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Abstract: The aim of this thesis is to investigate how children 

experience librarians, their knowledge, assignments and 

appearance. The children’s thoughts about libraries and 

librarians in general are also studied. Empirical data has been 

collected by interviewing children aged 8-12 years old. The 

method used is qualitative interviews performed individually, in 

pairs and groups. The informants also portrayed their view of 

the librarian in drawings.  
  

The results from the interviews were analyzed according to 

the hermeneutic methodology and compared to the drawings 

and literature relevant to the subject. The drawings were 

analyzed using a modified version of the semiotics.  

 

The findings show that the children experience librarians to 

be an older woman with glasses who is calm but sometimes 

muddle-headed. They believe that librarians for the most part 

look like ordinary people and that they know a great deal 

about literature and are eager to help when they aren’t 

occupied. The children didn’t dare to ask the librarian for help 

if he or she was sulky, fretful or in other ways incapable of 

being service minded.  

 

The library is used by the children as a place to sit and read 

but also as a social arena and a place to spend your breaks in. 

The children use the librarian to find books and for other 

practical assignments such as making book reservations.  

 

 

 

Nyckelord: Barn, Fokusgrupper, Barnbibliotekarier, Stereotyp, 

Utseende, Bemötande, Arbetsuppgifter, Teckningar  

 

 

 



 

1. INLEDNING ........................................................................................................................................... 1 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ........................................................................................................ 2 
1.2 AVGRÄNSNINGAR ............................................................................................................................... 3 
1.3 DISPOSITION ....................................................................................................................................... 3 

2 LITTERATURGENOMGÅNG ............................................................................................................. 4 

2.1 BARNBIBLIOTEK ................................................................................................................................. 4 
2.2 BARNBIBLIOTEKARIENS KÄRNKOMPETENSER ..................................................................................... 7 

2.2.1 Litteraturfrämjande arbete ........................................................................................................ 8 
2.2.2 Utbildning, professionell utveckling och status ....................................................................... 10 
2.2.3 Kunskap om barns liv ............................................................................................................... 12 
2.2.4 Bemötande ............................................................................................................................... 12 

2.3 STEREOTYPER ................................................................................................................................... 14 
2.3.1 Bibliotekariestereotyper ........................................................................................................... 15 

2.4 SAMMANFATTNING AV LITTERATURGENOMGÅNGEN ........................................................................ 18 

3. METOD OCH MATERIAL ................................................................................................................ 20 

3.1 INTERVJUER ...................................................................................................................................... 20 
3.1.1 Att intervjua barn ..................................................................................................................... 20 
3.1.2 Fokusgruppsintervjuer ............................................................................................................. 21 

3.2 HERMENEUTIK .................................................................................................................................. 24 
3.3 BILDSPRÅK OCH SEMIOTIK ................................................................................................................ 25 

4. RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS ................................................................................... 28 

4.1 GENOMFÖRANDE AV INTERVJUER ..................................................................................................... 28 
4.1.1 Fokusgrupper ........................................................................................................................... 28 
4.1.2 Individuella intervjuer ............................................................................................................. 29 

4.2 ANALYS AV INTERVJUER .................................................................................................................. 30 
4.3 RESULTATREDOVISNING FOKUSGRUPPSINTERVJUER ........................................................................ 31 

4.3.1 Presentation av fokusgrupper .................................................................................................. 31 
4.3.2 Biblioteksanvändning ............................................................................................................... 32 
4.3.3 Förbättringar av bibliotek ....................................................................................................... 32 
4.3.4 Bibliotekariers arbetsuppgifter ................................................................................................ 33 
4.3.5 Bibliotekariers utseende ........................................................................................................... 34 
4.3.6 Bibliotekariers egenskaper ...................................................................................................... 35 
4.3.7 Bemötande ............................................................................................................................... 36 

4.4 RESULTAT INDIVIDUELLA INTERVJUER ............................................................................................. 37 
4.4.1 Helen ........................................................................................................................................ 38 
4.4.2 Inez ........................................................................................................................................... 39 
4.4.3 Josefin och Kajsa ..................................................................................................................... 40 
4.4.4 Linn och Maja .......................................................................................................................... 40 

4.5 REFLEKTIONER ANGÅENDE GENOMFÖRANDET AV INTERVJUER ........................................................ 42 
4.5.1 Fokusgrupper ........................................................................................................................... 42 
4.5.2 Individuella intervjuer ............................................................................................................. 42 

4.6 RESULTAT OCH ANALYS AV BILDMATERIAL ..................................................................................... 43 
4.6.1 Analysförfarande...................................................................................................................... 43 
Analys av bildmaterial ...................................................................................................................... 44 

5. TOLKNING OCH DISKUSSION ...................................................................................................... 49 

5.1 BIBLIOTEKSANVÄNDNING................................................................................................................. 49 
5.2 STATUS OCH UTBILDNING ................................................................................................................. 50 
5.3 ARBETSUPPGIFTER OCH YRKESROLL ................................................................................................. 51 

5.3.1 Litteraturfrämjande arbete ...................................................................................................... 52 
5.3.2 Praktiska arbetsuppgifter ......................................................................................................... 53 

5.4 UTSEENDE ........................................................................................................................................ 54 
5.5 BEMÖTANDE ..................................................................................................................................... 56 

6. SLUTSATSER ...................................................................................................................................... 59 

7. AVSLUTANDE REFLEKTIONER ................................................................................................... 61 



 

8. SAMMANFATTNING ......................................................................................................................... 62 

KÄLLFÖRTECKNING........................................................................................................................... 64 

OTRYCKTA KÄLLOR ............................................................................................................................... 64 
TRYCKTA KÄLLOR .................................................................................................................................. 64 

BILAGOR ................................................................................................................................................. 66 

INTERVJUGUIDE ...................................................................................................................................... 66 
SVARSTALONG ....................................................................................................................................... 67 



 1 

1. Inledning 
 

Hur bibliotekets personal bemöter användarna är av yttersta vikt för hur besökarna 

uppfattar biblioteket. Jag är av åsikten att den bild man som ung får av biblioteket och 

dess personal med stor sannolikhet påverkar den framtida synen på biblioteket. Anna 

Birgitta Eriksson skriver i kapitlet Barnbibliotekets plats i bibliotekssystemet och i 

kulturpolitiken som ingår i boken Barnspåret från 1994 att om biblioteket når ut till 

barn vid en ung ålder lägger man en grund som gör att barnet med större sannolikhet 

också blir biblioteksanvändare som vuxen (Eriksson 1994a, s. 39). Av denna anledning 

anser jag att det är viktigt att man får en inblick i hur dagens barn och unga uppfattar 

framförallt bibliotekarien men även biblioteket och dess resurser. Bibliotekarien 

fungerar i många fall som bibliotekets ansikte utåt och det är därför viktigt att man tar 

reda på hur barn och unga ser på bibliotekarier. Jag har tidigare påbörjat en utbildning 

till gymnasielärare och har även arbetat inom förskolan. Detta i kombination med 

kursen Barn, kultur och medier som jag läst vid Högskolan i Borås utöver den ordinarie 

utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap har väckt ett intresse hos mig för 

gruppen barn och unga. Barn och unga är dessutom en viktig grupp att undersöka, då de 

är den kommande generationens biblioteksanvändare. Jag anser därför att barn är en 

grupp vars åsikter är värda att uppmärksamma ytterligare och avser därför fokusera min 

uppsats kring barn och deras tankar kring bibliotekarier och bibliotek.  

 

Baserat på egen erfarenhet gör jag konstaterandet att många, såväl barn som vuxna har 

en uppfattning om att bibliotekets primäruppgift är att tillhandahålla böcker och därmed 

är även bibliotekariens arbetsuppgifter centrerade till böcker och uppställning av dessa. 

Om uppfattningarna härstammar från en stereotyp syn på bibliotekarien eller har ett 

annat ursprung är svårt att säga, men som bibliotekariestudent kan jag konstatera att 

detta inte kan ses som en helt korrekt bild av verkligheten.  I vårt samhälle existerar det 

enligt min uppfattning en stereotyp bild av bibliotekarien som målar upp bibliotekarien 

som en äldre dam med glasögon och knut i nacken. Jag frågar mig därför om barnen 

uppfattar bibliotekarien på det sättet. Det råder även en oklarhet kring vad en 

bibliotekaries arbetsuppgifter är och ännu oklarare är kanske denna bild när det gäller 

barnbibliotekarier. Eriksson skriver om att barnverksamheten ofta drabbas hårt vid 

neddragningar på biblioteket och att barnbibliotekarier därmed får ta på sig fler 

arbetsuppgifter. (Eriksson 1994a, s.40ff). Kanske kan det vara en anledning till att det är 

svårt att säga vad en barnbibliotekariers arbete utgörs av. Jag har också kunnat se att det 

saknas forskning och kanske framförallt forskning utifrån ett svensk perspektiv vad som 

förväntas av en barnbibliotekarie, både inom den egna professionen och utifrån barns 

perspektiv. Bibliotekariers yrkesroll har ändrats mycket under de senare åren och detta 

inkluderar även barnbibliotekariers arbete. För mig tycks det dock som att 

barnbibliotekarier har hamnat lite i skymundan. Stort fokus ligger fortfarande på 

bokprat och övriga kompetenser uppmärksammas i allt för liten utsträckning. Jag är 

därför intresserad av att undersöka vilka arbetsuppgifter som uppmärksammas av barn 

men även hur bemötande och personliga egenskaper påverkar intrycket av 

bibliotekarien. Då bibliotekarien är en del av sin arbetsplats avser jag även att på ett mer 

ytligt plan undersöka vad barn anser är viktigt med bibliotek samt vad de själva 

använder bibliotek till. Detta tänker jag göra genom fokusgruppsintervjuer samt 

individuella intervjuer med barn. Jag vill även titta närmare på vilka stereotypa bilder 

som existerar av bibliotekarien i den tidigare forskningen samt se om detta är något som 

återkommer i mina informanters utsagor.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka en grupp barns syn på främst bibliotekarien 

men även bibliotek. Bibliotekariens yrkesidentitet har under hela yrkets existens 

ifrågasatts, problematiserats och diskuterats. När det gäller barnbibliotekarier är 

identiteten om möjligt än mer flytande och ytterst lite forskning finns om 

barnbibliotekarier och deras arbetsuppgifter. Jag anser att intrycket som barn får av 

bibliotekarien är av stor betydelse för barnets fortsatta användande av biblioteket och 

har valt att illustrera detta enligt bilden nedan. Biblioteket är mittpunkten eller ramen 

kring vilket allt centreras. Barnens intryck av såväl biblioteket som dess personal kan 

vara avgörande för om barnet blir en återkommande biblioteksanvändare eller om 

cirkeln bryts.  

 

 
Cirkeldiagram över uppsatsens frågeställningar 

 

En yrkesidentitet formas i mångt och mycket av den användargrupp man arbetar med 

och jag anser därför att detta är ett relevant ämne att studera närmare. För att ta reda på 

detta har jag valt att ställa upp följande frågeställningar:  

 

– Vilken bild av biblioteket och bibliotekarien existerar hos en grupp barn? 

 

– Hur beskrivs bibliotekarien av en grupp barn vad gäller: 

 Arbetsuppgifter 

 Utseende 

 Bemötande och interaktion med bibliotekets besökare 

 

 

Bibliotekarie 

 Arbetsuppgifter 

 Utseende 

 Bemötande 

Barn 
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1.2 Avgränsningar  

 

Jag har valt att fokusera min studie kring barn som är i åldern 8-12 år. Anledningen till 

detta är att dessa barn är stora nog att på egen hand använda biblioteket och 

bibliotekarien. Om åldersgruppen hade varit något äldre är också sannolikheten stor att 

de hade börjat använda sig av vuxenavdelningen. Jag har även valt att fokusera min 

undersökning kring just barnbibliotekarier. När jag i uppsatsen nämner 

barnbibliotekarie syftar jag till en person som är utbildad bibliotekarie och som har som 

sin huvudsakliga uppgift att arbeta med olika typer av barn och ungdomsverksamhet.  

Av de barn som intervjuades hade inte samtliga barn tillgång till ett skolbibliotek med 

en utbildad bibliotekarie. Barnen talar i dessa fall om bibliotekarier som finns på 

stadens stadsbibliotek. I uppsatsen talar barnen om flera olika typer av bibliotek som de 

har erfarenhet av, skolbibliotek utan utbildad bibliotekarie, integrerade skol- och 

folkbibliotek, folkbibliotek i form av stadsbiblioteket samt bokbuss. I uppsatsen ger jag 

alla bibliotek samma värde. När barnen i uppsatsen talar om sin bild av bibliotekarien är 

det främst barnbibliotekarier som åsyftas, men det är svårt att avgöra om det gäller i 

samtliga fall. 

1.3 Disposition 

 

I kapitel 1 har jag presenterat mitt ämne och varför jag har gjort mitt ämnesval. Här 

presenteras även syfte, frågeställningar och avgränsningar. Uppsatsens andra kapitel är 

en litteraturgenomgång där en tematisk uppdelning har gjorts av litteratur som jag funnit 

vara relevant för mitt ämne. Där ges en kortare historisk tillbakablick på 

bibliotekarieyrket och bibliotek samt en genomgång av barnbibliotekariers 

kärnkompetenser. Även stereotyper och uppfattningar om bibliotekarieyrket tas upp. 

Avsnittet avslutas med en sammanfattning av litteraturgenomgången för att tydliggöra 

vad som framkommit.  

 

 Kapitel 3 är en metod- och materialgenomgång där jag tar upp de metoder jag har 

använt mig av vid insamling och analys av mitt material. Olika metoder för 

genomförandet av kvalitativa intervjuer med barn tas upp och jag presenterar även 

hermeneutiken samt semiotiken som jag använder mig av vid analys av olika delar av 

mitt material. Det fjärde kapitlet presenterar resultat och analys av mitt material. Först 

gör jag en presentation av genomförandet av de olika intervjuerna för att läsaren skall få 

en inblick i hur undersökningen har gått till, därefter går jag vidare till att presentera det 

resultat som framkommit i form av intervjuer och teckningar. Resultatet från 

intervjuerna presenteras genom att jag redovisar informanternas åsikter genom ett stort 

antal citat men även sammandrag förekommer. För att tydliggöra informanternas bild av 

bibliotekarien presenteras teckningar föreställandes bibliotekarier och dessa analyseras 

även. I nästföljande avsnitt, kapitel fem undersöker jag det resultat som jag fått fram 

genom mina olika metoder och tolkar och diskuterar detta. Litteraturgenomgången 

kopplas till de resultat jag har fått fram och teman skapas med hjälp av hermeneutikens 

strukturanalys.  

 

Kapitel 6 tar fasta på vad jag har fått fram genom min uppsats och vilka slutsatser som 

kan dras genom mitt insamlade material. Här presenteras frågeställningarna återigen och 

besvaras kortfattat. I kapitel 7 reflekterar jag över min uppsats och vad som eventuellt 

hade kunnat göras annorlunda samt förslag till vidare forskning. Uppsatsen avslutas i 

kapitel 8 med en sammanfattning. 
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2 Litteraturgenomgång 
 

I följande avsnitt presenterar jag den litteratur jag har utgått från i uppsatsen för att ge 

min undersökning en teoretisk ram. Avsnittet behandlar barnbiblioteks historia och 

huvudsakliga uppgifter och går sedan vidare till att diskutera barnbibliotekariers 

speciella kompetenser och egenskaper. Stereotyper och deras uppkomst diskuteras även 

och vi ser närmare på vilka bibliotekariestereotyper som finns och vilka effekter dessa 

kan ha på yrket. Litteraturgenomgången avslutas med en sammanfattning för att ge en 

överskådlig bild av vad som framkommit. 

 

Virginia Walter och Rosanne Cerny, Penny Markey och Amanda Williams skriver om 

förhållanden som råder i USA men det troliga är att liknande omständigheter gäller för 

Sverige. Historiskt sett har Sverige influerats mycket av USA vad gäller barnbibliotek 

och barnbibliotekarier och många likheter finns därför. Många av de teman som tas upp 

av Cerny et al. och Walter återkommer även hos de svenska författarna. Jag anser därför 

att dessa författares resonemang angående, barn, bibliotek och barnbibliotekarier tillför 

något till min uppsats och med fördel kan appliceras på svenska förhållanden.  

 

Överlag finns det lite skrivet om barnbibliotekariers arbetsuppgifter. Den litteratur som 

jag har valt att ha med i min litteraturgenomgång är både skriven av författare med 

mångåring erfarenhet inom sina respektive områden samt av studenter. Jag har kritiskt 

granskat det material jag har tagit med och ger källorna samma värde.   

 

2.1 Barnbibliotek 

 

För att sätta in dagens barnbibliotek och yrket barnbibliotekarie i en kontext har jag valt 

att göra en översikt över barnbibliotekens och även barnbibliotekariens historia. Jag 

anser att hur vi ser på barnbibliotek och barnbibliotekarier idag påverkas av hur dess 

historia har sett ut. 

 

Åke Åberg skriver i kapitlet Barnbibliotekets begynnelse som ingår i Litteratur och 

samhälle från 1983 att de första barnbiblioteken startades i USA och England och att 

Sverige genom Valfrid Palmgren, som är något av en pionjär inom området, så 

småningom följde efter deras modell. Innan de renodlade barnbiblioteken gjorde sitt 

intåg i Sverige använde dock barn bibliotek för att få tillgång till litteratur. Åberg 

skriver att sockenbiblioteken ofta fungerade som en typ av skol- och barnbibliotek även 

om avsikten var att biblioteket främst var till för de vuxna. Detta fick till följd att den 

litteratur som fanns på biblioteket sällan var anpassad till de yngre låntagarna men 

likväl lånades av dessa. När de lägre klasserna i samhället i slutet av 1800-talet började 

efterfråga bildning och böcker skapades olika typer av folkrörelsebibliotek. Dessa var 

inte heller i första hand avsedda för barn men många av dem hade speciella mindre 

avdelningar där man ställde litteratur som man ansåg var lämplig för den yngre delen av 

befolkningen. (Åberg 1983, s. 11ff) 

 

Åberg skriver att Valfrid Palmgren startade Sveriges första barnbibliotek i Stockholm 

och att Palmgren hade övertalat en grupp unga kvinnor från fina familjer att fungera 

som barnbibliotekarier. Vissa av dem hade genomgått en utbildning som Palmgren själv 

höll i medan andra bara ville ha ett stimulerande arbete. Åberg menar att orsaken till att 
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yrket idag har så låg status kan härröras från att dessa kvinnor såg sitt arbete som en god 

gärning och därför inte alltid krävde betalt för det arbete de utförde. Biblioteket hade 

öppna hyllor där låntagarna själva fick låna det de önskade men barnen var tvungna att 

låna en nyttig bok för att få låna en bok för nöjesläsning. Om en nyttig bok lämnades 

tillbaka misstänksamt tidigt fick barnet låna om den igen. Biblioteket fungerade redan i 

början av 1900-taletsom en samlingsplats och Åberg skriver att när det var kallt ute 

köade barnen för att komma in i bibliotekets värme. (Åberg 1983, s. 22ff) 

 

Sverige fick sin första bibliotekarieutbildning 1926 men någon speciell inriktning eller 

enstaka kurser för att bli barnbibliotekarie fanns inte, skriver Åberg. Utbildningen 

bestod av en längre praktikperiod samt en cirka fem månader lång mer teoretisk 

utbildning. Åberg skriver dock att de som jobbade som barnbibliotekarier ofta helt 

saknade den teoretiska utbildningen och istället drevs av sitt personliga intresse. Det 

sattes en ära i att man som barnbibliotekarie skulle ha läst det mesta ur avdelningens 

bestånd och att man skulle skapa ett personligt förhållande till sina lånetagare.1946 hade 

Sverige endast 46 barnbibliotekarier och av dessa var det elva som var utbildade. Att 

vara barnbibliotekarie ansågs inte som ett prestigefyllt arbete och Åberg uttrycker det 

som att barnavdelningen var en plats på biblioteket där ”idealister, nykomlingar och 

beskedliga kunde placeras”. (Åberg 1983, s. 31f) 

 

Virginia Walter skriver i sin bok Children & libraries: getting it right från år 2001 att 

under 1800-talet började barn, deras utveckling och rättigheter uppmärksammas inom 

flera olika fält och detta fick till följd att biblioteksvärlden insåg att barn var en grupp 

användare som man tidigare inte hade tagit hänsyn till. I samhället existerade en åsikt 

om att barn var tvungna att läsa och lära sig rätt saker för att bli goda medborgare och 

biblioteket ansågs vara ett verktyg att uppnå detta på. Biblioteket erbjöd de yngre 

besökarna vad man ansåg vara fin och kontrollerad litteratur, till skillnad från den 

sortens litteratur som cirkulerade i andra delar av samhället. Walters skriver att när barn 

började få tillträde till biblioteken upptäckte man att det var nödvändigt att ha personal 

som var speciellt utbildade för att möta barnens behov. Ett av de krav som ställdes på de 

blivande barnbibliotekarierna var att de skulle vara kvinnor som hade ett genuint 

intresse för barn och deras värld. (Walter 2000, s. 2ff)  

 

Under 1970-talet fick biblioteksverksamhet riktade mot barn ett uppsving i Sverige. 

Antalet barnbibliotekarier ökade och handböcker om barnbiblioteksarbete publicerades. 

SAB tillsatte även en grupp som arbetade fram målsättningar för barnbibliotek vilket 

fick till följd att barn hamnade mer i fokus. Målsättningarna gick bland annat ut på att 

arbeta mer med uppsökande verksamhet och samarbeta med andra pedagogiska 

institutioner. Detta gjorde att barnbiblioteken fick ett tydligare uppdrag och blev en 

självkar del av folkbiblioteken. Barnbiblioteket skulle inte endast tillhandahålla böcker 

utan barnbibliotekarierna började även arbeta med andra typer av medier.  Ett annat 

krav var att de bibliotekarier som arbetade med barn skulle vara utbildade. 1984 kom 

Folkbiblioteksutredningen som ytterligare förstärkte barnbibliotekets position. Rydsjö 

skriver att mycket av det som påtalades i utredningen som exempelvis barnbiblioteks 

samarbete med andra institutioner var sådant som man redan arbetade med från 

barnbibliotekets sida men att det var viktigt att detta uppmärksammades även från annat 

håll. Från förskolornas sida började man under 80-talet att arbeta mer med läsfrämjande 

metoder och detta gjorde att ett starkt samarbete utformades mellan förskolor och 

bibliotek. (Rydsjö, 1994, s.16ff) 
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Om man tittar på barnbibliotek och barnbibliotekarien genom historien är fokuseringen 

på barn och deras läsning stark och än idag är detta en grundsten i bibliotekariers arbete 

menar Walter. Läsning och läsningens betydelse för de unga i samhället har alltid varit 

något av grunden för barnbibliotek och detta stämmer än idag. Det har ansetts vara 

viktigt att förse barn med fin och god litteratur som kan få dem att utvecklas som 

människor. Walter menar dock att denna inställning har börjat vackla och att 

barnbibliotekarier insett att alla barn inte kan eller vill läsa den typen av litteratur. 

Walter säger därför att barnbibliotekarier numera arbetar utifrån parollen att få barn att 

läsa och att vad de läser är av mindre betydelse. Ett annat viktigt inslag som 

barnbibliotek har arbetat mycket med i alla tider, är att nå ut till så många barn som 

möjligt. Detta innebär att barnbibliotek och barnbibliotekarier har en lång tradition av 

att arbeta med uppsökande verksamhet till de barn som av olika anledningar inte 

besöker biblioteksbyggnaden. I barnbibliotekets ungdom handlade denna uppsökande 

verksamhet mycket om att nå barn som hade sämre ekonomiska förhållanden eller som 

bodde i glesbygden. Idag arbetar man förvisso fortfarande med att nå människor i 

glesbygd men den uppsökande verksamheten har utvidgats till att omfatta mycket mer. 

Många barnbibliotekarier samarbetar med andra institutioner och professionella som på 

olika sätt arbetar med barn, allt för att på bästa möjliga vis nå ut till barnen i samhället.  

Walter skriver att en barnbibliotekarie måste vara beredd på att ständigt ta barnens parti 

och perspektiv, samt att tala för deras sak för att uppnå ett så bra resultat som möjligt 

med verksamheten. Walter menar att det är viktigt att barnbibliotekarier utvecklar 

ledarskapsförmågor och kunnande om att driva biblioteket på alla plan. Författaren 

säger dock att yrket fortfarande lider av att det är ett kvinnodominerat yrke där den 

etniska mångfalden är bristande. (Walter 2000, s. 13ff) 

 

Walter menar att barnavdelningarna på biblioteken inte har förändrats mycket sedan de 

infördes. Man använder sig fortfarande av möbler och hyllor som är anpassade för barn 

och det som förändrats är främst de färger eller den design man väljer att använda sig 

av. Hon säger att av den service som erbjuds till dagens barn och unga i mångt och 

mycket liknar den service som man under alla år riktat till barn, som exempel kan 

nämnas sagostunder, arbete med läsfrämjande och att erbjuda ett relevant utbud för sin 

målgrupp. (Walter 2000, s. 18f) 

 

Kerstin Rydsjö och AnnaCarin Elf har skrivit boken Studier av barn- och 

ungdomsbibliotek – en kunskapsöversikt som publicerades 2007. Detta skedde på 

uppdrag av Regionsbibliotek Stockholm. Översikten baseras främst på 

magisteruppsatser, artiklar och rapporter som behandlar ämnet barn- och 

ungdomsbibliotek och författarna konstaterar att det saknas forskning inom området. 

Rydsjö och Elf skriver att barnbiblioteket är en del av folkbiblioteket och vänder sig 

därmed till alla. Författarna menar att ett barnbibliotek erbjuder samma service som 

vuxenavdelningen tillhandahåller, men att skillnaderna ligger i exempelvis lokalens 

utformning och de arbetsmetoder som används. Vidare säger Rydsjö och Elf att 

biblioteket och barnbibliotekarien måste anpassa sig till barns förändrade livssituation 

och idag tas mycket hänsyn till att barn ofta besöker biblioteket i grupper. 

Barnbibliotekarien måste då arbeta med stora barngrupper samtidigt som varje individ 

måste ägnas uppmärksamhet. Barnbiblioteket och bibliotekarien har som mål att försöka 

nå ut till alla barn och uppvisa vad biblioteket har att erbjuda. Författarna säger dock att 

det är viktigt att man inser att alla barn inte är läsare och söker upp biblioteket 

självmant. Det är därför viktigt att barnbibliotekarien har stor kompetens om såväl sin 

målgrupp som vad biblioteket kan erbjuda (Rydsjö & Elf 2007, s. 24ff). De skriver även 



 7 

att barn och unga är de som besöker biblioteket oftast och det är även denna grupp som 

lånar flest böcker. Det material författarna har tagit del av visar att barn anser att 

böckerna och personalen är de viktigaste tillgångar som biblioteket har, samtidigt som 

även biblioteksmiljön är viktig för hur biblioteket uppfattas. (Rydsjö & Elf 2007, s. 

119f). 

