. Att 
kombinera informationen i böcker med vänners erfarenheter och råd presenteras som ett 
vanligt och bra sätt att söka kunskap på. Att rådgöra med vänner blir ett sätt att väga 
olika alternativ mot varandra och få hjälp att ta ett bra beslut.
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Ofta är det så här...första lösningen på ett problem den tar man ur en bok, och om 
det inte funkar, det händer ju, då går man vidare till vänner, och då är det alltid nån 
som har samma...

Kunskap skaffar man sig i böcker, men sen...variationerna skaffar man sig bland 
nära och kära.

.
Föräldratidskrifter nämns som en mer lättillgänglig informationskälla än böcker; om 
man inte orkar läsa en hel bok så kan man istället bläddra igenom en tidskrift. Några 
föräldrar prenumererar på tidskriften Vi föräldrar. Några föräldrar tycker att de får 
tillräckligt med information utan att söka själva, t ex från Libero. En mamma är med i 
en bokklubb som också ger ut ”föräldrahandledningar”. Det tycker hon är bra, men hon 
har inte alltid tid att läsa dem.

Föräldrarnas deltagande i kurser och föreläsningar
De som är förstagångsföräldrar deltar eller har deltagit i föräldrautbildning på bvc. 
Under graviditeten deltog de i utbildning på mvc. En mamma har varit på en kurs i 
”första hjälpen” genom Röda Korset. En annan mamma har varit på föreläsningar med 
föräldraperspektiv som anordnats av kyrkan. En mamma ska gå på en bebis- och 
barnmässa några dagar efter intervjutillfället. Men de allra flesta har inte varit på någon 
föreläsning eller kurs med anknytning till föräldrarollen, utöver bvcs föräldragrupp. Det 
verkar dock finnas ett intresse för att gå på sådana föreläsningar. Förslag på ämnen 
framkommer, t ex Första hjälpen. De som kommenterar innehållet och kvaliteten på 
föräldrautbildningen på bvc tycker inte att den ger så mycket. Många kommentarer 
handlar om vilket utbyte men har av de andra föräldrarna i gruppen.

 ...ja det beror på, det beror dels på bvc-sköterskan men dels de man delar 
föräldragruppen med...så att man kan relatera till dem också.

Ja...alla i min grupp är mycket yngre till exempel, och har yngre barn, så det blir...mycket 
och mycket yngre...ja men fem tio år liksom, så det känns som man har annorlunda...

På min fråga om biblioteket skulle kunna ha sådana föreläsningar svarar alla att det är 
en bra idé. Dels för att man saknar föreläsningar generellt, dels för att bibliotekets 
lokaler är bättre och mysigare än de på bvc. Aktiviteterna babysim och bebismassage 
kan också betraktas som föräldrakurser, men diskuterades inte i anslutning till frågan 
om kurser och föreläsningar. (Kanske gjorde både jag och föräldrarna en åtskillnad 
mellan ”utövande” och ”bildande” kurser?)

Biblioteket som källa till föräldrakunskap/information
Bara ett fåtal av föräldrarna i studien har lånat någon biblioteksbok med anknytning till 
föräldrarollen, t ex om mat och sömn. De flesta känner till föräldrahyllan och uttrycker 
att den är bra, men det är inte många som har nyttjat den. Föräldratidningar nämns som 
en informationskälla på biblioteket. Det är ingen som har lånat med sig en tidskrift hem, 
och inte heller någon som läst den på biblioteket, men de tycker att det ska finnas 
föräldratidskrifter på biblioteket. En förälder skulle gärna se att tidskrifterna fanns nära 
amningssoffan. Biblioteket används alltså inte i någon större utsträckning för att söka 
information och kunskap i föräldrarollen. Det gäller både lån av media och nyttjande av 
bibliotekets tjänster, t ex referensservice, katalogsökning och Internetdator. Kurser och 
förläsningar är inget som finns på mina respondenters bibliotek. Intresset för kurser och 
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föreläsningar tycks vara stort, medan intresset för att låna media och nyttja utbudet av 
service och tjänster verkar vara mindre. Däremot uppger flera av informanterna att de 
använt biblioteket för att söka information då de de var gravida. Då hade de mer tid till 
att läsa och söka kunskap. Några föräldrar uppger att de sökt sådan kunskap på 
bibliotekets föräldrahylla. 

6.1.3 Biblioteksvanor
Föräldrarnas biblioteksbesök 
De allra flesta av föräldrarna i studien har varit på sagostund, sångstund eller rim- och 
ramsstund på biblioteket. Några av dessa föräldrar har besökt biblioteket med sin bebis 
utöver dessa tillfällen. De föräldrar som inte har varit på någon aktivitet har bara besökt 
biblioteket med sin bebis när de hämtat Barnets första bok. En mamma har varit på 
biblioteket utan sin bebis och lånat böcker. Många av föräldrarna är med i en bvc-grupp, 
några har med denna besökt biblioteket medan andra ska göra det. Ingen har lånat 
skönlitterära böcker till bebisen. Ett fåtal har lånat faktaböcker för föräldrar, t ex böcker 
om mat och sömn. Träningsfilmer har en mamma lånat. En mamma har tittat i 
konstböcker för att få tips till ett kurbitzmåleri som hon ska göra på barnets stol. En 
mamma uppger att hon besöker biblioteket för att reservera böcker som nyligen 
recenserats i tidningen. När hon är på plats brukar hon också titta på hyllorna för 
nyheter och 7-dagarslån, och ofta låna något från dessa. Som anledning till att de inte 
lånat böcker till bebisen säger föräldrarna att bebisen tuggar sönder böckerna eller att de 
vill ha vissa böcker hemma hela tiden. Några föräldrar tycker att man kan köpa 
barnböcker, det är billigt på bokrean. En mamma berättar att hon köper böcker på rean 
men tar fram dem efter hand. I en annan fokusgrupp menar några mammor att deras 
försämrade ekonomi, p g a föräldraledigheten, gör att de inte har råd att köpa böcker.

Föräldrarnas bild av biblioteket
Biblioteket som institution beskrivs uteslutande positivt. Några kommer spontant att 
tänka på ”barndomsbiblioteket”, som beskrivs i ett skimmer.  

...när jag var ung så älskade jag att gå på biblioteket, jag kan känna...det här 
med att lägga upp böckerna... 

För mig, jag älskade att läsa, och det blev ännu roligare när jag kunde gå till 
biblioteket och låna böcker...det vill jag gärna lära henne (barnet)...det skulle vara 
kul om hon också går dit sen, veta att hon är där. 

Flera av mammorna upplever biblioteket i sitt närområde som bra. De känner sig 
välkomna med sin bebis, tycker att personalen är trevlig, och att barnbibliotekarierna är 
engagerade. 

Nä men det är väl just det, att det är inga problem att komma in med vagnen, och 
man får inga blickar, och...

Jag tycker personalen är jättego...de kommer alltid fram och tittar och ”oh oh” 
och vinkar lite och så där...

Flera av deltagarna i studien har istället en negativ bild av ”sitt” bibliotek. De känner sig 
inte välkomna och upplever att de stör bibliotekspersonalen när de har med sig sin 
bebis, eller när de vill fråga något. Många upplever att det ska vara tyst på biblioteket.
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...för på det biblioteket kände jag mig inte välkommen när jag kom ensam heller. 
Det är personalen...de verkar så upptagna och besvärade.   

...till och med när man ska fråga något vid disken, så sänker man rösten, (viskar)
 ”jag letar efter en bok”... att man går ner lite. 

De verkar inte ha tid. Man står där i femton minuter och de pratar och det känns 
liksom...(skratt)... det känns inte så hjärtligt. 

När det gäller helhetsintrycket av det bibliotek som de använder mest idag finns det 
alltså en stor skillnad mellan föräldrarnas bilder. Några har en positiv bild medan andra 
har en negativ bild, vilket hänger samman med erfarenheter och upplevelser av detta 
bibliotek både före och efter att de blivit föräldrar. De som har en negativ bild av sitt 
bibliotek har samtidigt en positiv bild av biblioteket som institution.

Föräldrarnas syn på bibliotekets utbud och verksamheter för (bebis)föräldrar 
Föräldrarna i studien är överens om att biblioteket bör ha verksamhet för målgruppen. 
Detta med tanke på att biblioteket är till för ”alla”. Några mammor lyfter fram det 
faktum att det är de ”som är ute och rör sig i närområdet” och att biblioteket är en viktig 
del i det lokala livet. På frågan om vad biblioteket kan erbjuda föräldrarna svarar de 
sagostunder, barnteater och att låna olika typer av media, samt tillgång till dator med 
Internet. Medietyper som nämns är böcker, tidningar och videofilmer. Föräldratidningar 
tycker de ska finnas på biblioteket, att bläddra i om man inte orkar läsa en bok. I 
diskussionen om bibliotekets utbud framkommer även att biblioteket kan erbjuda lugn 
och ro, en plats att bara vara på. Många betonar att det är gratis.  

Jag tycker det är jätteviktigt, att det finns ett gratis ställe, också kunna sitta hela 
dan om man vill...

Sagostunderna, en del av bibliotekets utbud för målgruppen, är mycket uppskattade. Det 
upplevs tråkigt att det är svårt att få plats på dessa. Några mammor var skeptiska först 
och undrade om barnen skulle ha någon nytta eller glädje av att vara med, men blev 
glatt överraskade. Anledningen till att föräldrarna går på sagostunderna är att de vill 
göra något roligt med sina barn, låta barnen träffa andra barn och att de själva får träffa 
andra vuxna. På frågan om de går på sagostunderna för nytta eller nöje, svarade några 
mammor både ock, medan några sa att det bara var rent nöje. Att få biblioteksvana 
nämns som en av ”nyttoaspekterna”.  

Det är ju det, man vill träffa andra. Det är ju för barnets skull, men som du säger man vill 
ju själv...man kan ju sjunga hemma, men man vill själv lära sig...kanske nya sånger... 

Man gör det ju för att göra något mysigt med sitt barn man kan ju bada hemma i badkaret 
också, istället för att gå på babysim...man vill ju ha liksom den sociala biten också... 

...kanske att man inte känner sig främmande, på biblioteket, att låna en bok... att det 
är naturligt...ja naturligt...jag tycker det är väldigt skoj att de får det med sig...

Kul om man kan få barnen att tycka att det är roligt med böcker, tycker jag.

En mamma beskriver hur föräldrarna som varit med på rim- och ramsstunden 
”vallfärdar” till biblioteket efteråt. Vid varje tillfälle brukar bibliotekarien visa upp 
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böcker, och många vill låna dessa.

Föräldrahyllan känner de allra flesta till men de har inte använt den så mycket, förutom 
när de var gravida. En förälder berättar att en bekant till henne hade lämnat ett 
inköpsförslag till föräldrahyllan, en bok om mat, som köptes in. Någon säger att om de 
sökte efter böcker om t ex barnets utveckling så skulle de leta på föräldrahyllan. 

Har biblioteksvanorna förändrats sedan de blivit föräldrar?
Flera av föräldrarna beskriver hur de från att ha varit ganska flitiga biblioteksbesökare 
knappt har varit där på flera år men att deras bibliotekslust väckts till liv, dels för att de 
har börjat gå på sagostunder med sin bebis, dels för att de tillbringar mer tid i 
närområdet.   

Man är ute och promenerar och...är i sitt närområde! När man jobbar och inte har 
barn, då är man inte aktiv i sitt närområde...då åker man ju bil till jobbet och åker bil 
och handlar och så där...

En mamma menar att det faktum att hon besöker biblioteket mer sedan hon fått barn än 
vad hon gjorde tidigare beror mer på att hon är ledig från jobbet, alltså har tiden, än för 
att hon blivit förälder. Samtidigt menar en annan mamma att hon har fått minde tid till 
att läsa sedan barnet fötts.

När man var gravid läste jag jättemycket, då hade man koll, men sen när man 
fick barn då har jag inte alls läst mycket böcker. 

En annan aspekt som framkommer är att föräldraledigheten innebär sämre ekonomi och 
därför vill man kanske låna böcker på biblioteket istället för att köpa dem. 

Några nämner bvc-träffens biblioteksbesök som ett tillfälle då de påmindes om 
biblioteket. Några har fått Barnets första bok vid detta tillfälle, andra har fått ett 
presentkort från bvc och själva gått och hämtat boken. Några föräldrar har fått en 
visning eller lite information om biblioteket då de varit där och hämtat gratisboken, men 
inte alla. 

Jag var där och hämtade boken med rim och ramsor. Det var ett bra tillfälle att gå dit.

Nä, det var ”varsågod”(skratt).

6.1.4 Synpunkter och önskemål om biblioteket

Lokaler
Bland föräldrarna i studien förekommer det både positiva och negativa åsikter om 
bibliotekets lokaler och fysiska utformning. De negativa åsikterna uttrycks som att det 
inte är mysigt, inte ordnat, inte välkomnande. De positiva utsagorna beskriver 
bibliotekslokalen som lättillgänglig med barnvagn, att barnavdelningen är mysig och 
bra placerad. Någon berömmer en fin sagogrotta. Att det ska finnas (sköna) soffor till de 
vuxna och ”mysställen” t ex matta eller sittpöl till barnen nämns i alla fokusgrupperna.

De har mysig barnavdelning här också, med soffor och så tänkte jag på, och att de är lite 
längst ner, det är också bra, att det inte är en massa spring, då kan man faktiskt sätta ungarna 
på golvet...och de kan ju inte gå så mycket än...ja men lite, det är ingen genomfart där...
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Ja, så att han kan va på golvet...han tycker inte om att sitta i en barnstol än så länge...om jag 
vill bläddra i Vi föräldrar eller nån annan tidning och han är vaken då är det ju bra att bara 
kunna lägga ner honom...då är det bra med en sittpöl, där kan de ju sitta hur länge som helst. 

Föräldrarna vill ha en trygg och säker miljö, där barnen kan vistas utan risk för att trilla 
eller på annat sett skada sig. En lekhage eller en möjlighet att skärma av rummet med en 
dörr ökar säkerheten. Det ska vara lätta att ta med sig vagnen in i biblioteket och det ska 
finnas skötbord och mikrovågsugn. Fönster är viktigt för att få in ljus och undvika att 
det blir för ”bunkeraktigt” som en mamma säger. Att det finns möjlighet att fika är 
viktigt för föräldrarna. 

..så är det ju det här, det är trevligt om det finns kaffe och så! Det hade varit ännu trevligare 
om det fanns en kaffemaskin här, och man...om man nu har med sig lite äldre barn och de 
springer runt bland hyllorna så kan man ju inte sitta och fika där nere... så vet jag inte om 
något bibliotek har, de kanske inte vill ha det...

I en fokusgrupp kläcks idén att det skulle finnas små rum att själv kunna boka/ låna.

... såna här små lokaler (syftar på rummet vi sitter i) det hade varit kul om man hade haft... 
om man skulle få ihop föräldragrupper...”ja men vi träffas allihop och så”, att man som 
privatperson kunde gå och fråga ”kan vi få, vi ska ha en...” 

