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Abstract: 

With a special focus on the early intervention project Bookstart, this bachelor’s thesis 
poses questions about the professional identity of children's librarians, and whether it 
changes when the work field is moved from the public sphere if libraries to the domestic 
sphere of people’s homes. From a socio-cultural perspective, it is also investigated how 
collaboration with external partners has worked, and how this may have influenced 
librians within the Bookstart project and their professional identity.

Bookstart is aimed at the youngest children and their families, and is based on research 
on early literacy. The pilot project in Sweden has mainly used home visits as a method. 
The Bookstart project involves new working methods and forms of communication 
which may affect the professional identity of the participating librarians and the 
children's library services. Previous research shows that children's librarians possess a 
broad pedagogical competence, which is rarely expressed.

The empirical data of the study reported in the thesis consists of interviews with five 
children librarians who have worked with bookstart. Anders Ørom's and Trine 
Schreiber's theories of professional identities are used as analytical tools for the 
undertaken qualitative content analysis.

The thesis main conclusions are as follows: Bookstart has raised thoughts about the 
participating librarians’ professional identity, especially with a focus on working 
methods and the professional service to users. The change of environment meant a 
revaluation of the library as a place and the connection of the professional identity to the 
room. 
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1. Inledning

Med särskild fokus riktad mot det läsfrämjande projektet Bokstart ställer denna uppsats 
frågor kring barnbibliotekariens yrkesidentitet, och huruvida den förändras när 
arbetsfältet förflyttas från det offentliga folkbiblioteket till det privata hemmet. Utifrån 
ett sociokulturellt perspektiv undersöks även hur samverkan med externa samarbets-
partner har fungerat, och om även det har påverkat bibliotekarierna som som medverkat 
i Bokstartsprojektet i deras yrkesroll. Uppsatsens empiriska material bygger på en 
kvalitativ intervjustudie med barnbibliotekarier och bibliotekspedagoger som har jobbat 
med Bokstart. Bokstartsprojektet innebär nya arbetsmetoder och förmedlingsformer i 
det läsfrämjande arbetet med små barns språkutveckling, vilka kan påverka de 
medverkande bibliotekariernas yrkesidentitet och barnbibliotekets verksamhet. Min 
förhoppning är att jag med min uppsats bidrar med tankar och infallsvinklar som är 
intressanta bidrag till forskningen kring barnbibliotekarieprofessionen, vilket är ett 
relativt outforskat område. 

1. 1 Bakgrund

Barnen är en prioriterad grupp för folkbiblioteken, och i bibliotekslagen anges att 
särskild uppmärksamhet ska ägnas ”åt barn och ungdomar för att främja deras 
språkutveckling och stimulera till läsning”  (SFS 2013:801). I juni 2018 röstade även en 
majoritet av riksdagen för regeringens förslag om att göra FN:s konvention om barnens 
rättigheter till svensk lag. Lagen kommer träda i kraft den 1 januari 2020 (SOU 
2017/18:25). På svenska barnbibliotek är dock barnkonventionen oftast redan inordnad i 
verksamhet och målbeskrivning (Rydsjö, Limberg & Hultgren, 2010, s. 279). Samtidigt 
så har larmrapporterna kring barns och ungdomars försämrade läskunskaper duggat tätt 
de senaste åren. Kulturrådet (2018a) uppmärksammar detta och hänvisar till  Pisa-
rapporten från 2010. I en satsning väljer därför Kulturrådet att jobba förebyggande 
genom att försöka nå barn redan när de är några månader gamla genom pilotprojektet 
Bokstart som har genomförts i Sverige under 2014-2017. Bokstart är ett språk- och 
läsfrämjande projekt. Målgruppen är yngre barn 0-3 år och deras familjer. Metoden som 
har testats inom Kulturrådets pilotprojekt är framförallt hembesök, då bibliotekarier och 
bibliotekspedagoger har haft med sig utvalda gåvoböcker, boktipsbroschyrer, 
informationsmaterial och berättat om barns språkutveckling. Bokstartsprojektet är sedan 
2017 ett regeringsuppdrag och går under hösten 2018 in i en fas 2 och kommer utökas 
till större delen av Sverige. (Kulturrådet, 2018a)

Bokstart är sedan tidigare ett etablerat begrepp i världen. Storbritanniens Bookstart 
startade som ett pilotprojekt i Birmingham redan 1992, och har utvärderats i ett flertal 
studier under åren (Rydsjö, 2012, s. 25ff). Det har sedan varit modell för liknande 
satsningar runt om i världen, 2013 fanns Bookstart i 38 länder fördelat över alla 
världsdelar (Andersson, 2015, s. 33). En annan förebild för Kulturrådets Bokstart är det 
danska pilotprojektet Bogstart  som genomfördes 2009-2013 (Kulturrådet, 2018c, s. 2). 
Detta innebär dock inte att arbete med tidigt läsfrämjande arbete är något nytt i Sverige. 
Projektet BokNallen i Markaryd startade redan 1984 och pågick till 2009, och har sedan 
inspirerat till liknande satsningar i Sverige och Norden, bland annat Bogstart (Rydsjö, 
2012, s. 22). En annan pionjär i Sverige är Ann-Katrin Svensson som i sin avhandling 
Tidig språkstimulering av barn genomförde ett ”stimulansprogram”, där hembesök hos 
familjer med informationsmaterial och bokgåvor var en central del (Svensson, 1993). 
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1. 2 Problemformulering

Arbete kring olika tidiga lässtimulerande projekt har således en tradition i Sverige. 
Likväl lanseras Bokstart som någonting nytt och har fått stor uppmärksamhet. En 
skillnad, mellan Bookstart i Storbritannien versus Bogstart i Danmark och Bokstart i 
Sverige, är dock att i Storbritannien delas bokgåvan ut av BVC-sköterskor i samband 
med redan etablerade hembesök för social- och hälsokontroll (Rydsjö, 2012, s. 36). I 
Danmark och Sverige är det bibliotekarier som gjort hembesöken och delat ut bok-
gåvorna. Det här kan tänkas påverka barnbibliotekariernas yrkesidentitet. Barn-
bibliotekarier har av tradition haft en friare och icke-kontrollerande identitet jämfört 
med BVC-sköterskor (Hampson Lundh & Michnik, 2012, s. 14). Barnbibliotekarien har 
även i forskning pekats ut som ”en annan sorts vuxen”  där biblioteket blir en icke-
värderande fristad från pekpinnar och måsten (Johansson & Hultgren, 2018, s. 66). 
Finns det en fara att i och med Bokstart ta på sig en mer kontrollerande och 
uppfostrande funktion? Forskning kring folkbibliotekariens yrkesidentitet finns, men 
inte mycket om barnbibliotekarien och barnbiblioteket (Rydsjö & Elf, 2007, s. 167ff). 
Under senare år har det emellertid tillkommit forskning kring barnbiblioteket och 
barnbibliotekariens identitet, dock i oftast i relation till biblioteksrummet (t.ex. Rydsjö 
& Elf, 2007; Rydsjö, Limberg & Hultgren, 2010; Sandin, 2011; Johansson & Hultgren, 
2018). Vad händer då när bibliotekarien lämnar biblioteketsrummet? Ja, faktiskt bok-
stavligen lämnar det offentliga rummet och träder in i hemmets privata sfär. Jag vill i 
min studie utforska vad Bokstartarna själva har för tankar om detta, och huruvida det 
påverkat deras yrkesidentitet. 

Ett annat samhällsrelaterat problem att utforska gäller de områden där Bokstartpiloten 
genomförts. Kulturrådet har under pilotperioden valt att inrikta sig mot ”särskilt utsatta 
områden”, eftersom socio-ekonomisk bakgrund har en allt större ”betydelse för barns 
möjligheter”  (Kulturrådet, 2018c, s. 3) . Även danska Bogstart fokuserade på ”socio-
ekonomiskt utsatta områden”  (ibid., s. 2), i utvärderingar visade det sig dock att frågor 
utanför Bogstartsuppdraget ofta dök upp under hembesöken (Espersen, 2017). Frågor 
kring folkbibliotekets uppdrag som ”samhällets sista bastion”  där de biblioteksanställda 
får hjälpa besökare med allt möjligt behandlas till exempel i Bibliotekariens praktiska 
kunskaper (Schwarz, 2016, s. 15). Dessa avvägningar kring arbetsuppgifter och 
uppdraget har blivit än mer aktuella i folkbibliotekets arbete med nyanlända, vilket 
Frances Hultgren och Ola Pilerot i Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända 
benämner som ”det vidgade uppdraget”  (Pilerot & Hultgren, 2017, s. 36-38). Jag vill 
därför i min studie även undersöka huruvida de svenska Bokstartsbibliotekarierna har 
samma erfarenheter, som bibliotekarierna i danska Bogstart, av frågor utanför 
förmedlingsuppdraget. Kulturrådet vill även genom Bokstartsprojektet utveckla 
samverkan mellan framförallt folkbibliotek och barnhälsovård (Kulturrådet, 2018c).  I 
studien undersöks därför även hur Bokstartsbibliotekarierna upplever att samarbetet 
med externa parter som barnhälsovård , socialkontor och förskola har fungerat under 
planering, genomförande och utvärdering av Bokstart. 
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1. 3 Syfte och frågeställning

Denna studie undersöker hur Bokstart - utifrån förmedlarnas perspektiv - initialt  har 
fungerat på gräsrotsnivå i syfte att nå ny kunskap om barnbibliotekariers förändrade 
arbetsmetoder och yrkesidentitet. För att uppnå syftet ställs följande forskningsfrågor:

• På vilket sätt beskriver bokstartsbibliotekarierna sin yrkesidentitet utifrån de nya 
arbetsmetoder som Bokstart innebär? 

• Hur upplever bokstartsbibliotekarierna sin yrkesidentitet i det privata hemmet 
kontra det offentliga biblioteket?

• Hur har eventuell samverkan med externa parter som barnhälsovård, förskola och 
socialkontor påverkat bokstartsbibliotekariernas yrkesidentitet?

1. 4 Begreppsdefinitioner

Bokstartsprojekt finns över hela världen och bygger på forskning om early literacy och 
family literacy, vilka är förgreningar av literacy och det försvenskade litteracitet. I det 
här stycket gör jag en översiktlig sammanfattning av hur begreppen har använts och 
definierats inom tidigare forskning. Jag börjar dock med att definiera yrkesidentitet, som 
ju är ett genomgående tema i uppsatsen. 

Yrkesidentitet är ett återkommande och väsentligt begrepp i den samhällsvetenskapliga 
forskningen, och begreppet definieras olika inom flera skilda traditioner. I uppsatsen 
används begreppet yrkesidentet på ett vis som utgår från identiteter som socialt och 
kulturellt utformade (Lindberg, 2015, s. 18), det vill säga ett sociokulturellt perspektiv. 
Inom den forskningstraditionen ses yrkesidentitet som en social identitet som kan 
relateras till de gemenskaper och sammanhang som de enskilda individerna är 
verksamma i (Sundin, 2003, s. 43-45). En yrkesidentitet förvärvas genom en anpassning 
till yrkets tankesätt och praxis, individen blir medlem i en yrkesgemenskap som dock 
inte är statisk utan förändras i dialog och samspel med sammanhanget den verkar i 
(ibid.). Yrkesidentiteten ses då som en kollektiv identitet som är socialt konstruerad 
genom människors interaktion (Lindberg, 2015, s. 48). I uppsatsens teoridel fördjupas 
resonemanget kring yrkesidentitet.

Literacy eller litteracitet var under det tidiga 1900-talet synonymt med att kunna läsa 
och skriva, det ansågs vara färdigheter som tillägnades genom skolning. Denna syn på 
litteracitet som en uppsättning färdigheter som går från enklare till mer komplexa och 
sofistikerade färdigheter, har sin grund i psykologernas forskning kring kognition och 
intelligens under början av förra seklet. Detta betraktelsesätt har varit dominerande och 
förhärskande, och därmed påverkat senare forskning kring litteracitet. Synen har dock 
alltmer börjat förändrades och begreppet litteracitet är nu oftast vidgat till att innefatta 
mer komplexa och flerdimensionella färdigheter som grundläggs vid födsel och 
utvecklas under hela människans livstid. (Wasik, 2012, s. 3ff)

Family literacy dök upp som begrepp inom litteracitetsforskningen under första hälften 
av 1980-talet (Wasik, 2012, s. 5). Begreppet ”Family Literacy”  ska 1983 ha skapats av 
forskaren Denny Taylor. I sin avhandling med det namnet, som byggde på en 
etnografisk studie, belyste Taylor flera aspekter av små barns komplexa tidiga strävan 
efter att erövra läs- och skrivspråket (Andersson, 2015, s. 30). Forskning visar att det 
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inte är endast familjens talade språk som styr barnets tidiga språkutveckling, utan även 
familjens kultur, trosuppfattning och traditioner påverkar barnets ordval och ord-
förståelse. Vissa föräldrar skapar medvetet en miljö i hemmet som stimulerar barnets 
språk- och litteracitetutveckling. Barnet har då tillgång till böcker och andra tryckta 
material varför språk, läsning och matematik vävs in i det dagliga livet. Andra familjer 
har en stark muntlig berättartradition där de för vidare sin kultur och familjehistoria. De 
föräldrar som har ett svagare kulturellt kapital och låg utbildning har däremot inte 
kunskapen och traditionen att kunna stimulera sina barns tidiga språk- och 
litteracitetsutveckling. För barnen innebär detta att de hamnar på efterkälken och har 
svårt att hinna ikapp övriga barn under skoltiden. (Wasik, 2012, s. 3ff) 

Early literacy handlar således om språkutveckling och stimulans av de allra yngsta 
barnen. Jag har ovan redan nämnt Ann-Katrin Svenssons forskning kring detta ämne 
(Svensson, 1993). En annan svensk forskare som forskat kring de små barnens 
litteracitet är Elisabeth Björklund i sin avhandling Att erövra litteracitet: små barns 
kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan (2008). 
Begreppen läsande och skrivande har alltmer kommit att omdefinieras, skriver 
Björklund. I det vidgade litteracitetsbegreppet ingår talat språk, gester, bilder och 
berättande, och även rita och sjunga är litteracitet. Bildbegreppet utvidgas dessutom 
alltmer i vår värld av visuell kommunikation, och även små barn tar till sig symboler 
som smileys och varumärkesloggor. Utvecklingen mot ett barns erövrande av läsande 
och skrivande skapas genom kommunikation och interaktion med de människor som 
finns runtom i barnens sfär. Därigenom präglas även barnet av den kultur som den 
omgärdas av. I det sociala samspelet använder vi språk och föremål, och genom stöd av 
sin omgivning kan barn få stöd i att hitta sina fulla kapacitet eller sin närmaste 
utvecklingszon. (Björklund, 2010, s. 58ff)

Elisabeth Björklund sätter vidare det aktiva begreppet ”erövra”  mot det mer passiva 
begreppet ”utveckling”. Och under erövringsprocessen är det viktigt att den vuxna 
omgivningen för en aktiv dialog med barnen, i samspel och kommunikation kan barnet 
testa olika roller vilket är viktigt för den sociala erövringen och litteraciteten. Vidare så 
visar barn tidigt intresse för böcker om de finns tillgängliga i hemmet. Björklund 
betonar det viktiga i den fysiska kontakten med en bok, det prasslar och bilderna lockar, 
barnet letar upp samma uppslag på nytt eller hittar till synes slumpmässigt ett nytt. Detta 
”bläddrandets praktik”  är ”handgriplig”  grundläggande kunskap i erövrandet av 
litteraciteten. (Björklund, 2010, s. 58ff) 

Family literacy och early literacy är således begrepp som till viss mån överlappar 
varandra. I denna uppsats används främst de svenska begreppen litteracitet och språk-
utveckling. 
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2. Tidigare forskning

Första stycket innehåller ett översiktligt forsknings- och kunskapsurval om Bokstart. 
Därefter följande stycke innehåller en genomgång av forskning kring professions- och 
yrkesidentitet, med fokus på bibliotekarieyrket generellt och barnbibliotekarieidentiteten 
specifikt. Avslutningsvis kommer en sammanfattande diskussion, där jag resonerar kring 
vilka teman och tendenser som jag kan se och vilka som är relevanta för mina 
forskningsfrågor.  