 

Liksom flertalet andra författare menar även Walter att barns förändrade livssituation är 

något som biblioteket måste ta i beaktande när de arbetar med barn. Författaren menar 

att bibliotekarierna har möjligheten att i ett väldigt tidigt skede upptäcka och 

uppmärksamma barns olika livssituationer. Hon skriver även att teknologin och den 

sociala kontexten inom vilka barnen lever ständigt skiftar och att det därför krävs att 

biblioteken är väldigt lyhörda för sina användares behov. (Walter 2000, s. 47) 

 

I kapitlet Barnbibliotekets uppgifter som ingår i boken Barnspåret från 1994, skriver 

Anna Birgitta Eriksson att ett barnbibliotek av naturliga skäl skall vända sig till barn 

och unga men att också de vuxna är en viktig målgrupp. När barnen är yngre är det ofta 

vårdnadshavaren som följer med dem till biblioteket och antingen hjälper barnet att 

välja böcker eller helt enkelt väljer böcker utan att fråga barnet. Eriksson skriver att 

studiebesök och biblioteksvisningar har blivit mindre frekventa till följd av att 

biblioteken fått minskade resurser. Istället har man fokuserat mer på de 

litteraturfrämjande uppgifterna och med detta menar Eriksson att man vid rätt tidpunkt 

ger rätt bok till rätt barn. Hon säger även att barnbibliotekarien på ett naturligt sätt blir 

nyckelpersonen för att förmedla bibliotekets material till barnet och den eventuella 

vuxna person som besöker biblioteket med barnet. Vidare skriver författaren att det är 

barnbibliotekariens uppgift att förse användaren med högkvalitativ litteratur eftersom 

barn sällan själva läser recensioner. Eriksson menar att om man som barn och ung får ett 

positivt intryck av biblioteket är det större chans att man återvänder dit senare i livet. 

Hon skriver även att om barnbiblioteket och barnbibliotekarien gör ett bra arbete och lär 

de unga hur ett bibliotek fungerar och är uppbyggt påverkar det hela biblioteket på ett 

positivt sätt under många år framöver. (Eriksson 1994b, s. 44ff) 

 

Många barn använder sig även av skolbibliotek och informanterna i min studie utgör 

inget undantag. Rydsjö och Elf skriver att det finns många likheter mellan dessa båda 

bibliotekstyper men också skillnader. Barnbibliotek är en del av folkbibliotek medan ett 

skolbibliotek står under skolans mål och läroplaner. Det här innebär i förlängningen att 

barnbiblioteket mer är utformat för barnens nöje medan ett skolbibliotek är mer inriktat 

på ålagda uppgifter och informationssökning. Författarna menar dock att 

organisationsformen är av mindre betydelse utan att bibliotekariens bemötande av 

barnet är av större vikt. De menar att om man uppmärksammar barnet och dennes behov 

av kunskap och upplevelser ska det inte spela någon roll om barnet befinner sig på ett 

barnbibliotek eller ett skolbibliotek. (Rydsjö & Elf 2007, s. 26f) 

 

2.2 Barnbibliotekariens kärnkompetenser 

 

Här följer en genomgång av vilka kärnkompetenser en barnbibliotekarie bör besitta 

enligt den litteratur jag tagit del av. Arbetsuppgifter såväl som personliga egenskaper 

och bemötande av sin målgrupp tas upp för att ge en så heltäckande bild som möjligt av 

barnbibliotekarieyrket. De kompetenser som tas upp nedan är de kompetenser som 

nämnts som en barnbibliotekaries huvudsakliga arbetsuppgifter i det material jag har 
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tagit del av. Det finns överlag relativt lite skrivet om barnbibliotekariers specifika 

kompetenser och de jag har valt att visa i min översikt är de som jag har kunnat finna i 

mitt material och som har nämnts av flera författare.  

2.2.1 Litteraturfrämjande arbete 

 

Rydsjö och Elf skriver i boken Studier av barn- och ungdomsbibliotek – en 

kunskapsöversikt att en barnbibliotekarie bör vara väl insatt i den litteratur som ges ut 

för barn och unga för att kunna uppmuntra barnen till läsning och att barnbibliotekariens 

ställning skulle förstärkas om man ytterligare påvisade denna kompetens. Vidare skriver 

de att barnbibliotekarier skulle kunna stärka sin position genom att vara mer lyhörda 

och få en bättre uppfattning om barn och ungas läspreferenser. Författarna menar att ett 

samarbete mellan bibliotekarien och exempelvis pedagoger skulle öka det professionella 

kunnandet. Samarbete mellan olika instanser kan leda till reflektion över den egna 

verksamheten, vilket i sin tur innebär att man ser arbetet på ett helt nytt sätt . (Rydsjö & 

Elf 2007, s. 169ff) Författarna konkluderar att barnbibliotekarier måste prioritera så att 

de får tid att samtala och föra en dialog med barn och unga. De menar att dialogen och 

referenssamtalet är en av barnbibliotekariernas viktigaste uppgifter som fungerar som 

ett redskap att utveckla den professionella kompetensen med. (Rydsjö & Elf 2007, s. 

68) Vidare skriver Rydsjö och Elf att de i sitt material kunnat se tendenser på att 

barnbibliotekarier hyllas för sin kunskap om barn- och ungdomslitteratur men att en 

djupare kunskap om de nyare medier som biblioteket erbjuder saknas. De menar att barn 

och ungas bild av biblioteket och bibliotekarien påverkas i stor utsträckning av vilken 

kunskap som finns om nya medier då detta är något som användas i relativt stor 

utsträckning av unga. De frågar sig också hur biblioteket uppfattas från barnens sida och 

om biblioteket är angeläget för dagens barn. Författarna tycker sig kunna skönja en ny 

barnsyn i det material de har tagit del av och att barn och unga får vara delaktiga i 

verksamheten på ett annat sätt. Författarna menar dock att s.k. mellanbarn i åldern 9-12 

år lätt glöms bort i verksamhetsplaneringen. Ofta erbjuds endast bokprat och författarna 

menar därför att man bör vidareutveckla servicen till denna grupp. (Rydsjö & Elf 2007, 

s. 175ff). 

 

En viktig uppgift för bibliotekarier i alla tider har varit att köpa in böcker till biblioteket 

som valts ut med tanke på de som använder biblioteket, skriver Walter. 

Barnbibliotekarier arbetar dessutom mycket med att samtala med sin målgrupp om 

böcker och att rekommendera böcker och annat material som kan passa det enskilda 

barnet. Walter skriver att det naturligtvis inte bara är barnbibliotekarier som ägnar sig åt 

referenssamtal men att barnbibliotekarier har utvecklat denna service på ett helt annat 

sätt.  Författaren menar att för att en barnbibliotekarie skall kunna föra ett lyckat 

referenssamtal krävs det att man har god kännedom om det material biblioteket erbjuder 

såväl som insikt i barnens liv och vardag. Hon skriver vidare att en skicklig 

barnbibliotekarie kan hjälpa användaren, även om denna inte vågar fråga om hjälp. 

Walter skriver att genom att visa intresse för barnet och ställa följdfrågor kan 

bibliotekarien hjälpa barnet att hitta vad den söker utan att en direkt fråga har ställts. 

(Walter 2000, s. 29f) 

 

Elin Andersson och Tove Ekberg skriver i sin magisteruppsats En profession med 

mission: barnbibliotekariens yrkesidentitet som färdigställdes 2007, bland annat om hur 

barnbibliotekarier ser på sina uppgifter och vad de anser vara det viktigaste i deras 

arbete. Författarna genomförde i sin uppsats en intervjustudie med åtta yrkesverksamma 
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barnbibliotekarier som arbetar på olika typer av folkbibliotek. En specialkompetens som 

en barnbibliotekarie bör besitta och som Andersson och Ekbergs informanter nämner i 

uppsatsen är att en barnbibliotekarie hela tiden måste vara beredd på att bedriva 

uppsökande verksamhet och inte vara rädd att tala inför grupp. Slutligen är det av 

yttersta vikt att man har bra litteraturkännedom och att man har läst många av de böcker 

som ges ut. I likhet med Rydsjö, Elf och Walter säger även Andersson och Ekberg att 

barnlitteraturen är det som ses som hörnstenen i barnbibliotekariernas arbete och det är 

kring detta som de flesta arbetsuppgifter kretsar. Det är en klar fördel om man själv 

tycker om barnlitteratur så att man på ett bra och engagerande sätt kan förmedla 

litteraturen till användarna. Barnbibliotekarierna som intervjuas uppger att de ofta 

känner ett krav på att de måste ha läst alla böcker och att detta kan kännas pressande då 

det ges ut ett stort antal barnböcker varje år. Barnbibliotekarierna i studien menar dock 

att de har tappat mycket av sin kompetens inom informationssökning då denna så sällan 

används på barnavdelningen. (Andersson & Ekberg 2007, s. 43ff) 

 

Rosanne Cerny, Penny Markey och Amanda Williams har skrivit boken Outstanding 

library services to children - putting the core competencies to work på uppdrag av The 

Association for Library Service to Children (ALSC). Boken är en handbok över vilka 

kompetenser en barnbibliotekarie bör besitta. Cerny, Markey och Williams är noga med 

att påpeka att en barnbibliotekarie bör vara en god och aktiv lyssnare för att kunna 

avgöra vad det är användarna efterfrågar. Det är dock inte enbart i referenssamtalet som 

goda lyssnaregenskaper och en god kommunikationsförmåga krävs. I många fall är det 

barnbibliotekariens uppgift att tolka barnens behov och sedan föra deras talan i andra, 

större sammanhang. Det är även viktigt att en bibliotekarie kan uttrycka sig väl i skrift 

för att kunna förmedla vad man arbetar med och vill uppnå. (Cerny, Markey & Williams 

2006, s. 22ff). 

 

Cerny et al. påpekar liksom Walter hur viktigt det är att ha bra överblick över sitt 

bestånd och vad det innehåller. Detta innefattar även kunskaper om barn- och 

ungdomslitteratur samt andra medier. Författarna säger att boken fortfarande är det som 

utgör basen i biblioteket och att en bibliotekaries arbete ofta centreras kring bibliotekets 

samlingar. De skriver vidare att allmänheten ofta ser bibliotekarien som den som lånar 

ut böcker. De är dock noga med att poängtera att även om arbetet utgår ifrån 

samlingarna så gör en barnbibliotekarie mycket mer än att bara låna ut böcker. Som 

exempel nämner de programverksamhet, boksamtal och referensservice. (Cerny et al. 

2006, s. 33ff) I vilket skick beståndet är påverkar hur barnens ser på biblioteket och 

bibliotekarien. Författarna menar att om böckerna är i gott skick och står där de ska får 

barnen ett positivt intryck av såväl biblioteket som bibliotekarien. De säger även att 

yngre barn ofta tror att bibliotekarien har läst allting i beståndet och även om detta är en 

omöjlighet uppmanar författarna till att man åtminstone ha en viss uppfattning om vad 

böckerna behandlar. (Cerny et al. 2006, s. 43f) Olika typer av programverksamheter har 

blivit något som betecknar barnbibliotekariers arbete och om detta skriver Cerny et al. i 

bokens femte kapitel. De skriver att målet med de flesta programverksamheter är att 

föra samman barnen med bibliotekets olika material och introducera dem i vad 

biblioteket har att erbjuda. Barnbibliotekarier arbetar ofta mycket mer med program än 

andra folkbibliotekarier och sagoberättande och boksamtal har länge varit grundpelare i 

programverksamheten.(Cerny et al. 2006, s. 50f) 

 

I boken Barn frågar- kan biblioteket svara? konstaterar Lena Lundgren i sitt kapitel 

Inledning. Historik att en mycket viktig del i en barnbibliotekaries arbete är 
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referenssamtalet med barn. Hon skriver dock att många barnbibliotekarier inte talar om 

sina samtal med barn som just referenssamtal utan snarare använder ord såsom dialog 

eller faktasökning. Vidare skriver Lundgren att referenssamtalet ofta behandlas som en 

självklar del av biblioteksarbetet som det inte reflekteras mycket kring. Av denna 

anledning finns det heller inte mycket skrivet om just referenssamtalet med barn och 

ungdomar. Hon påpekar även att dokumentationen över de tidiga svenska 

barnbiblioteken och det arbete som utfördes där är ytterst bristfällig men att en viktig 

del av barnbibliotekariernas arbete var att stimulera barnens läslust. (Lundgren, 2000b, 

s. 10ff) 

2.2.2 Utbildning, professionell utveckling och status 

 

Virginia Walter hävdar att barnbibliotekarier ofta är praktiskt lagda och löser problem 

vartefter de uppstår. Hon menar dock att bibliotekarier i allt för liten utsträckning 

reflekterar över det egna arbetet och att detta till stor del kan bero på tidsbrist. Hon 

skriver att hela bibliotekariekåren måste föra en diskussion angående vad biblioteket 

och professionen ska och kan tänkas ha för betydelse för morgondagens barn. Om man 

inte själv är medveten om vad ens arbete innebär eller vad man förväntas uppnå är det 

svårt att förmedla ett budskap till allmänheten. Walter uppmanar därför hela 

professionen att föra en dialog angående institutionens värdegrund och framtidsplaner 

för att både biblioteket, dess personal och besökare skall veta vad man kan förvänta sig 

av institutionen. (Walter 2000, s. 108) 

 

Det krävs att utbildningen för bibliotekarier ändras skriver Walter. Hon förordar att det 

borde finns en utbildning som ger studenten de kunskaper som krävs för att arbeta som 

barnbibliotekarie idag. Hon skriver att det saknas lärare som är inriktade mot 

biblioteksservice till barn och unga och att detta kan vara orsaken till att utbildningen 

inte innefattar dessa element. Hon menar att det råder en brist på barnbibliotekarier med 

adekvat utbildning och att detta är oroande. Vidare diskuterar hon att barnbibliotekarier 

måste tänka på vilken bild av sig själva de sänder ut till sina användare då det är några 

av dessa användare som troligen kommer bli framtidens barnbibliotekarier. 

Barnbibliotekarier har sämre status än övriga bibliotekariegrupper och Walter ser 

samma mönster vad gäller forskning om bibliotek och biblioteksservice till barn och 

unga. Detta leder till att inte speciellt mycket publiceras inom ämnet som kan hjälpa 

yrket framåt. Författaren skriver att det finns en stor osäkerhet kring vad 

barnbibliotekarier egentligen gör och vad resultatet av deras arbete blir. Därför är det 

nödvändigt med mer forskning både för att bibliotekarierna själva skall kunna utvärdera 

sitt eget arbete och att allmänheten skall få en bättre uppfattning om biblioteket och 

bibliotekariers arbete. (Walter 2000, s. 117ff) 

 

Andersson och Ekberg skriver liksom Walter, att till skillnad från andra specialiseringar 

inom bibliotekarieprofessionen behöver man ingen utbildning för att bli 

barnbibliotekarie. Detta gör att erfarenhet genom praxis blir en mycket viktig 

komponent för att utveckla sin kompetens på området. Inom övriga 

bibliotekarieprofessionen ges mycket av kärnkompetensen inom den akademiska 

utbildningen och däri ligger en av de största skillnaderna mellan barnbibliotekarier och 

övriga bibliotekarier. Författarna anser att detta mycket väl kan vara en av orsakerna till 

varför barnbibliotekarier anses ha lägre status. När det finns en uppfattning om att vem 

som helst kan utföra de arbetsuppgifter man har, minskar automatiskt respekten och 

statusen för yrket. När informanterna i Andersson och Ekbergs studie ombads beskriva 
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sin egen uppfattning om barnbibliotekarier som yrkesgrupp skriver författarna att 

informanterna ofta skisserade fram en schablonartad bild av barnbibliotekarieyrket. 

Författarna menar att nedvärderande bilder av yrket ytterligare sänker dess status 

gentemot andra specialiseringar inom bibliotekarieprofessionen.  Flera av informanterna 

i undersökningen kände sig isolerade på sin barnavdelning och skulle vilja samarbeta 

mer med övrig bibliotekspersonal för att skapa någon form av gemensam yrkesidentitet, 

samtidigt som man vill arbeta mer barnbibliotekarier emellan för att ta del av varandras 

erfarenheter. (Andersson & Ekberg 2007, s. 49ff) 

 

Deltagarna i Andersson och Ekbergs undersökning menar att de kompetenser som man 

behöver som barnbibliotekarie inte är något man får genom sin akademiska utbildning 

utan något som man skapar och utvecklar på arbetsplatsen.  Informanterna menar även 

att den akademiska utbildningen är något som krävs för att få jobbet men att en 

bibliotekarieassistent i många fall kan utföra de arbetsuppgifter som barnbibliotekarier 

har då de akademiska kunskaperna sällan används. Hos sina informanter märker 

författarna även en tendens av att man som barnbibliotekarie lätt anammar den attityd 

och det arbetssätt som redan finns på arbetsplatsen istället för att försöka förnya de 

traditioner som finns. Deltagarna i studien påpekar att den största skillnaden mellan en 

folkbibliotekarie och en barnbibliotekarie ligger i att barnbibliotekarien har större fokus 

på litteratur och kulturförmedling framför informationssökning. (Andersson & Ekberg 

2007, s. 38ff)  

 

Barnbibliotekarier har ofta har låg status i samhället, i likhet med de flesta andra 

yrkesgrupper som arbetar med barn menar Rydsjö och Elf (Rydsjö & Elf 2007, s.167). 

Detta härleder författarna bland annat till att barnbibliotekets roll och syfte är oklart och 

att detta leder till en osäkerhet som även försvårar samarbete mellan biblioteket och 

andra institutioner. Det medför även att barnbibliotekariens status blir lidande då man 

inte vet vilka krav som bör ställas på personens kunskaper och kompetenser. (Rydsjö & 

Elf 2007, s.180f) 

 

Cerny et al. skriver om en viktig kompetens som rör alla bibliotekarier, nämligen 

professionalitet och professionell utveckling. Författarna skriver om vikten av att 

utvärdera den egna verksamheten och om att få fortbilda sig för att göra ett bra arbete. 

Man måste även se vad som hittills har gjorts inom yrket och hur det kan förbättras. 

Cerny et al. säger att barn ständigt kommer med nya utmaningar och att litteratur och 

medier för barn och unga ständigt förnyas vilket ibland gör det svårt att följa med i 

samma tempo. (Cerny et al. 2006, s. 77ff) Cerny et al. nämner att de anser att en bra 

barnbibliotekarie bör ha administrativa egenskaper samt att kunna driva 

barnavdelningen på ett sätt som gynnar barnen. Detta innebär bland annat att utöka 

samarbetet mellan olika institutioner men också att kunna utvärdera och vidareutveckla 

den egna institutionen. (Cerny et al. 2006, s. 12ff) 

 

Barnbibliotekarier måste skapa sociala nätverk och vara förespråkare för barn inom en 

bibliotekskontext och Cerny et al. skriver om hur viktiga dessa kärnkunskaper är. 

Författarna skriver att många inte inser att biblioteket måste marknadsföra sig själv för 

att få nya låntagare utan man lutar sig tillbaka på en lång tradition och en god service. 

Cerny et al. menar dock att detta inte räcker och att barnbibliotekarier därför måste 

jobba aktivt med att få till stånd samarbete med andra pedagogiska institutioner. Det är 

även viktigt att biblioteket positionerar sin plats i samhället och jobbar med uppsökande 

verksamhet. Författarna påpekar att det också är väldigt viktigt att lyssna på barnen och 
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deras önskemål för att kunna anpassa bibliotekets programverksamhet till användarnas 

verkliga behov. (Cerny et al. 2006, s. 68ff) 

 

2.2.3 Kunskap om barns liv 

 

Cerny et al. menar att en barnbibliotekarie måste kunna så mycket mer än att bara hålla i 

programverksamheten som är den delen av yrket som brukar få mest uppmärksamhet. 

Författarna hävdar att för att bli en skicklig barnbibliotekarie måste man älska att jobba 

med barn och att hela arbetet utgår från det intresset. Författarna föreslår även att en 

barnbibliotekarie bör ha någon form av pedagogikutbildning eller annan typ av 

erfarenhet som gör att man förstår barn, deras olika utvecklingsstadier och den kontext 

de lever i på ett bättre sätt. De menar att en viktig kärnkompetens ligger i att förstå sin 

användargrupp för att bättre möta deras behov. (Cerny et al. 2006, s. vff) Vidare skriver 

författarna att man som barnbibliotekarie bör ha stora kunskaper om sin användargrupp, 

i det här fallet barn. Författarna menar även att en barnbibliotekarie måste utveckla nära 

kontakter med såväl föräldrar som andra pedagogiska institutioner som är en del av 

barns liv. Författarna skriver att barnbibliotekarier måste fungera som språkrör för barn 

och deras behov och att det är bibliotekariens uppgift att informera pedagoger och andra 

vuxna om detta. (Cerny et al. 2006, s.1ff) 

 

Andersson och Ekberg skriver att informanterna i deras undersökning nämner flera 

specialistkompetenser eller kärnkunskaper det tycker är viktiga att ha när man arbetar 

som barnbibliotekarie, varav en mycket viktig är att man måste tycka om barn. Man 

måste även vara medveten om deras vardag och ta de frågor man får på allvar. Om man 

inte kan detta blir det svårt att planera och lägga upp verksamheten på ett sätt som 

gynnar alla. Andersson och Ekberg säger att den bild som bibliotekarierna i deras studie 

har på barn och deras värld är avgörande för hur de ser på sitt eget yrke och den roll de 

spelar. Författarna skriver vidare att de ser tendenser i sitt material som pekar på att 

barnbibliotekarier i större utsträckning än andra bibliotekarier måste kunna visa 

engagemang och kunnande i och om sin speciella användargrupp (Andersson & Ekberg 

2007, s. 43ff) Som tidigare nämnts skriver även Walter att en stor kunskap om barns liv 

och vardag underlättar det dagliga arbetet och kanske framförallt referenssamtalet 

(Walter 2000, s. 29f).  

 

2.2.4 Bemötande 

 

Andersson och Ekberg skriver att det är svårt att beskriva barnbibliotekariers speciella 

kompetenser då de privata egenskaperna och de man har i sin yrkesroll blir så tätt 

sammanflätade att det kan vara svårt att skilja dem åt. Mötet med människor och barn 

får sägas vara en av barnbibliotekariens huvudsakliga uppgifter och av denna anledning 

ligger också mycket av bibliotekariens kärnkompetens även i bemötandet och 

engagemanget man visar sin målgrupp. Andersson och Ekberg väljer att säga att 

barnbibliotekarier kan sägas ha en ”specialisering i engagemang”. (Andersson & Ekberg 

2007, s. 49ff) De får i sitt material fram förslag på hur en bra barnbibliotekarie bör vara 

för att på bästa sätt möta sin användargrupp. En viktig egenskap är att man inte bara kan 

sitta bakom sin lånedisk utan att man måste jobba mycket med uppsökande verksamhet 

och aktivt försöka engagera och entusiasmera barnen. För att lyckas med detta krävs det 

ofta att man har personlig erfarenhet av det man talar om och exempelvis har läst de 
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böcker man rekommenderar. Andersson och Ekberg tycker sig dock se att det i första 

hand är intresset för barnlitteratur som påtalas framför kunskapen om den. Det samma 

gäller användarna, intresset för barn betonas framför färdigheter man kan tillägna sig. 

Författarna kan även konstatera att den kunskapsbas som utbildningen samt övriga 

bibliotekarieprofessionen, vilar på stämmer dåligt överens med det faktiska arbete som 

barnbibliotekarier utför. (Andersson & Ekberg 2007, s. 67ff) 

 

Kerstin Rydsjö skriver i Referensarbete för barn - en litteraturöversikt som ingår i 

boken Barn frågar- kan biblioteket svara? att barns erfarenheter är avgörande för hur de 

uppfattar världen. Om barn upplever en bibliotekarie som vänlig och ett bibliotek som 

en trevlig plats återkommer de gärna. För varje positiv upplevelse är det större chans att 

barnet blir en återkommande besökare som trivs på biblioteket. Det personliga mötet 

mellan barnet och bibliotekarien är därför minst lika viktig som den fråga som barnet 

ställer. Hon menar även att bibliotekarier med fördel kan finna inspiration hos andra 

yrkesgrupper, exempelvis pedagoger. Att reflektera över det egna arbetet och 

dokumentera vad det faktiskt är man gör är något som kan föra yrket framåt och 

utveckla professionen skriver Rydsjö. (Rydsjö 2000, s. 29ff) 

 

I sin bok Outstanding library service to children säger Cerny et al. att som 

barnbibliotekarie måste vara bra på att kommunicera och uttrycka sig i olika 

sammanhang. Författarna skriver att en bibliotekaries kroppsspråk är avgörande vad 

gäller bemötande av barn. De skriver att många barn har stora svårigheter att gå fram till 

en främmande människa och be om hjälp. Det är därför viktigt att man hela tiden söker 

ögonkontakt med barnen och inte ser upptagen eller svårtillgänglig ut. Författarna 

uppmanar istället att man skall le och söka ögonkontakt med barn som cirkulerar i 

rummet. De säger även att skrivbord fyllt av böcker kan fungera som ett hinder och att 

det därför är bättre att ha ett rent och inbjudande skrivbord alternativt att röra sig fritt i 

rummet. Författarna skriver även att barn kan vara stökiga i biblioteket och att en 

barnbibliotekarie kan styra detta enbart genom att inge respekt med sitt kroppsspråk och 

inte visa rädsla inför barn. Vidare säger de att barn alltid ska få en chans att ändra sitt 

beteende och att hur man bemöter barn och unga är avgörande för hur dessa i 

fortsättningen betraktar biblioteket och bibliotekarien. (Cerny et al. 2006, s. 28ff) 

 

I boken Barn frågar- kan biblioteket svara?, i kapitlet Har referensarbetet blivit bättre? 

konkluderar Lena Lundgren återigen att det är viktigt att referenssamtal med barn ses 

just som en dialog och ett socialt möte där kommunikationen skall försöka föras på så 

lika villkor som möjligt. Lundgren skriver att ett vänligt bemötande och ögonkontakt 

med besökarna är grunden till att skapa ett lyckat möte med barnet. En 

förtroendeingivande kontakt måste skapas för att barnet skall känna sig tryggt och våga 

ställa sina frågor. En förutsättning för detta är att det är samma barnbibliotekarier som 

arbetar på avdelningen så att barnen känner igen personen bakom disken och kan skapa 

en kontakt med denna. Att barnbibliotekarier är kunniga om barn och ungas vardagsliv 

och livsvillkor är viktiga hörnstenar i arbetet skriver Lundgren. Hon förespråkar i boken 

att barnbibliotekarier måste få tid att förkovra sig inom barn- och ungdomslitteratur för 

att få den rätta kompetensen och genomföra ett referenssamtal som alla parter är nöjda 

med. Författaren skriver att det är viktigt att man som barnbibliotekarie är medveten om 

att man måste följa med ett barn i fråge- och sökprocessen på ett helt annat sätt än vad 

man gör med en vuxen. Vidare menar hon att informationsdisken är ett viktigt redskap i 

mötet med barnen. Många barn känner sig besvärade att gå fram till disken och fråga 

efter hjälp och det är därför bibliotekariens uppgift att se till att detta inte blir till ett 
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hinder. Lundgren menar att det hela kan avhjälpas genom att barnbibliotekarien rör sig i 

rummet eller utformar disken så att den inbjuder till kontakt. Lundgren menar även att 

biblioteket måste få vara en stressfri miljö där barnen i lugn och ro kan lära känna 

biblioteket och de som arbetar i det. (Lundgren, 2000a, s. 119ff) 

 

2.3 Stereotyper 

 

Nedan följer en genomgång av vad stereotyper innebär och varför vi använder dem. Här 

har jag valt att ta med forskning främst från USA då mycket forskning angående 

stereotyper kommer därifrån. Jag har kunnat se att samma mönster går att skönja även i 

de svenska magisteruppsatser jag har tagit del av och anser därför att samma 

stereotypiskt tänkande angående bibliotekarier såväl som barnbibliotekarier existerar i 

hela västvärlden. Senare i kapitlet går jag även in på bibliotekariestereotyper och deras 

betydelse och effekt på yrket. Jag tar med andra ord upp bibliotekariestereotyper som 

rör hela yrkesgruppen och inte enbart barnbibliotekarier. 