Service och bemötande
Att kunna reservera böcker, billigt eller gratis, är en service som uppfattas som ”lyx”. 
Även tjänsterna att få mail när en bok ska hämtas eller lämnas uppskattas. En mamma 
har erfarenhet av att fjärrlåna och tycker att det är bra. Att lämna inköpsförslag har en 
mamma indirekt erfarenhet av. Någon nämner att det är bra att kunna låna bibliotekets 
dator om den egna är trasig. En del av mammorna som inte känner till bibliotekets 
nätbaserade tjänster uttrycker nyfikenhet och får information från andra deltagare samt 
från mig, t ex möjligheten att via sms få meddelande om att en bok ska lämnas tillbaka.
En förälder efterlyser anslagstavlor på biblioteket. Både för information om t ex kurser 
och teater och för ”köp & sälj-lappar”. Hon menar att det generellt saknas anslagstavlor 
i samhället.

För mig är biblioteket lite som en anslagstavla, jag saknar nåt ställe där man 
kan läsa, som om den här bebismassagen till exempel.

När det gäller den övergripande upplevelsen av bibliotekspersonalens bemötande 
återfinns bland föräldrarna vitt skilda uppfattningar. Upplevelsen uttrycks ofta i termer 
av att känna sig välkommen eller inte och hur engagerad personalen är.

...där jag bodde förut, det var ingen service egentligen, ”oj nu kommer det nån”, 
att det var besvärligt. 

Man känner att bibliotekarier själva vet så mycket, har läst en massa, men kanske 
inte är så service-minded, men det är ju olika... 

När jag frågar föräldrarna om de tror att de kommer att fortsätta gå till biblioteket med 
sina små svarar många att de kommer att göra det, men några kommer att välja ett 
annat, trevligare, bibliotek än det geografiskt närmsta. På ett bibliotek finns det 
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”fortsättningskurser” på bebissagostunden, för 1-2-åringar och 3-4-åringar, dessa tror 
föräldrarna att de kommer att besöka också. 

Verksamhet  
I en av fokusgrupperna uppkom spontant tanken om att biblioteket skulle kunna ha 
föreläsningar för föräldrar, t ex om första hjälpen vid olycksfall. I en annan grupp hade 
man inte tänkt på möjligheten att biblioteket skulle ha sådana verksamhet, men när 
diskussionen väcktes, tyckte de att det var en bra idé, vilket ledde till nya tankar. Ett 
förslag var att sådana kurser skulle hållas på kvällstid så att även den andra föräldern 
skulle kunna vara med. 

Jag skulle kunna tänka mig att gå på nån mindre föreläsning...just första basic...
skulle biblioteket kunna, jag har inte sett nånstans just en sån utbildning.

I en fokusgrupp föreslås en fortsättning på bvc-grupperna, som kunde hållas på 
biblioteket. Någon menade att bvcs lokaler är tråkiga och att de kurser som hålls på bvc 
istället skulle kunna hållas i biblioteket. ”Temakvällar” efterlyses. Det framkom också 
en tanke om att privatpersoner skulle kunna boka bibliotekets lokaler, gärna små rum, 
för egen verksamhet, t ex föräldragrupp eller stickcafé.

Sagostunderna är uppskattade. Det uttrycks ett missnöje med att det är svårt att få plats 
men också en förståelse för att det är ett begränsat antal deltagare på dessa.

...för det är ingen lösning att utöka grupperna...då förstörs poängen, för börjar 
en bebis skrika så blir det outhärdligt...som ibland på öppna förskolan...den där 
intimiteten förstörs lite, tror jag, och då är det inte heller...att man pratar med de 
andra mammorna... när det blir för många. 

Några mammor önskar att det fanns flera tillfällen varje vecka. Då hade det kanske varit 
lättare att få en plats alternativt så hade det inte krockat med öppna förskolan. På ett 
bibliotek är det rim- och ramsstund en gång i månaden och då kan det vara svårt att 
hålla reda på när det är. Innehållet i sagostunderna får bra betyg, liksom ledarna. Det 
uttrycks förvåning över att så små barn kan förstå/hänga med/ lära sig. När jag frågar 
om de går på sagostunden eller liknande för sin egen eller för barnets skull, svarar de 
flesta att det är för båda. Några mammor menar att det var mer för deras egen skull när 
barnet var mindre, men mer för barnet när det blivit lite äldre.

...fast jag tänker att det är för mig med, att det är kul att komma ut, så är det 
andra mammor där (...) det är klart att det var ju inte därför, det primära var 
ju att göra något tillsammans med E (barnet). 

Ja, personligen, jag vill nog gå och sjunga, jag kan ju inte sjunga (skratt)... jag 
tycker också, det är ett bra sätt för hans skull...att träffa andra barn...

I början var det mest för mig, nu är det nog mer för honom...

Den sociala biten av sagostunder och andra förälder-barn-aktiviteter betonas. 

Man gör det ju för att göra något mysigt med sitt barn, man kan ju bada 
hemma i badkaret också istället för att gå på babysim...man vill ju ha liksom 
den sociala biten också....

35



En mamma föreslår ett tema i hela biblioteket, t ex ”djungel”. 

Media
Föräldrarna i studien har inte lånat så mycket böcker och har inte så många åsikter om 
bibliotekets medieutbud. De flesta, men inte alla, vet om att föräldrahyllan finns, men 
har inte nyttjat den. Det som framkommer spontant är att föräldratidningar är 
uppskattade, och att de borde finnas i anslutning till barnavdelningens soffor. En 
mamma säger att hon lånat videofilmer till sina större barn. Det framkommer ett 
önskemål om att biblioteket borde skylta och ge boktips, att det ska se inbjudande ut

Och jag tycker de kan göra en lite mer nyfiken, säga ”då har jag precis den boken 
som du vill ha”, och ofta på barnavdelningen att de sätter fram bra böcker och 
nyheter... Ja lite sånt. Det ska kännas spännande, och ändra sig.

Marknadsföring 
I diskussionen om hur biblioteket skulle kunna marknadsföra sitt utbud för föräldrar och 
barn bättre uppkom en del konkreta förslag. En idé var att det skulle finnas en tidning/ 
kalender med programmet för stadens alla bibliotek, denna skulle distribueras via 
biblioteken och bvc, samt även finnas tillgänglig på Internet. Ett annat förslag är att få 
bibliotekets program hemskickat till brevlådan, gärna ”något färgglatt”.

Men kanske som förälder man kunde få nåt i brevlådan...jag har ju varit så mycket 
på biblioteket innan så jag vet ju om det, men att det kom nåt i brevlådan så man 
vet att biblioteket fanns. 

 Sen vet jag inte...får man hem nåt i brevlådan över huvud taget vad som händer 
under säsongen...

Några föräldrar menar att de ville bli påminda om att biblioteket finns, gärna redan 
under graviditeten eller när barnet är nyfött, t ex i Babybagen. En mamma menar istället 
att hon inte vill ha informationen när barnet är nyfött, utan istället när den är aktuell.

Det är så mycket, gärna lite senare, inte just när de är nyfödda...sedan när barnet är 
ett halvår eller nåt och man känner sig mogen att gå ut och göra nåt...

Flera stycken har fått vetskap om sagostunder, sångstunder etc genom någon annan 
förälder eller bekant. Några har fått information om sådana programaktiviteter via bvc-
gruppen eller direkt av bibliotekspersonalen. En del menar att sagostunden påmint dem 
om biblioteket. Flera föräldrar pratar om att det måste finnas något som lockar, 
exempelvis ett förtattarbesök. En annan tanke som kommer upp är att biblioteken 
kanske kan få inspiration till marknadsföring från andra branscher.  

...och sen finns det ju barnbokhandlar (...) de har ju också som affärsidé att vara en 
mötesplats i (...), att fånga in lattemammorna, det är ju en affärsidé. 

7. Analys och diskussion
I det här kapitlet ska jag analysera och diskutera det insamlade materialet i relation till 
teori och tidigare forskning. Jag utgår från funktionerna i Anderssons & Skot-Hansens 
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modell och diskuterar i tre olika avsnitt föräldrarnas användande och upplevelse av 
biblioteket, deras synpunkter och önskemål samt bibliotekets möjliga utveckling av 
verksamheten för att möta föräldrarnas behov. Dessa tre avsnitt har en tydlig anknytning 
till uppsatsens tre frågeställningar. Varje avsnitt avslutas med en sammanfattning.

7.1 Användandet och upplevelsen av biblioteket
I detta avsnitt ska jag diskutera hur bebisföräldrar använder och upplever biblioteket 
genom att analysera vilka funktioner biblioteket fyller för dem. Som analysverktyg 
använder jag uppsatsens teori, Anderssons & Skot-Hansens modell över folkbibliotekets 
funktioner. Med inspiration från Duvolds & Sæbøs framställning, använder jag ett 
underifrånperspektiv, och placerar således in diskussionen i föräldrarnas 
vardagslivskontext genom att relatera bibliotekets funktioner till andra platser, 
informationskällor etc som fyller liknande funktioner. Jag utgår från var och en av de 
fyra funktionerna kulturcenter, socialt center, kunskapscenter och informationscenter för 
att sedan diskutera funktionernas inbördes relationer. 

7.1.1 Biblioteket som kulturcenter
Bibliotekets funktion som kulturcenter innefattar bibliotekets utbud av kulturella och 
konstnärliga upplevelser.73 

De allra flesta av föräldrarna i min studie har varit på sagostund, rim- och ramsstund, 
bebisbokprat eller någon liknande aktivitet på biblioteket tillsammans med sin bebis. 
Detta ser jag som exempel på hur biblioteket används som kulturellt center. Att låna 
skönlitterära böcker till sig själv eller barnet ryms också inom denna funktion, och 
förekommer, om än i liten omfattning, bland mina informanter. De ”kulturella 
aktiviteter” som föräldrarna i Axelssons & Björnbergs studie ägnar sig åt är lån av 
barnböcker, datorspel och cd-skivor samt att barnen får pussla, bläddra i böcker och 
leka. I Jochumsens & Hvenegaard Rasmussens studie är barnfamiljers användande av 
biblioteket som kulturcenter främst kopplat till att få upplevelser, t ex genom att låna 
skönlitteratur och gå på barnteater. Teater, sagostunder och rim- och ramsstunder 
uppskattas av föräldrarna i Zetterströms studie.74

Anledningarna till att föräldrarna i mina fokusgrupper vill gå på olika program-
aktiviteter handlar mest om upplevelser och sociala kontakter. De vill göra något trevligt 
tillsammans med sitt barn, de vill att barnet ska få träffa andra barn och de vill själva 
träffa andra vuxna. En mamma vill gärna lära sig nya sånger och en annan mamma 
tycker att det är intressant att så små barn kan förstå och lära sig, men denna 
”nyttoaspekt” nämns inte alls i samma omfattning som ”nöjesaspekten” om man ser på 
intervjumaterialet i sin helhet. Axelsson & Björnberg fann i sin undersökning att 
funktionen som kulturcenter innefattar både att ta del av kunskap och att ta del av 
upplevelser. Föräldrarna i deras studie vill att biblioteket ska vara roligt och samtidigt 
grundlägga en biblioteksvana, t ex genom rim- och ramsstunder och teater.75 

Programaktiviteterna är ett exempel på bibliotekets funktion som kulturcenter, men de 
fyller även andra funktioner (se 7.1.5.). Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen menar att 
biblioteket ibland fyller en funktion som ortens enda kulturforum.76 I min studie visade 

73 Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 19.
74 Axelsson & Björnberg 2007. Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2000. Zetterström 2006.
75 Axelsson & Björnberg 2007.
76 Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2000.
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sig biblioteket vara viktigare som ”kulturförmedlare” i stadsmiljöerna än på den mindre 
orten. På den mindre orten fanns många olika platser med ett utbud av kulturella 
aktiviteter, varav biblioteket var en. I en av mina fokusgrupper i stadsmiljö uppfattar 
föräldrarna biblioteket som närområdets främsta kulturforum/ mötesplats. Föräldrarna i 
mina fokusgrupper från stadsmiljö tycks uppleva att de har färre ställen att gå till med 
bebisen än vad föräldrarna på den mindre orten upplever. Detta kan bero på att 
föräldrarna i staden har längre avstånd till olika aktiviteter. Det finns ett stort utbud av 
aktiviteter i staden, men kanske inte i deras stadsdel. På den mindre orten finns allt 
samlat i centrum, tillgänglighet och nära. Dessutom bor det många barnfamiljer på den 
aktuella orten och föräldrarna menar att kommunen satsar på aktiviteter för barn och 
föräldrar. En mamma i denna fokusgrupp berättar att hon brukar få långväga besök av 
en föräldraledig väninna, som bor i ett ytterområde till en stad, och upplever att hon inte 
har något att göra i sitt område. Detta visar att utbudet för föräldralediga inte enbart är 
avhängigt av ortens storlek. 

Till skillnad från föräldrarna i Axelssons & Björnbergs respektive Jochumsens & 
Hvenegaard Rasmussens studier,77 så har ”mina” föräldrar inte lånat skönlitteratur till 
barnen, och bara några enstaka har lånat till sig själva. Jag tror att anledningen till detta 
är att föräldrarna i min studie har så små barn. Någon mamma säger att de har böcker 
till bebisen hemma, de har köpt dem istället för att låna dem på biblioteket, eftersom 
bebisen mest tuggar på dem. Även i Zetterströms studie framkom föräldrarnas oro för 
att barnet skulle förstöra biblioteksböckerna. Några föräldrar avstod från att besöka 
biblioteket av denna anledning. Dock är den främsta anledningen till att besöka 
biblioteket just att låna böcker, bland föräldrarna i Zetterströms undersökning, men det 
rör sig då om barn som är ca 2 -5 år gamla.78 Några av föräldrarna i min studie är redan 
med i en bokklubb, vilket kan vara en annan möjlig förklaring till att de inte har lånat 
böcker till bebisen på biblioteket. I SOM- undersökningen från 2005 fann man att 
medlemskap i bokklubb var den faktor som mest samvarierade med högläsning för barn. 
De föräldrar som var med i en bokklubb läste mer för sina barn än de som inte var med i 
en bokklubb. Tilläggas bör att även biblioteksbesök påverkar högläsning i positiv 
riktning.79 Att föräldrarna i min studie inte lånar böcker till barnen på biblioteket 
behöver således inte betyda att de inte är intresserade av att läsa för sina barn.
Bibliotekets funktion som kulturcenter visar sig hos användargruppen bebisföräldrar 
främst genom deltagandet i programaktiviteter, t ex sagostunder, rim- och ramsstunder 
och bebisbokprat. Skönlitterära böcker lånas inte till bebisen. Föräldrarna vill inte att 
bebisen ska riva sönder eller tugga på bibliotekets böcker och köper därför hellre 
böcker, i bokhandeln eller genom bokklubbar. 