2. 1 Om bokstart

Det finns mycket forskningmaterial om Bokstart. Det är framförallt studier kring 
effekten på barns och familjers läsning, vilket innefattar både kortsiktiga och långsiktiga 
utvärderingar.  När det gäller projektens påverkan på barnbiblioteket och barnbibliotek-
ariernas yrkesidentitet finns inte lika mycket material. Jag väljer att titta på Bookstart i 
Storbritannien och Australien, Bogstart i Danmark och Bokstart i Sverige.  

2. 1. 1 Bookstart i Storbritannien och Australien

Den så kallade Bristolstudien The meaning makers, genomfördes av Gordon Wells 
1986. Wells följer i den en grupp barn från förskoleåldern till tioårsåldern, med syftet att 
undersöka sambandet mellan tillgång till böcker och högläsning i hemmet och hur 
barnen sedan klarade skolstarten och läs- och skrivinlärningen. Studien visade att de 
barn som blivit lästa för, oavsett sociokulturell bakgrund, klarade sig bättre i skolan. 
Bristolstudien blev sedan en inspirationskälla för brittiska Bookstart. (Rydsjö, 2012, s. 
15)

Bookstart startade som ett pilotprojekt i Birmingham 1992, och initiativet kom från den 
ideella läsfrämjande organisationen Booktrust. Bakgrunden till projektet var dels 
tidigare forskning kring vikten av tidiga läsfrämjande insatser för att stärka barns 
litteracitet, men även Booktrusts uttalade mål att alla barn ska ha rätt till böcker och 
läsglädje. Det första projektet innefattade 300 barn i tre olika bostadsområden i 
Birmingham, med en population som skulle spegla hela staden gällande etnicitet, 
utbildningsnivå och socioekonomi. Redan i pilotprojektet handlade det om ett samarbete 
mellan barnhälsovård och biblioteket. I Storbritannien finns en tradition med hembesök 
av ”healthvisitors”.  I och med det här så fanns redan ett fungerande system med 
hembesök, Booktrust kunde därför utbilda sköterskorna så att de kunde informera 
föräldrarna när de delade ut Bookstart-materialet. Vid hembesöket med hälsokontroll av 
nio-månadersbebisar delade sköterskorna ut en bokgåva och informationsmaterial. 
Programmet har uttökats  till både två och tre bokpaket genom åren, och 1999 deltog 
över 90% av landets kommuner. Finansiering har dels skett genom olika former av 
sponsring och dels genom statliga bidrag. (Rydsjö, 2012, s. 25ff)

Bookstart har utvärderats regelbundet genom åren i och med att forskarna Barrie Wade 
och Maggie Moore bands till projektet (Rydsjö, 2012, s. 25ff). Framförallt har Wade och 
Moore under en längre period kvantitativt utvärderat det första pilotprojektet i 
Birmingham. Redan när sköterskorna delade ut bokgåvorna fick föräldrarna hjälp att 
fylla i enkäter, som sedan följdes upp med nya enkäter ett halvår senare. Redan dessa 
första undersökningar visade ett på positivt resultat. Många föräldrar hade blivit mer 
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medvetna och läste regelbundet med sina barn, de köpte fler böcker och flertalet familjer 
hade skaffat bibliotekskort. Efter två år genomfördes en ny enkät med ett slumpmässigt 
urval av de 300 pilotfamiljerna, dessutom tillkom en kontrollgrupp med familjer från ett 
annat vårddistrikt som inte ingick i pilotstudien. Även här säger sig Wade och Moore att 
de kunde se skillnader mellan grupperna. Bookstart-barnen visade enligt föräldrarna ett 
större intresse för böcker, deras familjer prioriterade även läsning genom bokinköp och 
biblioteksbesök. 1996 började de första Bookstart-barnen i skolan, och i samarbete med 
skolmyndigheten i Birmingham kunde forskarna genomföra en uppföljnings-
undersökning. Ett nytt slumpmässig urval gjordes och de 41 barnen matchades sedan 
mot en kontrollgrupp. Wade och Moore var här mycket noggranna med att Bookstart-
barnen och kontrollgruppen var likvärdig när det gällde kön, hemspråk, etnisk 
tillhörighet, vårdbehov, födelsedatum samt om de hade rätt till fria skolmåltider och 
specialundervisning. Forskarna kunde här titta på de resultat som framkom vid de 
”baseline assessment”-test som genomförs i Storbritannien i samband med skolstart. 
Personalen gör då en bedömning/skattning av elevernas nivå gällande engelska och 
matematik (Gov.uk, 2108). Det visade sig att de eleverna, vars familjer deltagit i 
Bookstart, låg före kontrollgruppen i utvecklingsnivå. De två resultat som utmärkte sig 
mest var engelska i läsning och matematik gällande siffror/nummerordning. Det 
sistnämnda resultat, tror Wade och Moore, har ett samband med tidig introduktion av 
rim och ramsor där barnen upprepar och räknar (Wade & Moore, 1998 & 2000). 

Dessa utvärderingar har således varit av kvantitativ karaktär, år 2003 genomförde dock 
Wade och Moore en kvalitativ utvärdering av Bookstart. Forskarna utvärderade ett 
Bookstart-initiativ på en annan ort än Birmingham, där uppläget var utvidgat. Det 
uppsökande arbetet påbörjades redan med de gravida mammorna, som sedan följdes upp 
med bokgåvor när barnen var fyra månader, åtta månader, tjugo månader och fyrtiotvå 
månader. Som komplement bedrev även bibliotekarier ”the Cradle Club” på biblioteken, 
vilka var morgonsammankomster där föräldrar med bebisar träffades för lek och social 
samvaro. Bibliotekarierna bidrog med boktips, rim och ramsor och samtal kring läsning 
med barnen. I den kvalitativa utvärderingen genomförde Wade och Moore intervjuer 
med fyra olika grupper, vilka var a) bibliotekarierna, b) ”health visitors”  som delade ut 
bokgåvorna, c) ”nursery nurses”  som observerade barnen på förskolan och d) Bookstarts 
projektledare/samordnare. Resultatet av studien verifierade tidigare positiva resultat. 
Intressantast för min uppsats är dock bibliotekariernas positiva erfarenheter från ”the 
Cradle Club”. Ett större intresse för böcker och barnets utveckling noterades, 
medlemskap i biblioteket och kanske viktigast av allt kontakt med föräldrar som annars 
möjligtvis inte hade besökt biblioteket (Wade & Moore, 2003). Carolynn Rankin (2016) 
tar upp hur Bookstart har påverkat barnbibliotekariernas arbetsmetoder och stimulerat 
en stark utveckling av program på biblioteken, som riktar sig till de yngsta barnen och 
deras familjer. Rankin betonar även vikten av samarbete och nätverkande, där 
barnbiblioteken kan stärka sin roll och sin legitimitet i samhället. Bookstart har blivit 
kopierat internationellt, och goda forskningsresultat när det gäller barns litteracitet är ett 
genomgående trend. Värt att notera är dock att det ursprungliga projektet i 
Storbritannien inkluderar alla familjer inte endast familjer i utsatta områden, vilket har 
varit det vanligaste i resten av världen (Rankin, 2016).

Caroline Barratt-Pugh och Mary Rohl (2016) har studerat forskningsrapporter om 
Bookstart från flera håll i världen. Olika forskningsmetoder har använts under olika 
långa tidsspann. Det finns för- och nackdelar med de olika metoderna, dock visar de alla 
på positiva effekter av ”early literacy-programs”  med avseende på både kortsiktiga 
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resultat inom familjen och långsiktiga resultat avseende äldre barns skolutveckling. 
Barratt-Pugh och Rohl anser dock att en kombination av kvantitiva och kvalitativa 
metoder är att föredra. Forskningsresultatet med blandade data är ett viktigt argument 
för att legitimera verksamheten i samhället och gentemot politiker. De har själva 
genomfört en sådan pilotstudie i Australien, vilken jag inte redovisar i detalj. Resultat 
som är intressantast för min uppsats är dock att biblioteken och bibliotekarierna har 
utvecklat sin verksamhet och sin arbetsmetoder under bokgåveprogrammet. Samverkan 
inom lokala nätverk har utvecklats, regelbundna program som rim och ramsor och 
sagostunder har etablerats på biblioteken och rent fysiskt har biblioteken skapat ytor och 
rum som riktar sig mot de yngre barnen.  Barnbibliotekarierna har även, i ett försök att 
nå de mammor som inte besöker biblioteken, etablerat uppsökande verksamhet hos 
mammagrupper, lekgrupper och lekparker. (Barratt-Pugh och Rohl, 2016) 
 
2. 1. 2 Bogstart i Danmark

Bogstart i Danmark genomfördes i två faser, det första programmet 2009-2013, och ett 
andra justerat program 2013-2016 (Mohr Nielsen & Poulsen, 2017). 20 kommuners 
bibliotek deltog i satsningen där ett första bokpaketet delades ut genom hembesök när 
barnet var 6-12 månader, sedan tillkom ett erbjudande om att familjen kunde hämta 
ytterligare ett paket på biblioteket när barnet var 18 månader och slutligen skapades 
bokväskor till 3-åriga barn som skänktes till utvalda förskolor. Allt detta i så kallade 
utsatta bostadsområden. Bakgrunden till satsningen var goda forskningsresultat från 
liknande insatser riktade mot familjer i utlandet, varigenom man hoppades stärka barns 
språkutveckling. Helle Hygum Espersen (2017) påpekar i sin utvärdering av Bogstart att 
en skillnad gentemot de utländska programmen, där oftast vårdpersonal i olika 
positioner förmedlat bokgåvorna, är att det i Danmark var bibliotekarier som 
genomförde Bogstart. I och med bibliotekens roll som kulturellt frirum menar Espersen 
att det finns fördelar med bibliotekarien som förmedlare. Eftersom bogstarts-
medarbetaren söker upp familjerna i deras hem är den personliga tilliten som byggs upp 
redan i dörren avgörande för huruvida bogstartsmedarbetaren bjuds in i hemmet. 
(Espersen, 2017)

En genomgående tråd i utvärderingarna av Bogstarts hembesök är påpekande som att 
Bogstartsförmedlaren inte kommer i ett ”socialt ærende”  och att informationen om 
språkutveckling och läsförmåga ska framföras på ett sätt så att det inte verkar 
missionerande och föräldrarna känner sig utpekade och omyndigförklarade. Två 
positiva exempel på Bokstartsföräldrar lyfts även fram, varav en är en etablerad 
författare och journalist och framför kloka synpunkter (Mohr Nielsen & Poulsen, 2017). 
I övrigt är det förmedlarna, det vill säga bibliotekarierna, som har intervjuats i de 
vetenskapliga utvärderingarna av Bogstart. Flera av dessa framhäver det personliga 
mötet, där det är nödvändigt att bjuda på sig själv på ett sätt som de inte är vana vid från 
sin vanliga arbetsplats biblioteket. Det gäller att etablera en kontakt och en tillit, sedan 
får man smyga in informationen om språkstimulering. Själva bokpaketen tycks alltid 
vara uppskattade - ”jeg kommer jo som julemanden”. Dock uttrycker informanterna att 
besöken ofta kommer att handla om andra saker än Bogstart. Det kan vara frågor om hur 
man får rättshjälp i Danmark, var jobbcenter ligger, den iranska kvinnoklubben eller 
fotbollsklubben håller till, och hur man ställer sina barn i förskolekö. Så det gäller att 
veta hur de kan hänvisa föräldrarna vidare, att bibliotekarierna som gör hembesöken har 
ett nätverk av kontakter. Just nätverkande är en annan genomgående röd tråd i de danska 
utvärderingarna. Nätverk mellan bibliotek, hälsovård, sociala myndigheter, skola och så 
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vidare har antingen skapats eller stärkts på grund av Bogstart, och det är även det som 
framhålls som det som är viktigt att inte tappa bort nu när Bogstartsprogrammet är 
avslutat. Det finns dock i vissa kommuner synpunkter på att nätverkandet ofta är 
beroende av enskilda eldsjälar, och att stöd saknas från chefshåll. Just helhjärtat stöd 
från ledningen är ytterligare något som framhålls som mycket viktigt för 
Bogstartsprojektet. (Espersen, 2017) 

Fredrikke Winther (2011) har i sin forskningsrapport Privat gæst og faglig formidler 
utgått från förmedlarnas, det vill säga bibliotekariernas perspektiv. Winther har genom-
fört en empirisk undersökning av den uppsökande förmedlingspraktiken under Bogstarts 
hembesök, som är baserad på kvalitativa intervjuer med bibliotekarier som är knutna till 
Bogstart. Materialet är sedan analyserat ur ett retoriskt perspektiv. I sin analys hittar 
Winther sex övergripande teman som är utmaningar i förmedlingsarbetet: 1. Rummets 
inflytande över det förmedlande arbetet, 2. Den personliga relationen mellan 
förmedlare och mottagare, 3. Förmedlarens personliga hållning och hur det påverkar 
projektet, 4. Förmedlarens roll i ett större sammanhang, 5. Presentation av ett 
professionellt budskap, 6. Att hålla fast vid det professionella utanför en professionell 
kontext. Generellt är alla informanter positiva till Bogstartsprojektet. Det är ett 
spännande och nyttigt projekt för dem själva och biblioteket, de kommer i kontakt med 
familjer som inte brukar besöka biblioteket och de får insikt om och kan motverka 
sociala och kulturella fördomar - både från avsändare och mottagare. Flertalet tar 
avstånd från bilden av Bogstart som ett socialt projekt, istället menar informanterna att 
det är ett integrationsprojekt eller upplysningsprojekt. De finner vidare en stor glädje i 
att kunna överlämna bokgåvan, men däremot tycks svårigheter uppstå när de ska 
förmedla kunskapen om böckerna de ger bort och informationen om språklig stimulans. 
Upplevelsen av två av uppdragets utmaningar tycks vara att de är svårlösta. Flera av 
informanterna har svårt att hitta balansen mellan att vara en privat gäst och en 
professionell förmedlare. Uppdraget är att förmedla ett professionellt budskap, men 
situationen tvingar dem att agera med variation och flexibilitet. På grund av detta verkar 
flera av bibliotekarierna fastna i det sociala kallpratet och kommer aldrig till skott med 
att informera om syftet med besöket. De menar att när besökare kommer till deras 
arbetsplats biblioteket finns tydliga arbetsgränser och besökarna söker upp dem för att få 
hjälp och information. Nu blir rollerna omvända och i respekt för privatlivet är 
informanterna rädda för att ta på sig en alltför uppfostrande roll. De kan inte gömma sig 
mellan hyllor och bakom informationsdisk, utan blir själva personer och får räkna med 
att detta upprätthålls även efter besöket när mottagaren möter förmedlarna på gatan eller 
på biblioteket. ”Hellre høflig gæst end kommunal kontrollant”. Det borde dock gå att 
kombinera, menar Winther. Om förmedlarna hittar retoriska verktyg att under dialogen 
med föräldrarna föra in samtalet på den professionella kunskapen. Avslutningsvis visar 
dock Winther på att den kunskap och erfarenhet som deltagande i Bogstart har inneburit 
inte endast är värdefullt i förmedlingsituationen, utan kan tas in och utnyttjas i det 
dagliga förmedlingsarbetet på biblioteket. (Winther, 2011)