 

Perry R. Hinton skriver i sin bok Stereotyper, kognition och kultur från år 2000 att även 

om man påpekar för någon att en stereotyp är felaktig betyder inte det att den 

människan slutar tro att det finns en viss sanning i den stereotypa bilden. Om en viss 

uppfattning är tämligen utbredd i ett samhälle är det troliga att människor tolkar denna 

inställning som korrekt. Hinton skriver att stereotyper delvis baserar sig på vår kunskap 

om världen och att den kunskapen bland annat bottnar i våra egna erfarenheter. Detta 

räcker dock inte som förklaring till varför stereotypa bilder och förhållningssätt 

existerar. När vi människor vill ha information om något, vänder vi oss ofta till dem i 

vår närmaste omgivning för att få hjälp. Detta kan även leda till att om det inom ett 

samhälle eller en viss kultur råder en stark uppfattning och en samstämmighet rörande 

exempelvis en stereotyp är det lätt hänt att denna åsikt fortplantar sig och lever vidare. 

Den omgivande kulturens åsikter har ofta ett starkt inflytande över oss och Hinton 

menar att stereotypa föreställningar på detta sätt blir en naturlig del av vår vardag. Detta 

leder i sin tur till att människor får förväntningar angående hur vissa saker bör vara. 

Som exempel nämner Hinton att en bibliotekarie som har kläder av senaste mode inte 

stämmer överens med stereotypen och därmed inte våra förväntningar. Vidare skriver 

han att när vi stiger in i ett bibliotek och letar efter en bibliotekarie har vi vissa rådande 

uppfattningar om hur denna person skall se ut och bete sig för att kunna passa in i den 

mentala bild vi har av bibliotekarien. Om verkligheten inte stämmer överens med den 

bild man har kan det skapa förvirring men detta behöver inte innebära att man 

omvärderar den stereotypa bild man har. Vidare hävdar Hinton att stereotyper förser oss 

med färdiga förklaringar och förväntningar som gör att vi lättare kan hantera vår 

omvärld. Han skriver att en stereotyp ofta innebär och innehåller vissa egenskaper som 

man hänvisar till en människas personlighet. Detta gör att människor kan förklara 

handlingar och skeenden med hjälp av stereotyper vilket kräver mindre ansträngning än 

det annars hade gjort.  Ett exempel författaren nämner är att en bibliotekarie som 

stannar hemma från en fest, kan tänkas göra det av en mängd olika anledningar men om 

man utgår från en stereotyp förklarar man antagligen det hela med att bibliotekarier är 

inåtvända, tysta och tycker om att sitta hemma och läsa böcker. (Hinton 2003, s. 23ff) 

 

Människor kan kategoriseras på många skilda sätt och ges flera olika egenskaper. 

Hinton menar dock att omständigheterna avgör att vissa kategorier blir mer märkbara än 

andra. Han påpekar att när vi möter en person för första gången avgör vi genast 
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kategorier såsom längd, kön, ungefärlig ålder med mera. Andra saker som är vanliga att 

skapa kategorier utefter är kläder, frisyrer, smycken etcetera. Dessa typer av attribut är 

ofta lättillgängliga och kan avgöras med en enda blick. Vidare skriver författaren att vi 

ibland dock inte är intresserade av vad för slags människor personerna som vi möter är 

utan vill istället endast att de skall göra någonting för oss. Vi är intresserade av den roll 

de har och detta påverkar även hur vi uppfattar människor. Författaren menar att man 

skapar sig uppfattningar om andra människor utifrån den roll de har tagit i samhället.  

Som exempel nämner han att bibliotekarier arbetar inomhus med bland annat böcker 

och att miljön är lugn och tyst och innebär mycket stillasittande arbete. Av detta menar 

författaren att man förhastat kan dra slutsatsen att bibliotekarier inte är sportiga, att de är 

tysta och inåtvända och att de tycker om böcker. Då har en bild skapats utifrån en roll 

och inte utifrån hur man är som person eller vilket utseende man har. Hinton skriver att 

detta inte behöver betraktas som en stereotyp men att det blir en stereotyp när man antar 

att alla bibliotekarier är på ett visst sätt. (Hinton 2003, s. 51ff) 

 

2.3.1 Bibliotekariestereotyper 

 

Magdalena Håkansson har i sin uppsats Vem är egentligen bibliotekarien? En dammig 

bokmal eller en informationsexpert?: en explorativ undersökning om olika gruppers 

bild av bibliotekarien från 2003 undersökt vilken bild av bibliotekarien som finns hos 

tre olika grupper i samhället. De grupper hon har valt att studera närmare är forskare, 

personalchefer samt bibliotekarierna själva. Sin undersökning har hon genomfört genom 

en explorativ metod då hon anser att detta område inte har undersökts tidigare. 

Explorativ metod innebär att man inte är bunden vid en speciell teori utan skapar en 

egen metod som är anpassad efter det nya området man har valt att undersöka. 

Håkansson tittar närmare på vilka stereotyper som finns kring yrket och hur dessa har 

kommit att skapas. Sin undersökning baserar hon på teckningar föreställandes 

bibliotekarier som informanterna har fått rita.  Till detta har informanterna även skrivit 

en text på max 100 ord som beskriver bibliotekarien. Vissa av informanterna har 

författaren även fört informella samtal med för att få ytterligare material. (Håkansson 

2003, s. 5ff) 

 

Bibliotekarieinformanterna i Håkanssons studie nämner flera egenskaper som de anser 

att en bibliotekarie skall ha, bland annat att en bibliotekarie skall vara kunnig, 

serviceinriktad, vänlig och ha en positiv inställning till sitt jobb. Ett stort läsintresse bör 

också finnas liksom god datorvana. Det nämns även att man måste tycka om att arbeta i 

nära kontakt med människor. (Håkansson 2003, s. 33ff)  

 

Den andra gruppen informanter är forskare och i denna grupp beskrivs bibliotekarien 

bland annat som en ”bibliotekariepolis” som kräver in böcker efter vad informanten 

uppfattar som en allt för kort lånetid. Bibliotekarien uppfattas som en kvinna i 

medelåldern som är beläst, lugn och noggrann. Det finns även en bild av den stressade 

bibliotekarien som springer runt och är virrig. Håkansson skriver att vissa av forskarna 

såg bibliotekarien som ett hinder i sin forskning, bland annat på grund av korta 

lånetider. (Håkansson 2003, s. 38f) 

 

Bland de informanter i Håkanssons studie som är personalchefer anser man att 

bibliotekarien ofta är en kvinna som är mycket allmänbildad och tycker om att läsa. 

Egenskaper som glad, positiv, flexibel, hjälpsam, förvirrad och kulturintresserad nämns 
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och bibliotekarien beskrivs som en kvinna med glasögon. Enligt dessa informanter vill 

bibliotekarien ha ordning och reda och tyst omkring sig. Sociala kompetenser och ett 

nära samarbete med omgivningen är också egenskaper som informanterna påpekar.  

Bibliotekarien beskrivs också som någon som kan ha kofta på sig, har grått eller färgat 

hår, håret uppsatt och någon form av knutblus på sig. Håkansson säger att 

personalcheferna gav en väldigt nyanserad bild av bibliotekarien som visade att de hade 

inblick i vad en bibliotekarie gör och att det finns fler arbetsuppgifter än att låna ut 

böcker. Hon noterar även att det inom denna grupp existerade en positiv bild av 

bibliotekarien. (Håkansson 2003, s. 41ff) 

 

I sin studie finner Håkansson att det finns en mängd olika stereotyper som förknippas 

med bibliotekarien och att dessa ofta har historiska anor. Håkansson menar att 

stereotyper är ett hinder för yrkets utveckling och att en väg att befria sig från 

stereotypen är att stärka bibliotekariens identitet. Hon skriver även att stereotyperna 

framställer bibliotekarieyrket som något omodernt och föråldrad och att detta i 

förlängningen sänker yrkets status. Stereotypen visar ofta på att bibliotekarien är en 

kvinna och Håkansson menar att detta kan leda till att många män undviker att söka till 

bibliotekarieutbildningen och därmed förstärks stereotypen ytterligare. Hon ser det som 

ett problem att inte allmänheten har kunskap om eller insyn i det bibliotekarier gör. Hon 

säger också att man inom yrkesgruppen kan ändra den stereotypa synen genom sättet 

man bemöter sina användare på och genom den egna attityden. Vidare skriver hon att de 

stora pensionsavgångar som är i antågande innebär ett generationsskifte inom 

biblioteksvärlden och att denna kanske hjälper till att minska den stereotypa bilden av 

bibliotekarien som en äldre dam. (Håkansson 2003, s. 56ff) 

 

Utifrån det insamlade materialet som Håkansson fick av sina informanter ser hon ingen 

tydligt framträdande stereotyp bild av bibliotekarien. Författaren ser dock vissa 

stereotypa drag som framkommer i mycket av materialet och detta är att informanterna i 

huvudsak ser bibliotekarien som en kvinna som tycker om att läsa. Bibliotekarien 

ritades ofta hållandes i böcker eller med böcker i bildens bakgrund. Även datorn var ett 

redskap som var tätt förknippat med bibliotekarier. Hon skriver att bilden av 

bibliotekarien till största delen var positiv och att informanterna var medvetna om att 

den stereotypa bilden inte riktigt motsvarar verkligheten. (Håkansson 2003, s. 52f) 

 

Två år senare, 2005, skrev Louise Lindgren och Therese Nilsson Bibliotekarierna och 

bilderna av dem: en jämförande studie där författarna valt att genomföra kvalitativa 

intervjuer med sju folkbibliotekarier. Författarna ville få fram vilken syn 

bibliotekarierna hade på sig själva. I sin tidigare forskning har de tittat närmare på hur 

bibliotekarier framställs och sedan jämfört det med det resultat de själva har fått fram.  

Informanterna i deras studie anser att en bibliotekarie oftast framställs som en äldre dam 

med glasögon och knut i nacken. Hon har ofta intetsägande kläder och är sträng samt 

tråkig. Informanterna menar att bibliotekarier ibland betraktas som udda kufar men de 

tror att bilden av bibliotekarien är på väg att förändras. Egenskaper som informanterna 

tycker att en bibliotekarie skall ha är att de ska vara lyhörda, trevliga, serviceinriktade 

nyfikna, allmänbildade och ha en god kännedom om litteratur. (Lindgren & Nilsson 

2005, s. 40ff) 

 

Lindgren och Nilsson drar slutsatsen av sin tidigare forskning att bibliotekarien ofta 

porträtteras som grå, lugn, töntig och har stora kunskaper om allt. Vidare är det en 

kvinna med glasögon och hårknut som är mån om att ge låntagarna den bästa 
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litteraturen, utifrån hennes eget perspektiv. De skriver dock att alla bibliotekarier inte 

framställs som lugna och töntiga, en annan stereotyp bild är den arga bibliotekarien som 

i princip bestraffar sina låntagare. Lindgren och Nilsson menar att bibliotekarieyrket 

ofta porträtteras som en typ av livsstil och att den som är bibliotekarie inte har något liv 

utanför biblioteket. Författarna finner vissa likheter mellan de egna informanterna och 

bilden av bibliotekarien i den tidigare forskningen. De flesta av deras informanter var 

äldre och bar diskreta kläder samt var lugna till sättet. De finner dock inga tecken på en 

ytterst strikt klädsel eller hårknut hos sina informanter. De menar därför att 

bibliotekarieporträtteringar som förekommer går efter någon speciell form av kläd- och 

utseendekod som inte finns i verkligheten.  Lindgren och Nilson skriver att 

bibliotekarierna i studien uppfattar sitt yrke som allt annat än lugnt och stillsamt, då en 

vanlig arbetsdag kan innehålla en rad olika moment och aktiviteter. (Lindgren & 

Nilsson 2005, s. 59ff) Informanterna i studien menar att anledningen till den lite 

negativa och tråkiga stereotypa bilden som finns angående bibliotekarier har att göra 

med att människor vet för lite om bibliotekariers yrke och därför tar till stereotypa bilder 

som ligger nära till hands. (Lindgren & Nilsson 2005, s. 52) 

 

Rachel Singer Gordon skriver i sin bok The nextgen librarian´s survival guide bland 

annat om de stereotyper som existerar angående bibliotekarier och hur dessa kan ändras 

när nya bibliotekarier äntrar arbetsmarknaden. Singer skriver att de stereotypa bilderna 

som finns påverkar hur bibliotekarier ses på av allmänheten och att det ofta kan ha en 

negativ effekt på yrket. Hon menar att den stereotypa bilden av bibliotekarien som ofta 

finns i människors medvetande exempelvis leder till att bibliotekarier inte ses som 

kompetenta att hantera informationsflödet i dagens samhälle. Hon säger även att 

stereotyper skadar professionen i stort och att det kan vara svårt att motbevisa en bild 

som är djupt rotad.  Författaren hävdar dock att de yngre bibliotekarierna som är på väg 

ut i arbetslivet med största sannolikhet kommer att ändra den stereotypa bilden av 

bibliotekarier som idag finns hos många människor.  Detta härleder hon bland annat till 

det faktum att fler män väljer att läsa till bibliotekarier och att människor av olika 

etniciteter och kulturella bakgrunder studerar till bibliotekarier. Det leder i sin tur till att 

den stereotypa bilden av en vit, medelålders kvinna inte längre är lika gångbar. (Singer 

2006, s. 99ff)  

 

Den identitet man har både som privatperson och som bibliotekarie, är flytande och 

förändras hela tiden och om detta skriver Singer. Hon menar dock att man trots detta 

måste skapa en medvetenhet kring hur identiteten ser ut.(Singer 2006, s. xiif) Singer 

säger att de bibliotekarier som idag kommer ut i arbetslivet har en hel del hinder att 

övervinna, bland annat i form av stereotypa bilder av bibliotekarien som finns hos både 

biblioteksanvändare och bibliotekarier. Här menar författaren att de hon kallar den 

yngre generationen av bibliotekarier kan ha mycket att tillföra i form av nya idéer, 

teknikvana och en förmåga att bättre kunna relatera till bibliotekets yngre användare och 

jobba aktivt för att dessa skall komma till biblioteket. Med vilken attityd nya 

bibliotekarier går in i arbetslivet och vilka förändringar de är beredda att göra påverkar 

hur bibliotek och bibliotekarieyrket kommer att uppfattas under en lång tid framöver. 

(Singer 2006, s. 2) 

 

Singer finner i sin undersökning att många bibliotekarier känner sig begränsade inom 

sitt arbete av de stereotypa bilder som förekommer hos allmänheten. Det som upplevs 

som det största problemet är att användarna tycks anse att bibliotekariens främsta 

kompetenser ligger i att hitta böcker och att kompetenser inom mer teknologiska 
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områden saknas. Samtidigt visar resultatet att nyutbildade bibliotekarier bryr sig mindre 

om den stereotypa bilden som finns angående bibliotekariers kläder och utseende. 

Singer skriver att bibliotekariekåren är långt ifrån det enda yrket som det existerar vissa 

stereotypa bilder kring. Hon menar därför att det är viktigt att man kommer fram till på 

vilket sätt bilden skadar professionen och vad man kan göra åt det. Författaren skriver 

att man även måste vara på det klara med vad man vill ersätta den stereotypa bilden av 

en bibliotekarie med, annars finns det en risk att man bara byter ut en stereotyp mot en 

annan. (Singer 2006, s. 105ff) 

 

Singers undersökning visar att många av de yngre bibliotekarierna som kommer ut i 

arbetslivet upplever att de inte blir tagna på allvar på grund av sin ringa ålder och brist 

på erfarenhet eller det faktum att de törhända inte stämmer överens med den 

traditionella bilden av en bibliotekarie. Budskapet är med andra ord tudelat, dels 

upplevs de nyutbildade bibliotekarierna ofta som unga och mer i nivå med de yngre 

biblioteksbesökarna, men samtidigt upplevs det ibland som en nackdel då användarna 

inte känner att bibliotekarien har någon pondus. Studien visade även att det inte bara är 

användare som har fördomar om bibliotekarier utan att dessa även existerar 

bibliotekarier emellan. Yngre bibliotekarier uppfattade de äldre som lite teknikrädda 

och ovilliga till förändring medan de äldre menar att de nyutbildade bibliotekarierna 

anser att datorn innehåller alla svar och att servicen och mötet med människor blir 

lidande av detta. Det finns även en åsikt om att de yngre endast vill se det de lärt sig på 

utbildningen som det rätta och inte använda sig av andra metoder som baserar sig på 

exempelvis erfarenhet. Singer skriver att man först måste förstå hur bibliotekarier ser på 

varandra sinsemellan för att bättre förstå hur användarna uppfattar bibliotekets personal. 

(Singer 2006, s. 105ff) 

 

2.4 Sammanfattning av litteraturgenomgången 

 

Här sammanfattar jag kort de teman som har tagits upp i litteraturgenomgången. Under 

rubriken barnbibliotek har vi kunnat se att det inte alltid har varit en självklarhet att ha 

en barnavdelning och kunnig personal på biblioteket. Barns läsning har alltid stått i 

fokus när det gäller biblioteksverksamheten och är lika viktig idag. Nu liksom då 

arbetar biblioteket dessutom med uppsökande verksamhet av olika slag för att de barn 

som inte kan ta sig till biblioteket också skall ha möjlighet att ta del av vad biblioteket 

erbjuder. Bibliotekarien blir en av bibliotekets viktigaste resurser då hon eller han 

hjälper barnet eller dess målsman att hitta det som efterfrågas. Litteraturgenomgången 

visar också att de barn som får ett positivt intryck av biblioteket redan som barn med 

större sannolikhet använder biblioteket även som vuxna.  

 

För att utröna vad det är som utmärker en barnbibliotekaries arbete valde jag att 

fördjupa mig i litteratur som jag ansåg tog upp barnbibliotekariers speciella 

kärnkompetenser. Här ser vi att litteraturfrämjande arbete av olika slag skapar basen för 

en barnbibliotekaries arbete. Detta handlar bland annat om att utveckla referenssamtalet, 

ge boktips samt att hålla beståndet i ordning och uppdaterat så att det känns aktuellt för 

barnen. Egenskaper såsom att vara en god kommunikatör och lyssnare nämns även här. 

För att kunna genomföra ett bra referenssamtal med barn krävs det att man har god 

kunskap om deras liv och den värld de lever i. Bibliotekarien måste veta vad det sker för 

ändringar i barn och ungdomars liv och hur deras medievärld ser ut.  
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Det konstateras att allmänheten ofta ser bibliotekarien som den som lånar ut böcker men 

författarna försöker visa på att en bibliotekarie har många fler arbetsuppgifter. En 

barnbibliotekarie bör även ha ett stort mått av engagemang och försöka entusiasmera 

låntagarna. I litteraturgenomgången problematiseras det att det inte finns någon 

utbildning för den som vill bli barnbibliotekarie. Man förväntas skaffa sig den 

kunskapen som krävs på arbetsplatsen eller på sin fritid. Barnbibliotekarier anses också 

ha sämre status än övriga folkbibliotekarier och detta härleds bland annat till att det 

finns lite forskning kring biblioteksservice till unga, att syftet med arbetet och 

arbetsuppgifterna i sig är oklara samt att man reflekterar för lite kring det egna arbetet. 

Pedagogiska egenskaper, ett vänligt bemötande och ett personligt engagemang i barnen 

är kärnkompetenser som efterfrågas hos barnbibliotekarier. Att vara i nivå med barnen 

och ta deras frågor på allvar så ett förtroende skapas är också betydande 

kärnkompetenser får vi veta. En annan kompetens som är av yttersta vikt är bemötandet 

som barnen får. Flera författare skriver om vikten av en välkomnande attityd och ett 

kroppsspråk som inbjuder till interaktion. 

 

I nästkommande delavsnitt i litteraturgenomgången behandlas stereotyper och varför de 

uppkommer. Här får vi ta del av att människor har en tendens att använda stereotyper 

för att en viss åsikt är utbredd i den kultur man lever i. Vi människor har också en 

tendens att kategorisera vår omgivning för att göra den mer lätthanterlig och då är 

stereotyper att sätt att göra detta på. Hur är då en stereotyp bibliotekarie enligt 

litteraturgenomgången? Litteraturen pekar på att bibliotekarien ofta ses som väldigt 

beläst och kunnig om böcker men också tråkig, töntig och beläst i en negativ 

bemärkelse. Rent utseendemässigt beskrivs bibliotekarien som en äldre kvinna med 

glasögon. Genomgången visar dock att den stereotypa bilden så sakteligen börjar 

förändras när nya, yngre bibliotekarier äntrar arbetsmarknaden.  
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3. Metod och material 
 

Här presenteras vilka metoder jag har valt för att besvara mina frågeställningar. Jag har 

använt mig av flera olika metoder för att på ett fördelaktigt sätt ta del av mina 

informanters åsikter. I tidigare uppsatser som jag genomfört har jag arbetat både med 

enkäter och individuella intervjuer. Jag ansåg dock att enkäter med största sannolikhet 

skulle ge ett magert utfall med tanke på den ålderskategori jag valt. De personliga 

åsikterna och uttrycken skulle heller inte få samma plats vid en enkätundersökning och 

då jag tycker att detta är viktigt valde jag att använda mig av intervjuer som metod. Det 

material jag tog del av pekade på att fokusgrupper var ett gynnsamt sätt att genomföra 

intervjuer på och jag tog därför min utgångspunkt i detta. I mitt arbete på förskola har 

jag också kunnat se att barn ofta interagerar och diskuterar väl i grupp. Nackdelen med 

att använda intervjuer som metod till skillnad från enkäter är att min urvalsgrupp blir 

betydligt mindre och att jag därför får ett resultat som inte är generaliserbart. En önskan 

från min sida var att barnen skulle få ventilera sina åsikter utan en allt för stark styrning 

från min sida och jag ansåg att intervjuer var ett fördelaktigt sätt att genomföra detta på.  

3.1 Intervjuer 

 

För att på bästa sätt besvara mina frågeställningar har jag valt att genomföra intervjuer 

med barn. Dessa intervjuer var gruppintervjuer, även kallade fokusgruppsintervjuer. 

Gruppintervjuerna kompletterades sedan med intervjuer enskilt, eller om så önskades 

från barnens sida, två och två. Utöver detta har de barn som ville, även ritat teckningar 

som speglar deras syn på bibliotekarien. Dessa teckningar fungerade i vissa fall som en 

plattform att starta intervjun ifrån men har i övrigt inte kommenterats av barnen själva.  

3.1.1 Att intervjua barn 

 

Elisabeth Doverberg och Ingrid Pramling Samuelsson är båda framstående inom 

pedagogikfältet med en mängd utgiven litteratur som främst fokuserar på barn. I Att 

förstå barns tankar- metodik för barnintervjuer som gavs ut år 2000, behandlar 

författarna viktiga aspekter att ta i beaktande när man intervjuar barn. Doverborg och 

Pramling Samuelsson skriver att barn tänker på ett för dem oreflekterat sätt som baserar 

sig på barnens tidigare erfarenheter och upplevelser av olika situationer. Vidare skriver 

författarna att om man vill ta reda på vad och hur barn tänker är det viktigt att man 

utsätter barnen för situationer där det krävs att barnen reflekterar. Författarna skriver att 

vi tar mycket av det som händer i vår vardag för givet och inte reflekterar kring detta 

men det är inte självklart att barn och vuxna har samma perspektivtagande och detta är 

något man måste ta hänsyn till när det gäller barn. (Doverborg & Pramling Samuelsson 

2000, s. 16ff) De skriver att det inte endast är frågorna och hur dessa formuleras som är 

viktiga att tänka på när man intervjuar barn. Även andra aspekter som exempelvis 

rummet man befinner sig i och vilken kontakt man lyckas skapa med barnet är minst 

lika viktiga. Författarna genomförde i sin studie intervjuer med enskilda barn som var 

mellan 2-8 år och intervjuerna pågick mellan 5 och 35 minuter beroende av barnets 

ålder och uthållighetsgrad. Vidare säger författarna att det är viktigt att man har skapat 

en relation till barnen och den barngruppen man skall intervjua. Detta gör att man inte är 

en okänd person för barnen och att de öppnar sig mer än inför en total främling. Ett 

förtroende skapas även genom att man verkligen tar sig tid till att lyssna på vad barnen 
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säger och försöker förstå det utifrån barnens perspektiv. Samtalsmarkörer såsom 

humningar och leenden som visar att man är med i samtalet är viktiga, då de får barnen 

att känna sig betydelsefulla och uppmuntrar till fortsatt samtal. Doverborg och Pramling 

Samuelsson säger också att intervjusituationen förbättras om barnen hela tiden är 

medvetna om vad intervjun går ut på. Man bör därför berätta vad intervjun skall handla 

om och av vilken anledning man genomför intervjun. (Doverborg & Pramling 

Samuelsson 2000, s. 25ff) 

 

Doverborg och Pramling Samuelsson menar att när man inleder en intervju med barn 

bör man ta sin utgångspunkt i en situation eller händelse som barnen känner igen sig i 

och kan relatera till. En konkret händelse gör att barnet kan börja samtala kring något 

som känns tryggt och man kan sedan leda in samtalet på mer abstrakta ämnen. 

Doverborg och Pramling Samuelsson menar att övergripande frågor med fördel varvas 

med mer specifika när man intervjuar barn. De skriver vidare att det kan underlätta för 

barnen att berätta om de får rita och skriva ner sina tankar och sedan tala kring det de 

har åstadkommit. (Doverborg & Pramling Samuelsson 2000, s. 35ff) Som intervjuare 

måste man vara helt på det klara med vad som är målet med intervjun.  När man 

använder sig av övergripande frågor krävs det att man i större utsträckning följer upp 

det barnen säger och försöker tolka resultatet. Det är även större risk att barnen börjar 

samtala kring teman som ligger utanför det man önskar undersöka. Detta kan dock vid 

ett senare tillfälle visa sig ha betydelse för intervjun då man får större förståelse för 

barnen och deras föreställningsvärld. Doverborg och Pramling Samuelsson skriver att 

när man intervjuar barn är vägen till svaren minst lika viktigt som svaret i sig. 

(Doverborg & Pramling Samuelsson 2000, s. 41ff) 

 

3.1.2 Fokusgruppsintervjuer 

 

För att få en inblick i barn och ungas uppfattning om bibliotek och bibliotekarier har jag 

valt att genomföra fokusgruppsintervjuer. Anledningen till att valet föll på 

fokusgruppsintervjuer som intervjumetod var flera. Jag har tidigare arbetat på förskola 

och har då sett klara tendenser till att diskussioner i grupp ofta blir mer givande än 

samtal med enskilda barn. Barnen utvecklar ofta sina tankar i samspel och enligt min 

åsikt verkar de flesta barn ha lättare för att samtala i grupp än enskilt. Då jag bland 

annat vill undersöka barnens syn på bibliotekarien och biblioteket är det viktigt att jag 

som intervjuande, blivande bibliotekarie, inte styr barnen för mycket i mina frågor. Jag 

tror att den risken minskar avsevärt vid fokusgruppsintervjuer då intervjuaren eller 

moderatorn inte alls får lika framträdande roll som vid individuella intervjuer. Viktoria 

Wibeck skriver i Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som 

undersökningsmetod att fokusgruppsintervjuer är en lämplig metod att använda om man 

vill minska intervjuarens styrande roll, då man i en fokusgrupp inte behöver ställa 

samma mängd frågor för att hålla samtalet vid liv. Fokus ligger istället på 

gruppdeltagarna och den diskussion som skapas i gruppen.(Wibeck 2000, s. 42) 

 

Det finns flera olika sätt att strukturera upp en fokusgruppsintervju på och man måste 

redan på planeringsstadiet vara medveten om vilken typ av fokusgrupp man vill ha. 

Wibeck talar om att man kan skilja på strukturerade och ostrukturerade 

fokusgruppsintervjuer. Vid strukturerade intervjuer får moderatorn en tämligen stor roll 

och styr deltagarna efter de frågeställningar som han/hon vill ha besvarade och att dessa 

med fördel kan användas om det som behandlas är ett känsligt ämne. Moderatorn kan 
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vid en strukturerad intervju även ha större inflytande över att alla deltagare kommer till 

tals. Det är även lättare att se till att diskussionen inte kommer in på irrelevanta sidospår 

och att det man verkligen vill ha reda på tas upp i diskussionen ur olika aspekter. 