7.1.2 Biblioteket som socialt center
Biblioteket som socialt center fungerar som en ram om vardagslivet, en mötesplats, en 
plats att vara på, ibland med en viss rådgivning80. I Anderssons & Skot-Hansens 
definition av funktionen socialt center ingår uppsökande verksamhet och annan 
verksamhet riktad till användargrupper med speciella behov, t ex äldre och 
funktionshindrade. Den rådgivande aspekten kopplar jag samman med dessa 
verksamheter, och den kommenteras därför inte här eftersom mina informanter inte 

77 Axelsson & Björnberg 2007. Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2000.
78 Zetterström 2006.
79 Höglund & Wahlström 2006.
80 Skot-Hansen & Andersson 1994, s. 19. 

38



tillhör dessa användargrupper.

Funktionen socialt center innefattar både att mötas/träffas och att ”bara vara”. I mina 
fokusgrupper framkommer båda dessa aspekter. Några föräldrar brukar stämma träff i 
bibliotekets café, eller utanför entrén inför en promenad, och det händer ibland att de 
springer på någon bekant inne på biblioteket. Samtidigt betraktas biblioteket som en 
plats där man kan få ”lite lugn och ro”, vilket jag ser som ett uttryck för bara vara-
funktionen. På ett liknande sätt uppfattar papporna i Gadds studie biblioteksmiljön som 
avstressande och kravlös. Föräldrarna i Axelssons & Björnbergs undersökning använder 
inte biblioteket som mötesplats, i betydelsen en plats där de träffar andra föräldrar eller 
barn, utan mer som ”en plats att vara på”. Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen fann i 
sin undersökning att barnfamiljer betraktar biblioteket som en viktig mötesplats, både 
som lokal mötesplats och som utflyktsmål, för vuxna och barn tillsammans. Jochumsen 
& Hvenegaard Rasmussen beskriver hur biblioteketsbesöket blir ett avbrott i vardagen, 
utan TV och utan disk att diska. Biblioteket som utflyktsmål nämns också som en vanlig 
anledning till att besöka biblioteket bland föräldrarna i Zetterströms 
enkätundersökning.81 Mina informanter menar att de går till biblioteket både för sin 
egen skull och för barnets. Papporna i Gadds studie säger istället att de går till 
biblioteket bara för barnens skull.82 

Föräldrar till barn i olika åldrar betraktar alltså biblioteket som en viktig mötesplats. 
Axelsson & Björnberg fann att barnens ålder är en faktor som påverkar i vilken 
utsträckning biblioteket används som socialt center, med de äldre barnen används det 
lite mer.83 Flera av mina informanter tror också att de kommer att besöka biblioteket 
mer när barnet är lite äldre. För föräldrar med barn i skolåldern sammankopplas den 
sociala funktionen med kunskapsfunktionen. Biblioteket ses av föräldrarna som ett 
”problemfritt område” där barnen både kan fördjupa sin läskunnighet och kunskap och 
utveckla sin sociala kompetens genom möten med andra människor. I jämförelse med 
skolan blir biblioteket ett ”frirum” för barnen, det vill säga frivilligt och ej styrt. 
Biblioteket förenar på detta sett uppfostran och frirum.84 Tillgången eller avsaknaden av 
andra mötesplatser påverkar också huruvida biblioteket betraktas som en mötesplats 
eller inte. Övriga mötesplatser som föräldrarna i mina fokusgrupper använder sig av är 
öppna förskolan, caféer, promenader och hemma hos varandra. När det finns en öppen 
förskola som fungerar bra, ser föräldrarna inget behov av att använda biblioteket som 
mötesplats, framkom det i en av mina fokusgrupper. Axelsson & Björnberg fann i sin 
studie att en faktor som påverkade bibliotekets roll som mötesplats var just att öppna 
förskolan används som mötesplats istället.85 Samtidigt kan avsaknaden av bra 
mötesplatser stärka bibliotekets funktion som sådan, vilket framträdde i en annan av 
mina fokusgrupper. I detta område var det ett stort tryck på öppna förskolan och ofta 
trångt och svårt att få plats. Samma föräldrar tyckte också att det var jobbigt att ses på 
café. I denna fokusgrupp framträdde bibliotekets funktion som mötesplats tydligare än i 
de andra grupperna. En mamma säger att hon inte ser biblioteket som en mötesplats, 
därför att ingen har berättat om det. Synen på biblioteket som mötesplats tycks bland 
föräldrarna i min studie vara nära förknippad med den övergripande upplevelsen av 

81 Gadd 2001. Axelsson & Björnberg 2007. Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2000. Zetterström 
2006.

82  Gadd 2001.
83 Axelsson & Björnberg 2007.
84 Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2000.
85 Axelsson & Björnberg 2007.

39



biblioteket. De som har negativa erfarenheter av bibliotekets service, lokaler etc menar 
att förändringar måste ske om biblioteket ska kunna fungera som en mötesplats. De som 
har en positiv bild av biblioteket menar istället att det är en bra mötesplats. 

För några av deltagarna i två av mina fokusgrupper är det närmsta biblioteket ett s k 
kulturhus. I det ena fallet delar biblioteket hus med teaterscen, café mm, i det andra 
fallet med café och öppen förskola. Föräldrarna är nöjda med detta koncept. De 
uppskattar mångfalden av både verksamheter och människor. ”Hela huset” tycks bli en 
mötesplats. När jag kom till ett av de här kulturhusen för att genomföra en intervju var 
det flera mammor med barnvagnar, 6-7 stycken, som tycktes ha stämt träff med 
varandra utanför entrén till huset. Kanske skulle de gå till öppna förskolan gemensamt 
eller ta en promenad? Inne i caféet satt några andra bebismammor och fikade. Och till 
biblioteket kom sedan mina informanter, alltså ytterligare några föräldrar med bebisar. 
Även efter intervjun registrerade jag bebisföräldrar i kulturhuset, denna gång en 
mamma som satt ensam vid ett bord i caféet och läste en bok samt två mammor som (till 
synes oplanerat) sprang på varandra utanför entrén. Det var alltså många 
småbarnsföräldrar i och runt kulturhuset en tisdag förmiddag, vilket jag ser som ett 
uttryck för att det fungerar som en naturlig mötesplats i närmiljön. I Liljengrens studie 
av en integrerad verksamhet med bibliotek och öppen förskola framkommer att 
verksamheten främst utgör en lokal mötesplats, men med andra funktioner ”inbakade” 
t ex en läsfrämjande kunskapsfunktion.86 Verksamheten beskrivs av Liljengrens 
informanter bland annat som  en ”vardagskulturell mötesplats”.87 En integrerad 
verksamhet mellan bibliotek och öppen förskola kan således förstärka bibliotekets 
funktion som socialt center.

Det kan vara intressant att här nämna några bibliotekariers syn på bibliotekets sociala 
funktion, även om det inte är syftet med uppsatsen. Henrikssons & Klahrs uppsats88 

undersöker några bibliotekariers intentioner med bvc-träffar på biblioteket och det 
framkommer att en del av syftet med bvc-träffarna enligt dessa bibliotekarier var att 
förmedla att ”man ska komma till biblioteket i stället för att vara ensam hemma”.89 

Kohkoinen vill också visa på bibliotekets mötesplatsfunktion genom sina 
Babybokprat.90 Detta ser jag som ett uttryck för att det finns en vilja och en intention 
från bibliotekens sida att lyfta fram mötesplatsfunktionen. 

Bibliotekets funktion som socialt center speglas i min studie av att föräldrarna ibland 
stämmer träff med någon på bibliotekets café, eller oplanerat springer på någon bekant 
inne på biblioteket. Att några föräldrar menar att man på biblioteket kan få lite lugn och 
ro, visar på ”bara vara”-aspekten. I de fall där biblioteket ligger i ett s k kulturhus, tycks 
mötesplatsfunktionen bli tydligare. Faktorer som påverkar bibliotekets funktion som 
socialt center är tillgången till och användandet av andra mötesplatser, helhets-
uppfattningen av biblioteket och tillgången till café på biblioteket. 

7.1.3 Biblioteket som kunskapscenter
I Anderssons & Skot-Hansens modell innefattar bibliotekets funktion som kunskaps-

86 Liljengren 2006.
87 Liljengren 2006, s. 30.
88 Henriksson & Klahr 2004.
89 Henriksson & Klahr 2004, s. 46.
90 Kohkoinen 2007.
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center utbildning, studier, folkupplysning och liknande, och exemplifieras genom t ex 
kunskapssökning och biblioteksorientering.91 

Några av föräldrarna i min studie har på biblioteket lånat faktaböcker med anknytning 
till föräldrarollen, t ex om mat och sömn, men det är många som istället köper sådana 
böcker, alternativt både köper och lånar. De flesta vet om att föräldrahyllan finns och 
säger att de skulle leta där om de behövde någon föräldrabok. Några känner till vilka 
andra hyllor i biblioteket som samma titlar kan finnas på, t ex psykologi. Att det finns 
föräldratidskrifter på biblioteket tycker alla är bra, men ingen säger att de använt dem, 
varken lånat hem eller läst dem på plats. Innehållet i en tidning uttrycks vara lättare att 
ta till sig än det i en bok. Någon prenumererar på en föräldratidskrift. Föräldrarna i 
Folkbiblioteket och föräldrarollen har barn som är något äldre och de lånar faktaböcker 
till barnen och även till sig själva.92 Dessa föräldrar läser ibland tidskrifter på 
biblioteket. I Nicholas & Mardens undersökning var det bara ett fåtal av föräldrarna 
som uppgav biblioteket som källa.93 Däremot har flera av föräldrarna i mina 
fokusgrupper använt biblioteket som kunskapskälla under sin graviditet, oftast genom 
böcker från föräldrahyllan. Föräldrarna i Henrikssons & Klahrs uppsats menade att de 
skulle ha använt biblioteket i mycket större utsträckning som kunskapskälla om de fått 
information om biblioteket tidigare i graviditeten. Dessa föräldrar blev förvånade när de 
såg bibliotekets utbud under visningen med bvcs föräldragrupp.94 

Axelsson & Björnberg fann att en faktor som påverkar bibliotekets funktion som 
kunskapscenter är att andra källor används istället.95 Kunskapskällor som nämns av 
föräldrar i de olika studierna är, utöver biblioteket; mvc, bvc, öppna förskolan, böcker, 
tidskrifter, Internet, släkt, vänner, andra föräldrar samt föräldragrupper och aktiviteter.96 

Föräldrarna i min studie nämner Internet, vänner och bekanta, andra föräldrar, bvc, 
biblioteket samt medietyperna köpta böcker, lånade böcker, gratisböcker (från bvc, bb 
och företag) samt föräldratidskrifter. De som har barn sedan tidigare använder sin egen 
erfarenhet som kunskapskälla. Detta framkommer både i min undersökning och i 
Axelssons & Björnbergs.97 Några av mina informanter rådfrågar gärna bekanta som har 
äldre barn. Vänner uppfattas som en pålitlig och trygg kunskapskälla. Bland de egna 
vännerna har man gemensamma värderingar och detta värdesätts. Vänner och andra 
föräldrar framstår som en viktig källa till kunskap, både bland föräldrarna i mina 
fokusgrupper och i de övriga studierna.

Olika källor används till olika typer av kunskap och information. Böcker uppfattas av 
föräldrarna i Nicholas & Mardens undersökning som en trygg och pålitlig kunskapskälla 
om barnets hälsa och utveckling.98 Bland mina informanter framkom en liknande 
uppfattning om böcker, att de är pålitliga när det gäller exempelvis sjukdomar. 
Föräldrarna i Henrikssons & Klahrs studie hade ett stort kunskapsbehov under 
graviditeten och använde som källor tidskrifter, Internet, egna böcker samt föräldrar och 
vänner. Några få av dessa föräldrar använde sig av biblioteket för att inhämta kunskap 

91   Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 19.
92   Axelsson & Björnberg 2007.
93   Nicholas & Marden 1998, s. 46.
94  Henriksson & Klahr 2004.
95  Axelsson & Björnberg 2007.
96  Axelsson & Björnberg 2007. Nicholas & Marden 1998. Henriksson & Klahr 2004.
97  Axelsson & Björnberg 2007.
98  Nicholas & Marden 1998.
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under graviditeten. Efter barnets födelse blir frågorna mer precisa, och källan varierar 
beroende på frågans karaktär men det är främst muntliga informationskällor som 
används. Vid frågor om sjukdomar etc frågar föräldrarna sjuksköterskan på bvc, vid 
andra frågor vänder man sig till vänner och bekanta.99 Bland föräldrarna i Nicholas & 
Mardens undersökning uppskattades vänner som källa till information och kunskap när 
det gällde frågor om barnets vård, omsorg och utveckling.100 Ett kunskapsutbyte med 
vänner kan också handla om att få uttrycka sina känslor och få bekräftat att man duger 
som förälder. Ett sådant ”socialt kunskapsutbyte” framkommer i en av mina fokus-
grupper. Föräldrarna vill ha någon att diskutera och byta erfarenheter med. Att 
kombinera kunskap från böcker och från vänner är det bästa sättet att söka kunskap på, 
menar några föräldrar i min studie.

Vänner betraktas alltså som en tillförlitlig källa till kunskap, men också andra föräldrar 
som man är mer eller mindre bekant med utbyter man erfarenheter och kunskap med. 
Flertalet av föräldrarna i min studie menar att de har lärt sig mycket genom att prata 
med andra föräldrar på exempelvis bebismassagekursen, bvc-gruppen, sagostunden på 
biblioteket eller på öppna förskolan. Även föräldrarna i Axelssons & Björnbergs, 
Henrikssons & Klahrs samt Liljengrens undersökningar utbyter kunskap med andra 
föräldrar på detta sätt.101 Jag registrerade också att det utbyttes information och kunskap 
mellan föräldrarna vid min studies fokusgruppträffar. Här ser jag en en koppling till 
resonemanget om information grounds, platser för informellt kunskapsflöde.102 

McKechnie & McKenzie såg i sin studie av sagostunder för bebisar på biblioteket att 
dessa fungerade som information grounds.103 I boken Learning Environments for Young 
Children lyfts biblioteket fram som en lämplig plats för informella möten som ger 
föräldrar möjlighet att utbyta information och råd. Bokens författare menar att det inte 
finns såmånga möjligheter för den typen av lärande men att biblioteket är en plats med 
goda förutsättningar för att ge stöd och kunskap till föräldrar.104 Föräldrar utbyter alltså 
kunskap och information med andra föräldrar, både på biblioteket och på andra 
mötesplatser och i anslutning till olika aktiviteter. ”Gruppformen” tycks vara gynnsam 
för detta informations- och kunskapsutbyte. 