2. 1. 3 Bokstart i Sverige

Det finns i Sverige en längre tradition med samarbete mellan bibliotek och barn-
hälsovård, till exempel delar BVC-sköterskan ofta ut ett vykort som den nyblivna 
föräldern kan visa upp på biblioteket för att få en bokgåva. Ofta erbjuds även en visning 
av biblioteket för de föräldragrupper som förstagångsföräldrar kan delta i. Ambitionerna 
och omfattningen har dock skiftat både nationellt mellan olika regioner och kommuner,  
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och lokalt mellan olika BVC och bibliotek. Ett tidigt pionjärprojekt var BokNallen i 
Markaryd, vilket har inspirerat till liknande projekt både i Sverige och i Norden. 
BokNalle-projektet startade redan 1984, många år före brittiska Bookstart 1992 påpekar 
Kerstin Rydsjö (2012). Projektet var initialt riktat mot de yngre barnen, men utvidgades 
senare till att bli ett språkprogram för barn 0-16 år och var då ett samarbete mellan 
bibliotek, skola och barnhälsovård. Under barnets första levnadsår genomfördes 
tillsynes ambitiösa hembesök med bokgåva, boklek och bokväska. Rydsjö anser att det 
unika med BokNallen var dels hembesök och dels de utvärderingsmetoder som 
utvecklades under projektets gång. Utvärdering från 1989 visade även att effekten på 
språk- och läsförmåga bland BokNalle-barnen var märkbar jämfört med 
kontrollgruppen. (Rydsjö, 2012, s. 22)

Det har framkommit att samarbete och kommunikation mellan aktörer som bibliotek 
och barnhälsovård är mycket avgörande, och likaså hur den traditionella bokgåvan 
överlämnas. Om en BVC-sköterska eller bibliotekarie personligen ger bort boken, och 
samtidigt informerar om vikten av läsning och språkutveckling, går budskapet med 
självklarhet fram bättre. Bokgåva som hämtas på biblioteket med presentkort har 
däremot visat sig ge en svag hämtningsstatistik, och det kan även variera vilken 
information den nyblivne föräldern får beroende på personalen som bemannar disken. 
(Rydsjö, 2012, s. 21ff). Anna Hampson Lundh och Katarina Michnik (2012) har kartlagt 
samarbetet mellan folkbibliotek och barnhälsovård i Sverige. När de tittar på 
förutsättningarna för gemensamma professionella projekt framkommer både likheter 
och olikheter mellan barnbibliotekarier och BVC-sjuksköterskor. Båda yrkesgrupperna 
arbetar med att främja barns språkutveckling och inkluderar alla barn och familjer i sitt 
arbete. Yrkena vilar dock på olika traditioner, medan BVC-sköterskan har en mer 
”kontrollerande och diagnosticerande funktion”  så har barnbiblioteket en friare och 
icke-dömande roll. Dessutom befinner sig BVC och folkbiblioteken på olika insti-
tutionell nivå - landsting respektive kommunal. Och på statlig nivå sorteras de dessutom 
under olika departement (Hampson Lundh & Michnik, 2012, s. 14). Således har flera 
olika intiativ för att stimulera den tidiga litteracitetsutvecklingen redan förekommit i 
Sverige. Under 2014-2017 genomfördes dock fem pilotprojekt i Sverige med syftet att 
undersöka hur hembesök som metod kan främja de små barnens litteracitet och stärka 
föräldrarnas kunskaper om detta. Piloterna återfanns både i storstadsområden och i gles-
bygd, initiativtagare och finansiär var Kulturrådet (Kulturrådet, 2018b). Namnet ”Book-
start” lånas ut av den brittiska organisationen Booktrust (BookTrust, 2018).

Det finns en första utvärderingrapport om Bokstart i Sverige, som Kulturrådet (2018c) 
själva ligger bakom. Utvärderingen utgår från ”terminsrapporter, årliga redovisningar 
och mängder med samtal”. Utifrån rapporten framstår hembesöken som en lyckad 
metod, och även att rikta besöken mot utvalda områden framhålls som positivt. 
Bokstartsförmedlarna upplever att de nått ut till familjer som annars är svåra att nå, och 
ett relationsbygge har påbörjats. Utmaningar kring flerspråkighet har uppstått, vilka 
vissa Bokstartare dock poängterar som något positivt. Hembesöken har även blivit en 
länk till annat samhällsstöd, varför Bokstart förutom språkutveckling även främjar 
integration. Samverkan med framförallt barnhälsovård, men även andra aktörer som 
förskola, öppna förskolan och bostadsbolag, har fungerat mer eller mindre bra. 
Rapporten pekar på att det finns en tradition med samarbete, men att gemensamma 
strukturer saknas. En hel del fortbildning för Bokstartare har genomförts, det finns dock 
önskemål om nätverksträffar med andra Bokstartspiloter och utbildning i generell 
bemötandeteknik. Projektet går nu in i fas två och regeringen har gett Kulturrådet i 
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uppdrag att inrikta satsningen mot mer samverkan med framförallt förskolan. 
(Kulturrådet, 2018c). En av Bokstartsatsningens eldsjälar är Gertrud Widerberg, 
barnbibliotekarie i Göteborg. Widerberg är författare till 3 år med Bokstart (2018), där 
hon har sammanställt erfarenheter från Bokstartsarbetet i Göteborg. Den kan användas 
som en praktisk vägledning för Bokstartare (Widerberg, 2018).  Jag deltog även i Kultur 
i Väst En dag om Bokstart 26 oktober 2018. Där presenterade Maria Telenius, Bokstarts 
projektledare på Kulturrådet, tankar om framtiden. Bokstart är numera ett 
regeringsuppdrag, mer pengar har skjutits till och fler regioner ska ingå i nästa satsning 
som ska prova andra metoder än hembesök. Kulturrådet vill genomföra en större 
satsning på nätverksbyggande och det bidragssökande biblioteket måste ha med sig 
förskola eller barnhälsovård som samarbetspartner. I ett panelsamtal delade även 
Gertrud Widerberg med sig av erfarenheter och tankar. Svårigheter som uppstått har 
varit att få till ett samarbete med barnhälsovården, och att förankra Bokstart bland 
kollegor. I övrigt har Widerberg bara positiva erfarenheter att förmedla om 
Bokstartsarbetet. Det blir en form av kollegialt lärande där ”man växer hela tiden”. 
Intressant är att tankar kring professionen och yrkesrollen har väckts under projektet ”Vi 
är inte vana att sätta ord på vårt jobb .... ringa in vad som är vårt fält”. Widerberg menar 
även att hennes kompetens som bibliotekarie höjts och att hon tagit med sig 
erfarenheterna tillbaka till informationsdisken (Personlig kommunikation, 26 oktober 
2018).

2. 2 Forskning kring bibliotekarieprofessionen

Jag vill i den här delens första stycke få en överblick över forskning kring bibliotekarie-
yrket och dess koppling till utvecklingen av professionsteorier. I andra stycket tar jag 
upp teorier kring bibliotekariens identiteter, för att i tredje stycket fokusera på forskning 
kring barnbiblioteket och barnbibliotekariens yrkesidentiteter.

2. 2. 1 Bibliotekarieyrket och professionsteorier

I Bibliotekarien och professionen: en forskningsöversikt (2008) konstaterar Anna Kåring 
Wagman att det finns en otydlighet i bibliotekariens yrkesidentitet - beskrivningen av en 
bibliotekarie blir ofta en person som jobbar på bibliotek. Kåring Wagman påpekar 
vidare att begreppen informationskompetens och kunskapsorganisation tycks vara 
kärnan i bibliotekariens yrkeskompetens, sedan tillkommer pedagogisk och social 
kompetens, litteraturkunskap, kulturförmedling, förmåga att väcka läslust, flexibilitet 
och nyfikenhet (Kåring Wagman, 2008, s. 6ff). Således en hel del kompetenser som 
måste räknas till personliga egenskaper. Något annat återkommande i beskrivningen av 
bibliotekarien är frihetsidealet, det vill säga att garantera fri tillgång till kunskap, som 
därmed tycks bli viktigare än en gemensam kunskapsbas (ibid.). Det är således en 
svårdefinierad profession som balanserar mellan gamla traditioner och ”frontlinjen 
gällande informationsteknologi”  och de allt snabbare samhällsförändringarna (Hansson 
& Wisselgren, 2018, s. 9).

Laura Skouvig (2006) visar i ”Hvordan bibliotekaren opstod. Et historisk perspektiv på 
bibliotekarprofessionen i Danmark i perioden 1880-1920”  att det ur ett historiskt 
perspektiv var amatörer som tog hand om bibliotek på sin fritid, oftast privata bibliotek. 
När den professionella bibliotekarien etablerades var det viktigt att ta avstånd från 
amatörbibliotekarierna genom en formell utbildning och en gemensam kunskapsgrund. 
Yrket ansågs dock fortfarande vara av idealistisk karaktär, det Laura Skouvig kallar för 
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kalltanken, men bibliotekariens arbete fick nu även en samhällsrelevans då biblio-
tekarien skulle verka för folkbildning och uppfostran (Skouvig, 2006, s. 49-52). 
Bibliotekarieyrket är således även präglat av sin koppling till den offentliga sektorn, 
menar många forskare. Enligt dem har vissa yrken, som bibliotekarier, förskolelärare 
och socialarbetare vuxit fram i växelverkan med välfärdsstatens framväxt och kan 
därför kallas för välfärdsprofessioner (Kåring Wagman, 2008, s. 10). Således påverkar 
förändringar i den offentliga sektorn professionen, och välfärdsstatens historiska, 
ekonomiska och politiska utveckling har varit grundläggande för dessa professioners 
självbild. Förändringar kan hanteras på tre olika sätt, menar Trine Schreiber (2006) i 
”Bibliotekarprofessionen siden 1960‘erne”  och hänvisar till forskning av Katrin Hjort.  
Yrkesgruppen kan för det första kämpa för att behålla sin monopolställning genom att 
hävda ensamrätt för vissa arbetsuppgifter, vilket dock kräver samhällets acceptans. För 
det andra kan man anpassa sig till marknadens utbuds- och efterfrågemodell, och istället 
tar man på sig en roll av servicemedarbetare som levererar den önskade varan. För det 
tredje kan man gå i dialog med t ex användare och politiker. På så sätt kan professionen 
utveckla tydliga målbeskrivningar, och erövrar därmed en deltagande roll i den 
offentliga sektorns utvecklingsprocess. En process som tidigare definierats centralt, en 
form av decentraliserande dialog (Schreiber, 2006, s. 16). En annan forskningsinriktning 
poängterar att bibliotekariernas arbete till störst del handlar om kontakter med andra 
människor. Och eftersom kontakten med användarna är så stor del av arbetet kan 
bibliotekarieyrket benämnas en relationsprofession, där bibliotekarierna förutom 
fackkunskaper bör behärska förhandlingskompetens gällande ekonomi och organisation, 
vara en organisatör själv och besitta en god kommunikationsförmåga (Kåring Wagman, 
2008, s. 10-11). 

En annan fråga som diskuterats inom forskningen är huruvida bibliotekarieyrket är en 
profession eller inte. Ja, menar vissa då utbildningen har akademiserats och B&I-
forskning etablerats, visar Kåring Wagman (2008) och vidare jobbar bibliotekarierna i 
relation med användarna och för det allmännas bästa, vilket gör att de kan definieras 
som en profession. Andra pekar dock på att bibliotekarieyrket är en semiprofession, 
eftersom yrket har en otydlig kunskapsbas och till stor del förmedlar kunskap istället för 
att själv producera den (Kåring Wagman, 2008, s. 20-21). Begreppet semiprofession 
lanserades av Amitai Etzioni 1969, och förutom bibliotekarier så sorterade Etzioni även 
i andra välfärdsyrken som sjuksköterskor, lärare och socialassistenter under begreppet 
(Schreiber, 2006, s. 25-26). Det här blev en förminskning av bibliotekarieyrkets status, 
som har tagit årtionden att försöka bli av med (ibid.). Etzioni tillhörde en essentialistisk 
forskningsinriktning som hade ett stort inflytande fram till 1970-talet (Sundin, 2003, s. 
46-47). Andrew Abbott (1998) framför i artikeln ”Professionalism and the future of 
librarianship”  kritik mot tänkandet i professioner och semiprofessioner. Den klassiska 
trappan upp mot professionalisering av ett yrke har inneburit trappsteg som en officiell 
utbildning, intresseorganisationer, egen forskning och etiska koder. Detta är dock inte 
relevant längre i vår föränderliga värld, menar Abbott. Bibliotekarier har alltid anpassat 
sig till samhällsförändringar och ”are used to relearning their jobs everys decade or so”, 
men faktum är att det är verkligheten för de flesta professioner idag, påpekar Abbott. 
Inom majoriteten av professionsområden byter individer arbetsuppgifter och 
karriärsbana, genom vidareutbildning och andra strukturella eller personliga 
förändringar, flertalet gånger under sitt yrkesliv, fortsätter Abbott. År 1998 såg Abbott 
det som den största utmaningen för bibliotekarieprofessionen att omfamna den nya 
informationsteknologin och därmed utveckla sin service gentemot nya användare 
(Abbott, 1998). Idag är det ju bara att konstatera att analysen var korrekt. Intressant är 
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även att Abbott (nästan i förbifarten) antar ett genusperspektiv, i sin kritik i 
uppdelningen av professioner och semiprofessioner (Abbott, 1998). Abbott företräder 
den andra inriktningen inom professionsteorin, där profession ses som ett socialt system, 
som bygger på en skillnad mellan oss och de andra, det vill säga systemet självt och 
dess omvärld (Schreiber, 2006, s. 17-18). Sociokulturell teoribildning innefattar dock 
flera olika perspektiv och Jenny Lindberg (2015) påpekar i sin avhandling Att bli 
bibliotekarie: informationssökning och yrkesidentiteter hos B&I-studenter och nyan-
ställda högskolebibliotekarier att benämningen kan ses ”som en sorts idéparaply för 
vissa socialkonstruktionistiskt grundade teorier om lärande” (Lindberg, 2015, s. 43).  