Samtidigt kan man som moderator tvinga in deltagarna i åsikter som egentligen inte är 

deras egna utan påverkas av det moderatorn säger. Moderatorns egen förförståelse kan 

lätt lysa igenom vid en för strukturerad intervju och dennes åsikter fortplantas därmed 

till deltagarna och andra åsikter kan hamna i skymundan. Wibeck säger att en klar 

fördel med ostrukturerade fokusgruppsintervjuer är att deltagarnas verkliga åsikter och 

intressen framträder i högre grad än vid en strukturerad intervju.  Man kan då även 

upptäcka vilka aspekter av ämnet deltagarna spontant samtalar mer kring och vilka som 

inte ses som lika relevanta. Analysarbetet kan försvåras av en ostrukturerad intervju, då 

man inte kan kategorisera materialet utifrån färdiga frågor. Andra fördelar är dock att 

nya aspekter och ämnen som man som forskare inte hade reflekterat kring kan komma 

upp till diskussion. (Wibeck 2000, s. 45f) Då jag skall intervjua barn tror jag att risken 

att påverka dem till ett beteende som de tror att jag som moderator förväntar mig är 

ännu större än vid arbete med vuxna deltagare. Av denna anledning vill jag genomföra 

en ostrukturerad intervju där barnens tankar får ta stor plats. Wibeck skriver även att 

man inte behöver hårdra de båda inriktningarna utan att många intervjuer hamnar i ett 

slags mellanläge. (Wibeck 2000, s. 47f) 

 

Wibeck diskuterar i vilket förhållande gruppdeltagarna bör stå till varandra och vad 

detta innebär för intervjuns utformning och det resultat som framkommer. Hon skriver 

att om deltagarna inte alls känner varandra innan intervjun, finns det en risk för att de 

mindre talföra blir ännu tystare. Det finns därför flera fördelar med att använda redan 

existerande grupper och några av fördelarna är att det är lättare att rekrytera informanter 

och att de då är mer avslappnade vilket kan leda till livligare diskussioner. Samtidigt 

finns det en risk för att deltagarna känner varandra för väl och att ett slags internt 

samförstånd skapas där vissa deltagare vänder sig till varandra istället för till hela 

gruppen. Wibeck menar trots detta att fördelarna överväger nackdelarna med att 

använda sig av redan existerande grupper. (Wibeck 2000, s. 52f) Wibeck skriver att det 

är viktigt att vara medveten om att ju fler deltagare man väljer att rekrytera desto mindre 

utrymme får var och en och risken är att endast de mest talföra tar upp 

samtalsutrymmet. Hon menar att en fokusgruppsintervju inte bör bestå av färre än fyra 

och inte fler än sex deltagare. Vid för stora grupper finns dessutom en risk för att 

personerna i gruppen börjar tala sinsemellan istället för att delge hela gruppen sina 

åsikter. (Wibeck 2000, s. 50) Wibeck menar att det ibland kan vara svårt att få igång 

samtalet i gruppen och hon menar av denna anledning att man med fördel kan använda 

sig av någon typ av stimulansmaterial. Detta kan vara olika typer av material kring det 

ämne man önskar diskutera men hon är noga med att poängtera att stimulansunderlaget 

inte skall ge deltagarna färdiga svar utan istället fungera som en typ av 

diskussionsöppnare. (Wibeck 2000, s. 66f)  

 

I artikeln Hearing children´s voices: methodological issues in conducting focus groups 

with children aged 7-11 years som publicerades 2002 skriver Myfanwy Morgan, Sara 

Gibbs, Krista Maxwell och Nicky Britten att forskningsvärlden börjar bli allt mer 

medveten om vilket inflytande barns åsikter kan ha på forskning och vilka rättigheter 

barn har. Författarna har genomfört flera fokusgruppsintervjuer med barn och ger med 

erfarenhet av dessa, råd angående fokusgruppsintervjuer med barn. I artikeln framhåller 

författarna fokusgruppsintervjuer som en barnvänlig forskningsmetod så länge den 

bedrivs inom rätt former. De skriver även att fokusgrupper som forskningsmetod har 
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ökat avsevärt under de senaste åren, men att det finns mycket litet skrivet om hur 

fokusgrupper med barn bör genomföras. Författarna menar i likhet med Wibeck att det 

ideala antalet deltagare i grupperna bör ligga mellan fyra och fem deltagare då det vid 

fler deltagare ofta blir svårt att engagera barnen tillräckligt, samt att ljudnivån ibland 

blir för hög, vilket kan försvåra transkriberingen. Morgan et al. menar att maktbalansen 

mellan moderatorn och deltagarna är speciellt viktigt att ta hänsyn till när man arbetar 

med barn, då barn ofta har en tendens att se den vuxna som en auktoritet. Detta innebär i 

förlängningen att svaren påverkas, då barnet känner ett tvång att ge det svar som anses 

som korrekt av auktoriteten. Vidare skriver Morgan et al. att om intervjuerna genomförs 

i en skolmiljö känner barnen antagligen av detta tvång ytterligare. För att motverka att 

barnen upplever ett maktförhållande är det en fördel om man använder barnens namn 

när man tilltalar dem och även anpassar sitt språk efter deras nivå. Morgan et al. skriver 

att detta inte är något man kan förbereda utan att man får läsa av situationen när 

intervjun äger rum. (Morgan et al. 2002, s. 5ff) 

 

Morgan et al. skriver i likhet med Wibeck att olika typer av stimulansmaterial kan vara 

att föredra vid en fokusgruppsintervju, speciellt när det är barn som intervjuas.  Morgan 

et al. menar att barn som är tystlåtna kan uttrycka sig bättre genom andra 

kommunikationskanaler såsom att rita eller skriva och sedan samtala kring materialet.  

Morgan et al. skriver att det är svårare att utforma relevanta frågor när man intervjuar 

barn, då barn och vuxnas förståelse av världen ibland skiljer sig markant åt.  Vidare 

skriver författarna att när man arbetar med vuxna kan man frångå problemet med en 

bristande förförståelse genom att ställa öppna frågor. Detta kan dock fungera mindre bra 

med barn då öppna frågor kan vara svårare att relatera till egna erfarenheter och 

konkreta händelser.  Morgan et al. skriver att man därför bör vara noga med att 

konkretisera frågorna och göra dem begripliga för barnen så att barnen har möjlighet att 

svara på det moderatorn vill veta.  Man bör därför vara beredd att ändra såväl frågor 

som vokabulär utifrån den grupp med barn man för tillfället intervjuar.  Vidare menar 

Morgan et al. att barn även kan vara motvilliga att svara på frågor som kan ses som 

självklara och som barnen uppfattar att den vuxne redan kan svaret på. (Morgan et al. 

2002, s. 9ff) 

 

Det finns olika sätt att dokumentera en fokusgruppsintervju på. Vid traditionella 

intervjuer spelar man vanligen in intervjun på band eller för minnesanteckningar. 

Problemet med att spela in deltagarna på band vid fokusgruppsintervjuer är att det 

ibland kan vara svårt att avgöra vem som säger vad. Röster kan låta väldigt snarlika på 

band och om alla i gruppen råkar vara av samma kön försvåras uttolkningen ytterligare. 

För att avhjälpa detta är det en bra metod att använda videokamera, men med detta val 

följer naturligtvis en rad aspekter rörande såväl hur deltagarna reagerar på att de spelas 

in till de etikbaserade aspekterna. Wibeck skriver att varje gång vi som forskare är 

närvarande i en grupp påverkas gruppen av det.  Hon menar därför att kamerans effekt 

på deltagarna inte torde överstiga forskarens. Hon skriver dock att det är viktigt att ett 

resonemang förs angående kamerans inverkan på resultatet. (Wibeck 2000, s. 80). Jag 

valde att använda mig av videokamera då jag ansåg att de positiva effekterna hade ett 

övertag jämfört med de negativa. Jag ville också veta att jag med säkerhet kunde avgöra 

vem som sade vad under intervjun. 

 

Vilken reliabilitet och validitet uppnår man då genom fokusgruppsintervjuer? När det 

gäller intervjuer överlag är det alltid svårt att garantera att andra forskare kan uppnå 

samma resultat eftersom människors åsikter ständigt skiftar. Det är därför viktigt att 
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tydligt synliggöra hur man har gått tillväga när man har analyserat sitt material och 

vilken förförståelse man har, då detta påverkar vilket resultat man kommer fram till. 

Wibeck skriver att en fokusgruppstudies reliabilitet kan öka genom att två eller flera 

forskare analyserar resultatet och ser vilka likheter och skillnader som förekommer. 

Wibeck menar dock att det kan vara svårt att finna en person som är villig att lägga ner 

den tiden på någon annans material. Validitet innebär att man i sin studie verkligen 

undersöker det man har angett att man skall studera. Wibeck säger att det vid 

fokusgrupper alltid finns en viss risk för att deltagarna påverkas av grupptryck eller att 

de säger det de tror väntas av dem. Detta påverkar naturligtvis trovärdigheten och är 

något som är svårt att undvika från moderatorns sida. Ytterligare faktorer som påverkar 

validiteten är huruvida studien genomförs på en plats där deltagarna känner sig trygga 

eller ej. Vidare skriver författaren att man som forskare måste försöka bedöma om man 

kan lita på sina informanters uttalanden samt se till informanternas kontext och vardag. 

Vid analysen måste man därför ta hänsyn till om deltagarna verkade avslappnade i 

sammanhanget och hade möjlighet att uttrycka det de önskade, om så inte är fallet 

påverkas studiens validitet. (Wibeck 2000, s. 119ff)  

 

3.2 Hermeneutik 

 

För att analysera mina informanters utsagor och ha möjlighet att jämföra dessa med den 

tidigare forskningen, har jag valt att använda mig av hermeneutiken som analysredskap.  

Hermeneutiken är ett analysverktyg som tillåter forskaren att tolka empiri och dela in 

dessa i passande kategorier. Om detta skriver Maria Nyström som arbetar vid 

Högskolan i Borås. Nyström menar att ett mål med den kvalitativa forskningen ofta är 

att tolka den livsvärld som ens informanter ger uttryck för. Med detta menar hon att den 

forskare som har en hermeneutisk ansats strävar efter att beskriva hur informanterna 

kommunicerar och erfar det man vill undersöka. Vidare säger hon att hur vi upplever 

vissa saker och även hur dessa tolkas är starkt bundet till vår kultur och att man måste 

vara medveten om detta när man analyserar. Nyström säger att hermeneutiken och dess 

tankesätt har blivit relativt vanligt att använda sig av vid empiriska studier där 

tolkningen står i fokus. Hon menar dock att det inte finns någon standardiserad mall för 

hur man på bästa sätt skall använda hermeneutiken som analysverktyg utan att man 

måste utgå från vissa grunder och sedan finna sin egen väg. Det är viktigt att man som 

forskare är medveten om sin egen förförståelse och hur denna kan påverka såväl 

forskningsfrågor som analys och resultat. Nyström menar att om man funderar över sin 

förförståelse och hur den kan påverka resultatet redan när forskningsfrågorna formuleras 

så ökar måttet av trovärdighet på analysen. För att ytterligare öka trovärdigheten och 

skilja mellan tolkningar vi gör varje dag och vetenskapliga tolkningar ställer Nyström 

upp ett antal principer som kan vara bra att följa när man analyserar med hjälp av 

hermeneutiken. Hon säger att man kan använda sig av teorier som en form av nycklar 

för att med hjälp av hermeneutiken få fram ny kunskap. Som forskare kan man även 

använda sig av tidigare forskning inom området och relatera detta till den egna studien 

för att finna andra vägar och göra nya upptäckter. En annan analysmöjlighet är något 

som Nyström kallar strukturanalys. Detta innebär att man läser igenom texten och 

försöker få fram det som är dolt. Man för sedan ihop de delar man tycker har vissa 

beröringspunkter med varandra. Förenklat sett kan man säga att det innebär att försöka 

strukturera upp sin text utifrån vissa teman som inte är givna på förhand. (Nyström 

2008, s. 125ff) 
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Författaren skriver att hermeneutiken är lämplig att använda sig av om man tycker sig se 

data mellan raderna på det informanterna säger. Nyström talar om att en stor del av 

resultaten kan ligga ”dolt under ytan” och i dessa fall är hermeneutiken en bra metod att 

använda sig av för att plocka fram detta. (Nyström 2008, s. 141f) 

 

Nyström påpekar även att de tolkningar man gör på intet sätt avspeglar hela 

verkligheten. Istället ger man mening åt det man valt att studera och detta i sig är en 

valid tolkning men det innebär inte att det resultat man får fram är generaliserbart. Det 

som skänker validitet till en tolkning är att delar och helhet hänger ihop på ett logiskt 

sätt och att delar av tolkningen inte motsäger varandra. Vidare säger hon att man som 

forskare måste lita på sin egen förmåga att både vara självkritisk och i viss mån kreativ i 

sina tolkningar. Nyström rekommenderar att analysarbetet av empirin inleds med att 

man först läser igenom och bekantar sig med sitt underlag för att kunna få en överblick 

av materialet. Utifrån detta kan man sedan göra preliminära tolkningar och bedömningar 

av vad analysen skall grundas på. Hon menar att denna första tolkning ofta har stor 

förankring i vad forskaren har för förförståelse. Sedan kan tolkningen ta vid och denna 

ser naturligtvis olika ut beroende på vilken metod forskaren väljer. (Nyström 2008, s. 

131ff) 

 

3.3 Bildspråk och semiotik 

 

För att få en större förståelse för hur man tolkar och analyserar bilder av olika slag har 

jag valt att fördjupa mig i litteratur som tar upp bildspråk och bildanalys. Jag har även 

funnit att semiotiken är en lämplig metod att använda sig av när jag vill analysera de 

teckningar som mina informanter har ritat.  

 

Yvonne Eriksson och Anette Göthlund skriver i sin bok Möten med bilder om hur bilder 

kan tolkas som ett sätt att kommunicera och ett språk i sig. De vill dock inte säga att 

bildspråk och skriftspråk är samma sak utan väljer att kalla det två olika symbolsystem, 

där båda är lika värdefulla och kan ge oss lika mycket information, fast på olika sätt. 

Valet av vilket symbolsystem man använder beror helt på vilket man finner bäst 

passande i den situation man befinner sig i. Det muntliga och skriftliga språket kan 

tolkas på många sätt, då det innehåller en mängd olika symboler och det samma gäller 

bildspråket. Eriksson och Göthlund säger att när vi ser en bild för första gången 

påverkar de mentala bilder som vi har av fenomenet sedan tidigare, hur vi tolkar bilden. 

Vad vi har för erfarenheter sedan tidigare av det bilden föreställer och hur dessa 

överensstämmer med bilden framför oss är en viktig del i tolkningsprocessen av bilder. 

Det är dock inte enbart våra personliga erfarenheter som ligger till grund för hur vi 

möter en bild utan även de uppfattningar som finns i den kultur vi lever i, påverkar vårt 

tankesätt. (Eriksson & Göthlund 2004, s. 17ff) 

 

Eriksson och Göthlund skriver att de konventioner och normer som finns i samhället 

kan göra att vissa saker och bilder konserveras och att dessa normer gör att stereotyper 

skapas. Även om vi är medvetna om att exempelvis alla bibliotekarier inte har glasögon 

så finns den bilden i vårt medvetande och återskapas genom att vi i många fall utgår 

från den. Författarna säger att vissa fenomen har fått ett slags typutseende och att vi hela 

tiden utgår ifrån detta typutseende. De säger att detta utseende ofta skapas genom att vi 

utsätts för en mängd olika bilder genom hela livet och att det ofta finns vissa regler och 

konventioner man utgår från när dessa bilder skapas. Genom varje avbildning som 
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skapas som innehåller dessa typ- och ibland stereotypa drag fortlever den i människors 

medvetande. Författarna skriver också att gemene man ofta har svårt att bryta invanda 

mönster och tänka i nya banor och att det är en av anledningarna till att stereotypa bilder 

är så livsdugliga. (Eriksson & Göthlund 2004, s. 133f) De är dock noga med att 

kommentera att språket kan förvanska bildupplevelsen. Språket kan förändra bildens 

innehåll beroende på vad vi väljer att ta fasta på och vad vi utelämnar när vi gör om 

bilden till ett nytt symbolsystem. Vår förförståelse gör att människan relativt lätt kan se 

vad en bild föreställer, men hur man sedan väljer att förklara bilden skiljer från individ 

till individ. Eriksson och Göthlund menar att ingen utsaga om en bild kan ses som den 

enda korrekta, utan bilder kan tolkas i all oändlighet. (Eriksson & Göthlund 2004, s. 

159f) 

 

Semiotiken undersöker hur vi människor kommunicerar med varandra och hur vi skapar 

mening av vår omvärld. Från början var semiotiken en språklig vetenskap som helt 

riktade in sig på skriftlig och muntlig kommunikation, men idag används semiotiken 

även för att undersöka och analysera exempelvis bilder och konstverk. Semiotiken utgår 

från att vi människor kommunicerar med varandra via olika typer av tecken och att 

dessa tecken bär på en mening som man via semiotiken kan tolka. Inom semiotiken 

menar man att människan även kan kommunicera via artefakter, som exempelvis en bild 

och att dessa alltid bär på ett budskap till betraktaren. Eriksson och Göthlund skriver att 

trots att det finns många läror inom semiotiken kan man utgå ifrån att bilden i sig är ett 

tecken som består av ett uttryck och ett innehåll. Man frågar sig vad bilder föreställer 

och representerar och om sättet den framställs på är avgörande för hur den uppfattas. 

Bildens tecken betyder någonting och det är upp till betraktaren att avgöra vad. Detta 

gör man genom att analysera bildens tecken eller komponenter i relation till varandra 

och var för sig. Beroende på vad det är för bild måste man även sätta in bilden i sitt 

sammanhang. För att göra detta måste man ta i betraktande i vilket typ av samhälle 

bilden är tillkommen i och vilka kulturella konventioner som råder där. Detta är en del 

av bildens kod som vi måste luckra upp för att helt förstå bildens innehåll. (Eriksson & 

Göthlund 2004, s. 35ff) 

 

Hasse Hansson, Sten-Gösta Karlsson och Gert Z Nordström har samtliga varit 

verksamma inom bildforskning och bildpedagogik sedan 1970-talet och har tillsammans 

skrivit boken Seendets språk – exempel från konst, reklam nyhetsförmedling och 

semiotisk teori. I sin bok skriver de att när vi ser på en bild ser vi bildens 

grundbetydelse men vi får även associationer utifrån exempelvis tidigare erfarenheter. 

Inom semiotiken kallar man tecknets kärnbetydelse för denotation. De associationer 

man får brukar kallas för konnotation och är ofta beroende av det samhälle vi lever i. 

Vad vi gör för tankekopplingar beror på vilka tidigare erfarenheter vi har och vilka 

normer som omger oss. En bild som inte rymmer speciellt många detaljer på den 

denotativa nivån kan starta processer hos betraktaren som gör att den blir rik på den 

konnotativa nivån. (Hansson et al. 2006, s. 28ff) 

 

Eriksson och Göthlund skriver att en bildanalys inte är en rationell och objektiv process 

utan att den innehåller både subjektivitet och känslor men genom att använda 

semiotiken kan man bryta ner bilden och bättre förstå dess uppbyggnad och vilka 

värderingar som gömmer sig därunder. (Eriksson & Göthlund 2004, s. 43) 

 

Hansson et al. ställer i sin bok upp en lathund för analys av bilder. Denna lathund består 

av tio punkter men författarna poängterar att man kan använda de punkter som passar 
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det aktuella analysobjektet och att punkterna mer fungerar som en vägledning. Jag har 

här valt att ta upp de punkter som är aktuella för min studie.  

 

 Välj ut ett meddelande – bild, bild/text, filmsekvens etc. för analys 

 Prova olika analysobjekt – ska meddelandet relateras till sändare, mottagare 

eller till den som analyserar. Det innebär också att notera vad som skiljer 

inre kontext från yttre 

 Håll isär analysobjekt från eventuellt undersökningsobjekt 

 Beskriv analysobjektets denotativa/manifesta nivå. Beskriv bild och 

eventuell text var för sig och i samordning. 

 Undersök analysobjektets konnotativa/latenta nivå 

 Ta slutligen ställning till analysobjektet och eventuell plats i en diskurs.  

 

 (Hansson et al. 2006, s. 167f) 
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4. Resultatredovisning och analys 
 

I detta avsnitt presenteras det resultat jag har kommit fram till genom mina olika 

undersökningsmetoder, det vill säga, fokusgruppsintervjuer, individuella intervjuer samt 

teckningar. Jag skriver även om hur jag har gått tillväga när jag har analyserat mitt 

material.  

 

4.1 Genomförande av intervjuer 

 

I följande avsnitt presenteras hur jag gick till väga när jag genomförde mina intervjuer. 

Innan intervjuerna genomfördes hade jag skapat en intervjuguide med teman som 

behandlar barnens syn på bibliotek och bibliotekarier. Intervjuguiden användes som en 

punkt att utgå ifrån men frågorna varierade mellan de olika grupperna och 

konstellationerna. Jag ville ha en flexibel intervjuform som anpassades efter det barnen 

tog upp och valde att fördjupa sig i. Frågorna ställdes inte alltid i samma ordningsföljd 

och nya frågor tillkom i vissa fall. Frågorna tog sin utgångspunkt i faktiska upplevelser 

för att göra frågorna mer konkreta och aktuella för barnen. I utformandet av manualen 

följde jag Doverborg och Pramling Samuelssons råd om att inleda med konkreta saker 

för att sedan föra in intervjun på mer abstrakta företeelser (2000, s. 35ff). Jag inledde 

intervjuerna med att samtala kring biblioteksbesök som barnen hade gjort och som de 

fick relatera kring och förde sedan intervjun vidare in på andra ämnen. Jag anser att jag 

genom min tidigare bakgrund på förskola har viss erfarenhet av att interagera och 

kommunicera med barn och denna erfarenhet pekar på att en ostrukturerad intervju är 

ett fördelaktigt angreppssätt att använda sig av. Samtliga av de informanter som deltog i 

min undersökning var flickor och detta kan naturligtvis ha inverkan på det resultat som 

framkommer av intervjuerna. När jag insåg att alla mina informanter var flickor 

funderade jag på vad detta kunde ha för betydelse för undersökningen och hur jag skulle 

gå vidare. Då könsurvalet inte var medvetet beslutade jag mig dock för att inte fördjupa 

mig i genusfrågor i denna uppsats utan ser istället informanternas utsagor som 

personliga åsikter som förhoppningsvis inte i första hand är färgade av informanternas 

kön. Oavsett om resultatet påverkas eller ej framförs ändock informanternas åsikter om 

bibliotek och bibliotekarier vilket är uppsatsens mål. 

 

4.1.1 Fokusgrupper 

 

De båda fokusgruppsintervjuerna genomfördes på två fritidshem i en kommun där jag 

tidigare arbetat som vikarierande barnskötare och av denna anledning hade god kontakt 

med fritidshemmens personal. Vid de skolor där undersökningen genomfördes har de 

föräldrar som vill, sedan tidigare skrivit på papper där de godkänner att deras barn får 

delta i diverse undersökningar. Trots detta valde jag att lämna ut svarstalonger till de 

föräldrar vars barn hade visat intresse att delta i undersökningen. Samtliga föräldrar gav 

sitt godkännande. Innan jag genomförde min undersökning hade personalen på de 

aktuella fritidshemmen lagt lappar i samtliga barns fack och information om 

undersökningen och genomförandet fanns även att läsa på en anslagstavla. Då 

undersökningen ägde rum under en lovvecka var dock antalet barn som anmälde sig 

som intresserade begränsat och visst bortfall skedde även senare. Det föll sig så att de 
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barn som var på plats var flickor. Detta var inget som var planerat och av denna 

anledning har jag heller inte diskuterat någonting om genus i min litteraturgenomgång.  

 

Intervjuerna genomfördes på barnens fritidshem i ett avskilt rum som erbjöd barnen en 

trygg och familjär miljö. Jag valde att dokumentera intervjuerna med hjälp av en 

videokamera för att underlätta för mig själv vid transkribering. Valet var inte självklart 

då jag inte ville att mina informanter skulle bli illa berörda eller i hög utsträckning 

påverkade av det dokumenteringssätt jag valt. Den litteratur jag tagit del av som 

behandlar fokusgrupper rekommenderar dock att man använder videokamera för att 

med säkerhet kunna identifiera vem som säger vad. Kameran var placerad i rummet när 

barnen kom in och de och målsman hade i förväg blivit informerade om hur intervjun 

skulle dokumenteras.  

 

Fokusgrupperna inleddes med att jag presenterade mig själv för barnen och berättade 

vad materialet skulle användas till. Jag poängterade att de skulle förbli anonyma i 

uppsatsen och att man inte skulle kunna spåra vem de var eller vem av dem som hade 

sagt vad. Då jag dokumenterade intervjuerna med videokamera förklarade jag att det 

enbart var jag som skulle se det filmade materialet och att videon i sig inte skulle 

användas som material i uppsatsen. Jag upplyste även om att jag skulle skriva ner det 

som sades och att det i vissa fall kunde komma att användas som citat i uppsatsen. Jag 

gjorde även en kortare presentation av vad fokusgruppsintervjuer innebär och att 

deltagarna i huvudsak skulle diskutera med varandra och inte lämna svar till mig. Som 

uppvärmning fick barnen även presentera sig och tala lite om sig själva. Denna 

inledningsfas är inget som kommer att användas i analysen av materialet utan fungerade 

enbart som en slags övning för att deltagarna skulle känna sig tryggare inom gruppen. 

För att barnen skulle få möjlighet att reflektera och diskutera fick de som ville rita en 

bild av en bibliotekarie innan intervjun inleddes. Denna metod användes främst för att 

mer tystlåtna barn skulle ha möjlighet att kommunicera med hjälp av, genom och kring 

bilder. Denna typ av stimulansmaterial kan man som Wibeck konstaterar med fördel 

använda vid fokusgruppsintervjuer (2000, s. 66f). Dessa bilder gav sedan barnen en viss 

trygghet att titta på medan vi pratade eller prata kring vad de hade ritat, särskilt i 

intervjuns inledande skede. De teckningar som en del av barnen valde att rita 

analyserades även för att tydliggöra informanternas bild av en bibliotekarie. 

Teckningarna har inte sammankopplats med den informant som har ritat dem. Dels för 

att jag inte finner detta vara av vikt för undersökningen och dels för att detta var ett 

önskemål från några av barnen, trots att de redan var anonyma i form av sina fiktiva 

namn. Barnen i de olika grupperna kände varandra eller kände åtminstone till de andra. 

Vissa av barnen gick i samma klass och en del var vänner med varandra sedan tidigare. 

Stämningen i de båda grupperna var god och barnen verkade på intet sätt nervösa 

gentemot varandra eller mig som moderator. 

 

4.1.2 Individuella intervjuer 

 

De individuella intervjuerna genomfördes på samma fritidhem där jag tidigare hade 

genomfört fokusgrupperna. Inez deltog i fokusgruppsintervjuerna medan övriga 

informanter kom in i undersökningen vid ett senare skede. Dessa ville genomföra 

intervjun två och två då de upplevde detta som tryggare. Det kan vara en nackdel att 

intervjua personer två och två då dessa kanske bekräftar varandras svar istället för att 

säga sin egen åsikt. Jag ansåg dock att barnens trygghetskänsla fick förtur och mitt 
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material tyder på att de trots allt vågade yppa sina egna åsikter. Samma intervjuguide 

användes vid samtliga intervjuer. Även föräldrarna till de barn som deltog i de 

individuella intervjuerna hade godkänt att deras barn var med i undersökningen. Av de 

informanter som intervjuades vid de individuella intervjuerna var det endast en som inte 

hade anmält sitt intresse redan vid fokusgruppsintervjuerna. Intervjuerna skedde i 

samma rum som tidigare och vi satt alla på en tjockare matta för att få ett jämlikt 

förhållande. Även här presenterade jag min undersökning för dem och de garanterades 

anonymitet. Jag försökte anpassa mitt språk och frågorna efter de individuella 

situationerna på samma sätt som metodlitteraturen föreslår. Samtalsmarkörer var även 

här vanligt förekommande från min sida. Vid dessa intervjuer förelåg det ingen eller en 

mindre risk att blanda ihop informanterna och jag valde därför att dokumentera dem 

med bandspelare.  Intervjuerna varade mellan 15-25 minuter.  