När det gäller på vilket sätt och i vilken omfattning Internet används för att söka 
kunskap råder det stora skillnader mellan individerna i min studie. Några nämner 
Internet spontant som den främsta källan till kunskap medan andra aldrig använder 
denna källa. Några använder Internet för att söka medicinsk kunskap t ex om olika 
sjukdomar. Då används ofta sidor som är faktagranskade t ex Growingpeople och 
Sjukvårdsupplysningen. Många föräldrar uppger att de googlar när de söker kunskap i 
föräldrarollen. Detta tycks vara ett vanligt sätt att söka på, bland annat bland föräldrar. 
Risken med att vara en Google-förälder, alltså att försöka googla sig till information om 
sjukdomar etc, är att man blir skrämd och orolig helt i onödan p g a felaktig information 
eller snedvridna berättelser.105 Dagens föräldrar måste förhålla sig till en mängd av 
litteratur, tidningar och tv-program som handlar om barnuppfostran, föräldrarollen och 

99   Henriksson & Klahr 2004.
100  Nicholas & Marden 1998.
101  Axelsson & Björnberg 2007. Henriksson & Klahr 2004. Liljengren 2006.
102  IBEC 2009.
103  IBEC 2009.
104  Feinberg 1998. 
105  Erlandsson 2009, Engvall 2009. 
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denna ”experhysteri” kan alltså bidra till att skapa oro istället för att avhjälpa den.106 

Föräldrasajter används av flera av föräldrarna i min studie. De allra flesta läser bara vad 
andra skrivit, men någon enstaka har också skrivit själv i ett chatrum. En färsk 
doktorsavhandling av Plantin & Daneback visar att 90 % av förstagångsföräldrarna 
söker information på nätet. Det är inte bara information och fakta som man är ute efter, 
det kan också vara att få kontakt med någon i en liknande situation.107 Att söka kontakt 
med någon i en liknande situation såg jag ett exempel på bland föräldrarna i min 
undersökning. Men några av föräldrarna i mina fokusgrupper använder aldrig eller 
sällan Internet som källa till kunskap. Anledningen till att inte använda Internet är 
ibland en osäkerhet, ibland tidsbrist och ibland ett direkt motstånd. De föräldrar i min 
studie som inte använder Internet som kunskapskälla uppger att de istället rådfrågar 
vänner och läser i böcker. En förälder vet inte hur en föräldrasajt fungerade, några säger 
att de inte hade tid med sådant, och ytterligare några är väldigt skeptiska till 
föräldrasajter. De menar att de inte kan lita på vad som sägs där, det är ingen pålitlig 
källa till kunskap. ”Jag vet inte vad det är för idioter” som en mamma säger. De 
upplever det jobbigt med alla åsikter och menar att det är lätt att bli osäker på sin egen 
förmåga. De föräldrar som var skeptiska till föräldrasajter använde sig inte heller av 
Internetsidor av mer seriös karaktär. I de studier av föräldrar som jag har tagit del av 
framgår det inte på vilket sätt eller i vilken omfattning föräldrarna använder sig av 
Internet, så jag har inte kunnat göra några jämförelser avseende detta.  

Förutom att vara en plats för att söka kunskap i föräldrarollen kan biblioteket som 
kunskapscentrum innefatta läsfrämjande arbete. Liljengren menar att det integrerade 
bibliotek/öppna förskola som hon har studerat används som kulturcentrum genom sitt 
läsfrämjande arbete. Det är också ett medvetet syfte med verksamheten att verka läs- 
och språkfrämjande. Föräldrarna i Jochumsens & Hvenegaard Rasmussens studie 
betraktar biblioteket som en tillgång för deras barn både i skolsammanhang och för 
fördjupade kunskaper utanför skolan och föräldrarna i Zetterströms undersökning ser 
läs- och språkfrämjande arbete som bibliotekets främsta uppgift och vill få tips och råd 
om barns språkutveckling.108 Tilläggas här bör dock att en av frågeställningarna i 
Zetterströms uppsats handlar just om föräldrars medvetenhet om språk- och 
läsutveckling, vilket kan förklara föräldrarnas fokus på detta. De föräldrar i min 
undersökning som gått på sagostund, rim- och ramsstund eller liknande menar att de 
inte primärt gör det för att barnets språk- och läsutveckling ska stimuleras, utan mest för 
att träffa andra och för att ha roligt. En mamma tog dock upp att det var intressant att så 
små barn kan uppfatta och lära sig. En mamma ville gärna själv lära sig sånger, för att 
sedan kunna sjunga för barnet. Oavsett av vilken anledning föräldrarna deltar i 
aktiviteterna så finns det ett element av kunskap i dem, vilket kan ses som en del av 
bibliotekets funktion som kunskapscentrum. Skillnaden i fokus på bibliotekets 
läsfrämjande funktion mellan föräldrar i andra studier och i min beror troligen på att 
barnen har olika ålder. Bebisföräldrarna i min studie funderar inte på läsutveckling och 
inte heller så mycket på språkutveckling medan föräldrar till lite äldre barn har ett större 
intresse för barns läs- och språkutveckling.

Bibliotekets funktion som kunskapscenter har ingen framträdande roll bland mina 
respondenter. Några av föräldrarna i mina fokusgrupper har lånat faktaböcker på 

106  Johansson 2007. Johansson 2009.
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biblioteket om t ex barnets mat och sömn. De flesta känner till föräldrahyllan men har 
knappt använt den. Bland föräldrar till något äldre barn syns funktionen i lån av 
faktaböcker till barn och vuxna, samt föräldratidskrifter. Bibliotekets läs- och språk-
främjande uppgift är ett uttryck för funktionen kunskapscenter, som är viktig för 
föräldrar i några andra studier, men inte bland mina resondenter. Faktorer som påverkar 
bibliotekets funktion som kunskapscenter är okunskap om vad biblioteket kan erbjuda 
samt att andra källor används istället. Vanliga informations- och kunskapskällor för 
föräldrar är bland annat bvc, Internet, vänner och släkt samt andra föräldrar. Vänner 
upplevs som en pålitlig källa. När föräldrar möts i olika sammanhang sker ofta ett 
omedvetet eller oplanerat kunskapsutbyte, mötesplatser och aktiviteter fungerar således 
ofta som information grounds.

7.1.4 Biblioteket som informationscenter
Denna funktion i modellen innefattar att tillhandahålla information, t ex 
samhällsinformation, samt att erbjuda referensservice.109

 
Ett möjligt sätt att söka information på biblioteket är via Internet på bibliotekets datorer. 
Föräldrarna i Axelssons och Björnbergs studie utnyttjar denna tjänst men i liten 
omfattning. De flesta använder istället Internet hemifrån.110 Detsamma gäller för mina 
respondenter. Men de tycker samtidigt att det är bra att det finns möjlighet att låna dator 
på biblioteket, t ex om den egna datorn är trasig.  

Axelsson och Björnberg har kopplat både referensservice samt sökningar i biblioteks-
katalogen och på hyllan till funktionen informationscenter.111 Jag har istället betraktat 
sökning på hyllan som biblioteksorientering och som ett exempel på funktionen 
kunskapscenter. Ingen av föräldrarna i min studie uppger att de har utnyttjat bibliotekets 
referensservice, vilket kan förklaras av att jag inte ställde någon direkt fråga om detta. 
Papporna i Gadds studie vill att bibliotekarierna ska vara mer tillgängliga112, men det 
framgår inte om det syftar på referensservice eller på bemötande eller en kombination 
av dessa. Gemensamt för föräldrarna i samtliga studier, inklusive min, är att ingen 
nämner bibliotekarier som informations/kunskapskälla. Föräldrarna i min studie är 
intresserade av att veta vad som händer i närområdet, t ex olika evenemang för 
barnfamiljer. En mamma berättar att hon brukar titta på bibliotekets anslagstavla som är 
placerad vid entrén, och där få information både om biblioteket och om andra 
verksamheter. Men hon menar att det främst är genom grannar och vänner som man får 
veta när något är på gång. En mamma i en av mina andra fokusgrupper upplever att det 
saknas anslagstavlor ute i samhället, generellt sett. 

Bibliotekets funktion som informationscenter är inte framträdande i min studie och inte 
heller i de studier av föräldrars biblioteksvanor som jag tagit del av. Detta kan bero på 
att funktionen ligger långt från vardagslivet och föräldrarnas specifika behov. Denna 
funktion är istället tydligare och viktigare för andra grupper av biblioteksanvändare, t ex 
studenter.113

109  Andersson & Skot-Hansen 1994, s. 19.
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7.1.5 Funktionernas inbördes relation
I Skot-Hansens och Anderssons grafiska modell över bibliotekets funktioner finns ett 
område i mitten där de olika funktionernas cirkelformade fält möts och överlappar 
varandra (se figur 1). Ursprungligen är modellen tänkt att beskriva bibliotekets 
funktioner i lokalsamhället, och cirklarna beskriver att modellen är roterbar runt sin 
egen axel, så att t ex funktionen som kunskapscenter kan omfatta både fritid och 
arbete.114 Området i mitten, där funktionerna alltså möts och relaterar till varandra, ser 
jag många exempel på i min studie, som jag finner intressanta att diskutera för att få en 
helhetsbild av hur föräldrarna använder och upplever biblioteket. Jag diskuterar utifrån 
några olika kombinationer av funktionerna, som jag tycker framträder i mitt 
intervjumaterial. Bibliotekets funktion som informationscenter har inte någon 
framträdande plats i intervjumaterialet och jag ser inte någon tydlig koppling till de 
övriga funktionerna, därför tar jag inte upp den funktionen i detta avsnitt. 

Socialt center – kulturcenter
Ett exempel på hur biblioteket fungerar både som socialt center och kulturcenter är 
under sagostunderna. Man går dit både för att få en kulturell upplevelse /ha roligt med 
sitt barn och för att komma ut och träffa andra. Jag upplever att de föräldrar som jag 
mött i mina fokusgrupper i första hand går på bibliotekets aktiviteter med sin bebis för 
att träffa andra, men att kombinationen med kultur uppskattas; det blir  en liten 
”upplevelse i vardagen”. Tydligast är kanske den sociala funktionen på aktiviteter med 
aktivt deltagande, t ex sångstund, rim- och ramsstund och babybokprat. Detta i 
jämförelse med t ex en teaterföreställning eller en traditionell sagostund, där man ”sitter 
still och lyssnar”. Det är naturligtvis olika från bibliotek till bibliotek hur dessa 
programaktiviteter läggs upp, men ju mer aktivt deltagande föräldrar och bebisar är, 
desto större social funktion, tänker jag. Detta gäller speciellt i de grupper som är 
upplagda som en ”kurs” med samma deltagare vid flera tillfällen. När man känner sig 
bekant med övriga deltagare är det sannolikt att man pratar mer med varandra. Kanske 
blir (kultur)upplevelsen också starkare när den delas med andra? Olika typer av 
bebisaktiviteter har ofta ett deltagande moment; man sjunger, ramsar eller simmar 
tillsammans. Som en mamma uttrycker det, apropå bebissim; ”bada kan man ju göra 
hemma i badkaret också”.

En kulturell aktivitet lockar alltså många föräldrar till biblioteket, ofta för 
kombinationen av upplevelse/ nöje/ aktivitet och att både barnet och den vuxna får 
träffa andra. På detta sätt utgör bibliotekens programaktiviteter för bebisar och föräldrar 
ett exempel på hur funktionerna socialt center och kulturcenter möts och berikar 
varandra.

Socialt center – kunskapscenter
En mamma berättar hur hon går till biblioteket för att låna eller reservera böcker, och då 
ibland springer på någon bekant. Detta ser jag som ett exempel på hur bibliotekets 
funktioner som socialt center respektive kunskapscenter sammanflätas. På motsvarande 
sätt kan man få kunskap ”på köpet” när man söker sig till en plats för att träffa andra. 
Detta har föräldrarna i min studie gett många olika exempel på, t ex att de går till öppna 
förskolan och på olika aktiviteter, främst för att träffa andra, men ofta leder detta till ett 
kunskapsutbyte, med andra föräldrar eller med personal. Detta kunskapsutbyte kan vara 

114  Andersson & Skot-Hansen 1994.
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medvetet eller omedvetet. Detta ser jag som ett uttryck för att kombinationen av 
funktionerna socialt center och kunskapscenter kan spegla begreppet information 
ground.115 Exempel på platser och aktiviteter som fungerar som information grounds för 
föräldrarna i min studie är en kurs i bebismassage, öppna förskolan och sagostunden på 
biblioteket. I studiet av sagostunder för bebisar på bibliotek fann McKechnie & 
McKenzie att de vuxna utbytte information om vardagsämnen som föräldraskap, hälsa, 
barnens utveckling och daglig omvårdnad och författarna menar att sagostunden 
förutom att främja språkutvecklingen, fyller en viktig funktion som en information 
ground.116 Kanske kan man säga att det är två typer av kunskap som flödar i dessa 
sammanhang; dels den ”synliga” t ex om hur man masserar sin bebis eller att man lär 
sig nya sånger, dels den ”osynliga” kunskapen som utbyts mellan föräldrarna. Intressant 
är att även själva fokusgruppintervjuerna har fungerat som information grounds. När 
föräldrar med barn i samma ålder möts tycks en förståelse och intresse för varandra 
uppstå spontant. Föräldrarna i mina fokusgrupper utbytte information om allt från 
tandborstar och feber till barnmarknader. Även information om biblioteket, t ex om 
öppettider och reservationer, utväxlades. Föräldrarna i Henrikssons och Klahrs under-
sökning lärde av varandra på ett liknande sätt, då de vana biblioteksbesökarna svarade 
på frågor från de mer ovana under bvc-träffarna på biblioteket.117

Liljengren menar att den integrerade verksamhet som hon har undersökt fungerar både 
som socialt center och som kunskapscenter. Här har man medvetet satsat på att 
kombinera mötesplatsen med läsfrämjande arbete, genom anpassad media, bokprat för 
föräldrar etc. Flera aktörer samarbetar här, och dessutom underlättas samarbetet av att 
man har gemensamma lokaler.118 

Kulturcenter – kunskapscenter
Sagostunder, rim- och ramsstunder, bebisbokprat och liknande är verksamheter som 
exemplifierar bibliotekets funktion som kulturcenter. Den pedagogiska inriktningen på 
sådana aktiviteter gör att de även speglar biblioteket som kunskapscenter. 
Kombinationen av kultur och kunskap gör dessa aktiviteter till en tangeringspunkt 
mellan biblioteksfunktionerna kulturcenter respektive kunskapscenter. Föräldrarna i 
mina fokusgrupper säger att de går på aktiviteterna på biblioteket främst för att det är 
kul. Men de har också hört att små barn kan ta till sig och lära sig. Några föräldrar ville 
lära sig nya sånger, för att sedan kunna sjunga för barnet hemma. Kohkoinens mål med 
Babybokprat och Pyttepoesi var på liknade sätt att förena nytta och nöje.119 Föräldrarna i 
Zetterströms studie menar att bibliotekets viktigaste uppgift är att verka språk-
främjande, men viktigt är också att det är en plats där barnen kan ha roligt.120

Socialt center – kunskapscenter – kulturcenter
Programaktiviteterna för bebisar och föräldrar på biblioteket exemplifierar 
kombinationerna socialt center-kunskapscenter, socialt center-kulturcenter och 
kulturcenter-kunskapscenter, som visats ovan. En kombination av de tre funktionerna är 
också synlig, tycker jag. Bibliotekets programaktiviteter är för bebisföräldrarna en 
mötesplats, som är både rolig och lärorik. Här ser jag likheter med öppna förskolan, som 
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också innehåller elementen kunskap, kultur och social samvaro. Öppna förskolan tycks 
vara en viktig mötesplats för föräldrar. Kanske är det kombinationen av kravlöshet och 
möjligheter som är så lyckad? På öppna förskolan kan föräldrarna komma och gå som 
de vill, de kan träffa andra, ha roligt och lära sig nya saker.