Sedan begreppet semiprofession lanserades har bibliotekarieutbildningen genomgått 
stora förändringar från en praktisk yrkesutbildning till en teoretisk informations-
vetenskaplig utbildning, som skapat en egen forskningsgrund. Olof Sundins avhandling 
från 2003 Informationsstrategier och yrkesidentiteter - en studie av sjuksköterskors 
relation till fackinformation vid arbetsplatsen är en studie av en annan så kallad 
semiprofession. Sundin tar där upp ”fackinformationens symboliska värden”  som 
skapar, upprätthåller och förändrar professionella intressen, relationer och identiteter 
(Sundin, 2003, s. 16-17). Akademiseringen handlar således inte endast om den 
grundläggande utbildningen, utan skapar en generell teoretisk uppgradering av 
professionen. I detta skifte kan dock en diskrepans mellan utbildning och arbetsplats 
möjligtvis uppstå. I ovannämnda avhandling av Jenny Lindberg (2015) var en del av 
syftet att förstå och problematisera relationen mellan utbildning och den professionella 
praktiken. Genom fokusgruppsintervjuer med B&I-studenter och semistrukturerade 
intervjuer med nyanställda högskolebibliotekarier kunde Lindberg notera en osäkerhet 
bland studenterna huruvida deras teoretiska kunskaper skulle stå sig i yrkespraktiken. 
Det här är en vanligt förekommande känsla bland studenter, och då framförallt när det 
handlar om nyligen akademiserade yrken, påpekar Lindberg. Dock kunde Lindberg 
även märka en rädsla över att upplevelsen skulle visa sig vara den motsatta, det vill säga 
att studenternas avancerade kunskaper i informationssökning inte skulle komma till 
användning i yrkesutövningen och därmed skulle den intellektuella utmaningen med 
yrkesvalet krympa. Genom intervjuerna med de examinerade bibliotekarierna kan 
Lindberg urskilja två grupperingar med olika förhållningssätt till hur de hanterar 
inträdet i yrkeslivet. Dels en grupp som ser en ”diskontinuitet”  i övergången från studier 
till arbete, och dels en grupp som ser att kunskapen från utbildningen kan 
”rekontextualiseras” vid yrkesinträdet. (Lindberg, 2015, s. 158-162)

2. 2. 2 Bibliotekariernas olika identiteter

Anders Øroms artikel ”Bibliotekariske identiteter, formidlingsarbejde og arbejds-
organisering”  författades 1993 och har således ett antal år på nacken. Ørom gör dock 
intressanta iakttagelser, om hur samhällsutvecklingen påverkar folkbiblioteken, som 
fortfarande känns aktuella. Vi har gått från en ”ptolemaisk världsbild”  med biblioteket 
som solen i centrum till en ”kopernikansk världsbild”  med biblioteket som en planet 
cirkulerande med flera andra aktörer, hävdar Ørom. Den här förändringen har inneburit 
att folkbiblioteket, som tidigare var det normativa, måste anpassa sig till faktorer som 
lönsamhet, efterfrågan och behov. Det här ”förändringsfältet”  har Ørom kopplat till sex 
olika bibliotekarieidentiteter (Ørom, 1993). Den första och den andra identiteten har sin 
grund har sin grund i det klassiska bildningsidealet, med biblioteket som ett normativt 
centrum.  Kulturförmedlaridentiteten har en god överblick över litteratur och kultur, och 
kan kommunicera och förmedla den i kontakt med användarna. Ämnesspecialist-
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identiteten besitter fackkunskaper och vetenskaplig bildning för att kunna hjälpa 
användare med mer specialiserade frågor. Fram till 1960-talet kunde båda identiteterna 
finnas på folkbiblioteket, men en större specialisering och differentiering ledde till att 
den sistnämnda identiteten alltmer kom att förknippas med forsknings- och 
högskolebibliotek.  Dokumentalistidentiteten sysselsätter sig med de mer hantverks-
mässiga bitarna av biblioteksverksamheten på bekostnad av det intellektuella, såsom 
klassificering, katalogisering, bibliografi och referensarbete. Under 1970-talet 
påbörjades den förändring av världsbilden som Anders Ørom beskriver och 
socialarbetaridentiteten växte fram. Det är en identitet vilken inbegriper bibliotekarier 
som sätter användarnas behov i första hand, och prioriterar grupper som kvinnor, barn 
och arbetarklass. Ofta förekommer uppsökande arbete.  Ytterligare två identiteter som 
vuxit fram är informationsorganisatören, som både organiserar information, och 
analyserar användare och aktörers informationsbehov och informationsförmedlar-
identiteten, som fokuserar på den tekniska delen av informationssökning och 
informationsförmedling. Trine Schreiber har senare lagt till en sjunde identitet, vilken är 
en upplevelseförmedlande identitet. (Kåring Wagman, 2008, s. 8-9; Schreiber, 2006, s. 
38-39; Ørom, 1993) 

Schreiber menar i ”Bibliotekarprofessionen siden 1960‘erne”  att ett embryo till den 
upplevelseförmedlande identiteten fanns redan i Øroms forskning, där han kunde se att 
bibliotekarier med ett informationstekniskt intresse gärna drogs åt ett pedagogiskt 
förmedlingsuppdrag av upplevelser. Detta bibliotekets upplevelsemoment konkurrerar 
med alla andra medietjänster om publikens uppmärksamhet. Trine Schreiber kallar även 
dessa olika identiteter för bibliotekarieprofessionens subsystem, vilka både verkar 
parallellt och interagerar med varandra. (Schreiber, 2006) Även Anders Ørom påpekar 
att de olika identiteterna ofta blandas, men att kulturförmedlaridentiteten generellt 
behållit sin position som idealbilden av en bibliotekarie. Upplysningstraditionen lever 
kvar och kulturförmedling tycks vara det som har högst yrkesmässig status (Ørom, 
1993). En traditionell bibliotekarieroll blandas således med det moderna 
individualistiska informationssamhället. Det finns en pedagogisk paradox inbyggt i 
denna samtida bibliotekarieidentitet, anser Schreiber (2006). Hur ska man anse sig 
kunna lära ut kunskap samtidigt som människan ska få utveckla sig fritt? Schreiber 
menar vidare att  de många subsystemen är problematiska, men de kan dock inspirera 
till utveckling av en dynamisk och självreflekterande organisation. Trine Schreiber 
liknar den professionella identiteten vid en meningshorisont där den inre och yttre 
dialogen flyttar horisonten som avgränsar och definierar identiteten . En omdefinierad 
meningshorisont leder till sociala och praktiska konsekvenser, och olika subsystem 
uppstår. De många olika identiteterna, eller självförståelserna, som bibliotekarie-
professionen idag består av är ett uttryck för professionens inre komplexitet. Om detta 
kombineras med en extern dialog och intern självreflektion kan denna komplexitet vara 
en god utgångspunkt för både bibliotekarieprofessionens kommunikation med om-
världen och den enskilda aktörens dialog med användaren, resonerar Schreiber 
avslutningsvis. (Schreiber, 2006)

2. 2. 3 Barnbibliotekarien, barnbiblioteket och yrkesidentiteten

Bibliotekarieyrket befinner sig således i ständig föränderlig rekonstruktion, i dialog med 
samhället och biblioteksanvändarna, enligt bland annat Schreiber (2006) och Sundin 
(2006). En ny professionsförståelse har växt fram där informationsförmedling och 
informationskompetens har lyfts fram som bibliotekarieprofessionens spetskompentens 
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(Sundin, 2006, s. 77-78). Frågan är dock var barnbibliotekarierna befinner sig denna 
kontext. Elin Andersson och Tove Ekberg frågar sig i sin magisteruppsats från 2007 En 
profession med mission - barnbibliotekariens yrkesidentitet om dessa förändringar gått 
barnbibliotekarierna förbi. Barnbibliotekets uppdrag tycks inte ligga i fas med det 
övriga biblioteket omdefinierade professionsförståelse. På folkbibliotekens 
barnavdelningar är det fortfarande stort fokus på litteraturförmedling och inspiration till 
läslust, barnbibliotekarien tycks därför fortfarande vara kvar i den litteratur- och 
kulturförmedlande rollen. Yrkesidentiteten är därför till stor del erfarenhetsbaserad, där 
goda kunskaper i barnlitteratur byggs upp under yrkeslivet och litteraturförmedlingen är 
viktig för professionsidentiteten. Barnbibliotekarier drivs av en mission, där den 
personliga identiteten ofta bidrar till yrkesidentiteten, menar Andersson och Ekberg. En 
annan aspekt på barnbibliotekarien är genusperspektivet. På bibliotekets barnavdelning 
blir de ”feminina aspekterna”  av bibliotekarieyrket dominerande, varför en 
barnbibliotekarie av tradition har haft lägre status. Samtidigt pekar uppsatsförfattarna på 
att det är det ”feminina”  och ”mjuka”  som i mycket är barnbibliotekariens 
spetskompetens (Andersson & Ekberg, 2007). 

Kerstin Rydsjö och AnnaCarin Elf påpekar i Studier av barn- och ungdomsbibliotek 
(2007) att det råder brist på forskning om barnbibliotek och barnbibliotekarie-
professionen. De refererar till Margareta D Frasers avhandling från 1997, där Fraser 
undersöker hur de ekonomiska nedskärningarna i Storbritannien på 90-talet påverkade 
barnbiblioteken. Barnbibliotekarierna tvingades i den pressade situationen definiera sin 
yrkesroll, och genom omvärldsanalys legitimera sin verksamhet i lokalsamhället och 
bygga nätverk. Barnbibliotekarierna besitter stora kunskaper i barn- och ungdoms-
litteratur, men behöver kommunicera och höja statusen för den specialistkompetensen. 
Fraser identifierar några olika områden där barnbibliotekarien kan påverka. Av dessa är 
följande intressanta för min uppsats: ”att stödja barns och barnfamiljers läsning och 
arbeta för att främja läsning i ett livslångt perspektiv”  och ”att stödja barns lärande i ett 
medborgarperspektiv”. Rydsjö och Elf ser likheter med Sverige på 90-talet, ned-
skärningar gjorde att även svenska barnbibliotekarier var tvungna att formulera nya mål, 
och sedan dess har alltmer forskning kring barnbiblioteket tillkommit. (Rydsjö & Elf, 
2007, s. 167-168)

Generellt så har den forskning som under senare år bedrivits kring barnbiblioteken haft 
fokus på barns delaktighet, samarbete och rumsliga aspekter på barnbiblioteket. I 
Bibliotek och lässtimulans. Delaktighet, förhållningssätt, samarbete (2011) pekar även 
Amira Sofie Sandin på otydligheten i barnbibliotekarieprofessionen. Sandin kan se att 
det finns en tydligt bild av vilka kompetenser och kunskaper barnbibliotekarien besitter, 
däremot finns det olika uppfattningar om vad som är barnbibliotekariens uppdrag. Ska 
barnbiblioteket jobba läsfrämjande i samarbete med till exempel skola, eller ska det inta 
en friare roll med inrikting mot barnens fritid och nöjesläsning? Sandin tycker sig se att 
barnbibliotekarierollen är ”under förhandling”, att fortbildning och deltagande i ut-
vecklingsprojekt stärker barnbibliotekariens självförtroende och att den dokumentation 
som då ingår får bieffekten att deltagarna måste reflektera över sin yrkesroll, över barn-
bibliotekets uppdrag och över sin inställning till barn och läsning (Sandin, 2011, s. 
235-240 ). 

En annan forskare med fokus på barn och delaktighet, är etnologen Barbro Johansson.  I 
”Barnbibliotekariers och forskares barnperspektiv”   visar Johansson (2010) att barn-
bibliotekarier som deltog i hennes forskningsprojekt kring läsfrämjande poängterade ett 
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starkt barnperspektiv och såg sig stå ”på barnets sida”  (Johansson, 2010, s. 28) . Alla 
barn som besöker biblioteket ska känna sig sedda och uppleva att de har inflytande, 
noterar Johansson. Bibliotekarierna ville vidare nå barnen och öppna nya perspektiv för 
dem, men lärande undvek man helst utan istället är det läsglädje som ska prioriteras. 
Flera bibliotekarier framställde sig som ”en annan sorts vuxen”  eller som ”en vuxen 
som finns men som man inte behöver prestera något för”  (Johansson, 2010, s. 28-30). 
Barnbibliotekariens roll skiftar med sammanhanget, men den tycks vara ”reflekterande 
och agerande”  och de svenska barnbibliotekens verksamhet och mål är idag utformade 
efter FN:s barnkonvention (Rydsjö, Limberg & Hultgren, 2010, s. 279-280). 
Tillsammans med Frances Hultgren har Johansson fördjupat sig mer i delaktighet, som 
”mer handlar om ett etiskt förhållningssätt än om en metod”  (Johansson & Hultgren, 
2015, s. 147). Båda är flitigt anlitade föreläsare under kompetensutvecklingsdagar och 
deras delaktighetsmodell måste sägas ha ett stort inflytande över folkbibliotekens 
barnverksamhet. I forskarnas utvärdering av barnbiblioteket Kanini i Malmö har de 
intressanta reflektioner över bibliotekariens placering i biblioteksrummet. Hur 
upplevdes yrkesrollen, bemötandet och referensfrågorna bakom informationsdisken 
kontra när bibliotekarien rörde sig fritt i rummet? Professionsidentiteten upplevdes som 
tydligare bakom informationsdisken, samtidigt fanns dock vissa attribut kopplat till 
klädseln som ett ”verktygsbälte”  som skulle signalera bibliotekarie ute i rummet. Här 
upplevde personalen att vuxna och äldre barn hellre tog kontakt vid disken, medan det 
var lättare att få kontakt med yngre barn när de cirkulerade fritt. Johansson och Hultgren 
noterar även att personalen reflekterar över sin bibliotekarieroll. Kanini är ett 
nytänkande biblioteksrum för barn, där det är tillåtet med lek, rörelse och höga ljud - 
dock till en viss gräns. Bibliotekarien upplever att de måste hjälpa besökare som är fast i 
den traditionella bilden av det tysta biblioteket att släppa loss, samtidigt behöver de säga 
till och lugna besökare som går helt över styr och inte visar någon hänsyn alls. Således 
är det en balansgång mellan en modern, tillåtande och kreativ yrkesroll och en klassisk 
hyssjande sträng bibliotekarie (Johansson & Hultgren, 2018, s. 34-38, 65-68). 

Den mest klassiska aktiviteten på barnbiblioteket kan vara sagostunden. Pia Borrman 
och Åse Hedemark har i Leonards plåster - om syfte, barnsyn och kvalitet i bibliotekets 
sagostund (2015) genomfört två fokusgruppsamtal om sagostunden med 
barnbibliotekarier verksamma i Stockholms län. Under samtalen utkristalliserades två 
grupper med olika syn på sin kompetens och sagostundens funktion. Den ena gruppen 
satte bokläsning i fokus och poängterade språkutveckling och biblioteksintroduktion, 
medan den andra gruppen lade fokus på det muntliga berättandet och ville ge barn en 
mysig stund som stimulerar deras fantasi. Det framgick även att det låg en stor stolthet i 
att kunna berätta fritt utantill, det låg många års erfarenheter och förberedelser bakom 
en sagostund, vilket tycktes ge en hög professionell status. Under samtalen uppstod 
även en slags aha-känsla när deltagande bibliotekarier fylldes av stolthet över sina 
kompetenser och menade att de borde skriva rapporter på ”fikonspråk och så!”. Där 
uppstod således en tanke om att barnbibliotekarier behöver definiera sin profession med 
ett mer akademiskt språkbruk (Borrman & Hedemark, 2015, s. 18-23). Ett viktigt led i 
en professionsutveckling är att utveckla teoretisk begrepp för att utrycka sin verk-
samhet. Och interna begrepp som bokprat och och sagostunder är kopplat till barnens 
värld, men kanske inte ger önskvärd status i övriga biblioteksvärlden (Andersson & 
Ekberg, 2007, s. 70). Ytterligare en för mig intressant åsikt, som framkom i 
fokusgrupper, är att uppsökande sagostunder inte förekom eftersom syftet med 
sagostunderna var att barnen skulle upptäcka biblioteket som fysiskt plats (Borrman & 
Hedemark, 2015, s. 21). Tillsammans med Jenny Lindberg har Åse Hedemark i artikeln 
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”Stories of storytime: the discursive shaping of professional identity among Swedish 
children’s librarians”(2017) än mer försökt ringa in barnbibliotekariernas yrkesidentitet 
genom att fokusera på sagostunder. Hedemark och Lindberg har efter en 
fokusgruppintervju med åtta barnbibliotekarier genomfört en diskursanalys. Metoden är 
intressant, och resultatet överensstämmer med det i Leonards plåster. Sagostunder tycks 
vara en svårdefinierad expertkompetens, både gemensamma och motstridiga åsikter 
angående arbetsmetoder och kompetenser som definierar och legitimerar sagostunder 
framkommer i undersökningen. Avslutningsvis konstateras att barnbibliotekariernas 
professionella identitet är mångfasetterad och otydlig, vilket öppnar för vidare forskning 
kring professionen (Hedemark & Lindberg, 2017). 