 

Så snart som det var möjligt efter avslutade intervjuer transkriberades de. I uppsatsen 

har dock stamningar, upprepningar och överdrivet talspråk justerats för att göra texten 

mer läsvänlig.  

 

4.2 Analys av intervjuer 

 

Då hermeneutiken enligt Nyströms åsikt är en teori som med fördel kan användas för att 

tolka människors utsagor och upplevelser kring ett visst fenomen anser jag att det är en 

fruktbar metod att använda som analysredskap vid mina intervjuer. Jag vill ta reda på 

hur biblioteket och bibliotekarien upplevs ur barnens perspektiv. Den personliga åsikten 

är viktigare för mig än ett generaliserbart resultat och därför anser jag att hermeneutiken 

är ett bra verktyg att använda när jag skall analysera mitt resultat. För att få en överblick 

över mitt insamlade material samt den tidigare forskningen lästes stoffet igenom ett 

antal gånger. Med stoff åsyftas här transkribering av samtliga intervjuer såväl som 

tidigare forskning och de bilder informanterna ritat. Jag ville bekanta mig med 

materialet och få en förståelse för vad mina informanter gav uttryck för. På detta sätt 

ville jag skapa mig ett helhetsintryck av flera olika moment eller delar. Då jag har 

använt mig av flera olika sätt och intervjutyper för att få fram mina informanters 

uppfattningar består stoffet av många skilda delar som på ett lämpligt sätt måste 

sammanfogas för att få fram ett resultat. I hermeneutiken tolkas olika delar och 

sammanförs till en helhet som skapar ny kunskap och därför anser jag att det är en 

metod som är väl applicerbar på mina forskningsfrågor. Vid genomläsningen av min 

uppsats kunde jag se vissa teman som återkom i såväl den tidigare forskningen som i 

mitt intervjumaterial. Naturligtvis baserades dessa till stor del på min intervjuguide och 

mina frågeställningar men även andra återkommande moment kunde skönjas. De teman 

jag har valt att lyfta fram förekom med hög frekvens under intervjuerna och det blev 

därför en naturlig uppdelning att följa.  

 

Som jag skrev i inledningen har jag en uppfattning om att bibliotekarier ibland beskrivs 

stereotypt och att det råder viss oklarhet kring barnbibliotekariers arbetsuppgifter. Jag 

studerar även biblioteks- och informationsvetenskap vilket gör att jag snart är en del av 

den profession jag undersöker vilket undermedvetet kan påverka min tolkningsprocess. 

Min strävan är dock att hela tiden vara medveten om min förförståelse och inte rikta 

min tolkning och analys för att bekräfta min egen förförståelse.  
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Då samtliga informanter inte har tillgång till ett skolbibliotek med utbildad bibliotekarie 

har jag vid min analys varit uppmärksam på om informanterna talar om en utbildad 

bibliotekarie eller annan personal som exempelvis finns på skolan. I vissa fall är det 

dock intressant att se vad barnen säger om just avsaknaden av utbildad bibliotekarie och 

jag har därför ansett det vara viktigt för undersökningen att belysa. De barn som inte har 

tillgång till en utbildad skolbibliotekarie har istället talat om bibliotekarier som arbetar 

på stadens stadsbibliotek.  

 

4.3 Resultatredovisning fokusgruppsintervjuer 

 

Här presenteras de fokusgruppsintervjuer jag har gjort. Materialet är indelat efter vissa 

övergripande teman som går att uttyda i intervjuguiden men även andra kategorier 

tillkom efter att jag transkriberat intervjuerna och läst igenom dem.  

 

4.3.1 Presentation av fokusgrupper 

 

Fokusgrupp 1 bestod av fem deltagare mellan 8 och 11 år. En deltagare hade dock 

glömt bort att hon skulle på musiklektion och avlägsnade sig mot slutet av sessionen. 

Gruppen samtalade inte särskilt länge spontant utan det krävdes hela tiden någon form 

av uppföljningsfrågor från min sida. Jag hade förväntat mig något livligare diskussioner 

då åtminstone två av deltagarna var flitiga biblioteksbesökare. Det verkar vara ett 

problem för barnen att tala länge om bibliotek och bibliotekarier, då de tidigare inte 

hade reflekterat kring detta. Barnen använder i huvudsak biblioteket till att läsa och låna 

böcker. Ingen av barnen har lånat något annat media på biblioteket även om de är 

medvetna om att detta finns att tillgå. Barnen går på skola på en mindre ort med 6 km in 

till stadsbiblioteket. Av denna anledning använder de sig främst av skolbiblioteket men 

även stadsbiblioteket, om de åker in tillsammans med någon anhörig. Skolbiblioteket 

har ingen utbildad bibliotekarie. 

 

 Gruppen består av: Anna 11 år, Beatrice 11 år, Clara 8 år, Dora 9 år samt Elin 9 år. 

Samtliga namn som används i intervjuerna är fiktiva.  

 

Fokusgrupp 2 bestod av fyra deltagare mellan 8 och 12 år. I denna grupp flöt samtalet 

lite lättare än i den första fokusgruppen men det krävdes ändå många 

uppföljningsfrågor. Inte heller i denna grupp hade barnen tidigare reflekterat över de 

frågor som ställdes men svarade entusiastiskt även om svaren var korta. Även dessa 

barn använder biblioteket enbart till att läsa och låna böcker, främst för nöjesläsning. 

Barnen i grupp två kommer från en mindre förort och de använder sig i huvudsak av 

skolbiblioteket på vardagarna och stadsbiblioteket på helgerna. Skolbiblioteket som 

barnen i fokusgrupp 2 använder sig av är ett integrerat folk- och skolbibliotek. Gruppen 

består av: Fanny 12 år, Gabriella 8 år, Hedvig 9 år samt Inez 11 år. 

 

Materialet har delats in i ett antal olika kategorier som till stor del är en produkt av de 

frågor som återfinns i intervjuguiden. Nya teman har även tillkommit då diskussionerna 

i relativt stor utsträckning behandlade dessa teman. Materialet är återgivet dels genom 

sammandrag men också genom ett stort antal citat. Detta är ett högst medvetet val som 

har gjorts för att kunna påvisa hur diskussionerna fördes i gruppen samt att ge en klarare 

bild av barnens åsikter och verkligen låta dem komma till tals.  
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4.3.2 Biblioteksanvändning 

 

Denna studie fokuseras främst kring barnbibliotekarier men då dessa är tätt 

sammankopplade med den plats de arbetar på är det även viktigt att ta reda på hur den 

arbetsplatsen uppfattas och vad informanterna använder biblioteket till. 

 

I båda fokusgrupperna är man rörande överens om att det viktigaste med ett bibliotek är 

att de har böcker och att dessa böcker är spännande och roliga. Informanterna tycker 

även att det är viktigt att biblioteket har ett stort utbud av böcker och att det finns 

mycket att välja på. En annan sak barnen poängterar är att det är bra att man kan få hjälp 

med att söka de böcker man vill ha på biblioteket. Informanterna använder i princip bara 

biblioteket till att låna böcker och därför centreras även diskussionerna kring hur viktiga 

böcker är för ett bibliotek. Biblioteket används främst till nöjesläsning och det är sällan 

eller aldrig barnen använder sig av biblioteket för ålagda uppgifter. Barnen lånar böcker 

och läser på plats eller tar med sig hem. De får även boktips och använder sig i sällsynta 

fall av katalogen för att själva söka rätt på det de vill ha. Gabriella säger att: ”Vi brukar 

mest kolla om det finns nån bok och sedan lånar vi den. Ibland går man runt och sedan 

om man hittar någonting, ja då kollar man i den. Det är mest böcker som man lånar.” 

Barnen använder även biblioteket till att reservera eller boka böcker som de uttrycker 

det och detta är en tjänst som används frekvent och är uppskattad.  

 

Då många av barnen bor i en förort tycker de att det är bra att biblioteket kan komma till 

dem i form av bokbussen. Där kan barnen få tillgång till böcker trots att de inte kan ta 

sig in till staden på egen hand. Hedvig uppskattar bokbussen mycket: ”Och jag tycker 

det är bra att bokbussen kommer. För mamma har inte tid att gå på bibliotek med mig. 

Då kan man cykla till busshållsplatsen så kommer det en bokbuss”.  

 

I ovanstående resonemang och även i fortsättningen har bokbussen räknats in och har 

getts samma värde som ett stationärt bibliotek.  

 

4.3.3 Förbättringar av bibliotek  

 

För att på bästa sätt kunna bemöta och interagera med besökarna som kommer till 

biblioteket måste en bibliotekarie även vara medveten om vad barn har för tankar kring 

biblioteket och hur detta kan förbättras utifrån barnens perspektiv. 

 

Deltagarna i fokusgrupp 1 talar mycket om att de önskar förbättra miljön i biblioteket. 

De tycker att den i många fall är för steril och inte anpassad till att man skall kunna sitta 

bekvämt när man exempelvis vill läsa en bok. Samtliga informanter i fokusgrupp 1 talar 

om att stolar och fåtöljer är för hårda och att det finns för få sköna sittplatser när man 

vill läsa i biblioteket. Deltagarna är också av uppfattningen att läsupplevelsen påverkas 

av att man ”får ont i rumpan” av de hårda stolarna. Fler kuddar och mjuka och mysiga 

soffor efterfrågas. Man vill att biblioteket skall vara mer ombonat. Dora väljer att 

uttrycka det hela såhär:  
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Den [soffan, min anm.] är väldigt hård. Tänk om man skulle hoppa i den, fast man inte 

får det nu då. Men tänk om man skulle springa och bara hoppa i den, då skulle man få 

jätteont i rumpan bara för att den är så hård. Ha ha det har jag fått en gång. 
 

Även i fokusgrupp 2 råder uppfattningen om att biblioteken behöver fler bekväma 

sittplatser. I denna grupp anser man även att bibliotek ofta känns föråldrade och att 

förnyelse krävs. Inez i fokusgrupp 2 menar att: ”Bibliotek är oftast gamla och ser inte så 

fina ut. Vi har såhär jättelite grejer där man kan sitta och det är ju inte så bra.” 

 

Förutom den fysiska miljön förs det även i fokusgrupp 2 en diskussion angående att de 

material biblioteket tillhandahåller ofta är slitet, i dåligt skick eller helt saknas. Många 

av barnen upplever det som att beståndet på barnavdelningen sällan förnyas och att 

personalen inte bryr sig om att materialet är trasigt. 

 

Hedvig: ”På barnavdelningen är väldigt många böcker trasiga”. 

 

Inez: ”Ja det är så många som går och river sönder böckerna de lånar”.  

 

Fanny: ”Då ser man inte ens vad det står och så”. 

 

Hedvig:” Ja jag läste en jättebra bok och sen i mitten då fattade jag ingenting för då var 

flera sidor bortrivna.”  

 

Man får en känsla av att barnen ibland upplever det som att deras del av biblioteket inte 

är prioriterat och det talas även om att vuxenböcker sällan är trasiga. Barnen i 

fokusgrupp 1 önskar även att det fanns fler spel och aktiviteter man kan ägna sig åt om 

man inte vill läsa. Barnen talar om att det finns många som faktiskt inte tycker om att 

läsa eller i vilket fall inte läsa länge och då kan andra aktiviteter vara bra. I övrigt menar 

båda fokusgrupperna att bibliotek i stort sett är bra som de är och att inga andra 

förbättringar behövs.  

 

4.3.4 Bibliotekariers arbetsuppgifter 

 

Hur barn tänker angående vad en bibliotekarie gör och arbetar med på ett bibliotek är 

mig veterligen ett sällan studerat område. Jag fann det av denna anledning intressant att 

ta reda på vad barnen iakttagit eller visste kring bibliotekariers arbete.  

 

Det samtliga barn gör när de kommer till biblioteket är att de lånar böcker. De frågar 

även bibliotekarierna om hjälp för att hitta dessa böcker eller för att få boktips. Av 

denna anledning är även deras uppfattning om vad bibliotekarierna gör centrerade kring 

böcker. Många av barnen blev perplexa över denna fråga då det såg det som självklart 

att en bibliotekarie arbetar med böcker. I fokusgrupp 1 uttryckte man det hela såhär: 

 

Dora: ”Det handlar om böcker.” 

 

Clara: ”Jo de gör så att de ställer böcker….De sorterar böcker, och ställer böckerna i…” 

 

Dora: ”I alfabetisk ordning.” 
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God litteraturkännedom nämns som en arbetsuppgift även om den i viss mån överlappar 

egenskaper. I fokusgrupp 2 ser diskussionen angående bibliotekariers arbetsuppgifter 

snarlik ut den i fokusgrupp 1:  

 

Inez: ”Det är ganska svårt att veta men de läser väl ganska mycket.”  

 

Fanny: ”De går väl och fixar ordning så att böckerna står rätt och så kan man ju fråga 

om hjälp och så.” 

 

Inez: ”De vet ganska mycket om böckerna och vad som finns där.” 

 

Gabriella: ”Ja det tycker jag är bra.” 

 

I fokusgrupperna är det uteslutande den yttre tjänsten som barnen har lagt märke till och 

de utgår helt ifrån vad de själva har sett en bibliotekarie göra när de har varit på 

biblioteket. Andra arbetsuppgifter som nämndes var framförallt boktips och söka på 

Internet. Barnen berättar att en bibliotekarie kan fråga hur gammal man är och sedan om 

man brukar läsa mycket och vad man helst läser. Utifrån detta hittar bibliotekarien en 

bok som hon/han tror passar låntagaren och de flesta av barnen anser att detta brukar 

fungera till belåtenhet.  

 

4.3.5 Bibliotekariers utseende 

 

För att undersöka om det finns någon stereotyp bild av bibliotekariers utseende även hos 

mina informanter valde jag att fråga mina undersökningsgrupper om bibliotekariers 

utseende.  

 

Barnen i fokusgrupp 1 talade först om hur bibliotekarier kunde se ut på alla möjliga sätt 

men under samtalets gång riktade man trots detta in sig på vissa drag som man 

sammankopplade med bibliotekarier.  

 

Anna: ” Olika!” 

 

Beatrice: ”Ja, de ser väl ut som vanliga människor, de är ju det.” 

 

Anna: ”Man kan ju se ut hur som helst”  

 

Anna: ”Men jag tänker på såhär stora runda glasögon och sen såhär som man sätter upp 

såhär” [visar på håret, min anm.] 

 

Moderatorn:” En knut?” 

 

Anna: ” Ja!” 

 

Dora: ”Ja och sen såhär har man namnlapp här” [pekar på bröstet, min anm.] 

 

Clara: ”mmm”. 

 

Anna: ”Och koftor och kjolar och sånt.” 
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Dora: ”De brukar ha grått hår.” 

 

Diskussionen fortsätter sedan och rör bibliotekariers kläder och allmänna utseende. 

Åsikterna går något isär och barnen kan inte riktigt bestämma sig för om bibliotekarier 

är äldre eller yngre. Det konstateras dock att det oftast är äldre som bär sitt hår i knut 

och har glasögon medan yngre vanligen har utsläppt hår. En vild diskussion bryter även 

ut angående bibliotekariers kön. De flesta i gruppen hävdar att det oftast är kvinnor som 

är bibliotekarier och att männen är i minoritet. En av flickorna menar dock att det är lika 

många män som kvinnor och håller inte alls med övriga i gruppen. Det nämns också att 

en bibliotekarie bör se snäll ut och inte ”ha munnen som ett streck”. Om bibliotekarier 

upplevs ha ett tjurigt utseende framgår dock inte men barnen talar om att ett tjurigt 

utseende gör så att man inte går fram och ber om hjälp. I fokusgrupp 2 är man överens 

om att en bibliotekarie inte ser ut på något speciellt sätt och att det är väldigt olika 

mellan alla bibliotekarier eftersom en bibliotekarie kan se ut ”hur som helst”. 

Klädattribut som nämns är dock kavaj och namnbricka. I grupp 2 är man överens om att 

det mest är kvinnor som är bibliotekarier men inget om ålder eller frisyrer nämns. 

 

Inez: ”Det är mest tjejer.” 

 

Fanny: ”Jag har aldrig sett en kille…nej det har jag aldrig gjort.” 

 

Gabriella: ”Ja mest tjejer.” 

4.3.6 Bibliotekariers egenskaper 

 

Jag finner det intressant att undersöka vilka egenskaper barnen anser att en bibliotekarie 

skall ha och hur detta kan påverka mötet mellan användare och bibliotekarie.  

 

I båda fokusgrupperna är den egenskap som skattas högst att bibliotekarierna skall vara 

snälla och hjälpsamma. Andra saker som nämns är att bibliotekarier bör ha god 

litteraturkännedom och kunna ge boktips om barnen själva inte riktigt vet vad de vill ha. 

Informanterna säger att en bibliotekarie måste kunna mycket om de böcker som 

biblioteket har men också veta mycket om de författare som har skrivit böckerna. 

Barnen tycker även att en bra bibliotekarie skall kunna förklara så att de förstår och ta 

sig tid. Ibland upplever barnen att bibliotekarierna är stressade och därför inte har tid att 

förklara på ett för barnen önskvärt sätt.  

 

Gabriella: ”Den [bibliotekarien, min anm.] ska vara snäll och hjälpsam. Om man 

behöver hjälp då måste den kunna förklara bra.” 

 

Inez: ”Ja typ om man säger att man gillar en bok eller nåt, då ska den kunna vad den 

handlar om och kunna ge boktips.” 

 

Hedvig: ”Men hallå om det är typ som på stadsbiblioteket som har flera tusen böcker, 

då kan man ju inte kunna alla böcker.” 

 

Inez: ”Men ibland måste man kunna ganska mycket om böckerna också, om man gillar 

en speciell sorts böcker ska de kunna ge förslag på det.” 
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Gabriella: ”Ja och var de finns också. Om man vill ha en spännande bok eller läskig 

bok. Då måste bibliotekarien kunna förklara, att ja den finns på den hyllan och så hittar 

du boken.” 

 

Inez: ”De ska verkligen vara trevliga, snälla…de ska inte vara griniga och bara peka. De 

ska säga: Den här boken är bra och den finns här.” 

 

Gabriella: ”En dålig bibliotekarie är en som bara säger att ja den finns där borta och leta 

själv. Den ska vara snäll och säga därborta står boken och jag kan följa med och visa. 

Lite mer så.” 

 

Barnen är som synes medvetna om att bibliotekarier inte kan läsa alla böcker som finns 

i beståndet men man förväntar sig ändock en bra service och förslag på litteratur som 

kan vara passande. Här ser vi också att barnen uppfattar bibliotekariens kroppsspråk och 

attityd som något ytterst viktigt i referenssamtalet. Det är dock inte enbart 

litteraturkännedom som uppfattas som en bra egenskap även om det står i centrum, även 

andra kompetenser och egenskaper är önskvärda.  

 

Dora: ”De ska vara duktiga på böcker.” 

 

Elin: ”Ja de kan vara duktiga på speciella sorters böcker, t.ex. någon kan vara duktiga på 

djurböcker och någon på planeter kanske.” 

 

Clara: ”Men alltså datorer och sånt också.” 

 

Beatrice: ”Men de flesta är väl duktiga på alltihop. Om de har utbildat sig till det så ska 

de väl kunna det.”  

 

I denna diskussion tas det även upp att bibliotekarier är duktiga på böcker och datorer 

eftersom detta är något som barnen antar att en bibliotekarie har fått utbildning inom.  

4.3.7 Bemötande 

 

Hur barn blir bemötta när de kommer till biblioteket kan vara avgörande för hela 

biblioteksbesöket. Denna kategori har jag valt att skapa då informanterna talade mycket 

kring hur de hade blivit behandlade vid olika tillfällen samt hur de önskade bli bemötta.  

 

Samtliga barn upplever att de överlag får ett positivt bemötande av bibliotekarierna och 

de upplevs även som snälla och hjälpsamma. Flera av barnen har dock blivit bemötta på 

ett sätt som ur deras synvinkel har varit mindre positivt men som kanske har upplevts på 

ett annat sätt av bibliotekarien. 

 

Dora: ”En kärring [bibliotekarien, min anm.] var dum mot mig.” 

 

Beatrice: ”När då?” (skratt) 

 

Dora: ”Hon sade att jag skulle skaffa lånekort.” (skratt) 

 

Moderatorn: ”Men det var väl inte så elakt, eller?” 
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Dora: ”Jo hon försökte tvinga mig, fast jag bara skulle låna en bok och på min 

storasysters kort. Jag lånar aldrig böcker ensam annars. Mamma är med. Men hon 

tjatade och frågade om jag inte skulle ha ett lånekort i alla fall.” 

 

Anna: ”Ja man får ju vara lite…lite smart.” 

 

Här upplever Dora att hon blir påtvingat något som hon inte alls vill ha och under 

samtalet kan man ana sig till att hon känner sig överkörd. Dora återkommer flera gånger 

under intervjuns gång tillbaka till samma berättelse och man märker att Dora fann det 

hela obehagligt. Bibliotekarien ville ge låntagaren en chans att få ett eget lånekort med 

gesten uppfattades som otrevlig av låntagaren själv. Anna som även är med i samtalet 

ansåg att bibliotekarien var smart som försökte skaffa fler låntagare till biblioteket. 

 

Deltagarna i de båda fokusgrupperna menar att de ofta får ett varmt välkomnande när de 

kommer till biblioteket och att bibliotekarien ofta hälsar på dem. Flera av barnen 

beskriver att bibliotekarien ”säger hej jätteglatt” och sedan går över till att fråga barnen 

om de vill ha hjälp. En del av barnen tycker dock det är jobbigt att bibliotekarien ofta 

ser upptagen ut eller sitter bakom lånedisken. Beatrice upplever att bibliotekarier är 

snälla och verkligen vill hjälpa till men att de ibland är väldigt stressade och pratar 

snabbt vilket gör att även Beatrice känner sig stressad. Hon säger att ”man mest bara tar 

en bok för att vara snäll” och att denna bok sedan ofta inte läses eftersom den inte 

verkar vara bra.  

 

Alla i fokusgrupp 1 vågar fråga bibliotekarien om hjälp om de skulle behöva. De 

upplever att bibliotekarierna är hjälpsamma och av den anledningen känns det inte 

otäckt att fråga om det skulle vara något de undrar över. De går ofta fram till disken för 

att få hjälp med sina frågor. I fokusgrupp 2 upplever man också att man för det mesta 

vågar fråga om hjälp men då är det viktigt att man får ett bra bemötande av 

bibliotekarien. 

 

Gabriella:” Men om bibliotekarien ser arg ut brukar inte jag fråga.  Då frågar man inte 

utan letar typ själv.” 

 

Inez: ”Eller om det finns någon annan bibliotekarie.”  

 

Barnen anser dock inte att bibliotekarien söker upp barnen utan att det är de själva som 

tar den första kontakten. Dora beskriver att om man ställer sig i närheten och 

bibliotekarien ”håller på att sorterar böcker” så brukar de fråga om man vill ha hjälp 

efter en stund. Det är dock mest frekvent att barnen själva får vända sig till lånedisken 

och de blir inte uppsökta på golvet. 

 

 4.4 Resultat individuella intervjuer 

 

Nedan presenteras de individuella intervjuer som genomfördes. Intervjuerna har i detta 

skede inte delats in i teman på samma sätt som fokusgruppintervjuerna utan presenteras 

intervju för intervju för att få det enskilda barnets åsikter samlade. 
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4.4.1 Helen 

 

Helen är 8 år och använder sig sällan av biblioteket på sin fritid. Då hon har mycket 

böcker hemma och skolbibliotekets utbud av böcker är relativt begränsat ser hon ingen 

anledning till att utnyttja bibliotekets resurser. Klassen brukar besöka skolbiblioteket en 

gång i veckan. Till sin hjälp har barnen en lärare då biblioteket saknar en utbildad 

bibliotekarie. Helen upplever det inte som om hon kan få relevant hjälp av läraren. Det 

brukar även vara stojigt med många barn, vilket gör det svårt att koncentrera sig och att 

läsa. Då Helen upplever det som jobbigt att läsa när det inte är tyst finner hon att 

besöken på skolans bibliotek är föga givande: 

 
För hon [fröken, min anm.] hjälper inte oss, hon går bara och gör det hon 

vill. Jag vill se var alla böcker är. För när jag frågade en gång vara alla 

sådana här roliga skämtböcker stod, sa hon att jag skulle leta efter dem själv. 

Men en bibliotekarie skulle kanske hjälpa mig.  

 

Helen säger själv att hon har svårt att läsa och biblioteket är inte den stilla plats hon 

behöver. När hon heller inte får den hjälp hon behöver för att hitta böcker som passar 

henne känns det lönlöst att använda sig av biblioteket. Helen berättar att hon använder 

sig av skolans bibliotek för att låna böcker men inte heller detta sker särskilt ofta. Hon 

säger även att hon inte lånar något på stadens större bibliotek då Helen tror att det kostar 

pengar att låna böcker och annat material där: 

 
När man lånar böcker på ett sådant där stort bibliotek på stan då måste man 

ju betala för det. Böckerna kostar, för att man tar hem dem, och sen för att 

lämna tillbaka dem. 

 

Vidare säger Helen att en bibliotekarie skannar lånekort och sedan böckerna man lånar. 

Om man inte lämnar tillbaka dem i tid får man betala böter till bibliotekarien och då 

brukar det röra sig om 100 kronor. Helen skulle gärna se att det fanns en bibliotekarie 

som hjälpte henne när hon behöver låna böcker. De förbättringar hon vill ha på 

biblioteket gäller därför personal och att denna personal skall ha kunnande att hjälpa 

barnen. Helens huvudintryck av bibliotekarier är att de är snälla och att de även följer 

med låntagaren och visar vart de böcker man vill ha står. De fåtal gånger som Helen har 

använt sig av ett större bibliotek tycker hon att hon har fått den hjälp hon behöver. Det 

viktigaste med ett ”riktigt” bibliotek som hon uttrycker det, är att det finns många 

böcker och en bibliotekarie. Ibland tycker hon dock att bibliotekarien förutsätter att 

”bara för att man är 8 och tjej” så vill man ha en viss typ av böcker. Helen menar dock 

att hon inte vill ha den sortens böcker som då brukar erbjudas utan hellre böcker som 

”visar hur man ritar”. När hon har efterfrågat detta någon gång har hon dock fått en 

”ritbok för småbarn” och Helen känner sig därför inte riktigt nöjd med den servicen hon 

har fått.  

 

Helen menar att bibliotekarier är som de flesta andra men att de skildras annorlunda i 

media:”Nää det är ju en vanlig människa men på filmer så är de alltid stränga.  Alla 

bibliotekarier jag har sett har kavajer och så.  Som typ att det är bank, sådana finkläder.” 