Om man bortser från programaktiviteterna och istället betraktar biblioteket i sin helhet 
så är kombinationen av dessa tre funktioner inte lika tydlig. Några av föräldrarna 
använder biblioteket som mötesplats, och flera använder det som kulturcenter, men 
kunskapsfunktionen är inte så utbredd. Mångfalden i bibliotekets verksamhet borde 
kunna främja ett samspel mellan dessa tre funktioner, tänker jag, men ser det inte i min 
studie. 

7.1.6 Sammanfattning Användandet och upplevelsen av 
biblioteket
I detta avsnitt har jag diskuterat hur bebisföräldrar använder och upplever biblioteket 
och har funnit att biblioteket främst fungerar som kulturcenter, kunskapscenter och 
socialt center för användargruppen. Dessa tre funktioner samspelar ofta med varandra i 
olika konstellationer. Funktionen informationscenter finns också representerad i 
föräldrarnas användning av biblioteket men i betydligt mindre omfattning än de övriga 
funktionerna. Bland bebisföräldrarna i min undersökning speglas bibliotekets funktion 
som kulturcenter i deltagandet i sagostunder, rim- och ramsstunder och liknande 
aktiviteter. Dessa aktiviteter är populära och uppskattade bland föräldrarna. Lån av 
böcker till bebisen förekommer nästan inte alls. En faktor som påverkar detta är 
föräldrarnas oro för att bebisen ska förstöra bibliotekets böcker. Bibliotekets funktion 
som socialt center innefattar för bebisföräldrarna i studien både att mötas/träffas och att 
”bara vara”. Faktorer som påverkar bibliotekets funktion som socialt center för denna 
användargrupp är bland annat tillgången eller avsaknaden av andra mötesplatser, 
helhetsuppfattningen av biblioteket och tillgången till café på biblioteket. För 
bebisföräldrarna har bibliotekets funktion som kunskapscenter ingen framträdande roll. 
De lånar ibland böcker om t ex barnets mat och sömn. Under graviditeten var 
kunskapsbehovet större och då lånade de böcker från bibliotekets föräldrahylla. Istället 
för biblioteket används andra källor till kunskap bland annat Internet, bvc, vänner och 
andra föräldrar. Vänner upplevs som en trygg och pålitlig källa. Bibliotekets funktion 
som informationscenter är inte framträdande bland studiens bebisföräldrar. En möjlig 
orsak till detta kan vara att funktionen inte har någon tydlig koppling till föräldrarnas 
vardagsliv. Bibliotekets olika funktioner överlappar ofta varandra i bebisföräldrarnas 
användande av biblioteket. I programaktiviteter som rim- och ramsstund och sagostund 
samspelar funktionerna kulturcenter, kunskapscenter och socialt center. Det oplanerade 
kunskapsutbyte som ofta sker mellan föräldrar vid dessa tillfällen visar att aktiviteterna 
även fungerar som information grounds. 

7.2 Synpunkter och önskemål på bibliotekets 
verksamhet och service
I detta avsnitt ska jag analysera föräldrarnas synpunkter och önskemål om biblioteket 
med utgångspunkt i Anderssons & Skot-Hansens modell. Jag intar ett 
vardagslivsperspektiv genom att relatera synpunkterna till andra platser, situationer, 
behov, vanor etc i föräldrarnas vardagsliv. Detta med Duvolds & Sæbøs teoretiska 

47



framställning i tankarna. Jag utgår från funktionerna kulturcentrum, socialt center, 
kunskapscenter och informationscenter. Sedan följer ett avsnitt som diskuterar 
bibliotekens marknadsföring. 

7.2.1 Biblioteket som kulturcenter
Att gå på sagostund, sångstund, rim- och ramsstund eller liknande på biblioteket är 
populärt, både bland föräldrar till bebisar och föräldrar till något äldre barn. Föräldrarna 
i min studie vittnar om att det är väldigt hög belastning på dessa aktiviteter, vilket jag 
själv också förstått genom informella samtal med bibliotekarier vid flera olika bibliotek. 
Många bibliotek vill att man anmäler sig i förväg och deltagarantalet är ofta begränsat 
till ca 10 platser. Föräldrarna i min undersökning tycker att det är bra med en liten grupp 
men uttrycker samtidigt besvikelse över att det då blir svårare att få en plats. På ett av 
de bibliotek som mina informanter besöker äger sagostunden för bebisar rum varannan 
vecka och då blir det en lång väntan till nästa tillfälle om man inte får någon plats. 
Eventuellt förhinder, t ex sjukdom, kan också påverka detta. De föräldrar som gick till 
detta bibliotek hade i de flesta fallen bara lyckats få plats vid ett enda tillfälle under en 
hel termin. De tyckte dessutom att det var besvärligt att hålla reda på vilka datum som 
gällde. Föräldrarna i samtliga fokusgrupper uppskattar den intimitet som en liten grupp 
möjliggör. Det blir också lättare att prata och få kontakt med de andra deltagarna då, 
menar någon. Både bland föräldrarna i min studie och de i Axelssons & Björnbergs 
studie finns en uttalat positiv inställning till sagostunder, sångstunder och liknande för 
barn och föräldrar. I båda studierna önskar föräldrarna att det fanns fler tillfällen för 
sådana aktiviteter. I Axelssons & Björnbergs studie framkommer ett önskemål om 
syskonanpassade aktiviteter t ex sagostunder och rytmik för blandade åldrar.121 I 
Zetterströms studie framkommer att några föräldrar är skeptiska till barnaktiviteter som 
är mer okonventionella, t ex målarverkstäder och även bebisbokprat. Teater, sagostunder 
och rim- och ramsstunder beskrivs som traditionella aktiviteter som uppskattas av 
föräldrarna. 122 Detta tycker jag visar på att olika bibliotek har olika traditioner och olika 
grad av nytänkande. Bland mina informanter upplever jag istället en stor öppenhet och 
nyfikenhet för olika typer av aktiviteter för barn och vuxna. 

Förutom sagostunder och liknande, i bibliotekets regi, har flera av mammorna i min 
studie deltagit i andra aktiviteter med sin bebis, t ex bebissim och bebismassage. Syftet 
tycks främst vara att ”hitta på någonting” och att träffa andra vuxna och barn. Till öppna 
förskolan går man också för att träffa andra och för att ha roligt. Ofta har man också en 
liten sångstund på öppna förskolan, berättar flera av föräldrarna. En fast programpunkt 
är bra, tycker föräldrarna, och menar att det kanske krävs för att de ska ta sig till en 
plats. Stickcafé och författarbesök framkommer som förslag på programpunkter. En 
mamma föreslår att man ibland kan ha olika teman på barnavdelningen, till exempel 
djungel. Papporna i Gadds studie vill gärna att det ska finnas konst på väggarna. Alla 
dessa förslag speglar kulturfunktionen. I Gadds studie och även i min framkommer 
önskemål om bättre uppställning och skyltning av böcker.123 Det gäller både 
skönlitteratur och faktaböcker, och skulle kunna öka intresset för att låna böcker. 

7.2.2 Biblioteket som socialt center
En av de aspekter som formar en bra mötesplats är, enligt mina respondenter, att man 
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känner sig välkommen. Det framkommer i fokusgrupperna att både lokaler och 
bemötande påverkar om man känner sig välkommen eller inte på biblioteket. De 
mammor i min studie som har dålig erfarenhet av biblioteket betraktar det inte som en 
mötesplats. Dels saknar de sittplatser och ett lämpligt utrymme för de små, dels känner 
de sig dåligt bemötta av personalen. De vill inte gå till biblioteket med sin bebis för de 
känner att de stör, både andra besökare och personalen. ”Det ska väl vara tyst på 
biblioteket?” undrar en mamma. Några mammor berättar att de träffades mycket 
utomhus tidigare och promenerade med barnvagnarna, men sedan barnen har blivit 
större tycker de att det är bättre att ses inomhus, så att barnen kan leka med varandra. 
Det behövs alltså platser inomhus dit föräldrar kan gå med sina små. Föräldrarna i min 
studie har små barn som ligger eller sitter i barnvagn så de uppskattar breda dörrar, 
rymliga gångar och tillgång till hiss. De vill att bibliotekslokalen ska vara både säker 
och mysig. Alla vill ha sköna soffor, att sitta i när man ammar eller läser. Det är bra om 
föräldratidskrifterna finns nära till hands. Barnen ska man kunna sätta ner på golvet, på 
en matta (som tvättas regelbundet, påpekar en mamma) eller i en s k sittpöl. Det ska 
finnas fönster så att lokalen blir ljus och öppen. Det är bra om barnavdelningen är 
placerad på en plats i biblioteket som inte passeras så mycket av övriga besökare. 
Föräldrarna i Zetterströms studie vill att miljön på biblioteket ska vara välkomnande 
och mysig, med läshörna och möjlighet för små barn att själva titta på böckerna.124 

Föräldrarna i Axelssons & Björnbergs studie vill att det ska finnas fler leksaker att låna 
på biblioteket.125 Att ordna ett eget utrymme för små barn kan vara en lösning för att inte 
barnen ska kunna stoja lite utan att störa övriga besökare som framkommer bland dessa 
föräldrar och även föreslås av mina informanter. En avskild plats kan också främja 
säkerheten, barnen kan inte springa iväg, påpekar några av föräldrarna. Föräldrarna i 
Zetterströms studie menar att barnen måste få känna sig bekväma och inte tvingas vara 
helt tysta och stilla.126 Diskussionen om lokalerna kopplas således ihop med en 
diskussion om ljudnivån. Hos många av föräldrarna finns det en föreställning om att det 
ska vara tyst på biblioteket. Samtidigt menar de att barnen måste få lov att låta lite. 
Detta gäller både för föräldrar till bebisar och till äldre barn. Speciellt föräldrar med 
bebisar tycks vara oroliga för att störa. En förälder i Axelssons & Björnbergs studie har 
avstått från att besöka biblioteket av oro för att bebisen skulle skrika och då störa andra 
besökare.127 Även mina informanter uttrycker att de vill visa hänsyn till andra besökare. 
Några av mammorna var mest oroliga för att de skulle störa bibliotekarien. De berättade 
att de sänker rösten när de ska fråga bibliotekarien något. Men några av mina 
informanter upplever att biblioteket alltmer frångår detta ”hyschande”.

Jag upplever att många av föräldrarna är ganska nöjda med bibliotekets lokaler, medan 
andra är missnöjda. Uppfattningen av lokalerna tycks hänga ihop med helhetsbilden av 
biblioteket; de som är positivt inställda till biblioteket gillar lokalerna och vice versa. 
Några mammor menar att bibliotekets lokaler är mysigare än bvc's och därför vore det 
trevligare att ha t ex föräldragrupper i bibliotekets lokaler. Ordet ”mysig” används flitigt 
som positiv beskrivning av biblioteket och som önskemål. Bland mina informanter 
framkom ett önskemål om att kunna låna bibliotekets lokaler för egna grupper, t ex för 
att träffa andra föräldrar eller för att anordna ett stickcafé. 
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En serviceaspekt och samtidigt en annan viktig faktor för biblioteket som socialt center/ 
mötesplats tycks vara kaffe! Några mammor i min studie påpekar att det borde finnas 
caféer på de mindre biblioteken. Ett förslag är att ha en kaffemaskin inne i biblioteks-
lokalen, så att man inte behöver förflytta sig, men föräldrarna förstår att detta kan vara 
svårt, biblioteken är ju rädda om sina böcker. Tillgång till mikrovågsugn vore också bra, 
tycker flera av bebisföräldrarna. Jag tror att detta ”kaffebehov” innefattar både en 
praktisk aspekt och en social aspekt. Den praktiska aspekten är att små barn (och trötta 
föräldrar) behöver mat ganska ofta, finns det ett café så kan man vara hemifrån lite 
längre. Den sociala aspekten är att en kopp kaffe blir en förevändning för att ses, ”man 
gör något” och kanske är det sättet man umgås på. Föräldrarna i fokusgruppen på den 
mindre orten nämnde inte något om kaffe på biblioteket, istället framkom det att de 
brukar dricka kaffe hemma hos varandra. Däremot framstod tillgången till café som 
viktig i de två fokusgrupperna i stadsmiljö. Caféet på biblioteket uppskattas av dessa 
föräldrar, dels p g a att det finns få andra caféer i närområdet, dels för att de hade dålig 
erfarenhet av andra caféer, t ex att det var svårt att komma in med vagnen, och att café-
personalen verkade besvärade av dem. 

En viktig aspekt av bibliotekets service och funktionen socialt center är vilket 
bemötande besökaren får. Bland föräldrarna i min studie förekommer både positiva och 
negativa röster om bibliotekspersonalens bemötande. Föräldrarna menar att det är 
viktigt att (barn)personalen är engagerad och att man känner sig välkommen. 
Bemötandet påverkar också helhetsintrycket av biblioteket. Frågan om bemötande fick 
inte så stort utrymme i fokusgrupperna, vilket möjligen kan förklaras av att de ser mig 
som en i yrkesgruppen och inte vågar vara ärliga. Bland de negativa upplevelser som 
trots allt framkommer ingår att personalen inte kan anpassa sitt bemötande efter vem 
som står framför dem samt att personalen uttrycker att det är besvärligt att man ber om 
hjälp eller att man kommer in på biblioteket. Den positiva upplevelsen innefattar istället 
att man känner sig välkommen, att det är okej att komma in med vagnen och att det inte 
gör någonting om bebisen skriker.

Övriga åsikter och önskemål som kan relateras till bibliotekets funktion som socialt 
center är gratisaspekten och öppettiderna. Att det är gratis att besöka biblioteket 
uppskattas av föräldrar i de olika studierna. Papporna i Gadds undersökning menar att 
det möjliggör att kunna vara på biblioteket i fem minuter och sedan gå ut igen om man 
vill det.128 Några mammor i min studie menar att det är bra att kunna låna böcker istället 
för att köpa dem, med tanke på deras försämrade ekonomi under föräldraledigheten. I 
Folkbiblioteket och föräldrarollen tycker några föräldrar att filialbiblioteket borde ha 
öppet mer.129 I min studie fanns önskemål om att ett visst bibliotek skulle öppna klockan 
9 istället för klockan 10. I utvärderingen av Kohkoinens babybokprat uttryckte 
föräldrarna önskemål om att babybokpratet skulle vara klockan 10 istället för klockan 
9.130 

Några faktorer som gör öppna förskolan till en så populär mötesplats är, enligt mina 
respondenter, bland annat att man kan komma och gå som man vill, och att man vet att 
det alltid finns andra föräldrar där. Det uppskattas också att vissa öppettider är avsedda 
för bebisar, att lokalerna är anpassade för barn och att personalen är personlig och 
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välkomnande. 