Samma duo fortsätter att ta sig an klassiska barnbiblioteksaktiviteter ur nya synvinklar. I 
”Babies, bodies and books - libarians’ work for early literacy”  (2018) analyserar 
Hedemark och Lindberg bibliotekens aktiviteter för de yngsta barnen ur ett kroppsligt 
perspektiv. Här väljer de att fokusera på en kroppslig yrkeskunskap skapad i den sociala 
praktiken och har studerat hur bibliotekarier jobbar med 3-9 månader gamla småbarn 
och deras familjer. Tre aktiviteter med litteracitetsfrämjande syfte identifierades: BVC-
visningar där bibliotekarien informerar föräldrar om bibliotekets verksamhet, 
föräldrainformation där bibliotekarien undervisar om hur barns tidiga litteracitet kan 
stärkas och programaktiviteter som rim och ramsor och sångstunder. Det fysiska sam-
spelet och rörelser till ramsor och sånger är en viktig del i det lilla barnets litteracitets-
utveckling. Barnbibliotekarierna besitter här en stor kunskap som de förmedlar till barn 
och föräldrar, dock verkar inte denna tysta professionella kompetens alltid vara 
medveten och artikulerad, påpekar Hedemark och Lindberg. Vidare visar artikeln på 
fungerande och icke-fungerande samarbete mellan biblioteket och barnhälsovården. 
Båda är institutioner med ett gemensamt professionellt projekt; de ska främja barns 
litteracitet genom att ge föräldrar information och stöd (Hedemark & Lindberg, 2018). 
Även Carolynn Rankin lyfter i ”Library Services for the early years”  (2016) fram 
bibliotekariernas stora kompetens när de stödjer tidig litteracitet genom biblioteks-
aktiviteter för de yngsta barnen och deras föräldrar. Bibliotekarierollen är formad av 
både professionella och politiska diskurser, och bibliotekarien spelar en nyckelroll i att 
tillgängliggöra samhällets mest universella service -”offering the pathway to 
opportunity”  från vagga till grav. Liksom Johansson (2010) menar Rankin att barn-
bibliotekarien står i frontlinjen i striden för barnens rättigheter och implenteringen av 
FN:s barnkonvention är mycket viktig. Historiskt sett har bibliotekens verksamhet varit 
riktad mot de som redan kan läsa, att det nu satsas på verksamhet för de allra yngsta 
barnens litteracitetsutveckling stärker barnbibliotekets samhällsroll, anser Rankin. Barn-
bibliotekarierna själva behöver dock bli bättre på att formulera och legitimera värdet i 
sin samhällsroll (Rankin, 2016).

2. 3 Diskussion kring tidigare forskning

För att kunna genomföra min studie och svara på mina forskningsfrågor har jag behövt 
gå igenom forskning kring Bokstart, men även behövt få en överblick av forskning 
kring professionsteorier och bibliotekarieyrket, för att sedan kunna zooma in på barn-
bibliotekariens ykesidentitet. Det är bara att konstatera att bibliotekarieprofessionen 
handlar om en spretig yrkesgrupp där olika identiteter verkar både parallellt och i 
samverkan. Dels finns det stora skillnader mellan bibliotekarier på högskole- och 
forskningsbibliotek kontra folkbibliotek, och dels finns det inom folkbiblioteken ibland 
snudd på vattentäta skott mellan vuxen- och barnavdelningen. Här har barnbibliotek-
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arien haft en lägre status, kanske på grund av de ”feminina ... aspekterna”  (Andersson & 
Ekberg, 2007). Jämfört med andra grupper inom biblioteksvärlden tycks även barn-
bibliotekarierna behöva bli bättre på att formulera och hävda sig i det professionella 
samtalet. Det går inte här att överskatta betydelsen av reflekterande samtal, menar Jenny 
Lindberg och Jan Nolin (2018). ”Förekomsten av, eller brist på ett metaspråk, kan 
påverka en yrkeskårs strävanden som professionell grupp”. (Lindberg & Nolin, 2018, s. 
86-93). Ytterligare en faktor, som jag anser vara av betydelse, är det faktum att många 
kommuner börjat anställa personal med annan utbildningsbakgrund på folkbiblioteken. 
Detta påverkar bibliotekarieprofessionens kontext. När det gäller barnbiblioteket 
specifikt så är det ofta lärare med bakgrund från förskola eller grundskola som i många 
fall anställs som bibliotekspedagoger. Det är således nya kollegor vilka har med sig 
kunskap och erfarenhet som förändrar arbetsplatsen. Utifrån det sociokulturella 
perspektivet blir de medlemmar i en yrkesgemenskap som förändras i dialog och 
samverkan (Sundin, 2003, s. 43). Allt det här sammantaget är en komplexitet som jag 
har med mig i min analys av resultatet av min intervjustudie. 
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3. Teori

För att skapa en struktur i den ovan nämnda komplexiteten kommer uppsatsens 
innehållsanalys ta hjälp av forskarna Anders Ørom (1993) och Trine Schreiber (2006), 
och deras teorier kring bibliotekariernas olika yrkesidentiteter. I och med uppsatsens 
sociokulturella perspektivet i synen på yrkesidentitet kommer även Schreibers begrepp 
meningshorisont användas som stöd i analysen. Teoridelen inleds dock med att definiera 
hur uppsatsen ser på begreppet yrkesidentitet.

3. 1 Ett sociokulturellt perspektiv på yrkesidentitet

I denna studie analyseras yrkesidentitet huvudsakligen ur ett sociokulturellt perspektiv. 
Förutom Jenny Lindberg (2015), Trine Schreiber (2006) och Olof Sundin (2003) har jag 
även utgått från Roger Säljös Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv (2014). 
Grundläggande med det sociokulturella perspektivet ”är att de företeelser och aktiviteter 
som analyseras bör förstås i relation till sina sociala och kulturella samman-
hang”  (Lindberg, 2015, s. 43).  Kulturen förstås som både ”materiell”  och ”immateriell” 
och består av en ”uppsättning av idéer, värderingar, kunskaper och andra resurser som vi 
förvärvar genom interaktion med omvärlden”  (Säljö, 2014, s. 29). Roger Säljö lägger 
vidare stor vikt vid de redskap eller verktyg som vi använder oss av när vi förstår och 
agerar i vår omvärld, dessa kan vara av både intellektuell/språklig karaktär som fysiska 
(ibid. s. 20). Människan är en kommunicerande varelse och grundtanken i det socio-
kulturella perspektivet är att sociokulturella resurser skapas och förs vidare genom 
kommunikation (ibid. s. 22). Kommunikation med andra människor hjälper oss att bli 
delaktiga ”i sätt att beteckna och beskriva världen som är funktionella och som gör att vi 
kan samspela med”  människor i olika sammanhang (ibid. s. 82). Lindberg tar även upp 
Etienne Wengers begrepp praktikgemenskap, en gemenskap där individen kan få ett 
gradvist inträde genom att tillägna sig gemensamma normer och mål, vilket i en 
professionell praktik kan vara alltifrån ”specifika fackkunskaper till etiska koder och 
normer i yrkespraktiken”  (Lindberg, 2015, s. 44-45). Yrkesgemenskapen ska dock inte 
ses som statisk, utan den utvecklas och förändras i inre och yttre dialog (Sundin, 2003). 
Yrkesidentiteter är inte stabila eller bundna till de enskilda individerna, och inom 
samma yrkesgrupp kan även ”flera möjliga och föränderliga identiteter”  förekomma 
(Lindberg, 2015, s. 49).

Schreiber (2006) liknar den professionella identiteten vid en meningshorisont, vilket jag 
tolkar som att horisonten kan ses som en gräns för den inre och yttre dialogen och 
kommunikationen med omvärlden. Meningshorisonten kan omdefinieras genom att 
horisonten eller gränsen flyttas genom kommunikation och förändringar inom 
yrkesgemenskaperna,  eller genom  kommunikation och interaktion med omvärlden. 
Schreiber menar vidare att en omdefinierad meningshorisont leder till sociala och 
praktiska konsekvenser, och att olika subsystem då uppstår. Subsystemen består av 
många olika identiteter eller självförståelser,  som både kan verka parallellt och korsa 
varandra. (Schreiber, 2006) 
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3. 2 Bibliotekariernas olika identiteter

I uppsatsen analysdel kommer även Anders Øroms yrkesidentiteter att användas som 
stöd (Ørom, 1993). Jag väljer att använda samma svenska benämningar på dessa som 
Anna Kåring Wagman (2008) använder i Bibliotekarien och professionen: en forsk-
ningsöversikt. Identiteterna har presenterats mer utförligt under tidigare forskning, men 
för tydlighetens skull repeteras de kortfattat här. Kulturförmedlaridentiteten har en god 
överblick över litteratur och kultur, och har sin grund i det klassiska bildningsidealet. 
Ämnesspecialistidentiteten besitter fackkunskaper och vetenskaplig bildning för att 
kunna hjälpa användare med mer specialiserade frågor.   Dokumentalistidentiteten sys-
selsätter sig med de mer hantverksmässiga bitarna av biblioteksverksamheten  såsom 
klassificering, katalogisering, bibliografi och referensarbete. Socialarbetaridentiteten 
inbegriper bibliotekarier som sätter användarnas behov i första hand, och prioriterar 
grupper som kvinnor, barn och arbetarklass. Ofta förekommer uppsökande arbete.  
Ytterligare två identiteter som vuxit fram är informationsorganisatören, som både 
organiserar information, och analyserar användare och aktörers informationsbehov och 
informationsförmedlaridentiteten, som fokuserar på den tekniska delen av 
informationssökning och informationsförmedling. Trine Schreiber har senare lagt till en 
sjunde identitet, vilken är en upplevelseförmedlande identitet (Kåring Wagman, 2008, s. 
8-9; Schreiber, 2006, s. 38-39; Ørom, 1993). 

3. 3 Teorin i uppsatsens analys

Med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet behandlas således yrkesidentiteten i 
uppsatsen som en identitet som är socialt konstruerad genom mänsklig interaktion 
(Lindberg, 2015, s. 48). I intervjustudiens analys plockas därför inte endast upp det som 
informanter själva konkret uttrycker om sin yrkesidentitet. Tillkommer gör även 
iakttagelser kring det sociala och kulturella sammanhang (ibid. s. 43) som informant-
erna verkar i och vilka fysiska och intellektuella redskap (Säljö, 2014, s. 20) som de an-
vänder sig av i kommunikation med sin professionella omgivning. Med i bagaget finns 
traditioner och uppfattningar kring hur en bibliotekarie arbetar, därför utgår analysdelen 
från Øroms (1993) yrkesidentiteter. I och med Bokstartsarbetet ändras  dock delvis 
arenan för bibliotekariernas yrkesutövning, en gräns eller horisont flyttas varför 
Schreibers (2006) begrepp meningshorisont kan vara till hjälp för analysdelens 
sociokulturella perspektiv. I besvarande av första forskningsfrågan kommer framförallt 
Øroms yrkesidentiteter att användas i analysen, medan det sociokulturella perspektivet 
med stöd av meningshorisonten appliceras mer i analysen för att besvara andra och 
tredje forskningsfrågan. Uppsatsens syn på yrkesidentitet innebär dock att det inte går 
att tydligt särskilja begreppen, i analysen kommer därför Øroms yrkesidentiteter och 
meningshorisonten vägas mot varandra i resonemanget, och även jämföras med resultat 
från tidigare forskning. 
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4. Metod

Eftersom uppsatsen ser på yrkesidentitet ur ett sociokulturellt perspektiv har jag valt att 
göra en kvalitativ studie genom att genomföra semistrukturerade intervjuer. Metoden 
passar även syfte och frågeställning. Det insamlade materialet kommer att analyseras 
genom kvalitativ innehållsanalys.

4. 1 Val av metod

Semistrukturerade intervjuer är en vanlig insamlingsmetod inom kvalitativ forskning. 
Inom kvalitativ forskning är det den intervjuades världsbild och ståndpunkter som ska 
fångas (Bryman, 2011, s. 412), och i fallet med denna studie har även deltagarnas tankar  
och praktiker kopplat till yrkesidentitet eftersökts. En kvalitativ intervju behöver därför 
vara flexibel till sin struktur för att kunna anpassas under intervjuns gång, och därmed 
kunna fånga intervjupersonernas synvinkel och uppfattningar (ibid.). En semi-
strukturerad intervju utgår från en lista eller intervjuguide som säkerställer en röd tråd i 
intervjusamtalet (ibid. s. 415). Så trots att en kvalitativ intervju liknar ett vanligt samtal 
är det viktigt att komma ihåg att det är ett professionellt samtal, och att kunskap skapas 
under samtalets gång (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 31). 

4. 2 Urval

Det var viktigt för studien  att hitta informanter som var relevanta för  forsknings-
frågorna, det vill säga bibliotekarier som jobbat med Bokstart. Därför blev det ett 
målinriktat eller målstyrt urval (Bryman, 2011, s. 392 & 434). Biblioteken som var 
involverade i Kulturrådets pilotsatsning var från början endast fem stycken, utspridda 
över hela landet (Kulturrådet, 2018c). I och med att satsningen nu utvidgas har dock nya 
bibliotek tillkommit. Eftersom jag ville genomföra mina intervjuer genom ett personligt 
möte bestämde jag mig att kontakta bibliotek som låg på reseavstånd. Information om 
vilka närliggande kommunbibliotek som jobbar med Bokstart fick jag från mitt läns 
regionbibliotek. Jag kontaktade fyra av dessa bibliotek. I vissa fall fanns kontakt-
uppgifter direkt till bibliotekens Bokstartsansvariga, i andra fall mejlade jag biblioteks-
chef eller barnverksamhetsansvarig enligt bibliotekens hemsida. I slutändan lyckades 
jag boka in intervjuer med fem informanter fördelade på tre olika bibliotek. Av 
handledare hade jag fått rådet att en studie om fem-sex intervjuer var genomförbart 
inom ramen för en kandidatuppsats. Därför får urvalet sägas vara acceptabelt, dock hade 
sex informanter fördelat på fyra olika bibliotek varit det ultimata. 

4. 3 Forskningsetiska frågor

När det gäller forskningsetiska frågor så hävdar Kvale och Brinkmann (2009) att en 
intervjuundersökning är ett moraliskt företag i sig, och detta gäller både medlen som 
målen. I och med att mänsklig interaktion är en del av själva intervjun så påverkas 
intervjupersonen. Detta måste forskaren ta hänsyn till under hela forskningsprocessen 
(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 77-79). Etiska principer att ta hänsyn till är informations-
kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011, s. 
131-132). Jag har följt högskolans riktlinjer angående GDPR och använt mig av 
samtyckesblanketten. Informanterna informerades om samtyckesblanketten redan när 
intervjuerna bokades in, blanketten fick jag sedan påskriven innan intervjuerna 

20



påbörjades. Informanterna har anonymiserats, likaså kommuner och bibliotek, vilka alla 
tilldelas fiktiva namn. Jag väljer att inte heller namnge regionen biblioteken ligger i, det 
rörs sig dock om kranskommuner i en storstadsregion. Ett forskningsetiskt dilemma, 
som dykt upp under min studie, är kopplat till det faktum att det är så få bibliotek som 
än så länge jobbat med Bokstart. Det är en liten värld och informanterna som jag träffat 
känner varandra från nätverksträffar och utbildningstillfällen. Jag har därför fått väja 
undan för frågor som ”ska du intervjua NN på NN-biblioteket?”.

4. 4 Intervjuguide

I min utformning av intervjuguiden har jag utgått från Den kvalitativa forsknings-
intervjun av Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009). En intervjuguide ska ses som 
ett slags manus som strukturerar intervjun, och som kan följas mer eller mindre strikt 
under samtalets gång, påpekar Kvale och Brinkmann. Vidare bör en väl formulerad 
intervjufråga fungera tematiskt till intervjuns ”vad” och dynamiskt till intervjuns ”hur”. 
Det tematiska relateras således till studiens teoretiska bakgrund och den efterföljande 
analysen, medan det dynamiska relateras till att under intervjusituationen få samtalet att 
flyta och få informanten att slappna av (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 146-156). I min 
formulering av intervjufrågor har jag utgått från forskningsfrågorna. De har förgrenats 
ut i tematiserade frågor (se bilaga 2). 

4. 5 Genomförande av intervjuer och transkribering

Eftersom två informanter ville bli intervjuade tillsammans har jag i praktiken genomfört 
fyra intervjuer på tre olika bibliotek. Den förstnämnda intervjun blev dock den längsta, 
och olika synpunkter och åsikter framkom en bit in i intervjun. Intervjuerna har 
genomförts i mötesrum som informanterna hade bokat, det har verkligen tillfört en extra 
dimension att träffa informanterna personligen och se dem i deras dagliga arbetsmiljö. 
Intervjuerna har jag spelat in via röstmemo i min telefon. Dessa har jag sedan 
transkriberat och försökt hitta en balans mellan talspråk och skrivet språk (Kvale & 
Brinkmann, 2009, s. 193-194). En intervjutranskribering är ju en tolkning av intervjun, 
och jag har reflekterat över reliabilitet, validitet och etik utifrån Kvale och Brinkmann. 
En fördel har dock varit att jag själv genomfört endast fem intervjuer och vid 
transkribering tyckte mig minnas tonfall och pauser (Ibid. s. 200-204). Det har varit 
lärorikt att genomföra både intervjuer och transkribering. Att lyssna igenom 
inspelningen har fått mig att reflektera över min intervjuteknik, det blir tydligt var jag 
borde ställt en följdfråga och var jag borde hållit tyst och väntat in informanten. Om jag 
skulle genomföra en intervjustudie igen kommer jag därför testköra intervjuguiden 
innan studien påbörjas (jfr. Wildemuth, 2009, s. 234).