Hon tycker det är konstigt att bibliotekarier på film är så stränga och ”säger schyy” hela 

tiden. Som exempel nämner hon några program som hon brukar se på Disney Chanel 

och bland dem High School Musical. Helen menar att bibliotekarier inte alls är så i 

verkligheten, förutom möjligtvis i klädstilen.  
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4.4.2 Inez 

 

Inez är 11 år och använder sig till största del av det integrerade folk- och skolbiblioteket 

dit klassen går en gång varannan vecka. Biblioteket har en utbildad bibliotekarie och 

Inez brukar på egen hand söka upp biblioteket i princip varje dag. När hon är på 

biblioteket läser och lånar hon böcker och under vårt samtal är det just böcker som står i 

fokus utifrån Inez perspektiv.  Biblioteket används dock inte enbart som en 

kunskapskälla utan även som en plats att tillbringa rasterna på, speciellt på vintern när 

det är kallt. Hon använder sig även av bokbussen som kommer en gång i veckan men 

där är det ofta lång kö på böckerna. 

 

Inez tycker om att sitta i biblioteket men hon kan tycka att antalet läseplatser är för få. 

Inez anser dock att bibliotekarierna måste säga till barnen mer och hålla ordning i 

lokalerna. Hon upplever det som om hennes läsro störs avsevärt av att andra barn bråkar 

på biblioteket. Hon menar att detta orsakas av att det finns för få platser, där man kan 

sitta och läsa i lugn och ro. Barnen lyssnar heller inte alltid på bibliotekarien vilket får 

till följd att det blir en hög ljudvolym i biblioteket. Inez säger även att bibliotekarien får 

vara som en lärare men att barnen sällan lyssnar eftersom de vet att bibliotekarien inte 

är någon lärare.  

 
Sen tycker jag typ att de ska ha mer där man kan sitta. Vi har ganska några 

grejer man sitter i och då blir det ofta bråk om vem som ska sitta i dem. För 

det finns bara två sköna soffor som man kan sitta två i sedan har vi bara 

osköna fåtöljer.  Alla vill sitta i soffan och då blir det bråk.  Det påverkar 

ganska mycket när man ska läsa och så. Vissa blir ju utkastade för att de 

bråkar för mycket och sånt. Det är ju inte så kul, och bibliotekarien lyssnar ju 

inte alla på, speciellt inte killarna. 

 

Inez upplever inte att bibliotekarier ser ut på något speciellt sätt. Hon menar att de flesta 

bibliotekarier är äldre och gråhåriga men annars kan hon inte nämna något särskilt hon 

har reflekterat över när hon har besökt biblioteket. Hon tycker dock att det skulle vara 

bra om det blandades lite eftersom ”de yngre säkert har läst en massa nya böcker i 

skolan”. Inez funderar också kring ifall yngre bibliotekarier har läst ungefär samma 

böcker som de som hon själv ofta läser. Inez sammankopplar bibliotekariens kompetens 

och kunnande mycket till böcker och hon tycker att det är viktigt att en bibliotekarie ”är 

bra på böcker och vad de handlar om”. Hon säger även att hon tycker att en 

bibliotekarie skall ha kunskap om de flesta böcker även om man inte kan läsa alla. Inez 

menar att man åtminstone borde läsa lite i varje bok så man kan berätta för barnen vad 

det är man har på sitt bibliotek. Inez säger att detta är nödvändigt så att ”man vet vad 

man gör på sitt jobb”. Hon tycker även att det är viktigt att en bibliotekarie är snäll och 

hjälpsam: 

 
Ja jag tycker att bibliotekarier är väldigt snälla och så och jag tycker att de 

ska vara snälla och att de liksom ska hjälpa en mer. Alltså de ska verkligen 

kunna hjälpa barn om man behöver hjälp och så. Fast det beror ju på vad det 

är liksom också, vad man frågar och så. De kan ju inte kunna allting liksom, 

varenda bok.  

 

Inez säger att en bibliotekarie först och främst hjälper barnen att hitta böcker och de kan 

även hjälpa till så att man kan ställa sig på kö på böcker som är utlånade. Hon menar 

också att bibliotekarien sitter vid sin dator och ”kollar upp grejer” men hon är osäker på 
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vad det är bibliotekarien egentligen gör. Som förslag nämner hon att hon tror att 

bibliotekarien beställer nya böcker till biblioteket via Internet. Inez påpekar att ett 

bibliotek måste ha många böcker och att det därför går åt mycket tid för bibliotekarien 

att beställa dessa.  

 

4.4.3 Josefin och Kajsa 

 

Kajsa och Josefine är 11 år samt 12 år och använder sig främst av det integrerade folk- 

och skolbiblioteket. Flickorna läser mycket men biblioteket kan också användas som ett 

ställe att vara på under rasterna, speciellt när det är kallt ute. Biblioteket förvandlas då 

till någon typ av uppehållsrum och flickorna vittnar om att de som är där för att läsa inte 

har möjlighet till detta. Kajsa har någon gång använt biblioteket när hon skulle göra ett 

arbete i skolan men i övrigt är det uteslutande för nöjesläsning som biblioteket används.  

 

Kajsa anser att det är svårt att hitta på biblioteket eftersom det bibliotek hon besöker 

ofta flyttar om böckerna och delar upp avdelningar på olika sätt. Kajsa upplever det som 

att dessa omplaceringar gör att det blir rörigt och att böcker lätt blandas ihop. Hon tror 

att bibliotekarierna gör så för att ”göra det lite nyare och annorlunda” men Kajsa menar 

att de flesta bara blir irriterade och inte hittar böckerna.  Josefine tycker att det är bra att 

man kan få låna böcker men hon tycker även att man skall få låna hem tidningar. Båda 

flickorna anser även att det skall finnas flera exemplar av de böcker som 

bibliotekarierna har bokprat om, då dessa ofta bara finns i ett fåtal exemplar som sällan 

räcker till alla som är intresserade.  

 

Kajsa menar att bibliotekarier för det mesta är äldre och att de brukar vara ”av den 

lugnare sorten”. Kajsa säger även att det är mest ”tjejbibliotekarier” och att många av 

dem har glasögon. Josefine tillägger att bibliotekarier brukar prata tyst och vara lugna. 

Hon fortsätter med att säga att ”bibliotekarier inte precis springer runt och skriker och 

de hjälper oftast en”. Bibliotekarierna ses som hjälpsamma och tysta och flickorna 

upplever att de alltid har fått ett bra bemötande på biblioteket.  

 

Flickorna har inte tänkt så mycket på vad en bibliotekarie gör men båda nämner att en 

bibliotekarie håller i bokprat och tipsar om böcker. Man får även hjälp med att ställa sig 

i kö på en bok om den för tillfället skulle vara utlånad. Josefine brukar få hjälp med att 

hitta i biblioteket om det är något speciellt hon söker. Hon brukar även nämna böcker 

hon tycker om för bibliotekarien och får då hjälp med att hitta en liknande bok. Kajsa 

säger att bibliotekarier ofta har läst mycket och därför kan berätta vad böcker handlar 

om. Detta tycker hon är bra eftersom just boktips är det hon för det mesta får hjälp med 

av bibliotekarien.  

 

4.4.4 Linn och Maja 

 

Linn och Maja är båda 10 år och använder sig på vardagarna av skolbiblioteket som 

saknar en utbildad bibliotekarie eller bokbussen. Båda läser mycket och trivs av denna 

anledning bra på biblioteket.  Då de bor i ett samhälle utanför staden brukar de oftast gå 

till bokbussen för att få tillgång till böcker. Det negativa med bokbussen är dock att de 

inte har alla böcker och att det tar tid innan böckerna levereras. De poängterar dock att 

man kan vända sig till stadsbiblioteket för att snabbare få böckerna men då uppstår vissa 



 41 

problem med att ta sig dit. På helgerna använder de sig av stadsbiblioteket om de får 

sällskap av målsman och ibland tar de på egen hand bussen in till stadsbiblioteket. 

 

Båda flickorna besöker biblioteket varje vecka och när de går dit är det uteslutande 

böcker de lånar. De lånar böcker som de tar med sig hem för att läsa och de läser inte 

materialet på plats. Linn föredrar att vända sig till stadsbiblioteket i staden då utbudet av 

böcker är mycket större där. Hon går ofta själv runt bland hyllorna på måfå och letar 

efter böcker hon kan tänkas tycka om. När hon letar efter en speciell bok eller vill ha 

något boktips vänder hon sig dock till bibliotekarie. Även Maja använder biblioteket 

uteslutande till att låna böcker och då är bibliotekarien till bra hjälp eftersom hon aldrig 

har använt sig av bibliotekskatalogen. De tycker båda två att det som är viktigast med 

ett bibliotek är att det finns bra böcker men att det naturligtvis skiljer från person till 

person. Maja upplever att böckerna ofta är gamla och de lite nyare böckerna kan det 

vara mycket lång kö på.  

 

Linn berättar att en bibliotekarie ”håller koll” så att man har lämnat in böckerna och 

även ser vem som står på tur på boken. Maja säger att en bibliotekarie hjälper en att låna 

böcker och även tipsar om böcker om man är osäker på vad man vill ha för bok. Linn 

ger exempel på en typ av referenssamtal och berättar att hon kan fråga efter en viss titel 

och kanske har någon övrig information och utifrån detta hjälper bibliotekarien henne 

att hitta vad hon söker. På frågan om det är något mer en bibliotekarie gör svarar Linn: 

”Kör ut dem som äter. Ja vad gör de mer? Skickar ut brev och så när böcker ska lämnas 

åter”.  

 

Båda flickorna använder bokbussen mycket, då det är lättare för dem att ta sig dit. De 

uppskattar att de som arbetar på bokbussen kan barnens namn och även vet vad de 

tycker om att läsa. Bokbussens lilla format gör att barnen känner sig trygga och väl 

bemötta. De tycker att det är lättare att fråga bibliotekarien på bokbussen om hjälp då de 

upplever att de känner henne och har en personlig relation. På bokbussen är det inte 

heller lika mycket folk och bibliotekarien har därför mer tid och behöver inte stressa. 

Bibliotekarierna på det större biblioteket upplevs ofta som stressade och båda flickorna 

visualiserar hur bibliotekarierna springer runt och stressar i hela biblioteket. Samtidigt 

har de förståelse för att bibliotekarierna har mycket att göra när det exempelvis kommer 

en hel dagisgrupp som vill ha hjälp. Båda är överens om att en bibliotekaries viktigaste 

arbetsuppgift är att hjälpa de som kommer till biblioteket och att ”fixa böcker”.  

 

Maja upplever inte att bibliotekarier ser ut på något speciellt sätt utan säger att de är 

som vem som helst annars. Linn inflikar dock att det mest är tjejer som är bibliotekarier 

och att relativt många har glasögon. Båda menar att bibliotekarier för det mesta är 

trevliga och hjälper till men Linn säger också att detta beror på hur bibliotekariens dag 

har varit innan. Linn menar att om bibliotekarien själv har blivit bemött dåligt och 

många har varit stökiga i biblioteket under dagen så är det inte så lätt att själv vara 

trevlig. Det är dock bara i stressade situationer som bibliotekarien upplevs som sur och 

mindre trevlig.  

 

Under hela intervjun är båda flickorna väldigt entusiastiska över läsning och bibliotek 

och de verkar vara de mest frekventa biblioteksbesökarna av de barn som intervjuats.  

 



 42 

4.5 Reflektioner angående genomförandet av intervjuer 

 

Detta avsnitt behandlar reflektioner angående utfallet av intervjuerna och vad som 

skulle kunna ha gjorts annorlunda för att få fram ett annat resultat.  

4.5.1 Fokusgrupper 

 

Jag kan i efterhand konstatera att vissa svårigheter uppstod i att få barnen att diskutera 

med varandra i fokusgrupperna. Detta kan naturligtvis bero på flera olika faktorer såsom 

att de inte kände sig bekväma i miljön eller att frågorna var formulerade på ett sådant 

sätt att de inte uppmuntrar till diskussion. Jag tror dock i likhet med Morgan et al att 

barn är så influerade av skolsituationen där man förväntas leverera rätt svar och där 

diskussioner i sig inte alltid ses som ett resultat (2002, s.5ff).  Alla barn var heller inte 

frekventa biblioteksbesökare och hade av denna anledning mindre erfarenhet av såväl 

bibliotekarier som bibliotek. Innan jag påbörjade intervjuerna hade jag en förväntning 

av att det skulle vara lättare att tala med barn i grupp än enskilt. Denna förförståelse 

hade fötts av mitt tidigare arbete på förskola och jag hade förväntat mig en livligare 

diskussion än den som uppstod. Istället blev min styrning i form av samtalsledare större 

än den jag tänkt mig och barnen svarade relativt kortfattat på de frågor som ställdes. Jag 

fann det även problematiskt att få barnen att reflektera och följa upp både de egna och 

de andra barnens tankegångar. Detta försökte jag dock avhjälpa med hjälp av 

samtalsmarkörer och mindre instick från min sida. Intervjuerna varade 15-25 minuter 

vilket var något kortare än jag hade förväntat mig, trots att Doverborg och Pramling 

Samuelsson menar att intervjuer med barn kan vara relativt korta. (2000, s. 25ff). Vid 

intervjuerna var det ofta de mer frekventa biblioteksbesökarna som tog initiativet till 

diskussionen och hade flest inlägg. De barn som inte besökte biblioteket lika ofta deltog 

dock i diskussionen även om de inte tog det första initiativet.  

 

 Vad kameran hade för effekt på diskussionen är svårt att avgöra. I den grupp där barnen 

var något yngre märkte man av kamerans effekt i form av grimaser och annat från en del 

av barnen. Detta var dock ett beteende som endast märktes av i intervjuns inledande 

skede och barnen ger därefter inte intryck av att märka av kameran särskilt mycket. Vid 

intervjuer med de äldre barnen uppkom en viss stelhet hos vissa i intervjuns inledande 

skede. Kameran kan ha haft viss påverkan på att det var svårt att skapa en diskussion 

mellan barnen. Jag är dock av uppfattningen att kamerans inverkan på samtalet 

minskade allt mer vart efter intervjun fortskred. Efter att intervjuerna har genomförts 

har de barn som önskat fått se det inspelade materialet. Detta skedde av två anledningar, 

den ena var att många var intresserade av att se sig själva på film och den andra var att 

barnen skulle ha möjlighet att lägga till eller ta bort något av det som sagts. Ingen av 

barnen önskade att ta bort något av det som sagts, däremot skedde vissa tillägg när 

barnen uppfattade sig själva som oklara eller avbrutna av de andra i fokusgruppen.  

 

4.5.2 Individuella intervjuer 

 

När jag återkom till förskolorna efter att fokusgruppsintervjuerna hade genomförts var 

det ytterligare några flickor som ville delta i undersökningen. Då ingen pojke visade 

intresse av att delta i undersökning blev utfallet att samtliga av mina informanter är 

flickor. Det kan vara så att flickorna påverkade varandra och därmed ville även de 

flickor som kom in senare delta. I de fall barnen intervjuades i par var de dessutom 
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vänner vilket ytterligare ökar sannolikheten för att de skall bekräfta varandras utsagor 

vilket kan ses som ett problem. Jag måste dock sätta min tilltro till att informanterna 

yppade sina egna uppriktiga åsikter och att det faktum att de kände sig tryggare bidrog 

till en mer avslappnad och tillåtande miljö. Jag anser därför att undersökningens 

validitet ökar av att barnen känner sig trygga. Då mitt urval helt och hållet baserade sig 

på frivillighet från barnens sida hade jag ingen styrning över könsfördelningen. Om jag 

hade velat vara säker på att få med pojkar i min undersökning hade jag kunnat använda 

mig av en befintlig grupp i form av exempelvis en klass. Risken blir då istället att 

gruppen är så pass etablerad att den bekräftar varandras utsagor och styrs efter 

förbestämda mönster. Jag anser därför att jag får vara nöjd med det resultat som utfallit 

oavsett vilket kön mina informanter har.  

 

 Man kan vidare diskutera vilken påverkan på materialet det har haft att jag har använt 

mig av olika intervjutyper. Jag anser dock att det har gett min undersökning en bredd 

som jag inte fick när jag använde mig av enbart fokusgruppsintervjuer. 

 

4.6 Resultat och analys av bildmaterial  

I följande avsnitt presenterar jag de teckningar som barnen har ritat och min 

analysprocess av dessa.  

4.6.1 Analysförfarande  

 

Enligt den lathund som Hansson et al. ställer upp har jag analyserat de bilder som mina 

informanter har ritat i samband med intervjuerna. Då de bilder jag har valt att analysera 

inte är tänkt som några propaganda- eller reklambilder utan är ritade på uppmaning av 

mig torde man kunna säga att bilderna inte har någon dold agenda. Bilden relateras 

istället till sändaren i form av vad bilden berättar för oss om barnens uppfattning av 

bibliotekarier. Mottagaren är i första hand jag som forskare och i andra hand de som tar 

del av det resultat jag kommer fram till. Detta betyder att det sätt jag väljer att tolka 

bilderna på inte är det enda korrekta utan att det finns flera olika tolkningsmöjligheter. 

Precis som Eriksson och Göthlund säger kan en bild tolkas i all oändlighet( 2004, s. 

159f). Den inre kontexten innebär här att jag analyserar hela bilden men huvudfokus 

ligger på det som är primärt för min undersökning, nämligen bibliotekarien. Den yttre 

kontexten är i vilket sammanhang eller situation bilden både uppförs och presenteras. 

Jag har valt att i ett första steg analysera bilderna var och en för sig och i ett andra steg 

se närmare på eventuella likheter och skillnader mellan de olika bilderna. Något som 

naturligtvis har påverkat hur barnen har ritat är att detta skedde på uppmaning av mig, 

dock inte under tvång då bara vissa av barnen valde att rita teckningar. Kanske 

påverkades barnen av varandra då de satt i samma rum även om de hade avskilda 

platser. 

 

Samtliga bilder föreställer bibliotekarier och man kan därför hävda att alla bilder har 

samma denotativa betydelse. Kärnan i samtliga bilder är den samma men detta behöver 

inte betyda att bilderna uppfattas på samma sätt. Vad barnen har valt att ge 

bibliotekarien för attribut i form av kläder, smycken, omgivande symboler med mera 

påverkar också helhetsintrycket av bilden även om kärnbetydelsen är densamma. 

Eriksson och Göthlund nämner även att vad vi har för erfarenheter sedan tidigare av det 

bilden föreställer påverkar hur vi tolkar bilden (2004, s. 17ff). Därmed kommer min 

tolkningsprocess naturligtvis vara påverkad av det faktum att jag utbildar mig till 
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bibliotekarie och snart även själv kommer vara en del av det yrket jag undersöker. Jag 

umgås dagligen med blivande bibliotekarier och detta influerar naturligtvis min egen 

syn och bild av bibliotekarien. Detta gör att de associationer jag får när jag ser på och 

tolkar bilderna säkerligen skiljer sig i viss mån från hur andra människor tolkar 

bilderna.  Den sista punkten i analysschemat som innebär att man tar ställning till 

analysobjektet och sätter in det i en diskurs gör jag först i diskussionen. Bilderna 

relateras då till den tidigare forskningen och intervjumaterialet för att skapa en enhetlig 

bild av resultatet. 

 

Analys av bildmaterial 

 

 

Bild 1 

 

 

1 Bild ett föreställer en relativt ung, kvinnlig bibliotekarie med lockigt hår. Hon 

har rött läppstift och ögonskugga. Hon har ett neutralt ansiktsuttryck som inte 

avslöjar vad hon tänker eller känner. Hennes kläder är mörkblå vilket kan ses 

som tråkigt men klädseln innehåller även inslag av bjärta färger som livar upp. 

Skorna har viss klack och är svarta men verkar vara av det bekvämare slaget. 

Smycken eller övriga detaljer saknas. Informanten har valt att rita bibliotekarien 

framför en disk och hållandes i två böcker. Övrig bakgrund saknas och det är 

svårt att veta var bibliotekarien befinner sig.  

 

Bild 2 
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2 Bibliotekarien på bild 2 är helt tagen ur sin kontext och det är omöjligt att 

avgöra var hon befinner sig. Även denna bibliotekarie är yngre och har rakt 

brunt hår. Informanten kommenterade även att denna bibliotekarie hade varit på 

solsemester. Bibliotekarien har röda läppar men en väldigt naturligt framtoning. 

Munnen är tecknad lite åt sidan vilket gör att bibliotekarien i det närmaste får ett 

fundersamt ansiktsuttryck. Hon bär ett enklare halsband och en färgglad tröja 

som ackompanjeras av ett par svarta byxor. Bibliotekarien håller i en bok och 

såväl titel som författare är angett på boken. Bibliotekariens skor saknar klack 

och ser alldagliga ut. ’ 

 

 

Bild 3 

 

 

 

3 Bild 3 föreställer tre personer som interagerar med varandra. Det är en mycket 

detaljrik bild och text i form av pratbubblor förekommer även. Samtliga 

personer är tecknade med glada munnar och interaktionen tycks vara lyckad för 

alla inblandade. Även pratbubblorna förstärker detta budskap. Bibliotekarien är 

lång och smal med ljust hår uppsatt i en hög, rufsig tofs. Om det inte vore för 

pratbubblorna som finns med i bilden vore det svårt att avgöra vem som är 

bibliotekarie och vem som är användare av de två vuxna personerna på bilden. 

Bibliotekarien står förvisso närmast bokhyllan men enbart detta gör inte att man 

tolkar henne som bibliotekarien. Hon har inga övriga attribut som kan kopplas 

till en stereotyp bild av bibliotekarien utan liknar den som kommer till 

biblioteket för att låna. Bibliotekarien ser som redan nämnt glad ut och bär en 

rosa t-shirt och jeans tillsammans med vita skor. Inga smycken eller dylikt syns 

och man får intrycket av att detta är en relativt sportig person baserat på kläder 

och håruppsättning. Man anar även att det är en ung bibliotekarie. Bakom 

bibliotekarien står en bokhylla fylld med böcker och på bokryggarna står även 

böckernas titel. 
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Bild 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Denna bild har ingen bakgrund och den tecknade bibliotekarien saknar helt 

kropp och består endast av ansikte, hals och en arm. Bilden är ritad i bläck och 

svart tusch vilket gör att den får en dyster framtoning. Det är svårt att avgöra 

bibliotekariens ålder och hon har svart lite risigt hår. Det är hennes 

ansiktsuttryck som man först tänker på som betraktare. Munnen är halvöppen 

som för att säga något samtidigt som mungiporna är dragna nedåt. Armen är 

sträckt i skyn och hon håller i en bok. Bibliotekariens ansiktsuttryck och de 

färger som används gör att man får negativa associationer till bilden och 

bibliotekarien 

 

 

Bild 5 

. 

 

 

5 Det är svårt att avgöra åldern på bibliotekarien i bild 5. Hennes klädsel och 

attiraljer gör att man kan dra slutsatsen att hon är äldre än vad hon är. Man ser 

bara halva bibliotekarien då hon är placerad bakom någonting som ser ut att vara 

en lånedisk. Hon har sitt bruna hår uppsatt i en knut mitt på huvudet och bär 

storbågade ljusbruna glasögon. Hon bär en blå t-shirt och en blå kofta eller kavaj 

i annan blå färg över. Klädseln är strikt och innehåller inga utsmyckningar 

utöver ett par enklare örhängen som bibliotekarien har i öronen. Övriga detaljer i 

teckningen är en bok som hon sitter och läser i vid sin disk. På disken finns även 

en skanner. Bibliotekarien har stängd, ihopknipen mun men ser inte arg ut, 

snarare koncentrerad. Bilden har ett rumsligt perspektiv och på väggen sitter två 

skyltar med texten utgång respektive ingång. Detta gör att vi kan ana oss till att 

bibliotekarien sitter i biblioteket.  
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Bild 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Bild 6 föreställer två personer. Båda är kvinnor och den ena är en bibliotekarie 

medan den andra är låntagare. Personen längst till vänster i bilden är 

bibliotekarien. Teckningen är ritad i blyerts och ganska suddig till sin karaktär. 

Bibliotekarien är tecknad i helkroppsbild rakt framifrån med en tankebubbla 

som innehåller en bok. Bibliotekarien ser ung ut med axellångt hår i mittbena. 

Hon har rosiga kinder, stora läppar och långa ögonfransar. Hon bär en tröja med 

trekvartsärmar och en knälång kjol med knytskor till. Hon har ett svart halsband 

och ett skärp i midjan men saknar övriga utsmyckningar. Klädseln är av det 

modernare slaget.  Bibliotekarien befinner sig intill ett skivbord på vilket vi 

finner en dator, en skivare och en bokskanner. I bakgrunden ser vi även en stor 

bokhylla med tjocka böcker. Låntagaren står till höger i bilden med armarna i 

kors och utstrålar en slags ovilja 

 

 

Bild 7 
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7 Bild sju föreställer en kvinnlig bibliotekarie som ser väldigt glad ut vilket gör att 

man tolkar bilden i sin helhet som positiv. Hon har mörkt rakt hår och breder 

välkomnande ut armarna. Denna bibliotekarie är klädd i brun tröja med krage 

och grå byxor. Den alldagliga klädseln livas dock upp av ett grönt och rött bälte. 

Hon bär glasögon och ser ut att vara i medelåldern. På fötterna bär hon ett par 

gröna, spetsiga stövletter med hög klack som matchar bältet. Hon står framför 

ett bord med en dator på. På datorskärmen framgår det att hon letar efter boktips 

på Internet och en specifik bok är också uppritad på skärmen. 

 

 

Bild 8 
 

 

 

 

 

8 Bild åtta föreställer en bibliotekarie och en låntagare. Om man inte vet vem som 

är bibliotekarien drar man gärna slutsatsen att det är personen som har glasögon 

och knut. I detta fall stämmer det antagandet.  Bibliotekarien är avbildad från 

sidan och står och tittar på en person som sträcker sig efter en bok. Hon syns i 

sin helhet och står med armarna i kors. Teckningen är gjord i blyerts och vi har 

därför inga färger som ger oss ledtrådar angående färgval på kläder mm. Håret är 

uppsatt i en stram knut bak i nacken och hon bär glasögon. Hennes 

ansiktsuttryck är relativt neutralt men sammantaget med hennes korsade armar 

får man ett något strängt intryck. Bibliotekariens klädsel är vardaglig och består 

av jeans, gymnastikskor och en något urringad tröja. Framför bibliotekarien 

finns en stor bokhylla med en mängd böcker i och en person som tar en bok. Det 

är svårt att avgöra om bibliotekarien hjälper eller övervakar denna person. De 

många böckerna får oss dock att anta att bibliotekarien befinner sig på sin 

arbetsplats. 
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5. Tolkning och diskussion 
 

I tolkningen sammankopplar jag de resultat jag har fått fram genom 

fokusgruppsintervjuer, intervjuer och teckningar med det som framkommit i 

litteraturgenomgången. Intervjuerna sammankopplas till varandra och litteraturen och 

delas sedan in i teman enligt den hermeneutiska strukturanalysens mönster. Dessa 

teman utgår till stor del från de frågor som återfinns i intervjuguiden men även andra 

teman kunde skönjas frekvent i såväl litteratur som intervjuer och finns därför 

representerade nedan. Strukturanalysen har tillåtit mig att finna röda trådar i mitt 

material och med hjälp av hermeneutiken som ett verktyg vid analysen har jag skapat 

teman som inte var givna på förhand. Min undersökning som har bestått av 

fokusgruppsintervjuer, individuella intervjuer och teckningar har tillsammans med 

litteraturgenomgången utgjorts av delar som från början inte har haft någon annan 

självklar nämnare än det ämne jag vill undersöka. Hermeneutiken har tillåtit mig att se 

mönster och tolka resultatet till den helhet som presenteras nedan.  

 

De teckningar som barnen ritat har jag som tidigare nämnts analyserat med hjälp av 

semiotiken. I detta skede i uppsatsen undersöker jag bilderna närmare och ser 

sammanhangen i dem. Jag sätter in bilderna i den kontext som är min uppsats och ser 

om det finns tecken på de stereotypa drag som litteraturgenomgången har tagit upp. I 

det sista stycket under varje delrubrik för jag dessutom en diskussion angående det som 

framkommit. Här dryftar jag med andra ord mina egna åsikter i relation till tendenser 

jag kan se i mitt insamlade material.  