7.2.3 Biblioteket som kunskapscenter
De flesta av föräldrarna i mina fokusgrupper har varit på visning av biblioteket med sin 
bvc-grupp. Dessa visningar har varit en del av bvc's föräldrautbildning. Någon annan 
föräldraföreläsning eller kurs på biblioteket har de inte hört talas om eller varit på. Det 
kan förstås bero på att deras bibliotek inte har någon sådan verksamhet. Däremot har 
några varit på föreläsningar eller kurser i annan regi, t ex genom Svenska kyrkan eller 
Röda Korset. (Rim- och ramsstunder och liknande kan ju också betraktas som en 
föräldrakurs men diskuterades inte i detta sammanhang.) I fokusgrupperna framkommer 
ett behov av och ett intresse för föräldrarelaterade föreläsningar, exempelvis i Första 
hjälpen och föräldrarna är positiva till att ha sådan föreläsningsverksamhet på 
biblioteket. I Zetterströms studie vill föräldrarna få mer kunskap om barns 
språkutveckling131, men det framgår inte i vilken form detta skulle kunna ske. 
Föräldrarna i Folkbiblioteket och föräldrarollen vill att biblioteket ska ha föredrag om 
barns språkutveckling, samtal om böckers uppbyggnad och stöd till invandrande 
föräldrar i form av seminarier om barn, föräldrar och familj i Sverige. De menar att om 
sådana kurser hölls på biblioteket istället för på bvc skulle det ”bli roligare och kännas 
mer frivilligt”.132 Mina informanter menar också att bibliotekets lokaler passar bättre för 
föreläsningar etc än vad bvc's lokaler gör. De tycker att bvc's föräldragrupper kunde 
vara på biblioteket för att bibliotekets lokaler är mysigare. En idé från ”mina” mammor 
är att föreläsningar ibland borde vara förlagda till kvällstid så att den andre föräldern, 
som inte är hemma på dagtid, också får chansen att vara med.

Biblioteksorientering är en aspekt som ingår i bibliotekets funktion som kunskapscenter. 
Papporna i Gadds studie tycker att det kan vara svårt att hitta på biblioteket, t ex när 
barnböcker för olika åldrar är ihopblandade. De vill ha en bättre uppställning av 
böckerna.133 En mamma i min studie uttrycker ett önskemål om att biblioteket lyfter 
fram det som finns, och varierar skyltningen. Hon menar att det underlättar för henne, 
nästan som att någon annan väljer åt henne. Papporna som Gadd har mött vill att 
bibliotekarierna ska vara mer tillgängliga.134 Jag uppfattar att de vill kunna ställa frågor 
och få hjälp lite lättare. Det är en uppfattning som delas med några av föräldrarna i mina 
fokusgrupper, som ibland har känslan av att de stör bibliotekarien när de undrar över 
något. 

7.2.4 Biblioteket som informationscenter
Funktionen som informationscenter innefattar bland annat att tillhandahålla s k 
samhällsinformation. Det framkommer i min studie att det fattas anslagstavlor ute i 
samhället och att biblioteket är en av de platser där en sådan borde finnas. På anslags-
tavlan skulle det finnas information om vad som är på gång på orten, t ex en kurs i 
bebismassage, en marknad för barnprylar eller en föreläsning om föräldrarollen. 

En möjlig anledning till att bibliotekets funktion som informationscenter inte är så 
framträdande bland föräldrar kan bero på att funktionen ligger långt från deras behov 
och vardag. Dock kan man fundera på vilket sätt katalogsökning och referensservice 
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skulle kunna anpassas till föräldrarnas behov, och kanske underlätta deras vardag. 
Papporna i Gadds undersökning önskar t ex att bibliotekarierna var mer tillgängliga.135

7.2.5 Marknadsföring av biblioteket 
Föräldrarna i mina fokusgrupper har olika erfarenheter av biblioteket och använder det i 
varierande omfattning. Alla vet om att biblioteket finns, men många vet inte vad som 
finns på biblioteket för dem som föräldrar. Generellt sett var deltagarna i fokus-
grupperna intresserade och nyfikna på vad biblioteket kan erbjuda dem. Vid flera 
tillfällen frågade de mig och även varandra, om bibliotekets tjänster och verksamheter. 
Flera av mina respondenter uttrycker att de behöver bli påminda om biblioteket. 

Många av föräldrarna i mina fokusgrupper har varit på visningar av biblioteket med sin 
bvc-grupp. Syftet med sådana träffar är att visa vad biblioteket kan erbjuda just för-
äldrar. Bland mina informanter verkade dessa träffar inte ha tillfört så mycket nytt, men 
någon menade att det var ett bra tillfälle att bli påmind om biblioteket. I Henrikssons 
och Klahrs studie av bvc-träffar på bibliotek framkommer det att föräldrarna hade velat 
ha denna träff tidigare under graviditeten, de tror att de då skulle nyttja bibliotekets 
tjänster i större utsträckning.136 

Några av mina respondenter som har varit på sagostund med sin bebis menar att det var 
ett bra tillfälle att komma till biblioteket, och att det har väckt en slumrande vana till liv, 
nämligen att besöka biblioteket regelbundet. En del av Kohkoinen intention med sina 
babybokprat är att hos föräldrarna grundlägga vanan att besöka biblioteket med sitt barn 
samt att öppna föräldrarnas ögon för möjligheten att läsa böcker för så små barn. 
Hennes utvärdering visar också att detta tycks fungera.137 En mamma i min studie har 
varit på en rim- och ramsstund på biblioteket, där även nya böcker presenterades för 
deltagarna. Hon har själv inte lånat något till bebisen men beskriver hur deltagarna i 
denna rim- och ramsstund vallfärdar upp till biblioteket efteråt. Detta ser jag som ett 
exempel på hur programaktiviteter för bebisar kan fungera som en marknads-
föringsstrategi för biblioteket i stort. Sagostunder och liknade aktiviteter på biblioteket 
har de flesta av föräldrarna i mina fokusgrupper fått vetskap om via andra föräldrar. 
Någon har läst en annons i dagstidningen. Med tanke på det stora antalet föräldrar som 
vill vara med på dessa aktiviteter tycks det inte vara några problem med 
marknadsföringen av dem. 

I Liljengrens uppsats om den integrerade verksamheten med bibliotek och öppen 
förskola framkommer det att verksamheterna avdramatiserar varandra och lockar nya 
besökare, t ex kom fler pappor till biblioteket sedan de varit på öppna förskolan.138 Att 
samverka med ”föräldratäta platser” kan alltså var gynnsamt både för biblioteket och för 
samverkansparterna. De kan på så sätt informera om varandras verksamheter. Nicholas 
& Marden påpekar vikten av att biblioteken skapar nätverk, ordnar aktiviteter och 
erbjuder mötesplatser som strategier för att marknadsföra sin verksamhet för 
föräldrar.139

135  Gadd 2001.
136  Henriksson & Klahr 2004.
137  Kohkoinen 2007-
138  Liljengren 2006.
139  Nicholas & Marden 1998, s. 47.
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Föräldrarna i Föräldrar i fokus! önskade att de hade fått information om biblioteket 
tidigare i graviditeten, och menar att de då skulle ha använt biblioteket som kunskaps-
källa i större omfattning.140 I en av mina fokusgrupper föreslogs att det skulle kunna 
ligga information om biblioteket i den Babybag som nyblivna föräldrar får på bb, eller 
så kunde man få det hemskickat till brevlådan. I en annan fokusgrupp påpekade en 
mamma att hon inte ville ha information om bibliotekets verksamheter för tidigt utan 
först när tiden var rätt för det, med tanke på barnets ålder. Det finns således lite olika 
önskemål om när föräldrarna vill ha information om biblioteket. I en annan grupp ville 
man ha en ”What's on?”-tidning och en hemsida på Internet för alla stadens bibliotek. 
Tidningen skulle finnas på biblioteken samt på bvc. 

7.2.6 Sammanfattning Synpunkter och önskemål på bibliotekets 
verksamhet och service
Bebisföräldrar vill ha ett mysigt, säkert och välkomnande bibliotek. Det är viktigt att 
lokalerna är anpassade för deras specifika behov, det ska vara lätt att ta sig in med 
barnvagnen, och de ska känna sig trygga när de sätter ner sitt barn på golvet. Det bör 
finnas en matta eller sittpöl till bebisarna och sköna soffor till de vuxna. Ett eget, gärna 
avskiljt, utrymme för små barn kan främja tryggheten och förhindra att man stör andra 
biblioteksbesökare. Det måste finnas ett café eller annan möjlighet att dricka kaffe. 
Mikrovågsugn och skötbord är andra önskemål. Bemötandet från bibliotekspersonalen 
har stor betydelse för hur välkommen man känner sig. Föräldrarna vill att biblioteket 
ska erbjuda många programaktiviteter för bebisar och vuxna tillsammans samt gärna 
anordna föreläsningar och kurser som relaterar till föräldrarollen. Bebisföräldrar vill 
gärna ha mer ”reklam” och information om biblioteket och dess utbud.

7.3 Bibliotekets utveckling för att bättre svara mot 
föräldrarnas behov
I detta avsnitt ska jag diskutera hur biblioteket kan utvecklas för att bättre svara mot 
föräldrarnas behov. Denna fråga har analyserats med hjälp av material från de två 
föregående avsnitten. Jag diskuterar med utgångspunkt i de fyra funktionerna i 
Anderssons & Skot-Hansens modell. Jag diskuterar även marknadsföring. 

7.3.1 Biblioteket som kulturcenter
Vi har sett att bibliotekens programaktiviteter för bebisar och föräldrar är väldigt 
populära. De fyller flera olika funktioner, förutom att de lär ut sånger, rim och ramsor 
etc. Den främsta anledningen att gå på aktiviteterna är för att göra något roligt 
tillsammans med sitt barn och för att både föräldern och barnet ska få träffa andra. 
Dessa aktiviteter fungerar således som en träffpunkt eller mötesplats och förmedlar 
samtidigt kunskap om språkutveckling. Dessutom tycks dessa aktiviteter främja ett 
informellt kunskapsutbyte föräldrar emellan. Alla dessa funktioner är viktiga 
anledningar för att biblioteken ska utveckla denna verksamhet. Det vore önskvärt med 
flera tillfällen i veckan, eller åtminstone ett tillfälle varje vecka, för att ge fler föräldrar 
möjligheten att komma. Man bör ta hänsyn till andra aktiviteter på orten, så att det inte 
krockar med t ex öppna förskolans aktiviteter. Det är bra om grupperna kan hållas små, 
det underlättar kontakten med andra vuxna och gör stunden mer intim. Att biblioteken 
anordnar syskonanpassade aktiviteter kan bidra till att fler bebisföräldrar kommer till 
biblioteket, man undviker att exkludera dem som har äldre barn också. Klockslaget för 
140  Henriksson & Klahr 2004.
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programaktiviteterna kan vara avgörande för om föräldrarna kommer eller inte, så det 
kan vara en idé för biblioteken att kommunicera med föräldrarna kring detta.

7.3.2 Biblioteket som socialt center
Lokalerna utformning är viktig för föräldrarnas upplevelse av biblioteket som helhet. 
Biblioteken måste se till att lokalerna är praktiska och säkra, så att föräldrarna kan 
känna sig trygga när de är på biblioteket med sin bebis. För att biblioteket ska uppfattas 
som mysigt och välkomnande är det viktigt att det finns utrymme och sittplatser både 
för bebisar och för vuxna. Om det är möjligt att avskärma en egen avdelning/hörna för 
små barn, så skulle det uppskattas av föräldrar. 
En bra mötesplats för bebisföräldrarna i mina fokusgrupper innefattar att det finns andra 
föräldrar där och gärna också någon personal. Det är också uppskattat att ha någon form 
av program eller aktivitet, då är det lättare att komma iväg hemifrån. Ett bra bemötande 
från bibliotekspersonalen, både vid aktiviteter och annars, kan vara helt avgörande för 
om föräldrarna vill använda biblioteket som mötesplats. Därför är det bra om 
bibliotekspersonalen tydligt visar att föräldrar är välkomna att ta med sig bebisen in på 
biblioteket. 

7.3.3 Biblioteket som kunskapscenter
Bibliotekets funktion som kunskapscenter har ingen framträdande plats hos 
bebisföräldrar, men ett visst lån av faktaböcker från föräldrahyllan sker. Däremot 
används bibliotekets föräldrahylla i större utsträckning för kunskapssökning under 
graviditeten, då också kunskapstörsten var störst (och tiden fanns för att läsa). Med 
anledning av detta skulle det troligen vara uppskattat om biblioteken hade visningar av 
biblioteket under graviditeten. 

Det finns bland bebisföräldrar ett intresse för föreläsningar och kurser med anknytning 
till föräldrarollen, men det finns inte så många tillfällen till sådana. Föräldrarna tycker 
att det vore trevligt om biblioteken anordnade sådan verksamhet. Möjligen speglar detta 
intresse för kurser (även) behovet av att träffa andra och ”hitta på något”. Föräldrar 
vänder sig gärna till andra föräldrar eller vänner när de söker kunskap, vilket kan vara 
en anledning till att anordna kurser i gruppform. Föreläsningsverksamheten bör vara 
förlagd både till dag- och kvällstid, för att ge fler föräldrar, även de som inte är 
föräldralediga (men ändå är bebisföräldrar) möjlighet att vara med.

7.3.4 Biblioteket som informationscenter
Bebisföräldrarna i min undersökning uttrycker inget behov av att använda biblioteket 
som informationscenter, förutom att de gärna vill ha anslagstavlor. En sådan 
anslagstavla, med information om vad som händer i närområdet och även ”köp & sälj-
lappar” borde biblioteken kunna ordna och gärna placera i anslutning till 
barnavdelningen.

7.3.5 Marknadsföring av biblioteket
Föräldrarna i mina fokusgrupper uttrycker att de vill bli påminda och/ eller informerade 
om biblioteket. Biblioteken kan nå föräldrarna genom att distribuera 
informationsmaterial på platser där föräldrarna befinner sig, t ex på bvc och öppna 
förskolan. Information om biblioteket för nyblivna föräldrar kan också skickas hem till 
brevlådan eller finnas i Babybagen på bb.
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7.3.6 Sammanfattning Bibliotekets utveckling för att svara 
bättre mot föräldrarnas behov
Med utgångspunkt i vad som har framkommit i denna undersökning skulle biblioteket 
kunna anpassa sin verksamhet till bebisföräldrars behov genom att utveckla 
programverksamheten, dels genom fler aktiviteter för bebisar och föräldrar dels genom 
föreläsningsverksamhet för föräldrar. Vidare kan man utforma lokalerna så att de är 
säkra, praktiska och mysiga, gärna med en avskärmad del för små barn. Genom 
visningar av biblioteket under graviditeten samt en riktad reklam kan man informera 
användargruppen om bibliotekets verksamheter.  

8. Slutsatser och reflektioner
Jag ska i detta kapitel presentera mina slutsatser med utgångspunkt i uppsatsens 
frågeställningar; Hur använder och upplever bebisföräldrar biblioteket? Vilka 
synpunkter och önskemål har bebisföräldrar på bibliotekets verksamhet och service? 
samt Hur kan biblioteket utvecklas för att bättre svara mot bebisföräldrarnas behov? I 
kapitlet presenteras också reflektioner över resultat och metod samt förslag på vidare 
forskning. 