4. 6 Informanterna och biblioteken

Informanterna, och de bibliotek som de jobbar på, har tilldelats fiktiva namn för att 
säkerställa anonymiteten. Jag har valt att namnge biblioteken för att det ska framgå 
vilka informanter som jobbar inom samma kommun. De tre biblioteken tillhör alla 
kranskommuner i en storstadsregion och har alla en skiftande socioekonomisk struktur. 
Här finns både så kallade utsatta bostadsområden med en stor andel nyanlända 
invandrare i kontrast mot välmående medelklassområden. Alla biblioteken har 
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genomfört Bokstartsbesöken i den förstnämnda typen av bostadsområden, förutom Disa 
som även gjort besök på landsbygden. 

Alice jobbar på Askebybibliotek sedan ungefär 3,5 år, hon var först på ett filialbibliotek 
och jobbar nu på huvudbiblioteket. Alice var färdigutbildad bibliotekarie för 4,5 år 
sedan och fick ett vikariat på ett annat bibliotek direkt efter utbildningen. Hon har i alla 
år jobbat med barn och ungdomar, vilket har varit ett medvetet val från hennes sida. 
”Det är någonstans där allting börjar, man får lägga grunden för läsfrämjande arbete och 
läsintresse”. I sin nuvarande tjänst är Alice ansvarig för den s k mellanåldern 9-12 år, 
hon jobbar sedan två år inte längre med Bokstart. På grund av ekonomiska skäl och 
chefsbyte bedrivs inte längre Bokstart med hembesök på Askebybibliotek. 

Brita jobbar på Björkebybibliotek sedan 9 år, men har sammanlagt jobbat 19 år på 
bibliotek. Brita valde redan under sin utbildning på Bibliotekshögskolan att inrikta sig 
mot barn, vilket var ett val som utbildningen erbjöd då. Det är något som hon aldrig 
ångrat. ”Det roligaste är att möta barnen .... jag är alltid glad över att komma till jobbet.” 
I sin nuvarande tjänst jobbar Brita med alla åldrar, och förutom bokstart håller hon i 
sagostunder, 6-års visningar och bokprat. Bokstart har funnits på Björkebybibliotek 
sedan oktober 2018, Brita är ansvarig tillsammans med en projektledare och en annan 
bibliotekarie inom kommunen. På hembesöken följer även andra arbetskollegor med 
som stöd. 

Cajsa jobbar på Ekebybibliotek sedan 37 år, hon började som biblioteksassistent och har 
så småningom fått sin tjänst omvandlad till en bibliotekspedagogtjänst. Cajsa har alltid 
medvetet sökt sig till barnverksamheten och har vidareutbildat sig inom barn- och 
ungdomslitteratur och småbarns språkutveckling. ”Jag ville jobba med barn, jag ville 
jobba på bibliotek ... att få möta så många olika människor, både barn och vuxna ... 
ingen dag är den andra lik”. Ekebybibliotek har jobbat med bokgåvor via hembesök 
sedan 2016, under 2018 har de dock fått bidrag från Kulturrådet och får nu använda 
namnet Bokstart. Cajsa har varit engagerad i projektet från 2016 och säger sig vara både 
projektledare, utförare och inköpare. För närvarande jobbar hon heltid med Bokstart, 
vilket även har utvidgats till samarbete med två förskolor. 

Disa jobbar på Askebybibliotek sedan tio år. Hon är utbildad bibliotekarie och jobbade 
efter avslutad utbildning i fem år på bibliotek, varefter hon tog en paus och utbildade sig 
till lärare för att därefter jobba på förskola under några år. Nu är Disa dock tillbaka som 
bibliotekarie och jobbar på ett filialbibliotek som även är skolbibliotek, där hon känner 
att hennes kompetens kommer till sin rätt. ”På filial gör man allt!”  Barnverksamhet har 
Disa medvetet sökt sig till. Bokstart jobbade Disa med under två år, hon kom in när 
pilotprojektet redan hade pågått ett år. Nu är hembesöken som sagt avslutade i Askeby, 
men Disa är den som ska jobba med ett samverkansprojekt med förskolan för vilket 
biblioteket fått bidrag från kulturrådet. 

Edit jobbar på Ekebybibliotek sedan 5 månader. Hon är utbildad förskollärare och sökte 
en utlyst tjänst för Bokstartsprojektet. Edit har jobbat på förskola i 17 år, och eftersom 
hon alltid jobbat med böcker och läsning tillsammans med förskolebarnen kändes det 
som ett naturligt steg att söka tjänsten. ”Jag såg ju annonsen ... och tänkte att det där det 
kan nog vara jag ... det roligaste är att få komma ut och träffa människor ... och att få 
hjälpa till med läsningen.”  Edit är som sagt anställd för Bokstart och jobbar endast med 
det, under sommaren fick hon dock hoppa in och bemanna en del ute i biblioteket. 
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4. 7 Kvalitativ innehållsanalys

I kvalitativ innehållsanalys söker forskaren efter teman och kategorier i det material som 
ska analyseras (Bryman, 2011, s. 505-506). Datan som samlas in måste först 
transkriberas till skriven text och kan sedan kontinuerligt omvandlas till kategorier och 
teman, det går dock även att utgå från en teori eller tidigare forskning i kodningen av 
materialet (Wildmuth, 2009, s. 310-311). Kvalitativ innehållsanalys synliggör mönster, 
teman och kategorier som präglar den sociala verkligheten (ibid. s. 312).  Det här 
växelspelet mellan insamling och databearbetning har dock inte varit helt enkelt att 
genomföra inom tidsramen för en kandidatuppsats. Intentionen har dock följt med och 
det var bra att transkribera den första intervjun innan nästa genomfördes. När all 
transkriberingen var avslutad har en upprepad genomläsning påbörjats. Tematisering 
markerade jag genom olika färger. Som analysverktyg har jag använt mig av teorierna 
om bibliotekariernas yrkesidentiteter (Øroms, 1993) och ett sociokulturellt perspektiv 
med begreppet meningshorisont (Schreiber, 2006) i fokus.  I min diskussion har jag 
även relaterat min analys till tidigare forskning kring Bokstart och barnbiblioteket. 
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5. Resultat

Här redovisas resultat från intervjustudien. För att få en tydligare överblick, och för att 
förbereda innehållsanalysen, är resultatet tematiserat under fem rubriker. Teman som 
även återkopplar till uppsatsens frågeställningar.  

5. 1 Praktiska problem och lösningar

Under intervjuerna märkte jag snart att det tagit mycket tid i anspråk för mina 
informanter att lösa alla de praktiska frågor som uppstått kring hembesöken. Till att 
börja med behöver Bokstartarna få listor över de barn som är aktuella att besöka, var de 
har kommit från varierar mellan kommunerna. Ibland kommer de från kommunen, 
ibland från BVC och listorna innehåller olika mycket information vilket kan innebära 
mycket merarbete för Bokstartarna. Det blir ett rent detektivarbete att hitta information 
om föräldrar som kan ha andra efternamn, hitta adresser och telefonnummer. Det här har 
tagit mycket tid i anspråk för Cajsa, som även fungerat som projektledare i Ekeby, 
medan däremot Brita har fått färdiga adresslistor från kommunen genom Björkebys 
projektledare. Brita är också den enda informant som säger att det var enklare än hon 
trodde att hitta till adresserna. Övriga informanter berättar om krångel att hitta till rätt 
adress och framförallt svårigheter att komma in i bostadshusens portar. 

	 Jag var ju inte beredd på svårigheterna att bara komma in i porten. (Edit)

Ett lyckokast i Ekeby var att Cajsa i ett tidigt skede såg till att de fick nyckelbricka till 
de kommunala fastigheterna, men när de nu har utökat satsningen till ytterligare ett 
bostadsområde så har de återigen stött på patrull. Många fastigheter har blivit ombildade 
till bostadsrätter och installerat porttelefon, vilket innebär att Bokstartarna behöver 
föräldrarnas telefonnummer. Föräldrar som ofta har annat efternamn än sina barn och 
lägenheter där ofta fler än en familj är skriven. Ett praktiskt problem som jag förstår att 
Cajsa lägger relativt mycket tid på. Även i Askeby berättar Alice och Disa hur de har 
haft svårigheter att hitta till adresser och fått söka via gps. 

Innan besöken ska dock information i form av vykort skickas ut till familjerna och 
meddela tid för besöket. Då uppstår praktiska frågor kring hur korten ska utformas och 
vilken information som ska stå med. Besöket bokas inte in i förväg, utan ett datum och 
en tid anges när Bokstartarna kommer. Disa berättar att de i början angav en exakt tid, 
vilket dock kunde innebära att det blev stora tidsluckor mellan besöken beroende på om 
de blev insläppta och hur lång tid de stannade (besöken varierar mellan 10-45 minuter). 
Därför började de i Askeby istället göra ”som sotaren”  och ange ett tidsintervall då 
Bokstartarna skulle dyka upp. Andra praktiska omständigheter, fast kanske mer 
biblioteksrelaterade sådana, är frågor kring vilka böcker som ska skänkas bort. Titlar ska 
väljas och beställas, och även eventuella äldre syskon ska få en bok eller två. Gåvopåsar 
ska packas, informationsmaterial på olika språk ska med och likaså ett urval av 
informationsmaterial från biblioteket och annan kommunal verksamhet.  
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5. 2 Samverkan och nätverkande

Som tidigare har nämnts vill Kulturrådet i den nya fasen av Bokstart främja samarbete 
och samverkan med parter som barnhälsovård och förskola. Ur ett sociokulturellt 
perspektiv är samverkan även något som påverkar yrkesidentiteten. Jag ville därför i 
studien fråga hur det sett ut hittills i mina informanters kommuner. Ett annat typ av 
nätverkandet är det som har vuxit fram tillsammans med andra Bokstartsbibliotek i 
samband med utbildningar och seminarier i kulturrådets och regionbibliotekens regi, 
varför jag även har ställt frågor kring det. 

5. 2. 1 Samverkan inom kommunen

De slutliga svaren har varit skiftande, men alla fem informanter reagerade initialt 
likadant på min fråga om kontakt med externa parter. De berättade om hur de gick ut 
med information om Bokstartsbesöken till barnhälsovården och öppna förskolan. På 
BVC-mottagningen har affischer satts upp och sköterskorna har informerats så att de i 
sin tur kan informera föräldrarna vid 5 månaderskontrollen att Bokstartarna kommer 
dyka upp. Det lilla samarbetet verkar ha fungerat, i Björkeby har det dock inte gett så 
stor effekt eftersom många barn inte är inskrivna på BVC enligt Brita. Återigen är det 
således de praktiska glasögonen som åker på, det som prioriteras är att få ut information 
om bokstart. 

I Ekeby finns dock redan ett etablerat nätverk med olika aktörer i kommunen. Förutom 
bibliotek och barnhälsovård finns det representanter från familjestödjarna, öppna för-
skolan och sfi. Målet är att tillsammans nå barnfamiljer för att öka hälsan hos de yngsta 
barnen och bryta utanförskap. Både Cajsa och Edit upplever att samarbetet är bra och 
att det utvecklats i och med Bokstartsprojektet. Emellertid fick de bromsa när deltagare i 
nätverket tyckte att de även kunde informera om deras verksamhet under hembesöken. 
Här har de tydligt markerat att de kan ta med informationsmaterial och hänvisa vidare, 
men besökens fokus ska vara på det lilla barnet och dess språkutveckling. Personalen på 
Ekebybiblioteket var även tveksam till en föreslagen utveckling av samarbetet. När 
BVC även de började göra hembesök och undrade om Bokstartarna ville samarbeta så 
tackade biblioteket nej. Cajsa menar att de kan informera familjerna om varandras 
besök och att det på det sättet blir ett ömsesidigt givande och tagande, men att varje 
profession håller sig till det som de är bra på. 

	 ...men då kände vi att vi redan hade börjat komma igång med Bokstart i vår variant ... som inte 
	 hade att gör med en myndighet på det sättet ... och då kan vi informera om de bitar som 
	 biblioteket vill nå ut med på ett annat sätt. (Cajsa)

Samarbetet med barnhälsovården har dock fungerat bra under många år. Till skillnad 
från många andra kommuner, delar inte Ekebybibliotek ut de traditionella gåvoböckerna 
till nyfödda genom ett vykort som lämnas in i informationsdisken. Istället har man i 
samarbete med BVC bokat in tillsynes ambitiösa träffar med föräldragrupper på 
biblioteket där man informerat om språk- och läsutveckling. Det här jobbade Cajsa med 
tidigare, och jag märker att hon saknar det. I Askeby verkar pendeln slagit åt andra 
hållet. Försök att etablera kontakt med barnhälsovården i starten av deras Bokstarts-
projekt gav inga resultat, förutom den tidigare nämnda spridningen av informations-
material. 
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	 Det var svårt att få till det ... något mer officiellt uppifrån behövs nog, eftersom BVC är på 
	 regional nivå och vi är på kommunal nivå ... så det behövs nog ett styrdokument uppifrån. 
	 (Alice)

Disa påpekar även hon att det inte blev något samarbete, utan mer information. Och att 
det inte utvecklades under projektets gång. ”Det var något som vi tappade”, mycket på 
grund av tidsbrist. Den första samordnaren hade 75% avsatt till Bokstartsprojektet, 
sedan drogs det ned till 40%. Det är dock samarbetet som Askeby har fått pengar från 
kulturrådet att utveckla nu. I Björkeby verkar Brita än så länge nöjd med det 
informationssamarbete som hon har etablerat med enskilda BVC-sköterskor, något sam-
ordnat samarbete på organisationsnivå finns dock inte. 

5. 2. 2 Nätverk med andra Bokstartare

I samband med utbildningsdagar, workshops och nätverksträffar, anordnade av 
kulturrådet och regionbiblioteken, har Bokstartare från olika kommuner träffat varandra. 
Alla informanter säger att det har varit värdefullt och givande att träffa kollegor och 
utbyta erfarenheter. Ekebybibliotek har även haft en del kontakt med Askebybibliotek, i 
och med att Askeby hade kommit igång med Bokstart tidigare så kunde de bidra med 
tips och råd till Ekeby. Endast Disa verkar dock ha en deltagit i en kontinuerlig dialog 
med andra bokstartare och berättar om den slutna facebookgrupp som finns för 
bokstartare. Gertrud Widerberg har varit en drivande eldsjäl i den gruppen, och Disa 
tycker att det varit intressant att se hur olika kommuner har lagt upp Bokstartsarbetet på 
olika sätt. 

5. 3 Hembesöken

När så allt praktiskt är ordnat med adresser, portar och packade bokpåsar så står till sist 
Bokstartarna där hemma i någons hall, och ska leverera både gåvoböcker och informa-
tion om tidig språkutveckling. Alla fem informanter berättar att de var mycket nervösa 
inför sina första hembesök. 

	 Allra, allra första besöket som vi gjorde, då tänkte jag att vad har vi gett oss in på. Det var en 
	 familj som inte pratade ett ord svenska ... och där var det ju dörrspringa först, men dörren 
	 öppnade sig ganska snart och vi stod där inne i ett rum och vi försökte ... jaha, hur gör vi nu? 
	 (Cajsa)

Bokgåvan överlämnades dock och sedan skyndade sig Cajsa och hennes kollega bort till 
filialbiblioteket i närheten och hämtade informationsmaterial på familjens språk. Och 
när de ringer på igen så sitter redan barnen och bläddrar i böckerna, och familjen är 
glada och tacksamma över att biblioteket kommit på besök. Brita berättar att första 
besöket var ”jättekonstigt och jättesvårt”, men att få respons från familjen och att få se 
barnets reaktion på böckerna det var så magiskt att det kändes i hjärtat. 