 

5.1 Biblioteksanvändning 

 

Mina informanter använder nästan uteslutande biblioteket till icke ålagda uppgifter. I 

första hand vänder de sig till skolbibliotek, andra mindre filialer och bokbussen. Det 

större stadsbiblioteket använder de sig av på helgerna när de kan ta sig dit med hjälp av 

målsman. Barnen uppskattar när bibliotekarien känner igen dem och Linn och Maja 

använder sig gärna av bokbussen eftersom bibliotekarien där kan deras namn och 

läspreferenser. Endast en av mina informanter använder sig av bibliotekskatalogen och 

för informanterna är därmed bibliotekarien en nyckelperson om de skall kunna hitta det 

de söker i biblioteket. Kajsa upplever det som jobbigt att uppställningen av böckerna i 

biblioteket ofta ändras vilket gör det svårare att lära sig var böckerna står någonstans 

och inte alls gör att biblioteket känns mer användarvänligt. De äldre av mina 

informanter är mer självgående och går på egen hand och letar efter böcker i hyllorna 

medan de yngre bland informanterna är i större behov av bibliotekariens hjälp.  

 

Maja vänder sig ofta till stadsbiblioteket då utbudet av böcker är större där. Tyvärr 

upplever Maja det som att många böcker är gamla och att det är alldeles för lång kö på 

nya, mer populära böcker. I fokusgrupp 2 ansåg barnen att barnbibliotekssidan var 

något eftersatt vad gäller förnyelse av beståndet. Barnen ansåg att böckerna i större 

utsträckning var trasiga och gamla på barnavdelningen, jämfört med vuxenavdelningen. 

Cerny et al. säger att om ett bibliotek har ett bra bestånd i gott skick bidrar det till att 

barnen får en positiv bild av biblioteket och den personal som jobbar där. Om 

förhållandet är det motsatta får barnen en negativ bild av hela biblioteket. (Cerny et al. 

2006, s. 43f)  
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Mina informanter klagar också på att deras läsro störs av att det finns för få sittplatser. 

Hårda stolar uppmuntrar inte till läsning och kan istället leda till att det blir bråk i 

biblioteket. Informanterna använder biblioteket som ett rum att umgås i på raster men 

även att läsa i och det är därför viktigt med bekväma sittplatser.  

 

Helen uttrycker en besvikelse över att det inte finns någon utbildad bibliotekarie på 

hennes skolbibliotek och att hon därför inte kan få hjälp med vare sig boktips eller att 

hitta böcker i biblioteket. Hon anser dessutom att det ofta är för hög ljudnivå i 

biblioteket och av den anledningen väljer hon att inte använda biblioteket. Hon tycker 

att det viktigaste med ett bibliotek är att det finns en bibliotekarie där som kan hjälpa till 

samt att de skall ha många böcker. Rydsjö och Elf kommer i sin kunskapsöversikt fram 

till att barn anser att personalen och böckerna är bibliotekets viktigaste tillgångar (2007, 

s. 119f). Eriksson säger att bibliotekarien är nyckelpersonen när det gäller att se till att 

barnen får tillgång till bibliotekets material och att få sådant material som täcker deras 

behov (1994b, s. 44ff). Rydsjö och Elf menar också att även om det finns vissa 

skillnader mellan skolbibliotek och folkbibliotek är bemötandet viktigare än 

organisationsformen (2007, s. 26f). Vi kan med andra ord konstatera att oavsett vilket 

bibliotek barn använder sig av är personalen en av de viktigaste tillgångarna och om 

bemötandet är det rätt blir biblioteksbesöket lyckat för alla parter. 
 

I neddragningstider har man sparat in på personalen på skolbiblioteken och det blir 

därför ofta så att lärare får gå in och ta bibliotekariens plats. Barnen upplever 

naturligtvis detta som besvärligt då de får begränsad tillgång till skolbiblioteket 

samtidigt som kunnig personal inte finns att tillgå. Helen väljer att inte ens använda 

skolbiblioteket då det helt enkelt inte finns någon hjälp att få. Detta är naturligtvis 

beklagligt då barnen anser att det viktigaste med ett bibliotek är just dess personal och 

de böcker som finns där. Jag har fokuserat min undersökning på barns bild av 

bibliotekarien men även när barnen inte har en utbildad bibliotekarie att tillgå tillför det 

intressant resultat till undersökningen. Avsaknaden av utbildad personal får i det här 

fallet Helen att resonera kring vilken hjälp hon skulle ha kunnat vänta sig av en utbildad 

bibliotekarie. Att böcker ofta är trasiga kan naturligtvis bero på att böcker har en 

tendens att utsättas för ett större slitage på barnavdelningen än på vuxenavdelningen. Vi 

har kunnat se i litteraturgenomgången att barnbibliotekarier anses ha något sämre status 

än andra inriktningar inom professionen. Om så är fallet kan detta naturligtvis också 

överföras till att hela barnavdelningen har sämre status och därför inte alltid prioriteras. 

Detta leder som vi har kunnat se i mina informanters svar att de får ett sämre intryck av 

biblioteket vilket i förlängningen kan leda till att de inte återvänder.  

 

5.2 Status och utbildning 

 

Åberg hävdar att en av orsakerna till att barnbibliotekarier har relativt låg status kan 

vara att de första kvinnorna som arbetade som barnbibliotekarier drevs av ett personligt 

intresse och därför inte alltid krävde betalt (1983, s. 22ff). Walter säger att de krav man 

hade från början på barnbibliotekarier var att de skulle ha ett genuint intresse för barnen 

och deras tillvaro (2000, s. 2ff). Än idag finns det ingen speciell inriktning för 

barnbibliotekarier och Walter skriver att barnbibliotekariers status är låg och att 

situationen förvärras ytterligare av att det inte finns någon utbildning för den som vill 

bli barnbibliotekarie. Walter menar att det saknas utbildare som kan tillföra den 
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kunskapen inom utbildningen och hon säger även att det forskas och publiceras för lite 

om biblioteksservice som inriktar sig på barn (2000, s. 117ff). Andersson och Ekbergs 

informanter delar denna uppfattning och säger att man får de kompetenser som krävs för 

att vara barnbibliotekarie först på arbetsplatsen (2007, s. 38ff). Andersson och Ekberg 

konkluderar att den utbildning man får som blivande bibliotekarie stämmer dåligt 

överens med det arbete och de arbetsuppgifter som en barnbibliotekarie utför. 

Författarna skriver att det av denna anledning är extra viktigt att barnbibliotekarier visar 

vad de har för kompetenser och vad de gör. (Andersson & Ekberg 2007, s. 67ff) Rydsjö 

säger att det är genom att reflektera över det egna arbetet och dokumentera vad det är 

man gör som man kan föra yrket framåt (2000, s. 29ff). Rydsjö och Elf menar att när 

barnbibliotekariens syfte och roll är oklart och användarna inte vet vilka krav de kan 

ställa sänks statusen avsevärt (2007, s. 180f). Cerny et al. säger att fortbildning och att 

utvärdera sitt arbete skulle leda till att yrkets status ökar (2006, s. 77ff).  

 

När vi i fokusgrupperna pratade om bibliotekariers egenskaper och kompetenser 

uttryckte Elin och Clara att bibliotekarier var duktiga på böcker och datorer. Beatrice 

kontrade då med att säga att en barnbibliotekarie var duktig på alltihop eftersom ”om de 

utbildat sig till det så ska de väl kunna det”. Inez nämner i sin intervju att yngre 

bibliotekarier med en färsk utbildning säkerligen har läst många nya skönlitterära 

böcker i skolan och att de även har större vetskap om vad barn och ungdomar tycker om 

att läsa. Informanterna anser att barnbibliotekarier är duktiga på litteratur vilket i 

barnens ögon gör bibliotekarien till en skicklig och kompetent person.  

 

Vi kan här se att användarna i form av mina informanter gör antagandet att 

barnbibliotekarier får utbildning inom det barnen anser att de arbetar med, exempelvis 

litteraturförmedling och litteraturkännedom. Att verkligheten inte riktigt ser ut på det 

sättet är naturligtvis beklagligt. Vad som är positivt är att användarna trots detta 

upplever att de får relevant hjälp av bibliotekarien och vi kan därför anta att mycket av 

sin kunskap inhämtar barnbibliotekarien på sin fritid samt på arbetsplatsen. När det inte 

finns utbildning eller omfattande forskning på området leder detta till att det kan vara 

svårt att veta vad man förväntas åstadkomma som barnbibliotekarie. Detta gör även att 

användarna inte vet vad en barnbibliotekarie egentligen gör och vad man kan förvänta 

sig av bibliotekarien. Jag tror att barnbibliotekariers status är relativt hög bland de 

grupper som faktiskt utnyttjar barnbibliotekariens kompetenser. Dessa är i regel barn 

och deras målsmän eller andra pedagogiska institutioner som jobbar med barn och unga. 

Det finns dock en risk för att statusen sänks när det saknas inblick i en yrkesgrupps 

görande och kunnande. I dag arbetar dock många bibliotek med cirkulation mellan 

avdelningarna vilket kan ha flera fördelar för barnbibliotekariers status i relation till 

andra bibliotekarier. Då får samtliga på arbetsplatsen en större inblick i varandras arbete 

och arbetsuppgifter och respekten och förståelsen ökar därmed för det arbete som utförs.  

Under hösten 2010 återinför Högskolan i Borås dessutom ett kurspaket som vänder sig 

till barnbibliotekarier vilket pekar på att man har insett vikten av att erbjuda en 

utbildning utöver den kompetens man inhämtar på arbetsplatsen.  

 

5.3 Arbetsuppgifter och yrkesroll 

 

Det är svårt att avgöra vad en barnbibliotekaries arbetsuppgifter och speciella 

egenskaper och kompetenser består av. Detta kanske har att göra med att det som 

Andersson och Ekberg skriver i sin uppsats, att det ibland är svårt att skilja på en 
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barnbibliotekaries privata egenskaper och de man har i sin yrkesroll då dessa är tätt 

sammanflätade (2007, s. 49ff). Även Singer tar upp problemet med att bibliotekariens 

yrkesidentitet och den person man är privat lätt flyter ihop vilket kan skapa förvirring. 

Singer anser därför att det är viktigt att en medvetenhet om bibliotekariers yrkesidentitet 

väcks.(Singer 2006, s. xiif) Lindgren och Nilsson går så långt som att säga att 

bibliotekarieyrket ofta porträtteras som en livsstil och att bibliotekariens liv utanför 

biblioteket ofta anses se föga annorlunda ut (2005, s. 59ff). Hinton skriver att vi ofta 

kanske inte är intresserade av hur människor egentligen är som privatpersoner utan 

endast av vilken roll de har i samhället. Han menar att detta kan leda till att man 

lättvindigt antar att yrkesrollen och privatpersonen är en och samma. (Hinton 2003, s. 

51ff)  

 

Håkansson skriver i sin uppsats att allmänheten har dålig kunskap om vad det är en  

bibliotekarie gör och att detta leder till att stereotypa bilder fortsätter att leva vidare 

(2003, s. 56ff). Lindgren och Nilssons informanter är även de av uppfattningen att man 

vet för lite om bibliotekarier och deras arbetsuppgifter och att det därför är lätt hänt att 

stereotyper används (2005, s. 52). Inez spontana svar i fokusgruppen angående vad en 

bibliotekarie gör var just att det är svårt att veta vad de gör men att böcker är 

inblandade. 

5.3.1 Litteraturfrämjande arbete  

 

Samtliga av mina informanter nämnde att en bibliotekarie hjälper barnen att hitta 

böcker. Detta kunde ske på olika sätt, en bibliotekarie som uppfattades som bra av 

barnen visade dem var böckerna stod och ställde även följdfrågor. En mindre skicklig 

bibliotekarie pekade ut hyllan för barnen men följde inte med dem och hämtade boken. 

Då det endast var ett av barnen som hade använt bibliotekskatalogen blir hjälpen med 

att hitta böcker extra viktig för mina informanter. Barnen efterfrågar också att 

bibliotekarien skall veta mycket om böckerna och deras författare för att på bästa sätt 

kunna ge barnen bra och relevanta boktips. Ytterligare arbetsuppgifter som 

informanterna anser att en bibliotekarie har är att de läser mycket för att sedan ha 

möjlighet att tipsa barnen om bra böcker i bibliotekets bestånd. Vi har som tidigare 

nämnts sett att det från olika håll efterfrågas mer kunskap om bibliotekariers 

arbetsuppgifter. De informanter som intervjuades såg det som självklart att en 

bibliotekarie arbetar med böcker men när de ombads utveckla svaren hade de svårt att 

göra detta.  Inez nämner att hon är medveten om att en bibliotekarie inte kan förväntas 

läsa allt men hon tycker ändock att man skall ha viss uppfattning om sitt bestånd ”så att 

man vet vad man gör på sitt jobb”. I fokusgrupperna tycker samtliga barn att det 

viktigaste en bibliotekarie gör handlar om böcker men inser att en bibliotekarie omöjligt 

kan kunna alla böcker. Helen påpekar att på stora bibliotek där det finns många böcker 

kan man inte förvänta sig att bibliotekarien har läst alla böcker.  

 

Walter, Rydsjö och Elf och Cerny et al. nämner samtliga i sina böcker att man måste ha 

god kunskap om sin målgrupp och deras livsvärld för att ge dem bästa möjliga service. 

Walter säger att bibliotekarier måste vara medvetna om att barns vardag och livsvillkor 

snabbt kan förändras (2000, s. 47). Walter säger att för att föra ett lyckat referenssamtal 

med barn måste man ha insikt i deras liv samt veta vad biblioteket har att erbjuda barnet 

(2000, s. 29f). Rydsjö och Elf efterfrågar hur biblioteket och dess personal uppfattas 

från barnens perspektiv och undrar om biblioteket är angeläget för dagens barn (2007, s. 

175ff). Cerny et al. säger att en bibliotekarie ständigt måste vara beredd att omvärdera 
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verksamheten efter barns skiftande behov (2006, s. 1ff). Lundgren säger att 

referenssamtalet är en av hörnstenarna i barnbibliotekariers arbete och att det därför är 

viktigt att kommunikationen sker på lika villkor genom att barnet känner sig tryggt och 

sedd (2000a, s. 119ff). Mina informanter anser att en bibliotekarie bör läsa mycket för 

att kunna svara på de frågor som barnen har och ge boktips som är relevanta för barnen. 

Indirekt talar barnen om referenssamtalet som en av bibliotekariens viktigaste uppgifter 

och att stress, ouppmärksamhet eller slentrianmässiga antaganden kan förstöra samtalen 

och utgången av dem. Helen berättar att hon tycker det är fel att enbart på grund av 

ålder och kön rekommendera en viss bok utan att ytterligare fördjupa sig i användarens 

behov. Beatrice vittnade om att en stressad bibliotekarie inte har tid att lyssna och att 

man därmed kan få en bok som inte passar.  

 

Barnen har inte direkt reflekterat över vad det är en bibliotekarie arbetar med utan gör 

det för dem självklara antagandet att bibliotekarier arbetar med böcker och bokprat. 

Detta antagande är något som man troligen från barnbibliotekariers sida vill vidga. För 

att barnen skall inse och förstå bättre vad en bibliotekarie gör anser jag att bibliotekarier 

måste bli bättre på att marknadsföra sig och visa upp vad de faktiskt gör. Idag har 

bibliotekarier på grund av sin arbetsbörda kanske inte samma möjlighet att besöka 

förskolor och skolor för att visa upp sig och sitt kunnande för barnen. Det blir därför 

upp till föräldrar eller andra pedagogiska institutioner att ta med barnen till biblioteket 

och ofta sker detta inom relativt små tidsramar. Bibliotekarien måste därför under en 

kort tid bygga upp ett förtroende mellan sig och barnen samt ge en positiv bild av 

biblioteket så att barnen återkommer och kan få en mer nyanserad bild av biblioteket 

och dess personal. Nyckeln här är alltså dels att bibliotekarien själv är medveten om vad 

som förväntas av honom eller henne och dels att sedan bygga en relation mellan sig och 

barnet för att barnet skall vilja återvända till biblioteket. 

 

5.3.2 Praktiska arbetsuppgifter  

 

Cerny et al. ställer i sin bok upp sju kärnkompetenser som de anser att en bibliotekarie 

bör besitta och dessa består i att: ha kunskaper om sin målgrupp, ha administrativa 

kunskaper, goda kommunikationskunskaper i såväl tal som skrift, kunna bibliotekets 

bestånd samt hålla sig uppdaterad om böcker och andra medier för barn och ungdomar, 

ägna sig åt olika typer av programverksamhet, skapa sociala nätverk och slutligen se till 

att yrkets professionella utveckling drivs framåt. (2006, passim) 

 

 Av dessa sju kärnkompetenser och arbetsuppgifter har mina informanter främst 

fokuserat och lagt märke till att en bibliotekarie skall följa med i utgivningen av ny 

litteratur samt vara väl insatt i bibliotekets bestånd. Administrativa kunskaper av den 

typen Cerny et al. efterfrågar är något som sker lite i det dolda och som barnen inte 

själva kan registrera. Det är därför heller inte konstigt att detta inte är en arbetsuppgift 

informanterna har reflekterat över. Informanterna uppskattar även en bibliotekarie som 

är en god kommunikatör och kan sitt bestånd utan att ta saker för givna. I mina 

intervjuer var den enda typen av programverksamhet som nämndes boksamtal och ingen 

av barnen verkar ha varit delaktig i någon annan typ av program.  

 

Inez pratar om att bibliotekarien på hennes integrerade skol- och folkbiblioteket måste 

fungera som något av en vakt då eleverna använder biblioteket som ett uppehållsrum 

och ett varmt ställe att tillbringa rasterna på. Hon menar dock att man sällan lyssnar på 
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bibliotekarien eftersom en bibliotekarie inte är en lärare. Även Kajsa och Josefin tycker 

om att vara i biblioteket när det är kallt ute. Att biblioteket används som ett 

uppehållsrum eller en samlingsplats behöver inte ses som något negativt och Åberg 

nämner att redan i barnbibliotekets begynnelse i Sverige köade barn för att komma in i 

biblioteket när det var kallt ute (1983, s. 22ff). Linn säger att en bibliotekarie ”kör ut 

dem som äter” och detta kan också ses som en del i yrkesrollen där bibliotekarien får 

agera vakt. Linn nämner att till en bibliotekaries arbetsuppgifter hör det att de skickar ut 

påminnelser när böcker skall lämnas tillbaka och det är också bibliotekariens uppgift att 

”hålla koll” på lånetiderna. Helen menar att det kostar att låna böcker på de större 

biblioteken och om man skulle lämna tillbaka en bok för sent är det bibliotekarien som 

ser till att man betalar sina böter. Clara, Dora och Inez nämner att en viktig 

arbetsuppgift som bibliotekarien har är att ställa tillbaka böckerna på hyllan och att 

ställa dessa i alfabetisk ordning. Barnen nämner även att man inte gärna vill störa 

bibliotekarien när hon eller han ställer upp böcker. Andra mer praktiska arbetsuppgifter 

som informanterna nämner är att en bibliotekarie hjälper till att reservera böcker och 

även skannar lånekort och böcker. 

 

 Om vi vänder oss till litteraturen är det få av de mer praktiska arbetsuppgifterna som 

nämns och det kan knappast heller räknas som en specialkompetens att skanna böcker. 

Det troliga är att många av de uppgifter mina informanter tillskriver barnbibliotekarier 

eller bibliotekarier i allmänhet istället är sådant som biblioteksassistenter utför. Vi kan 

därmed göra konstaterandet att det råder en osäkerhet kring vad bibliotekarier gör och 

att detta i förlängningen leder till att människor använder sig av stereotyper för att 

kanske fylla i eventuella luckor som uppstår.  

 

5.4 Utseende  

 

I litteraturgenomgången har det framkommit att en viss bild av hur en bibliotekarie ser 

ut och förväntas agera finns i samhället. Denna bild har enligt Håkansson historiska 

rötter och är därför en bild som av många ses som en självklarhet även om den saknar 

en faktisk förankring i verkligheten (2003, s. 56ff). Hinton påpekade att när en 

uppfattning om ett visst fenomen är utbrett i det samhälle där man lever är det troligt att 

denna uppfattning ses som korrekt (2003, s. 23ff). 

 

Håkanssons informanter fann i likhet med mina att en bibliotekarie ofta kunde ha 

glasögon, kofta och knut. Bibliotekarien sammankopplas också i stor utsträckning med 

artefakter såsom böcker och datorer. (Håkansson 2003, s. 52f) Lindgren och Nilssons 

informanter hade samma uppfattning om bibliotekarier och de beskrevs också ha tråkiga 

kläder (2005, s. 44ff).   

 

Det som genomsyrar samtliga intervjuer är att barnens första spontana svar är att en 

bibliotekarie ”är som de flesta andra”, ”inte ser ut på något speciellt sätt” eller är ”som 

en vanlig människa”. Under samtalets gång nämns dock de enligt 

litteraturgenomgången klassiskt stereotypa attribut såsom äldre kvinna, glasögon, 

gråhårig och i vissa fall hårknut.  I de båda fokusgrupperna menade alla utom en att 

bibliotekarier oftast är kvinnor även om det existerar manliga bibliotekarier. Linn och 

Maja beskriver bibliotekarier som äldre och gråhåriga och Kajsa nämner att 

bibliotekarier ofta har glasögon. Överlag i de individuella intervjuerna ansågs 

bibliotekarien se ut som vem som helst och de enda stereotypa dragen som var direkt 
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framträdande var att det talas om bibliotekarien som en äldre kvinna med glasögon som 

kan mycket om böcker.  

 

Anna i fokusgrupp 1 menade att bibliotekarier ofta har kjol och kofta på sig. 

Informanterna sade även att bibliotekarier har lite strikta kläder samt ofta bär en 

namnskylt. Helen nämnde i sin intervju att hon tyckte att bibliotekarier hade ”finkläder” 

i form av kavaj och hon liknade även deras klädsel med bankpersonals. Helen menade 

dock att det fanns en skillnad i hur bibliotekarier framställs på TV och hur de är och ser 

ut i verkligheten. Lindgren och Nilsson (2005, s. 59ff) delar Helens mening och 

kommer i sin uppsats fram till att det utseende och de kläder en bibliotekarie kanske 

förväntas ha enligt den stereotypa bilden, sällan stämmer överens med verkligheten.  

 

Om vi tittar närmare på de bilder informanterna har ritat blir bilden av hur 

informanterna uppfattar bibliotekarien än mer tydlig. En gemensam nämnare för 

samtliga bilder är att de föreställer kvinnliga bibliotekarier. I alla bilder utom i bild 7 

finns dessutom boken representerad men istället ser vi i bild 7 boken avbildad på en 

datorskärm. Fyra av de åtta bibliotekarierna är avbildade vid någon form av lånedisk 

och på tre av bilderna finns även en bokhylla med. Vi märker att boken står i centrum 

och att barnen sammankopplar bibliotekarien och boksymbolen väldigt tätt. På två av 

bilderna förekommer det datorer men detta verkar inte vara det som barnen främst 

tänker på. På den ena bilden ser man dessutom att datorskärmen visar ett boktips. Enligt 

min tolkning föreställer bilderna till största del yngre eller medelålders bibliotekarier 

även om någon ser lite äldre ut. Sedan kan man naturligtvis fråga sig vem som ur ett 

barns perspektiv uppfattas som gammal. 

 

Bibliotekarierna som är avbildade klär sig också vardagligt och klädseln uppfattas inte 

som vare sig extraordinär eller tråkig. Om vi i bilderna 1, 2 och 3 bara koncentrerar oss 

på bibliotekarien är det svårt att se att det skulle vara just en bibliotekarie som bilderna 

föreställer. Samtliga personer ser ut att vara unga och har inga speciella attribut som kan 

sammankopplas med ett stereotypt tankesätt. Informanten som ritade bild nummer 2 

poängterade särskilt att denna bibliotekarie hade varit på solsemester och därmed hade 

något mörkare hy. Jag drar slutsatsen av detta att barnen inte är vana att möta 

bibliotekarier med annan etnicitet än den svenska och västerländska. Singer fann dock i 

sin undersökning att människor med olika etniciteter har börjat söka sig till 

bibliotekarieyrket och att bilden av den västerländska bibliotekarien därför börjar 

luckras upp (Singer 2006, s. 99f).  

 

Bild nummer 5 och 8 får sägas representera något av den klassiskt stereotypa 

bibliotekariebilden både vad gäller utseende och kroppsspråk. Båda dessa bibliotekarier 

bär glasögon, har håret i en knut och ser aningen stränga ut. Bibliotekarien i bild 8 

övervakar i det närmaste sin låntagare som försöker nå upp till en bok. I denna bild 

representerar de korslagda armarna ett mer stängt kroppsspråk vilket gör att man kan 

dra slutsatsen att bibliotekarien är avvaktande och rädd om sitt revir.  Bibliotekarien i 

bild nummer 5 är placerad bakom sin lånedisk där hon läser i en bok. Hon ser relativt 

upptagen ut och man kan inte påstå att hennes ansiktsuttryck och kroppsspråk inbjuder 

till interaktion. Vi kan med andra ord konstatera att denna bild på många sätt 

representerar den stereotypa och kanske lite föråldrade bilden av bibliotekarien. Hon 

sitter placerad auktoritärt bakom sin disk och uppsöker inte användarna aktivt. Den 

strama framtoningen i klädval och frisyr leder också fram till samma slutsats.  
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Samtliga bibliotekarier har vad man skulle kunna kalla kläder av modernare snitt och 

endast en av bibliotekarierna har en klädsel som skulle kunna kallas bankinfluerad eller 

”kyrklig”, som några av barnen uttryckte det att bibliotekarier gärna gick klädda. Tre av 

bibliotekarierna har glasögon och två hårknut men annars går det inte att peka ut några 

stereotypa drag rent utseendemässigt.  I vissa fall är det svårt att avgöra vem som är 

bibliotekarie och vem som är låntagare då inga speciella särdrag går att finna hos 

bibliotekarien. Baserat enbart på teckningarna kan vi säga att utseendemässigt har de 

stereotypa dragen av en bibliotekarie inte starkt inflytande på teckningarna. Man kan 

fråga sig om de som trots allt finns där är en produkt av exempelvis hur bibliotekarien 

framställs i media som Helen nämnde i sin intervju. Samtidigt har vi kunnat se både i 

det mina informanter svarat och i litteraturgenomgången att bibliotekariekåren börjar bli 

en mer heterogen grupp och detta avspeglar sig även i de bilder barnen har ritat. Att 

bibliotekarier ofta är äldre och att generationsskifte är på gång är något som vi både 

märkt i litteraturen, bland annat hos Singer (2006, s. 49f) och i de genomförda 

intervjuerna. I teckningarna märks dock inte detta av lika starkt men det kan naturligtvis 

ha att göra med att det är svårt att uppfatta en persons ålder genom en tecknad bild.  

 

Jag håller med Eriksson och Göthlund när de skriver att vissa fenomen i vårt samhälle 

har fått ett visst typutseende och att stereotypen bevaras i kulturen för att vi utgår ifrån 

just detta utseende (2004, s. 133f). Jag tror att bibliotekarier har fått en etikett med just 

detta typutseende och det märker jag till viss del av även i mina intervjuer samt i de 

bilder barnen har tecknat. Ett spontant svar är att en bibliotekarie inte utmärker sig på 

något speciellt sätt gentemot andra människor. Man kan även hävda att stereotyper ännu 

inte har hunnit blivit lika djupt rotade hos en yngre person och att det därmed är lättare 

för barnen att frångå en stereotyp bild av exempelvis en bibliotekarie även om ett visst 

typutseende eller uppträdande finns etablerat i kulturen. Eriksson och Göthlund påpekar 

även att människors förförståelse ofta gör att vi kan se på en bild och nästan direkt 

identifiera vad den föreställer men att alla kan tolka bilder på olika sätt (2004, s. 159f). 