Jag vill här betona att uppsatsens ringa omfång bör beaktas, och att jag inte betraktar 
mitt resultat som en ”sanning” gällande alla bebisföräldrar. 

8.1 Hur använder och upplever bebisföräldrarna 
biblioteket?
Bebisföräldrarnas användande och upplevelse av biblioteket visar att det fyller en 
funktion som kulturcenter, socialt center, kunskapscenter samt, i liten omfattning, som 
informationscenter, enligt Anderssons & Skot-Hansens modell över folkbibliotekets 
funktioner. Dessa olika funktioner samspelar med varandra i olika konstellationer. 
Bibliotekets funktion som kulturcenter visar sig främst i deltagandet i 
programaktiviteter. Funktionen som socialt center exemplifieras av att bebisföräldrarna i 
min undersökning använder biblioteket som mötesplats, både för att möta andra 
föräldrar och för att ”bara vara”. Som kunskapscentrum utnyttjas inte biblioteket i 
någon större omfattning, men det förekommer att föräldrarna lånar böcker från 
föräldrahyllan. Funktionen informationscenter är knappt synlig bland föräldrarna. 
Programaktiviteter som sagostunder, rim- och ramsstunder etc visar hur funktionerna 
kulturcenter, socialt center och kunskapscenter samspelar. Dessa aktiviteter fungerar 
som en mötesplats för föräldrar, är ett tillfälle för vuxna och barn att göra något roligt 
tillsammans och innehåller också ett kunskapsmoment. Dessutom fungerar aktiviteterna 
som information grounds, d v s platser för ett informellt kunskapsutbyte.

8.2 Vilka synpunkter och önskemål har bebisföräldrar 
på bibliotekets verksamhet och service?
För bebisföräldrarna i min undersökning är det viktigt att lokalerna är praktiska och 
säkra. Det måste vara lätt att komma in i biblioteket med en barnvagn så det underlättar 
med breda dörrar och hiss. Det får gärna finnas ett eget avskiljt utrymme för små barn, 
gärna med möjlighet att stänga en dörr, både med hänsyn till andra besökare och med 
tanke på barnens säkerhet. Föräldrarna vill känna sig trygga med att släppa ner barnen 
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på golvet och låta dem röra sig fritt. Det är därför viktigt att miljön är säker, t ex att det 
inte finns vassa kanter på möblerna eller lösa hyllor som kan välta över barnen. För små 
barn som inte har lärt sig att krypa eller gå ska det finnas en mjuk matta eller en sittpöl, 
tycker föräldrarna. Soffor och andra sköna sittplatser bidrar till att göra biblioteket 
mysigt och ger också möjlighet för amning. Det är bra om föräldratidskrifter finns inom 
räckhåll. Mikrovågsugn och skötbord är andra önskemål. Det bör finnas ett café eller 
annan möjlighet att dricka kaffe på biblioteket. Föräldrarna uppskattar att miljön är 
genomtänkt och anpassad efter deras specifika behov, när det är ”ordnat för dem” 
känner de sig välkomna. Bemötandet från bibliotekets personal är också viktigt för 
helhetsintrycket av biblioteket. Föräldrarna uppskattar engagerad personal. 
Programaktiviteterna för bebisar och vuxna är uppskattade men eftersom det ofta är 
svårt att få en plats på dessa vill föräldrarna att det ska finnas fler tillfällen. 
Bebisföräldrarna i min undersökning ställer sig positiva till att biblioteket skulle ordna 
föreläsningar och kurser om föräldrarollen. Sådan verksamhet får gärna vara förlagd till 
kvällstid ibland så att även den andra föräldern kan gå. Bebisföräldrarna i min 
undersökning vill gärna ha mer ”reklam” och information om biblioteket och dess 
utbud, exempelvis via en hemsida på Internet, hemskickat till brevlådan eller i 
Babybagen på bb.

8.3 Hur kan biblioteken utvecklas för att bättre svara 
mot föräldrarnas behov?
Utifrån vad som i denna undersökning framkommit om hur bebisföräldrar använder och 
upplever biblioteket samt deras synpunkter och önskemål, skulle biblioteket kunna 
utveckla sin verksamhet på olika sätt för att bättre möta föräldrarnas behov. Ett viktigt 
utvecklingsområde är programverksamheten. Det tycks finnas ett behov av fler 
aktiviteter för bebisar och föräldrar, några program får gärna vara syskonanpassade. Att 
bygga upp en föreläsningsverksamhet för föräldrar skulle också vara ett sätta att möta 
föräldrarnas behov och önskemål. Vidare kan man utforma lokalerna så att de är säkra, 
praktiska och mysiga, gärna med en avskärmad del för små barn. Möjlighet att dricka 
kaffe kan stärka mötesplatsfunktionen. Man kan informera användargruppen om 
bibliotekets verksamheter genom visningar av biblioteket, gärna redan under 
graviditeten, samt genom reklam som skickas hem, läggs i Babybagen eller finns 
tillgänglig på exempelvis bvc.

Att träffa föräldrar i fokusgrupper kan vara ett sätt för biblioteken att visa en öppenhet 
och ett intresse för föräldrarnas synpunkter och önskemål om verksamheten. Samtidigt 
blir det  ett  tillfälle för att  informera föräldrarna om biblioteket.  Fokusgrupper skulle 
kunna skapa möjligheter för en bättre kommunikation mellan bibliotek och föräldrar.

8.4 Reflektioner
Slutsatserna av denna undersökning bygger på intervjuer med ett begränsat antal 
bebisföräldrar. Genom att använda fokusgrupper har dock fler föräldrar fått komma till 
tals än om jag hade gjort individuella intervjuer. Det kan vara svårt att dra generella 
slutsatser ur ett begränsat material, men forskaren kan ofta göra en uppskattning av hur 
representativt resultatet är, menar Pål Repstad. Forskarens känsla av att ”så här är det 
ofta” är en viktig antydan om att resultatet är giltigt och intressant. Forskningen är 
således inte värdelös bara för att giltigheten inte går att fastställa exakt.141 Föräldrarna i 

141  Repstad 1999, s. 17.
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mina fokusgrupper uttryckte överlag ganska lika synpunkter och åsikter, och det finns 
också en samstämmighet mellan mina respondenter och föräldrar i andra studier. Detta 
tyder på en s k mättnad; det är troligt att jag skulle ha fått liknande svar om jag frågat 
några andra bebisföräldrar. Samtidigt vill jag betona att det inte är samstämmigheten 
som är måttet på hur värdefull eller intressant undersökningen är, för mig är varje 
enskild åsikt viktig. Repstad menar att sättet att mäta ett resultat ska vara kopplat till det 
som studeras.142 Syftet med denna uppsats har inte varit att dra generella slutsatser utan 
istället att komma åt föräldrarnas tankar och åsikter. Fokusgruppformen visade sig vara 
ett bra sätt att uppnå detta syfte; metoden var lämplig för att studera ämnet och jag har 
gjort det som jag hade för avsikt att göra. Uppsatsens validitet kan således anses vara 
hög. En av mina teoretiska utgångspunkter har varit Duvolds & Sæbøs mikro-
subjektivistiska underifrånperspektiv. Genom att utföra ett begränsat antal intervjuer har 
det varit möjligt att gå på djupet och sätta in informanternas utsagor i ett 
helhetsperspektiv, där hänsyn har tagits till föräldrarnas vardagsliv. För att ändå bredda 
resultatet har undersökningen genomförts i tre olika kontexter, i vilka både stad och 
mindre ort finns representerade. Valet av fokusgruppintervjuer som metod har främjat 
intressanta diskussioner och gett utrymme för informanternas egna tankar och idéer. Det 
har varit en öppen och naturlig stämning under intervjuerna och jag upplever att 
deltagarna i fokusgrupperna har varit ärliga och vågat uttrycka även mer obekväma 
åsikter. Uppsatsens resultat kan således betraktas som reliabelt. Repstad pekar på att 
kvalitativ forskning i många fall resulterar i nya begrepp och hypoteser samt bidrar till 
förståelse143 och han menar att forskning inom nya fält kan främja ny kunskap.144 Den 
användargrupp som jag har studerat har det inte forskats så mycket om tidigare och 
uppsatsen har därför relevans, både för praktisk tillämpning i biblioteksverksamhet och 
som inspiration till vidare forskning. Utifrån dessa metodologiska reflektioner anser jag 
att uppsatsen har hög reliabilitet och validitet och att den bidrar med värdefull kunskap 
inom ämnesområdet.

8.5 Förslag på vidare forskning
Resultatet av denna uppsats visar bland annat att bibliotekens programaktiviteter riktade 
till föräldrar och bebisar fyller många viktiga funktioner. Samtidigt är dessa 
verksamheter, t ex sagostunder, rim- och ramsstunder och bebisbokprat, bristfälligt 
dokumenterade. Det vore därför intressant att studera dessa närmre. En möjlig 
infallsvinkel skulle kunna vara att jämföra bibliotekens intentioner med dessa aktiviteter 
med föräldrarnas upplevelse av dem. Det skulle också vara spännande att titta närmre på 
vilka funktioner programmen fyller och hur de påverkar biblioteksvanorna i övrigt, 
exempelvis kopplat till begreppet information grounds. Detta skulle kunna studeras med 
hjälp av observationer före, under och efter aktiviteten, i kombination med intervjuer. 
Även kvalitetsaspekten på verksamheten är en möjlig infallsvinkel, värd att studera. 

Ett annat ämnesområde som tycks vara relativt outforskat är föräldrars 
informationsvanor. En, av många möjliga infallsvinklar skulle kunna vara att studera 
föräldrars informationssökning på Internet. Detta är ett ämne som tycks ligga i tiden, 
med tanke på det ökande antalet föräldrasajter etc. Exempelvis skulle man kunna titta på 
vilken typ av information föräldrarna söker och hur de ser på källornas tillförlitlighet. 
Ett annat sätt att studera föräldrars informationsvanor skulle kunna vara att undersöka 

142  Repstad 1999, s. 7. 
143  Repstad 1999, s. 17.
144  Repstad 1999, s. 16.
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vilka deras information grounds är. Exempelvis skulle man kunna undersöka om öppna 
förskolan, föräldragrupper eller olika typer av aktiviteter fungerar som information 
grounds för föräldrar.

Det kan också vara intressant att jämföra stad och landsbygd avseende bebisaktiviteter 
på bibliotek, att jämföra mammors och pappors biblioteks- och informationsvanor eller 
att försöka nå icke-användarna bland småbarnsföräldrar. 
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9. Sammanfattning
Denna uppsats tillkom utifrån ett intresse för användargruppen bebisföräldrar på 
bibliotek, baserat på en kombination av min yrkeslivserfarenhet som barnbibliotekarie 
och min livssituation som småbarnsförälder. Jag menar att det ligger ett problem i att 
biblioteken känner till för lite om denna användargrupps behov och förväntningar på 
biblioteket, och därför inte kan anpassa sin verksamhet och sitt utbud för att möta dessa. 
Den andra sidan av problemet är att föräldrarna inte vet vad biblioteket kan erbjuda dem 
och därför inte utnyttjar bibliotekets fulla potential.

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilka funktioner biblioteket fyller för 
bebisföräldrar samt att ta reda på hur deras önskebibliotek ser ut. Det bakomliggande 
syftet har varit att lyfta fram en användargrupp som det inte har bedrivits så mycket 
forskning om samt att skapa ett större underlag för hur biblioteket kan anpassa sitt utbud 
och sina tjänster för att möta denna användargrupps behov och förväntningar. Det är en 
viktig grupp användare eftersom den innefattar bibliotekets allra yngsta besökare, alltså 
framtidens potentiella biblioteksbesökare

De frågeställningar som har legat till grund för uppsatsen är;

- Hur använder och upplever bebisföräldrar biblioteket ?
- Vilka synpunkter och önskemål har bebisföräldrar på bibliotekets verksamhet och 
service?
- Hur kan biblioteket utvecklas för att bättre svara mot bebisföräldrarnas behov?

Som bakgrund till ämnet har en kort historik om bibliotekens verksamhet för föräldrar 
presenterats. Som ytterligare introduktion till ämnesområdet och som diskussions-
underlag till empirin har tidigare forskning presenterats, avseende föräldrar och 
bibliotek, folkbibliotekets roller och funktioner, samt informationssökning i 
vardagslivet. 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkter har varit Marianne Anderssons & Dorte Skot-
Hansens modell över folkbibliotekets funktioner/ folkbiblioteket i lokalsamhället samt 
Ellen-Merete Duvolds & Gunnar Sæbøs framställning av olika perspektiv på 
användarundersökningar, presenterade i en klassifikationsmodell. Anderssons & Skot-
Hansens modell har fungerat som ett praktiskt analysverktyg, modellens fyra funktioner 
kulturcenter, socialt center, kunskapscenter och informationscenter, samt kombinationer 
av dessa, har varit utgångspunkt i analysen och diskussionen av intervjumaterialet. 
Duvolds & Sæbøs framställning och modell har fungerat som inspiration till ett 
vardagslivsperspektiv. I ett underifrånperspektiv är det centrala användningen av 
biblioteket i vardagslivet och relationen till andra områden i vardagslivet, 
utgångspunkten är användarnas perspektiv. Min undersökning utgår från ett mikro-
subjektivt perspektiv, som har ett öppet förhållningssätt till folkbibliotekets betydelse 
för människor. Utgångspunkten i detta perspektiv är livsvärden och biblioteket betraktas 
som ”offentligt rum, mötesplats och verkstad”.

Metoden som har använts är fokusgruppintervjuer. Tanken med fokusgrupper är att låta 
deltagarna diskutera ett ämne i en någorlunda homogen grupp, och fånga upp idéer och 
åsikter som framkommer. I jämförelse med en individuell intervju är individen inte lika 
utsatt i en gruppintervju och det kan upplevas lättare att uttrycka sina åsikter. Avsikten 

59



med att inta ett kvalitativt förhållningssätt i uppsatsen är att undersöka 
intervjupersonernas åsikter, tankar, känslor och idéer. En kvantitativ inriktning skulle 
kunna ge ett större underlag men förmodligen ge ytligare svar. En intervjuguide har 
legat till grund för intervjuerna. Tre stycken fokusgruppintervjuer, med 3-4 
bebisföräldrar (föräldrar till bebisar 0-ca 1,5 år) i varje grupp, har genomförts. I två av 
fokusgrupperna kommer informanterna från stadsmiljö och i en av grupperna från en 
mindre ort. Föräldrarna känner varandra sedan tidigare i två av de tre fokusgrupperna. 
De kontexter som informanterna är hämtade ifrån är en kurs i bebismassage, en 
sagostund på bibliotek samt i en av grupperna en blandning av deltagare från en rim- 
och ramsstund på bibliotek och en öppen förskola. Vid samtliga intervjuer har 
deltagarna haft med sig sina bebisar. Samtliga informanter är mammor, de betraktas i 
studien som representanter för användargruppen föräldrar.