5. 3. 1 Att förmedla ett budskap

Den fortbildning som bokstartarna fått är seminarier och workshops arrangerade av 
kulturrådet och regionbiblioteken. De har innehållit föreläsningar om tidig språk-
utveckling av logopeder, information om hembesök av erfarna BVC-sköterskor och 
boktips om vilka gåvoböcker som kan passa. Kulturrådet har även alltmer utvecklat sina 
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webbsidor om Bokstart, där det finns kortfattade faktatexter och litteraturtips för de som 
vill fördjupa sig. 

	 Kulturrådets hemsida, det är det vi har läst in oss på, annars har vi bara gått på känsla. (Brita)

Björkebybibliotek har ju den fördelen att det finns en del kunskap från pilotprojekten 
som de kan ta del av. Askeby och Ekeby fick däremot börja mer från ruta ett när de 
skulle lägga upp sitt arbete. Disa konstaterar att hon borde ha gått tillbaka till 
inläsningsmaterialet för repetition under projektets gång, hon var till att börja med 
väldigt nervös över hur hon skulle kunna förmedla det läsfrämjande budskapet. 

	 Det här med läsutvecklingen, att formulera det tyckte jag var jättesvårt, men jag märkte efter 
	 några gånger att det rullade på ... att jag hade jättemycket som jag faktiskt visste, men som jag 
	 aldrig hade formulerat. (Disa) 

Disa tycker dock att hon inte fått tillräcklig kunskap om språkutveckling vare sig under 
sin bibliotekarie- eller lärarutbildning, och går nu därför en universitetskurs för att 
fördjupa sina kunskaper. Till skillnad mot sina danska kollegor (Winther, 2011), tycks 
mina informanter under hembesöket kunnat behålla fokus på själva budskapet. Det 
handlar dock inte om att föreläsa, utan det går att visa på andra sätt hur viktig den tidiga 
språkstimulansen är. Alla tre bibliotek har av säkerhetsskäl alltid genomfört besöken två 
och två. Det har dock visat sig vara praktiskt även ur ett pedagogiskt förmedlings-
perspektiv. Innan besöken har de gjort upp om hur arbetsfördelningen ska se ut, så att 
den ena Bokstartaren kan koncentrera sig på föräldern medan den andra kan fokusera på 
bebisen och eventuella hemmavarande syskon. Här poängterar alla fem informanter hur 
pedagogiskt det är att konkret visa hur man kan läsa och interagera tillsammans med 
barnet, att det aldrig är för tidigt att börja med böcker. 

	 Vi försöker visa föräldrarna hur barnet reagerar genom att få en bok, genom att presentera 
	 böckerna för barnet. (Cajsa)

Det är även viktigt att ha respekt för, och insikt i, olika kulturers sätt att se på barnet och 
läsning. Edit påpekar att många kan vara vana läsare, men kanske aldrig har läst högt 
förut. Brita upplever att hon trots det fått många fina samtal, föräldrarna kanske inte 
läser för sina barn, men de sjunger, rimmar och ramsar på alla sina språk. Då är det bra 
att visa att man inte behöver läsa en bok från första till sista sidan, det räcker att titta på 
bilderna och samtala. Det ska inte finnas någon prestationsångest, poängterar Brita. Ett 
bra komplement har även varit informationsmaterial om läsutveckling på olika språk, 
och om det inte har funnits material översatt till vissa familjers språk har det i nödfall 
fungerat med google translate, berättar Alice. 

Frågor utanför Bokstartsuppdraget är inte ett problem som framkommer i min studie. 
Visst har det blivit prat om annat, men då är det ofta frågor om äldre syskons 
läsutveckling eller föräldrarnas läsning. Fyra av fem informanter har fått återkommande 
frågor om dyslexi och specialpedagogik. Det måste dock ändå vara ett rimligt sidospår 
eftersom det handlar om läsutveckling och folkbibliotek tillhandahåller service som 
legimus, tänker jag. Just frågor om biblioteket generellt är mycket vanliga, enligt alla 
informanter. Bokstartarna blev snarare ett ”ambulerande bibliotek”, som Disa uttrycker 
det. Frågor om öppettider, program och bokbestånd dök ofta upp, och det uppfattade jag 
som att alla informanter tyckte var bra. 
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	 Läxhjälp, språkcafé, pressreader och sådana vägar att både behålla sitt språk och möta det 
	 svenska språket. (Cajsa)

Även rim och ramsor och sångstunder på biblioteket och öppna förskolan är information 
som Ekebybibliotek prioriterar, det är språkträning både för barnen och föräldrar. 
Övriga frågor hänvisar alla informanter vidare genom informationsmaterial, de betonar 
att det inte är något som biblioteket kan hjälpa till med. 

5. 3. 2 Personligt kontra privat

Hur går det då att balansera mellan det personliga och det privata? Hur är det att 
bokstavligen lämna det offentliga biblioteket och träda in i det privata hemmet? Både 
Alice och Cajsa använder ordet ”ödmjukhet”. Cajsa poängterar vidare att ”det är vi som 
bjuder in oss, de har inte bett oss komma”, hon fortsätter med att berätta det i början var 
psykiskt ansträngande att gå utanför sin egen bekvämlighetszon. Samtidigt menar Cajsa 
att det inte är så stor skillnad gentemot hennes arbetssätt i biblioteket, där det kan bli 
nog så privat med återkommande besökare. 

	 På bibliotek vet du ju inte heller vem som kommer in och vem som kommer begära din hjälp när 
	 du börjar din dag, vilket jag tycker är tjusningen med det här jobbet och det är därför som jag har 
	 varit kvar så länge. (Cajsa)

Disa lärde sig att läsa av kroppspråket hos föräldern, det syntes tydligt om de fick nöja 
sig med att lämna böckerna i dörren eller om de blev inbjudna att stiga in i hemmet. 
Hon berättar också att när hon provade att småprata, sådär som hemma hos bekanta med 
kommentarer om familjens fina blommor, så blev det så fel. Det var bättre att fokusera 
på barnet och småprata om dess utveckling. Disa är dock den informant som säger sig 
sakna en utbildning i hur man samtalar med människor, hon menar att det hade varit ett 
bra komplement under kulturrådets utbildningsdagar. Brita har en pragmatisk syn på det 
privata och poängterar att det är viktigt att tänka på vad man har för jacka och skor på 
sig, så att de går snabbt att ta av och på och man inte stör för länge i hemmet. Annars 
menar Brita att hon är van vid att lämna bibliotekslokalen i och med att hon har jobbat 
uppsökande på förskola och skola. Kanske blir det lite mer privat att gå till hem till en 
familj, men det känns som ett naturligt steg i utvecklingen av det som Brita har jobbat 
med hittills, besöken blev dock inte som hon hade tänkt sig i förväg. 

	 Nej...nej du får liksom improvisera under själva besöken. Du kanske har en tanke innan att så här 
	 ska jag göra, men så kommer du till en familj och märker att det inte funkar...då får du 
	 improvisera. (Brita)

Alla informanter betonar vikten av att vara flexibel. Inget hembesök är det andra likt. 

5. 4 Tillbaka på biblioteket

Att så återvända till biblioteket efter hembesöken blir ju en omställning igen. Hur känns 
det då i stunden att komma tillbaka? 
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	 Jättemycket känslor ... jag har pratat med mina kollegor, delat med mig av erfarenheterna och det 
	 som hänt under hembesöken ... man är ganska slut ... ja det tar så mycket energi, för att du har så 
	 mycket fokus, så att du måste andas ut. (Brita)

Ingen av informanterna har inte heller bemannat i biblioteket efter hembesöken, utan de 
har alla haft arbetsdagar som är helt reserverade till Bokstart.

5. 4. 1  Bibliotekets väggar

På Ekebybibliotek bemannar inte Cajsa och Edit alls i biblioteket under de perioder som 
de jobbar med Bokstart. Lite synd tycker Cajsa, som menar att hon tidigare hade en 
starkare koppling och kontinuitet när familjer som de hade besökt kom till biblioteket. 
Det är ett annat sätt att jobba som följer med in i biblioteksrummet, samtidigt menar 
Cajsa att hon kan se en generell förändring jämfört med när hon började jobba på 
bibliotek. 

	 Det blir ju en ändring i rollen som bibliotekarie eller pedagog, jämfört med den traditionella som 
	 köper in böcker och sitter i infodisken. Jag tror nästan inget bibliotek jobbar på det sättet idag, 
	 det är mycket mer programverksamhet ... vi jobbar med uppsökande verksamhet mot framförallt 
	 äldre, men har även sagostunder i parken och andra sommaraktiviteter .... Det känns som det har 
	 hänt mycket med bibliotek, det är inte så bundet till bibliotekets väggar. (Cajsa)

Alice berättar att när hon först fick höra om Bokstartsprojektet så hade hon inte tänkt på 
att man kunde jobba utåtriktat på det sättet, att biblioteket inte bara är en plats. Hon 
påpekar att det inte behöver vara hembesök riktat mot familjer, biblioteket jobbar ju 
även uppsökande mot äldreboende. Mer sådant riktat mot fler målgrupper är en 
möjlighet. Disa har tänkt ännu mycket på den rumsliga begränsningen och har blivit 
inspirerad av Sofia Malmbergs bok Skolbibliotek: en handbok för skolbiblioteks-
ansvariga, där Disa läst att biblioteket är där bibliotekarien är. 

	 Ta bort bibliotekets väggar, den begränsningen med lokalens väggar ska bort ... bokstart är det 
	 som vi ska jobba med ... det uppfyller ju bibliotekslagen ... vi jobbar ju inte annars så 
	 läsfrämjande här. (Disa)
 
5. 4. 2  Arbetsplats och kollegor

När det gäller övriga kollegor på bibliotek så har bemötandet varit positivt, Bokstartarna 
har möts av nyfikenhet och (i vissa fall) avundsjuka. I Björkeby har de ett löpande 
schema så att det är olika kollegor som går med Brita på hembesöken. I Askeby var det 
tänkt att de skulle göra något liknande, alla på biblioteket skulle få gå bredvid vid 
åtminstone något tillfälle. Det fungerade dock inte så bra, enligt Alice på grund av 
tidsbrist eller ointresse. I och med att Bokstartarna bemannar mindre i biblioteket har ju 
även arbetsbelastningen blivit högre för övriga kollegor, i viss mån har även vikarier fått 
sättas in. Cajsa påpekar att man måste ge projektet tid, den långsiktiga effekten kommer 
sprida sig som ringar på vattnet. I Askeby har dock ett chefsbyte satt stopp för 
hembesöken, och enligt Disa är argumenten främst ekonomiska gällande dyra 
vikariekostnader. I mina ögon har Bokstart varit bra för hela biblioteket, 
uppmärksamhet i lokal media och via kulturrådet och regionbiblioteken gynnar all 
verksamhet. När jag frågar om Bokstart har utvecklat hela arbetsplats får jag dock 
tveksamma svar från alla informanter. 
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	 Nej, det skulle jag inte säga, för om du är barnbibliotekarie så är du liksom i den delen, 
	 vuxenbibliotekarierna tycker att det är jättefint att vi göra detta för barn, men det är ändå en 
	 skillnad mellan vilka målgrupper vi jobbar mot. (Brita)

Det som Bokstartarna även har fått med sig är ökade kunskaper om bibliotekets upp-
tagningsområden, helt enkelt en väldigt konkret områdes- och omvärldsbevakning. 

	 Jag har fått en större insyn i hur andra människor har det, man ser det här med trångboddheten 
	 och hur 	familjerna måste flytta hela tiden. Vi har nyss fått adressen, men familjen har ändå 
	 hunnit flytta eller är kanske inte bor där den är skriven, ibland står det upp till sex olika namn på 
	 dörren. Jag har fått större kunskap om området, större förståelse för medborgarna. (Edit)

Disa uttrycker att hon är besviken att den här kunskapen inte tas tillvara på i 
organisationen. Till exempel i samband med att Askebybiblioteks pågående utredning 
om bokbuss, menar Disa att hon har mycket kunskap att bidra med. Och trots att Disa 
har erbjudit sin hjälp har hon inte blivit tillfrågad att delta. 

5. 5 Tankar kring yrkesidentiteten

Att arbetet med Bokstart har påverkat dem verkar alla informanterna tycka. 
Förberedelserna inför och genomförandet av hembesöken har till stor del varit praktiska, 
men mina informanter har ändå reflekterat över arbetsformer och bemötande. När det 
gäller yrkesidentiteten så upplever både Brita och Cajsa att Bokstart egentligen bara 
inneburit en naturlig utveckling av deras tidigare yrkesidentitet och sammanhang. Edit 
har medvetet sökt sig till ett nytt jobb just för att utvecklas i sin yrkesidentitet, hon 
påpekar dock att hon fått revidera sin traditionella bild av biblioteksarbetet vilket 
möjligtvis påverkar hennes identitet i en delvis oväntad riktning, tänker jag. Alice var 
lite oförberedd på min fråga om yrkesidentitet, men menar efter en tankestund att hon 
fått en ny bild av sig själv som yrkesperson. Hon har fått en bättre inblick i andra 
människors liv, och den ödmjukheten och flexibiliteten har inneburit att Alice blivit 
bättre på bemötande. Den som dock har funderat mest på sin yrkesidentitet verkar vara 
Disa. 

	 Jag vet vad jag håller på med, och varför. Jag känner mig nog tryggare att prata med folk, att 
	 småprata.... jag känner mig överhuvudtaget tryggare i min yrkesroll efter det. (Disa)

Det stärkta självförtroendet har fört med sig att Disa ändrat sina arbetsmetoder på 
biblioteket. När hon håller i bebisträffar pratar hon om små barns språkutveckling och 
boktipsar, ”tidigare bebisevenemang pratade jag inte så mycket om böcker, utan var mer 
glad att dom kom och så sjöng vi och umgicks lite”. Disa säger sig även blivit tryggare i 
sin kontakt med de små barnen och ser det långsiktiga syftet med att fokusera på de 
yngsta. Hon liknar föräldrarna vid ”gatekeepers”, de är nyckeln till att barnen kommer 
till biblioteket. En orsak till att Alice och Disa är de som reflekterat mest över sin 
yrkesidentitet kan vara de fått en större distans till bokstartsprojektet i och med att det är 
avslutat i Askeby.  
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6. Analys och diskussion

I det här stycket analyseras det mitt empiriska material med hjälp av teorierna om 
bibliotekariernas yrkesidentiteter (Schreiber, 2006; Ørom, 1993) och ur ett socio-
kulturellt perspektiv med stöd av begreppet meningshorisont (Schreiber, 2006). Här förs 
även en diskussion genom att relatera analysen till tidigare forskning. Analysen och 
diskussionen är uppdelad under tre rubriker, som både återkopplar till uppsatsens 
frågeställningar och den tematiska indelningen av resultatet. 