Jag frågar mig av den anledning om de flesta skulle tolka det som att alla de bilder som 

informanterna har tecknat föreställer bibliotekarier? Svaret på den frågan torde vara nej, 

då det inte alltid är självklart att bilderna föreställer en bibliotekarie. Om bilderna tolkas 

var för sig och utanför kontexten av denna uppsats skulle de kanske inte alls uppfattas 

som bilder av bibliotekarier. Även om vissa av bilderna innehåller stereotypa drag som 

kan sammankopplas med bibliotekarier gör långt ifrån alla bilder det. Boksymbolen, 

hårknuten eller glasögonen skulle dessutom lika gärna kunna sammankopplas med 

stereotyper som finns om andra grupper, som exempelvis en lärare eller en beläst 

student. Baserat på ovanstående resonemang menar jag därför att just i denna specifika 

kontext kan man tala om att det i informanternas bilder finns ett visst mått av stereotypa 

drag som i detta fall sammankopplas med bibliotekarieyrket. Dessa drag är dock inte 

starka nog för att de skall sända en så tydlig signal om bildens innehåll att de även 

utanför sin kontext kan tolkas på samma sätt. Om man menar att bilderna tagna ur sin 

kontext lika gärna kan föreställa en lärare eller en student, förstärks påståendet om att en 

bibliotekarie kan se ut som vem som helst. 

 

5.5 Bemötande 

 

Som vi har kunnat se i litteraturgenomgången har flera av författarna nämnt att barns 

intryck av biblioteket och bibliotekarien kan påverka hur man i fortsättningen ser på och 

väljer att använda biblioteket. Eriksson menade att om man som barn får ett positivt 
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intryck av bibliotekarien kan detta hålla livet ut (1994b, s. 44ff). Rydsjö är inne på 

samma tema och skriver att om barn uppfattar bibliotekarien som en trevlig person och 

biblioteket som en trevlig plats så återkommer man gärna. Av denna anledning menar 

Rydsjö att det personliga mötet är av minst lika stor vikt som övriga tjänster biblioteket 

erbjuder (2000, s. 29ff). Lundgren menar att barnen måste få förtroende för 

bibliotekarien för att våga ställa sina frågor och att detta förtroende lättare skapas om 

barnen känner igen bibliotekarien (2000a, s. 119ff). Det är också viktigt att biblioteket 

är en stressfri miljö så barnen kan få den tid de behöver. I fokusgrupp 1 upplever 

Beatrice att det är jobbigt när bibliotekarier är stressade och att hon vid dessa tillfällen 

tar första bästa bok som erbjuds för att inte vara till besvär. Linn och Maja angav att de 

hellre använde sig av bokbussen eftersom det lilla formatet fick dem att känna sig 

tryggare. De upplevde att miljön där var mindre stressig och att bibliotekarierna hade tid 

för dem och deras frågor. De såg det även som en stor fördel att bibliotekarierna på 

bokbussen kunde deras namn och kände till deras litteratursmak, något som gjorde att 

flickorna fick ökat förtroende för bibliotekarien.  

 

Såväl Lundgren (2000a, s. 119ff) som Cerny et al. (2006, s. 28ff) talar om att lånedisken 

ofta kan fungera skrämmande för barnen och att det därför är bättre om bibliotekarien 

rör sig i rummet samt söker ögonkontakt med sina låntagare, och inte verkar upptagna. 

Informanterna i min studie uppgav att de för det mesta fick vända sig till lånedisken på 

eget initiativ om de ville ha hjälp. Detta verkar dock inte skrämma dem, men de vill 

heller inte känna att de avbryter bibliotekarien i arbetet. Ingen av barnen har varit med 

om att bibliotekarien har kommit fram till dem och frågat om de vill ha hjälp. Här kan 

vi alltså se att barnen i min studie inte finner lånedisken i sig skrämmande utan det är 

snarare rädslan att avbryta eller störa bibliotekarien som gör att det kan kännas svårt att 

vända sig direkt till lånedisken. Av denna anledning vore det kanske att föredra att 

bibliotekarien precis som Lundgren och Cerny et al. föreslår, rör sig i rummet bland 

barnen.  

 

I fokusgruppsintervjuerna framkom det att om en bibliotekarie såg ”grinig” ut eller med 

sitt kroppsspråk signalerade att hon eller han var upptagen drog sig barnen för att gå 

fram och be om hjälp. Istället vänder man sig då till en annan bibliotekarie eller en 

vuxen i ens närhet. Överlag tycker dock informanterna att bibliotekarierna är snälla, 

hjälpsamma och välkomnande när man kommer till biblioteket. Som exempel nämner 

barnen att bibliotekarier ofta hälsar och säger hej på ett ”jätteglatt” sätt. Dora upplevde 

dock situationen som pressande när en bibliotekarie, förmodligen i all välmening 

uppmanade henne att skaffa ett bibliotekskort.  

 

Informanterna i Håkanssons studie upplevde att bibliotekarien ofta var glad och positiv 

men också kunde uppfattas som virrig och något stressad (2003, s. 41ff). Andra 

egenskaper som angavs var ordningsam och lugn vilket visar på att man får vitt skilda 

uppfattningar om bibliotekarien beroende av i vilket sammanhang och i vilken kontext 

mötet sker. Linn och Maja ansåg att bibliotekariernas på det större stadsbiblioteket var 

mer stressade. Samtidigt påpekar Linn att även besökarnas uppförande påverkar 

bibliotekariens humör och framtoning. Stora grupper av barn gör bibliotekarierna mer 

stressade och otrevliga besökare kan göra bibliotekarien mer grinig som barnen 

uttryckte det. 

 

Om vi återigen vänder oss till de bilder informanterna har ritat kan vi som tidigare 

konstaterats se att de bibliotekarier som är avbildade på bild 5 samt 8 har ett 
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kroppsspråk som kan avskräcka till interaktion. Bibliotekarien på bild 1 ser neutral och 

likgiltig ut där hon står framför sin lånedisk, hennes kroppsspråk är inte inbjudande men 

man blir heller inte avskräckt. Det samma kan sägas om bibliotekarien i bild 2 som ser 

något avvaktande ut och är ritade helt utan bakgrund. Även bild 4 saknar bakgrund och 

bibliotekarien saknar kropp. Trots detta vittnar minspel och den långa armen om en 

bibliotekarie som är upprörd. Den nedåtdragna munnen gör att man får intrycket av att 

personen i fråga är arg. Om så är fallet kan man inte heller här tala om en välkomnande 

attityd. Man kan också anta att boken är något som skattas högt av personen i fråga och 

som framhävs. En annan tolkning är att bibliotekarien i fråga har någon form av 

gestaltande uppläsning där minspelet ingår i läsningen.  

 

Bibliotekarien på bild 7 har ett vänligt uttryck i ansiktet och brer ut armarna som för att 

välkomna eventuella låntagare. Även bibliotekarien på bild 3 har ett avslappnat 

kroppsspråk och står med ena handen i fickan samtidigt som hon hjälper användaren 

som i det här fallet är en förälder till ett barn som vill låna en bok. Bibliotekarien ser 

glad ut och hela scenen verkar tämligen avslappnad. I bild nummer 6 är det låntagaren 

som ser något avståndstagande ut medan bibliotekarien står och tänker på böcker. 

Kanske funderar bibliotekarien på ett lämpligt sätt att nå fram till den avvaktande 

användaren? Det kan även vara så att låntagaren inte vill störa bibliotekarien och väntar 

på sin tur. Ingen interaktion verkar dock ha kommit till stånd ännu.  

 

Informanterna har i huvudsak valt att teckna bibliotekarierna ensamma på bilden. På tre 

av bilderna förekommer det flera personer men det är bara en bild där en tydlig 

interaktion sker mellan bibliotekarie och låntagare. Två av bibliotekarierna har ett direkt 

avvisande kroppsspråk och en tredje ser mycket upptagen ut. Endast två av de åtta 

bibliotekarierna ser direkt välkomnande ut. Man kan se en antydan i teckningarna till att 

bibliotekarier kan ses som stränga och med ett stramt kroppsspråk. 

 

Av informanternas svar att döma och även utifrån teckningarna de har ritat kan 

bibliotekarien ibland betraktas som en person som är svår att få kontakt med för att 

inleda ett samtal med. Detta kan bero på kroppsspråket eller som mina informanter 

uttrycker det, att bibliotekarien ser upptagen ut. Detta i sig kan göra att man inte aktivt 

söker hjälp av bibliotekarien.  

 

Jag tror att det är viktigt att tänka på vilka kroppssignaler man sänder ut när man arbetar 

som bibliotekarie för som vi har kunnat se i så väl teckningar som intervjuer upplevs 

bibliotekarien ibland som stram, upptagen och icke tillmötesgående. Dora gav dock 

exempel på en bibliotekarie som var för påstridig vilket inte heller var uppskattat. 

Bibliotekariens sätt och bemötande kopplas så tätt samman med barnets hela upplevelse 

av biblioteket och det är därför av yttersta vikt hur bibliotekarien framstår. 

Bibliotekarien är bibliotekets ansikte utåt och om man arbetar i informationsdisken är 

det därför viktigt att ha detta i åtanke och hela tiden arbeta med att marknadsföra sig 

själv och biblioteket på ett positivt sätt. I litteraturen har vi kunnat se att biblioteket ofta 

får ta emot stora grupper med barn och att detta ökar bibliotekariens arbetsbörda.  Mina 

informanter har viss förståelse för detta men läser heller inte de böcker de får av en 

stressad bibliotekarie då dessa ofta inte är vad barnen efterfrågar. Vi kan med andra ord 

tydligt se att även fast en bibliotekarie stressar för att hinna med lönar sig inte detta i 

längden. Varje barn måste få ett individuellt bemötande för att man skall känna sig sedd 

och vilja återkomma till biblioteket. 
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6. Slutsatser 
 

 Vilken bild av bibliotekarien och biblioteket existerar hos en grupp barn? 

 

Informanternas bild av biblioteket är än så länge präglat av nöjesläsning. Barnen 

använder biblioteket för att låna böcker på fritiden och biblioteket används även som ett 

ställe att fördriva tiden på. Barnens bild av biblioteket är relativt positiv men den 

påverkas i mångt och mycket av hur de blir bemötta av personalen som jobbar där. De 

anser att barnavdelningen ibland brister i skicket på beståndet samt läsplatser. Barnen 

menar att böcker och bibliotekets personal är det viktigaste med ett bibliotek och de 

tycker att det är positivt att man får låna böcker. Litteraturgenomgången såväl som 

informanternas upplevelser av bibliotek och bibliotekarier pekar på att det bästa för alla 

parter är att man verkligen tar sig tid för barnet och lär känna det. När en bibliotekarie 

har en stor arbetsbörda och har mycket att göra leder detta kanske till att man tar sig 

mindre tid för det enskilda barnet och dess intressen. Detta kan då leda till som i 

Beatrice fall, att man får en bok som inte alls läses. Barnets förtroende för bibliotekarien 

urholkas och bibliotekarien har inte gett barnet någon bra läsupplevelse trots att detta 

kan ses som en av bibliotekariens och bibliotekets huvudsakliga uppgifter. Min studie 

visar därför att för att biblioteket skall vara en plats som barnen återvänder till är det av 

yttersta vikt att stor möda och tid läggs ner på att ge barnet ett trevligt bemötande och 

helhetsupplevelse. Det är även viktigt att man tar barnen på allvar och att beståndet 

förnyas och ses över kontinuerligt för att skapa ett positivt intryck som gör att barnen 

vill återvända. I dagsläget anser mina informanter att biblioteket känns något föråldrat 

och att barnavdelningen inte prioriteras på samma sätt som vuxenavdelningen. Då 

barnen ännu är så pass unga efterfrågas inte andra typer av medier utöver böcker. Man 

önskar dock andra samvaroaktiviteter i form av exempelvis spel att sysselsätta sig med 

medan man är i biblioteket. Bilden av biblioteket är ändock att det är en välkomnande 

plats för samvaro, där man kan tillbringa sin tid på såväl raster som när man vill låna en 

bok. Det upplevs som att biblioteket inte har tillräckligt med bra sittplatser och detta 

påverkar naturligtvis helhetsintrycket av biblioteket. Informanterna är positiva till 

biblioteket överlag och tycker att det är mycket bra att det finns.  

 

 Hur beskrivs bibliotekarien av en grupp barn vad gäller utseende? 

 

Informanterna anser att en bibliotekarie inte skiljer sig nämnvärt från någon annan i vårt 

samhälle. Vissa stereotypa drag återkommer såväl i intervjuer som i barnens teckningar. 

Vi kan även se dessa tendenser i den litteratur som vi har tagit del av. Glasögon, 

hårknut, stram klädsel och en litteraturintresserad kvinna är det som enligt såväl 

litteraturgenomgången, informanterna samt till viss del teckningarna är utmärkande för 

bibliotekarien. Detta kan ha att göra med att många bibliotekarier idag är äldre och 

därför behöver glasögon samt att yrket generellt sett är kvinnodominerat. Informanterna 

upplever även att bibliotekarier är äldre men i övrigt är informanterna samstämmiga om 

att en bibliotekarie kan se ut på många olika sätt. Naturligtvis kan den stereotypa bilden 

som länge har funnits angående yrket ha viss effekt på barnens utsagor och bilder men 

den spontana åsikten är trots att: ”De ser väl ut som vanliga människor, de är ju det ”. 

Detta visar enligt min åsikt att den stereotypa bilden av bibliotekarien och 

bibliotekariens utseende sakta men säkert börjar luckras upp och inte alls är särskilt 

dominant bland bibliotekets yngre användare viket kan tyda på att den så småningom 

försvinner helt. 
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 Hur beskrivs bibliotekarien av en grupp barn vad gäller arbetsuppgifter? 

 

Vad gäller bibliotekariers arbetsuppgifter är det främst de praktiska och för barnen 

synliga arbetsuppgifter som uppmärksammas. Boken står i centrum vid många av 

arbetsuppgifterna och barnen anser också att god litteraturkännedom är bland det 

viktigaste en bibliotekarie bör kunna. Arbetsuppgifter som att, sortera, ställa upp och 

skanna böcker nämns och man tycker även det är viktigt att bibliotekarien kan ge bra 

boktips. Datorn nämns också som ett verktyg i att utföra sina arbetsuppgifter men då rör 

det sig främst om att köpa böcker på Internet, leta boktips eller reservera böcker. Att 

boken står i centrum märker vi även i informanternas teckningar där boken finns 

avbildad på olika sätt i samtliga bilder. Utöver detta tycker barnen även att en bra 

bibliotekarie visar vart man hittar de böcker man söker samt kan mycket om böcker och 

deras författare. Indirekt nämner man också referenssamtalet som en viktig 

arbetsuppgift. Bibliotekarien ses också som en person som skall hålla ordning i 

biblioteket och säga åt dem som är stökiga. Att skicka ut kravbrev och hålla reda på när 

böcker skall lämnas tillbaka är också arbetsuppgifter som nämns. Vi kan med andra ord 

konstatera att barnen lägger märke till de arbetsuppgifter som rör dem direkt och av 

vilka de själva ofta har erfarenhet.  

 

 Hur beskrivs bibliotekarien av en grupp barn vad gäller bemötande och 

interaktion med bibliotekets besökare? 

 

Som vi har kunnat se är bemötandet barnen får av bibliotekarien av större vikt än vad 

man först kan tro. Bibliotekarier beskrivs i huvudsak som lugna och vänliga av 

informanterna. Om bibliotekarien är stressad upplever dock barnen att de är virriga och 

barnen känner inte att de får den hjälp de behöver. Bemötandet är avgörande för att 

referenssamtalet, som är en viktig del av barnbibliotekariens arbete skall fungera på ett 

för barnet tillfredsställande sätt. En stressad och upptagen bibliotekarie gör att barnen 

mest tar en bok för att inte vara till besvär istället för att samtalet fortsätter tills båda 

parter är nöjda. Vi har kunnat se att det finns den rädsla hos barnen att avbryta 

bibliotekarien i dennes arbete och att detta ibland gör att man inte frågar om hjälp. Om 

bibliotekarien upplevs vara grinig eller har ”munnen som ett streck” vågar 

informanterna heller inte be om hjälp. I barnens teckningar märkte vi också en tendens 

till att bibliotekarien uppfattades ha ett icke tillmötesgående kroppsspråk. En gyllene 

medelväg verkar här vara att vara vänlig och tillmötesgående, röra sig fritt i rummet och 

inte se upptagen ut. Mina informanter hade inga problem med att på egen hand söka upp 

en bibliotekarie så länge hon eller han uppfattades ha tid. Att vara lyhörd och även 

pedagogisk och visa barnen biblioteket och hur man hittar där är egenskaper som skattas 

högt av mina informanter.  

 

Vi kan slutligen konstatera att informanterna överlag har ett positivt intryck av 

biblioteket såväl som bibliotekarien. För att den positiva cirkeln inte skall brytas och 

barnen skall återkomma till biblioteket krävs det dock att barnen får ett fortsatt och 

kontinuerligt positivt intryck som inte förstörs av stereotypa antagandet om 

bibliotekariers utseende, kompetens, arbetsuppgifter eller bemötande. Undersökningen 

har visat att alla de komponenter som cirkeldiagrammet innehåller är viktiga för att 

barnen skall bli biblioteksbesökare som återvänder och där utbytet är lyckat för alla 

inblandade parter.  
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7. Avslutande reflektioner  
 

I efterhand upptäckte jag att flera saker hade kunnat göras annorlunda. Det är som jag 

tidigare nämnt en svår konst att intervjua barn och kanske hade en förstudie i detta lett 

till att jag fått ett bättre resultat när den verkliga undersökningen genomfördes. Frågorna 

hade då troligen sett något annorlunda ut vilket i sin tur kunde ha lett till mer utvecklade 

och längre svar. Om en förstudie hade genomförts hade man också kunnat se vilken 

intervjuform som passade bäst när man intervjuar barn.  Jag anser dock att jag genom 

att använda mig av olika typer av kvalitativa intervjuer ändå nådde ett fullgott resultat 

även om det var mer tidskrävande. Att det dessutom föll sig så att alla barnen var flickor 

kan naturligtvis ha påverkat det resultat jag har fått fram och man kan därför inte säga 

att resultatet är applicerbart på alla barn. Flickor läser mer statistiskt sett och detta kan 

naturligtvis också påverka synen på- och användandet av biblioteket och bibliotekarien. 

Huruvida könet gör skillnad i synen på utseende, arbetsuppgifter och bemötande är svårt 

att avgöra men min förhoppning är att dessa saker uppfattas på olika sätt just för att 

informanterna är olika personer och inte beroende av vilket kön de har. Min tanke med 

uppsatsen var att sträva efter att låta barn göra sina åsikter hörda och detta anser jag mig 

ha åstadkommit med ett fullgott resultat. Vid genomförandet av min uppsats har jag inte 

strävat efter att uppnå ett generaliserbart resultat men man måste trots det fråga sig hur 

rimliga eller trovärdiga mina tolkningar och slutsatser är. Under hela uppsatsarbetet har 

jag gjort mitt bästa för att ta min egen förförståelse med i beräkningen vid såväl 

utformandet av intervjuguide som transkriberingar, analys och tolkningar. Som jag har 

nämnt tidigare kan dock såväl informanternas utsagor som teckningar tolkas på fler sätt 

än det jag har valt att ta fasta på. Jag vill dock hävda att mina slutsatser är rimliga med 

tanke på att såväl, litteratur, intervjuer samt teckningar tycks leda till samma slutsatser. 

Jag anser att uppsatsens trovärdighet ökar genom att jag har använt mig av flera olika 

sätt att samla in material och därmed gett informanterna olika uttrycksmöjligheter för att 

förmedla sin bild av biblioteket och bibliotekarien. Min förförståelse om att det kan vara 

svårt att veta vad en bibliotekarie gör bekräftades av mina informanter. Det visade sig 

dock att informanterna överlag hade en relativt nyanserad bild av bibliotekarien och att 

flera bilder utöver den stereotypt tecknade bibliotekarien framkom.  

 

Jag finner att det har varit intressant att ha barn som informanter och önskar därför att 

flera vågar sig på att arbeta med barn i undersökningar. Av denna anledning anser jag 

att fler undersökningar borde genomföras där barn och ungdomar får göra sina röster 

hörda angående bibliotek och dess personal. Jag skulle gärna se en större undersökning 

som kombinerar enkäter och intervjuer, där man gör en djupdykning i vad barn och 

unga har för förväntningar och önskemål på bibliotek och bibliotekarier. Det är även 

tydligt att bibliotekariers arbetsuppgifter måste klargöras för såväl användare som den 

egna professionen. 
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8. Sammanfattning 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken bild en grupp barn har av biblioteket 

och bibliotekarien. Bakgrunden till syftet är att jag anser att det i samhället finns en viss 

stereotyp bild av vad en bibliotekarie gör och hur en bibliotekarie ser ut. Vidare anser 

jag att det är viktigt att undersöka barns åsikter då det är de som nu och i framtiden 

kommer att använda biblioteket och dess personal.  

 

För att uppnå detta syfte har jag ställt upp följande frågeställningar:  

 

– Vilken bild av bibliotekarien och biblioteket existerar hos en grupp barn? 

 

– Hur beskrivs bibliotekarien av en grupp barn vad gäller? 

  Utseende  

 Arbetsuppgifter  

 Bemötande och interaktion med bibliotekets besökare 

 

För att besvara mina frågeställningar har jag genomfört kvalitativa intervjuer med en 

grupp barn i åldern 8-12 år. Intervjuerna har skett i grupp såväl som individuellt. 

Intervjuerna som genomfördes i fokusgrupp dokumenterades med videokamera och 

övriga intervjuer dokumenterades med hjälp av bandspelare. Intervjuerna 

transkriberades kort efter att de genomfördes. Jag har använt mig av en intervjuguide 

med öppna frågor för att barnen lättare skall kunna diskutera med varandra samt ge 

något mer utvecklade svar.  

 

De informanter som ville ritade även teckningar föreställande bibliotekarier och dessa 

har sedan analyserats för att få en ytterligare aspekt på informanternas bild av 

bibliotekarien. Intervjuerna har sedan analyserats utifrån hermeneutiken där jag har 

använt mig av strukturanalys för att skönja återkommande teman i såväl intervjuer som 

litteratur. För att ha ett verktyg att analysera informanternas teckningar med har jag 

använt mig av semiotiken. I sin bok Seendets språk – exempel från konst, reklam 

nyhetsförmedling och semiotisk teori ställer Hasse Hansson, Sten-Gösta Karlsson och 

Gert Z Nordström upp en lathund för analys av bilder utifrån semiotisk teori och denna 

har jag använt mig av modifierad för att analysera informanternas teckningar.  

 

För att ge min undersökning en teoretisk ram valde jag att rikta in mig på litteratur som 

kort förklarade bibliotekets och bibliotekariens historia. Vidare tar jag upp vilka 

kärnkunskaper en barnbibliotekarie bör ha och vilka faktiska arbetsuppgifter man utför 

och bör utföra som barnbibliotekarie. Även litteratur som behandlar stereotyper och 

bibliotekariestereotyper tas upp för att påvisa en bild av bibliotekarien som kan finnas i 

samhället.  

 

I avsnittet tolkning och diskussion sammankopplar jag litteratur med det jag har fått 

fram i mina intervjuer och genom informanternas teckningar. Resultatet delas sedan in i 

de teman jag kunnat skönja med hjälp av det hermeneutiska verktyget för att bilda ny 

kunskap och förståelse. Därefter följer ett avsnitt med diskussion där jag låter mina egna 

åsikter framkomma och där jag även drar slutsatser och besvarar de frågeställningar som 

jag ställt upp. 
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Mina informanter använder biblioteket främst till nöjesläsning men även som ett rum att 

umgås i. De tycker att bibliotek ofta erbjuder för få sköna sittplatser och efterfrågar 

nyare material. Jag kommer fram till att det i samhället finns ett visst typutseende för 

hur en bibliotekarie ser ut, beter sig och vilka arbetsuppgifter bibliotekarien utför. 

Denna bild stämmer dåligt överens med verkligheten även om vissa drag 

överensstämmer. Mina informanter anser att en bibliotekarie kan se ut hur som helst 

även om många är kvinnor, har glasögon och är något äldre vilket troligen bara är en 

avspegling av verkligheten och inte ett stereotypt tankesätt. Även de bilder som 

informanterna tecknar påvisar samma drag som intervjuerna. Bibliotekarien upplevs i de 

flesta sammanhang som kunnig angående litteratur och beskrivs som lugn och trevlig 

om inte stressiga situationer uppstår. Undersökningen visar även att det finns lite skrivet 

om bibliotekariers och i synnerhet barnbibliotekariers arbetsuppgifter. Det råder även en 

osäkerhet angående detta inom professionen och mina informanters svar speglar samma 

sak.  

 

Uppsatsen avslutas med reflektioner kring vad som skulle ha kunnat göras annorlunda 

samt förslag på vidare forskning.  
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Bilagor 

Intervjuguide 

 

Berätta om ett biblioteksbesök! Hur var det? 

 

Vad gör du oftast när du går till biblioteket/ Hur använder du biblioteket?  

 

Vad är det viktigaste med ett bibliotek? 

 

Hur är en bibliotekarie tycker du? (Bemötande, personliga egenskaper mm).  

 

Vad gör en bibliotekarie/Vad har han/hon för arbetsuppgifter? 

 

Vad är det viktigaste en bibliotekarie gör? 

 

Beskriv en bra bibliotekarie, respektive en mindre bra bibliotekarie. (Be barnen om 

exempel som de själva har upplevt) 

 

 

Hur ser en bibliotekarie ut? Ser bibliotekarien på ditt bibliotek ut så? (kön, ålder, kläder 

m.m.) 

 

När ni är på biblioteket, får ni då hjälp av eller den hjälp ni behöver av bibliotekarien? 

 

Kan man själv fråga bibliotekarien om hjälp? (Känns det obekvämt, varför?) 

 

Berätta om något tillfälle då du inte fått hjälp, vad berodde detta på? (Hur har detta 

påverkat barnens helhetssyn på bibliotekarier?) 
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Svarstalong 

Hej 

 

Jag studerar vid Bibliotekshögskolan i Borås och skriver en magisteruppsats som bland 

annat handlar om barns syn på bibliotekarier och bibliotek. Av denna anledning skall 

jag intervjua barn i grupp, så kallade fokusgrupper för att få en förståelse kring barns 

tankar och åsikter kring detta.  

 

Intervjuerna kommer att dokumenteras med videokamera för att jag på bästa sätt skall 

kunna identifiera vem som säger vad. Det barnen säger kan komma att citeras i 

uppsatsen ordagrant. Barnen kommer efter avslutad intervju att få se det inspelade 

materialet om de så önskar. Det är endast jag som har tillgång till det inspelade 

materialet.  Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och endast jag kommer 

att veta vem som har sagt vad. Barnen får i uppsatsen fiktiva namn för att säkerställa 

deras anonymitet.  

 

Rektor och berörda pedagoger på X-skolan har blivit informerade och givit sitt tillstånd. 

Med detta brev vill jag be om er tillåtelse att intervjua ert barn. Barnen kommer att 

intervjuas i början av vecka 8, under förmiddagen.  

 

Jag hoppas att ni ger ert samtycke och om ni har några frågor är ni välkomna att 

kontakta mig. 

 

Med vänliga hälsningar 

Caroline Norrby 

Tel.nr:  

Mail:  

Svarstalong----------------------------------------------------------------------------------------- 

Ja, jag ger min tillåtelse till att mitt barn intervjuas. 

Nej, jag ger inte min tillåtelse till att mitt barn intervjuas. 

 

Målsmans underskrift 

 

 

 