Fokusgruppintervjuerna har spelats in och transkriberats och resultatet har redovisats 
utifrån framträdande teman, som delvis sammanfaller med intervjuguiden och som 
delvis har framkommit ur empirin. Dessa teman är mötesplatser, information och 
kunskap i föräldrarollen, biblioteksbesök samt synpunkter och önskemål om biblioteket.
I analysen och diskussionen har utgångspunkten varit Anderssons & Skot-Hansens 
modell och intervjumaterialet har diskuterats mot tidigare forskning. Bebisföräldrars 
användande och upplevelse av biblioteket har diskuterats utifrån biblioteket som 
kulturcenter, socialt center, kunskapscenter och informationscenter, samt kombinationer 
av dessa. Bebisföräldrarnas synpunkter och önskemål har diskuterats utifrån de fyra 
funktionerna och marknadsföring. Bibliotekets möjliga utveckling av verksamheten för 
att möta bebisföräldrarnas behov har diskuterats utifrån de fyra funktionerna och 
marknadsföring.

Resultatet visar att biblioteket fyller en funktion som kulturcenter, socialt center, 
kunskapscenter samt, i liten omfattning, som informationscenter, för bebisföräldrarna i 
undersökningen. Funktionen kulturcenter visar sig främst i deltagandet i 
programaktiviteter, funktionen socialt center exemplifieras av att bebisföräldrar 
använder biblioteket som mötesplats, både för att möta andra föräldrar och för att ”bara 
vara”. Som kunskapscenter utnyttjas inte biblioteket i någon större omfattning, men det 
förekommer att föräldrarna lånar böcker från föräldrahyllan medan funktionen 
informationscenter knappt är synlig bland föräldrarna. I programaktiviteter som 
sagostunder, rim- och ramsstunder etc samspelar funktionerna kulturcenter, socialt 
center och kunskapscenter. Dessa aktiviteter fungerar som en mötesplats, är ett tillfälle 
för vuxna och barn att göra något roligt tillsammans och innehåller också ett 
kunskapsmoment. Ofta sker ett informellt kunskapsutbyte vid dessa aktiviteter, de 
fungerar således som information grounds. Bebisföräldrarna i undersökningen vill att 
bibliotekets lokaler ska vara  praktiska, säkra och mysiga. Det måste vara lätt att komma 
in i biblioteket med en barnvagn och det får gärna finnas ett eget utrymme för små barn, 
både med hänsyn till andra besökare och med tanke på barnens säkerhet. Det är viktigt 
att miljön är säker så att föräldrarna kan känna sig trygga. Det ska finnas soffor och 
andra sköna sittplatser samt en mjuk matta eller en sittpöl för de små barnen. Det bör 
finnas ett café eller annan möjlighet att dricka kaffe på biblioteket. Vidare är 
bemötandet från bibliotekets personal viktigt för helhetsintrycket av biblioteket. 
Programaktiviteterna för bebisar och vuxna är uppskattade men eftersom det ofta är 
svårt att få en plats på dessa vill föräldrarna att det ska finnas fler tillfällen. 
Bebisföräldrarna i min undersökning ställer sig positiva till att biblioteket skulle ordna 
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föreläsningar och kurser om föräldrarollen. Sådan verksamhet får gärna vara förlagd till 
kvällstid så att även den andra föräldern kan gå. Bebisföräldrarna i undersökningen vill 
gärna ha mer ”reklam” och information om biblioteket och dess utbud. Biblioteket 
skulle kunna anpassa sin verksamhet till bebisföräldrars behov genom att utveckla 
programverksamheten, dels genom fler aktiviteter för bebisar och föräldrar dels genom 
föreläsningsverksamhet för föräldrar. Lokalerna kan anpassas så att de är säkra, 
praktiska och mysiga. Genom visningar av biblioteket under graviditeten samt en riktad 
reklam kan man informera användargruppen om bibliotekets verksamheter. Att träffa 
föräldrar i fokusgrupper skulle kunna vara ett sätt att förbättra kommunikationen mellan 
bibliotek och föräldrar. 

61



Källförteckning
Otryckta källor
Fokusgruppintervjuer med tre föräldragrupper gjorda i maj 2008, januari 2009 och 
februari 2009. Intervjumaterialet finns i författarens ägo.

Tryckta källor
Andersson, Marianne & Skot-Hansen, Dorte (1994). Det lokale bibliotek: afvikling eller
udvikling. København: Danmarks Biblioteksskole: Udviklingscenteret for
Folkeoplysning og Voksenundervisning.

Audunson, Ragnar & Windfeldt Lund, Niels (red.). Det siviliserte  
informasjonssamfunn: Folkbibliotekenes rolle vid inngangen til en digital tid. Oslo: 
Fagboksförlag cop.

Axelsson, Åsa & Björnberg, Anna (2007). Folkbiblioteket och föräldrarollen:
En studie om småbarnsföräldrars användning av och uppfattning om
folkbibliotek samt bibliotekets funktioner. Borås: Högskolan i Borås, 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap (Magisteruppsats i 
biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och 
informationsvetenskap, 2007: 114)

Bárány, Ann-Sofie (2008). Babydrama. Göteborg: Kabusa.

Bäck-Wiklund, Margareta och Lundström, Tommy, red. (2001). Barns vardag i det  
senmoderna samhället. Stockholm: Natur och Kultur.

Duvold, Ellen-Merete & Sæbø, Gunnar (2001). Tilnærminger til studier av
folkbibliotekets rolle i menneskers hverdagsliv. Ingår i  Audunson, Ragnar & Windfeldt 
Lund, Niels (red.). Det siviliserte informasjonssamfunn: Folkbibliotekenes rolle vid 
inngangen til en digital tid. Oslo: Fagboksförlag cop.

Engvall, Caroline (2009). Är du en Google-förälder? Metro, 2009-04-28.

Erlandson, Åsa (2009). Blir du också stressad av ” Doktor Google”? Vi föräldrar, nr 2, 
s. 24-25.

Feinberg, Sandra, Kuchner Joan F, Feldman, Sara (1998). Learning Environments for 
Young Children; Rethinking Libraray Spaces and Services. Chicago och London: 
American Library Association.

Fisher, Karen & Naumer, Charles (2005). Information Grounds: Theoretical Basis and 
Empirical Findings on Information Flow in Social Settings. Ingår i: Spink, Amanda & 
Cole, Charles (Eds.) (2005). New Directions in Human Information Behavior. Berlin: 
Springer.

62



Gadd, Carin (2001). Pappor som läser för sina barn: en undersökning om pappors läs 
och biblioteksvanor. Borås: Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och
informationsvetenskap (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 2001:88).

Gottberg, Jessica (2007). Överstimulering eller utvecklingsmöjlighter? Opsis Kalopsis, 
nr 1, s. 14-15.

Halldén, Gunilla, red. (2007). Den moderna barndomen och barns vardagsliv. 
Stockholm: Carlssons.

Henriksson, Fredrike H & Klahr, Annica (2004). Föräldrar i fokus!: en studie av 
småbarnsföräldrars informationsbehov och barnbibliotekariers intentioner med 
föräldraträffar. Borås: Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och 
informationsvetenskap (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 2004:95).

Huss, Pia (2007). Babyboom på teatern. Opsis Kalopsis, nr 1, s. 29-31.

Höglund, Lars & Wahlström, Eva (2006). Biblioteken, barnen och framtiden. Ingår i:
Holmberg, Sören & Weibull, Lennart, red. (2006). Du stora nya värld: trettio kapitel
om politik, medier och samhälle. SOM-undersökningen 2005, SOM-rapport nr 39. S.
113-125.

Höjer, Dan (2008). Barnvagnsbio, skitbra eller... Opsis Kalopsis, nr 1, s. 17-18.

Höjer, Dan (2007). Stort drama för små åskådare. Opsis Kalopsis, nr 1, s. 5-8.

Information Behaviour in Everyday Context (2009). IBEC homepage. 
http://www.ibec.ischool.washington.edu [2009-03-25].

Jochumsen, Henrik & Hvenegaard Rasmussen, Casper (2000). Gør biblioteket en 
forskel? København: Danmarks Biblioteksforening.

Johansson, Thomas (2007). Experthysteri. Kompetenta barn, curlingföräldrar och 
supernannies. Stockholm: Atlas.

Johansson, Thomas (2009). Familjeliv. Malmö: Liber.

Klintö, Cecilia (2009). Föräldrar slukar nätinformation. Helsingborgs Dagblad, 
2009-03-23.

Kohkoinen, Annette (2007). Bebis+ bok= glädje. Det underbara i att läsa högt för de 
allra minsta. Stockholm: En bok för alla. 

63



Liljengren, Annika (2006). ”En främjande och öppen verksamhet”: en studie av det  
integrerade biblioteket och den öppna förskolan på Kristineberg i Borås. Borås: 
Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap 
(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan 
/Biblioteks- och informationsvetenskap, 2006:59) .

Nicholas, David & Marden, Mary (1998). Parents and their information needs. A case
study: parents of children under the age of five. Journal of Librarianship and 
Information Science, vol. 30, nr. 1, s. 35-47.

Nyberg, Hanna (2008). Larm: Öppna förskolan svämmar över av barn. Metro, 
2008-09-18

Pettigrew, Karen E (1999). Waiting for chiropody: Contextual results from an 
ethnographic study of the information behavior among attendees at community clinics. 
Information Processing & Management, vol. 35, nr. 6, s. 801-817. 

Repstad, Pål (1999). Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap.  
Lund: Studentlitteratur.

Rydsjö, Kerstin & Elf, AnnaCarin (2007). Studier av barn- och ungdomsbibliotek: en 
kunskapsöversikt. Stockholm: Regionbibliotek Stockholm.

Ryen, Anne (2004). Kvalitativ intervju: från vetenskapsteori till fältstudier. Malmö: 
Liber.

Rönnberg, Margareta, red. (2007). Blöjbarnsteve. Om hur barn under 3 år upplever tv  
och leker med fjärrtroll. Uppsala: Filmförlaget.

Swedemyr, Fredrik (2008). Mot en ökad förståelse för hur småbarnsföräldrar använder 
biblioteket. Framsteget, nr 19. Göteborg: Regionbibliotek Västra Götaland. 

Sörenson, Margareta (2001). För de allra små! Om att uppleva böcker, teater, film,  
konst och musik när man är liten. Stockholm: Rabén & Sjögren.

Sörenson, Margareta (2007). Den kompetenta bebisen. Opsis Kalopsis, nr 1, s. 9-13.

Wibeck, Victoria (2000). Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som 
undersökningsmetod. Lund: Studentlitteratur.

Widerberg, Karin (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur.

Zetterström, Åsa (2006). Småbarnsföräldrars inställning till barnbiblioteksverksamhet:
en undersökning bland föräldrar i Umeå kommun. Umeå: Umeå Universitet 
(Magisteruppsats/Umeå Universitet, Sociologiska institutionen, 
Påbyggnadsutbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap 2006:316).

64



Bilagor

Intervjuguide

Mötesplatser
Mötesplatser för föräldrar – vilka tänker ni på?

Vilka använder ni (mest)?

Är det viktigt med mötesplatser? Varför?

En bra mötesplats – berätta - hur ser den ut?

Tycker ni att biblioteket är en möjlig mötesplats? Varför/ varför inte?

Hur skulle biblioteken kunna bli en bättre mötesplats?

(Lokalerna är ju tillgängliga och skulle kunna utnyttjas mycket mer, eller?)

(Skulle biblioteket kunna fungera lite mer som en öppen förskola?) 

Föräldrarollen
Information och kunskap i föräldrarollen – hur skaffar ni er det?
(Om t ex utveckling, uppfostran, mat, sjukdomar, inköp, föräldraskap...)

Internet – vilka sidor? Vilken typ av kunskap och information söker ni på Internet?

Utbyter ni information och kunskap med andra föräldrar? 
Berätta! Vilken typ av information/ kunskap ?(Tips och råd i vardagen, berätta om 
kurser...)
Var? (Internet, mötesplatser, oplanerade träffar...)

Har någon varit inne på ett föräldraforum på Internet? Hur fungerar det att prata med 
någon utan att ses?

Tror ni att behovet av information och hur man söker information är annorlunda med 
första barnet? Hur då? 

Har ni deltagit i någon kurs eller föreläsning om föräldrarollen? (Hur fick ni information 
om denna?)

Har ni använt biblioteket för att söka information och kunskap i föräldrarollen?
Böcker? Tidningar? Kurser?Föräldrahyllan eller övriga biblioteket?

Har ni någon föräldrahylla på era bibliotek? (Vad tycker ni om den? Något ni saknar?)
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Biblioteksbesök
Hur många gånger har ni varit med på sagostunden/sångstunden/rim-och ramsstunden?

Har ni varit på biblioteket med era små förutom på detta (programmet)?

Ni som besöker biblioteket , berätta lite om vad ni brukar göra på biblioteket.

Senaste besöket - någon speciell bestämd anledning att gå dit? Hur blev det? Gjorde ni 
något mer?
Träffade ni någon? Annan förälder? Bekant?

Har ni stämt träff med någon på biblioteket nån gång, t ex för att fika? 

Känner man sig välkommen på biblioteket med en baby? Varför/varför inte?

När ni hämtade Barnets första bok, fick ni någon visning eller information om 
biblioteket?

Brukar ni gå till det geografiskt sett närmsta biblioteket eller till ett annat?

Tror ni att ert deltagande i programaktiviteten kommer att påverka hur ni använder 
biblioteket i    fortsättningen? Hur? (Fler besök? Annorlunda besök? Annan inställning 
till biblioteket?)

Bibliotekets utbud för föräldrar
Vad kan biblioteket erbjuda småbarnsföräldrar? 

Vad uppskattar ni (mest)?

Vad saknar ni?

Tror ni att ni kommer gå mycket till biblioteket med era små? 

För er egen skull eller för barnets skull?

Bibliotekets funktion
Ska biblioteket ha verksamhet för föräldrar och små barn? Varför?

Vilken typ av verksamhet? (Gå till biblioteket för att lära sig något, eller för att ha roligt, 
eller bara vara?)

Kan biblioteket erbjuda något för småbarnsföräldrar som inte finns någon annanstans?

Vad tycker ni om bibliotekets marknadsföring av sin verksamhet?

Har ni några idéer om hur biblioteket skulle kunna synliggöra sin verksamhet och sitt 
utbud bättre?
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Drömbiblioteket
Hur ser ert drömbibliotek ut???

Vad tycker ni om bibliotekets lokaler? Hur skulle de kunna bli bättre?

Vad tycker ni om bibliotekets service? Hur skulle den kunna bli bättre?

Vad tycker ni om bibliotekets utbud av böcker, tidningar, filmer etc? Vad skulle kunna 
bli bättre?

Vad tycker ni om bibliotekets möjligheter att tillhandahålla information som är 
intressant för föräldrar, t ex om kurser och föreläsningar? Hur skulle detta kunna bli 
bättre?

Vad tycker ni om bibliotekets utbud av program/aktiviteter/ föreläsningar? Hur skulle 
detta kunna bli bättre?
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