6. 1 Bokstartarnas yrkesidentitet

Möjligtvis är den första tanken att den av Øroms yrkesidentiteter som ligger närmast 
bokstartsprojektet är socialarbetaridentiteten. Bokstart innebär uppsökande arbete som 
prioriterar barn och i viss mån även kvinnor eftersom att det oftast är mammorna som är 
hemma med de yngsta barnen. I och med att Bokstart även riktar sig mot ”särskilt 
utsatta områden”  (Kulturrådet, 2018c, s.3) kan målgruppen även sägas vara arbetarklass. 
Dock anser jag att min intervjustudie visar att yrkesidentiteten är mer komplex än så. 
Visst finns det ett fokus på användarnas behov, men trots informanternas intentioner att 
inte föreläsa, så det finns det onekligen ett starkt undervisande drag i Bokstart. De små 
barnens intresse för litteratur och böcker ska väckas, och föräldrarna ska upplysas om 
hur de ska bete sig för att stimulera sitt barns språkutveckling på bästa möjliga sätt. Det 
här anknyter till bibliotekets klassiska folkbildningsideal och kulturförmedlar-
identiteten. Min intervjustudie visar att informanterna till viss mån reflekterat över sin 
yrkesidentitet, men då mest fokuserar på arbetsmetoder och bemötande. Flexibilitet och 
ödmjukhet är egenskaper som pekar mot socialarbetaridentiteten. Disa berättar däremot 
hur hon fått ett större självförtroende och börjat berätta om språkutveckling och 
lässtimulans under bibliotekets småbarnsträffar, hon vågar helt enkelt undervisa och ta 
på sig en folkbildande roll vilket ansluter till kulturförmedlaridentiteten. Här går det att 
dra en parallell till Åse Hedemark och Jenny Lindberg (2018), som i sin forskning visat 
att barnbibliotekarierna ofta besitter en stor kunskap, som dock inte alltid är medveten 
och artikulerad. I och med Bokstart har Disa tagit det steget och blivit medveten om sin 
kompetens. 

Disa har även, tillsammans med Edit, en pedagogisk utbildning vilken självklart 
påverkar yrkesidentiteten. Just när det gäller den pedagogiska aspekten av 
barnbibliotekarieprofessionen är inte Øroms teorier möjliga att applicera, enligt mig. 
Däremot är det intressant ur meningshorisontperspektivet. Introduktionen av andra 
yrkesutbildningar och nya titlar som bibliotekspedagog startar troligen en komm-
unikation inom yrkesgemenskapen.  Arbetskamrater med en pedagogisk utbildning för 
med sig nya synsätt och arbetsmetoder, det Säljö (2104) benämner redskap och verktyg. 
Detta kan leda till en omdefinition av barnbiblioteket, och bidrar antagligen till en intern 
dialog och definition av de pedagogiska aspekter som alltid varit en del av barn-
bibliotekarieprofessionen. I uppsatsens studie är Cajsa och Edit de informanter som är 
anställda som bibliotekspedagoger, dock är det endast Edit som har en pedagogisk 
examen. Cajsa är dock den av informanterna som har längst erfarenhet av att jobba på 
bibliotek och med barnverksamhet, hon har gått den ”långa vägen”  som hon själv 
uttrycker det och måste genom praktik och erfarenhet ses som likställd med en utbildad 
bibliotekarie. Även Disa har en pedagogisk utbildning och har även valt att läsa en kurs 
om barns läsutveckling på högskolenivå för att stärka sin kompetens. Således har arbetet 
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med Bokstart startat ett behov av att stärka och utveckla de kompetenser och verktyg 
som hon redan har tillgång till. 

Informanterna värjer sig mot en missionerande roll, samtidigt så kan jag tycka att det är 
något som oundvikligen finns med i hela idén bakom Bokstart. Elin Andersson och Tove 
Ekberg (2007) tar i sin magisteruppsats upp missionen som de menar präglar barn-
bibliotekarieprofessionen. Och visst finns det en missionerande tanke även i Bokstart, i 
ett långsiktigt perspektiv är tanken att projektet ska göra en enorm skillnad i barns 
litteracitetsutveckling. Det här medborgerliga perspektivet på det livslånga läs-
främjandet gör att jag återigen landar i att informanternas yrkesidentitet tycks vara en 
kombination av kulturförmedlaridentiteten och socialarbetaridentiteten. Något som 
dock även är intressant i mitt resultat är det faktum att informanterna har ett sådant 
praktiskt fokus i sitt arbete. Till viss del ofrivilligt, men ärmarna kavlas ändå upp och de 
går in för att lösa det hela. Förutom problem kring adresser och låsta portar, så blir det 
här de mer hantverksmässiga delarna av biblioteksarbetet som prioriteras, boktitlar ska 
väljas och köpas in och gåvoböckerna placeras även i en särskild hylla, på åtminstone 
Askebybiblioteket, där de märks upp som Bokstartsböcker. Så i viss mån kan dokument-
alistidentiteten vara aktuell att diskutera, dock saknas mer avancerat klassificerings- 
eller katalogiseringsarbete. Övriga av Øroms yrkesidentiteter är inte heller aktuella att 
applicera på barnbibliotekariens arbete med de små barnen. Däremot kan Trine 
Schreibers upplevelseförmedlande identitet vara intressant i koppling till det samtida 
barnbibliotekets utveckling med aktiviteter som sagostunder och rim och ramsor.  

6. 2 Rummet 

Som tidigare nämnts i uppsatsen så har bibliotekariens yrkesidentitet traditionellt varit 
förknippad med biblioteket, det vill säga lokalen där jobbet har utförts. Som flera av 
informanterna påpekat har dock detta sedan tidigare börjat förändras, kanske framförallt 
när det gäller verksamhet riktad mot barn och äldre. Arbetet med Bokstart och 
hembesök har varit ytterligare ett steg i den riktningen. Att lämna det offentliga 
biblioteket och knacka på dörren till det privata hemmet har inneburit ytterligare till en 
omdefiniering av meningshorisonten. Brita och Cajsa menar att hembesöken är en 
naturlig utveckling av deras tidigare arbetssätt, samtidigt har dock just det privata 
inneburit att de ofta har fått släppa sina i förväg uttänkta förmedlingsmetoder för att 
improvisera i stunden. För Alice var deltagandet i Bokstartsprojektet en ögonöppnare 
som innebar att hon omvärderade sin bild av biblioteket som plats, och även sin 
yrkesroll. Tankar har fötts om att jobba mer uttåtriktat mot bredare målgrupper. Den 
mest nytänkande är dock Disa som kan tänka sig att kraftigt reducera biblioteket som 
lokal och endast jobba läsfrämjande med hembesök. 

Trots mer eller mindre visionära tankar om uppsökande arbete, så tycks alla informanter 
haft som underliggande mål att locka familjerna till biblioteket. Det verkar även 
fungerat menar alla informanter utom Disa, som pekar på att i och med att familjerna får 
böcker så har de inte samma behov att komma till biblioteket för att låna. Detsamma 
effekt uppstår genom bokpåsarna i förskolans kapprumsbibliotek, påpekar även Disa. 
Ett intresse för biblioteket väcks dock och familjerna får upp ögonen för vad biblioteket 
har att erbjuda. Här är det intressant att återkoppla till Leonards plåster av Borrman & 
Hedemark (2015), där barnbibliotekarier avfärdade uppsökande sagostunder eftersom 
det skulle hindra att barnen upptäckte biblioteket som fysisk plats. Min studie visar ju 
att det faktiskt inte behöver vara så, anser jag. Det här upptäckte Brita när hon fick 
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förslag, från familjer hon träffat under hembesöken, om helgaktiviteter på biblioteket 
för hela familjen. Britas erfarenhet är ett mycket konkret exempel på omvärlds-
bevakning, och hur viktigt det är med en extern medborgardialog för att kunna utveckla 
bibliotekets verksamhet och yrkesidentiteten. Om de här tas tillvara i en intern 
reflekterande dialog kan meningshorisonten omdefinieras och yrkesidentiteten därmed 
utvecklas. 

6. 3 Samarbete och samverkan 

Frågan om samarbete mellan folkbiblioteket och barnhälsovården tycks inte gå att 
komma ifrån när bibliotekets verksamhet för de yngsta barnen ska behandlas. Uppdraget 
att stimulera barns språkutveckling förenar barnbiblioteket och BVC (Rydsjö, 2012, s. 
14).  Samarbete och samverkan är begrepp som används lite slarvigt och ofta blandas 
ihop.  Kerstin Rydsjö nämner Berth Danemarks definition där samarbete är något som 
vi vardagligen gör, medan samverkan är mer komplext då vi jobbar mot gemensamma 
mål (ibid, s. 16). Jag kommer inte fördjupa mig i frågan mer än så, men det är bra att ha 
i åtanke att en viss begreppsförvirring råder. Utifrån uppsatsens studie finns exempel på 
både befintligt och obefintligt samarbete med BVC. Å ena sidan har vi Askebybibliotek 
som var tvungna att ge upp försöken att få till ett utvecklat samarbete. Å andra sidan har 
vi Ekebybibliotek där ett etablerat samarbete finns, men biblioteket bromsade ett 
fördjupat samarbete med gemensamma hembesök. Alice efterlyser ett större stöd från 
chefs- och organisationshåll, och möjligtvis är det detsamma som saknas även i Ekeby. 
Samarbeten har en tendens att luta sig mot enskilda eldsjälar, och kanske upplevde 
Cajsa att hennes arbetsbelastning skulle bli för hög om samarbetet skulle utvidgas. Om 
jag tittar på tidigare forskning måste jag dock ställa mig frågan om det till viss mån 
handlar om att behålla monopolställningen (Schreiber, 2006, s. 16). Svaret blir 
antagligen nej, Cajsa och Edit ser det positiva i att även BVC gör hembesök och främjar 
de små barnens språkutveckling. När det gäller yrkesidentiteten är det dock intressant 
hur samarbetet omdefinierar meningshorisonten. Både när det gäller BVC och andra 
parter inom Ekebykommun har framförallt Cajsa blivit tvungen att definiera och 
prioritera sitt uppdrag och sin yrkesidentitet. Samarbete kan vara ett sätt att förtydliga 
sin yrkesidentitet gentemot andra professioner genom spegling och jämförelse (Sandin, 
2011, s. 235-236). Och för alla informanter är det tydligt hur de även i samverkans-
frågor distanserar sig från socialarbetaridentiteten, och lyfter fram den klassiska 
bibliotekarierollen som kärnan i sin skiftande yrkesidentitet, det vill säga kultur-
förmedlaridentiteten. Möjligtvis är det som Anders Ørom (1993) påpekar att den 
identiteten fortfarande behåller sin plats som idealbilden av en bibliotekarie.

En annan form av samverkan är nätverkandet med andra Bokstartsbibliotek. Det här kan 
ses som en utvidgad yrkesgemenskap, och i kommunikationen och dialogen med andra 
Bokstartare uppstår ett reflekterande samtal som stärker professionen (Lindberg & 
Nolin, 2018). Kopplat till meningshorisonten kan detta innebära antingen en 
omdefiniering av yrkesidentiteten eller en förstärkning av den identitet som deltagaren 
redan erkänner sig till. Det är inte så ofta som Bokstartarna kan träffas rent fysiskt. 
Därför kan sociala medier, som den facebookgrupp som Disa berättar om, vara ett 
kompletterande forum för det reflekterande samtalet.
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7. Avslutning

I denna avslutande del redogörs för studiens slutsatser. Vidare förs en diskussion kring 
teorins och metodens räckvidd, och huruvida uppsatsens forskningsfrågor är besvarade 
och syftet är uppnått. Slutligen följer förslag på fortsatta studier.  

7. 1 Slutsatser

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur Bokstart - utifrån förmedlarnas 
perspektiv - initialt  har fungerat på gräsrotsnivå i syfte att nå ny kunskap om 
barnbibliotekariers förändrade arbetsmetoder och yrkesidentitet. Här följer en samman-
fattning av de slutsatser som har framkommit genom intervjustudien. Styckena är upp-
delade efter teman som följer forskningsfrågorna och analysen.

Arbetet med Bokstart och hembesök har väckt tankar om den egna yrkesidentiteten hos 
informanterna, framförallt med fokus på arbetsmetoder och bemötande. Praktiska frågor  
kring hembesöken har tagit en stor del av informanternas tid i anspråk, i viss mån på 
bekostnad av förmedlingsfrågor. Bokstart har dock bidragit till en ökad kännedom om 
de yngsta barnens litteracitetsutveckling, denna kompetensutveckling har även fört med 
sig en medvetenhet om kunskap som informanterna redan ägde. Denna insikt kan stärka 
yrkesidentiteten både under hembesöken och tillbaka på biblioteket. Trots att 
informanterna värjer sig mot den missionerande rollen finns det en missionstanke 
inbyggt i Bokstart. Detta anknyter till den klassiska folkbildande och kulturförmedlande 
bibliotekarieidentiteten. Det är även den identiteten som informanterna tycks identifiera 
sig mest med, vilket blir än tydligare när de tar avstånd från funktionen som 
ambulerande medborgarkontor under sina hembesök. Kärnan i Bokstart är dock ett 
pedagogisk förmedlingsarbete, vilket alltid varit en grundläggande del av barn-
bibliotekarierollen. Genom insikt, reflektion och dialog, och med tillskott av nya 
yrkesgrupper som bibliotekspedagoger, kan barnbibliotekets identitet definieras och 
utvecklas inom yrkesgemenskapen.

Bokstarts hembesök har förflyttat informanterna från det offentliga biblioteket till det 
privata hemmet. Några menar att det egentligen bara innebär en naturlig utveckling av 
tidigare arbetsmetoder med uppsökande verksamhet, dock har de i balansen mellan det 
privata och det personliga fått släppa sina i förväg uttänkta förmedlingsmetoder för att 
improvisera i stunden. För andra informanter har bytet av miljö inneburit en 
omvärdering av biblioteket som plats och yrkesidentitetens koppling till rummet. Tankar 
har fötts om hur uppsökande arbete kan bedrivas på olika sätt och för fler målgrupper. 
Det är även intressant att vända på perspektivet och se hur erfarenheterna från hem-
besöken förändrar förmedlingsarbetet i det dagliga arbetet på biblioteket. För individen 
innebär det en utveckling av det dagliga bemötandet av biblioteksbesökarna. För hela 
arbetsplatsen kan det ses som en omvärldsbevakning som kan utnyttjas i biblioteket 
verksamhetsplanering. Förutsättningen för detta är dock även här en intern reflekterande 
dialog.

När det gäller samverkan och samarbete skiljer sig erfarenheterna stort mellan 
biblioteken. Framförallt när det gäller BVC visar studien på både fungerande och icke-
fungerande samarbete. För alla informanter har det dock samarbetet fungerat i det lilla 
med informationsutbyte. Det tycks däremot behövas ett organiserat arbete, med stöd 
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från ledningshåll, för att det överhuvudtaget ska vara möjligt att etablera en större och 
mer övergripande samverkan. När ett sådant nätverk existerar finns det utrymme för en 
extern och intern dialog som kan förändra och definiera barnbibliotekets menings-
horisont. Ett annat sammanhang, där ett utvecklande samtal och meningsutbyte kan 
föras, är i nätverket med andra bibliotek som jobbar med Bokstart. Här visar studien på 
nätverksträffar arrangerade på organisationsnivå och utbyte på sociala medier som vilar 
på initiativ av engagerade eldsjälar.

Sammanfattningsvis uppfyller uppsatsen sitt syfte genom att intervjustudien tagit några 
stickprov på gräsrotsnivå om Bokstartsarbetet och bidrar med ny kunskap om hur nya 
arbetsmetoder och uppsökande hembesök kan förändra yrkesidentiteten och barn-
bibliotekets verksamhet. När det gäller teorins räckvidd så har det sociokulturella 
perspektivet varit mycket intressant att utgå ifrån. Det har även passat bra eftersom 
tanken bakom family literacy på många sätt anknyter till den sociokulturella teori-
bildningen kring lärande. Den sociokulturella forskningsinriktningen är dock  komplex  
och innehåller olika perspektiv (Lindberg, 2015, s. 43). Det har varit svårt att sätta sig in 
i teorin till fullo inom ramen för en kandidatuppsats. Det kan tänkas påverka analysen 
och resultatet, vilket kan ses som en svaghet. Den kvalitativa metoden med semi-
strukturerade intervjuer har passat uppsatsens syfte. Styrkan är det personliga mötet på 
informanternas arbetsplats, en svaghet kan dock vara innehållsanalysen i  koppling till 
resonemanget kring teorins räckvidd ovan. Uppsatsens frågeställningar är besvarade, 
men en del lösa sidospår har uppstått under arbetets gång. Dessa resoneras kring i nästa 
stycke. 

7. 2 Förslag till fortsatta studier

När det gäller Bokstart så väcks naturligtvis tankar om det långsiktiga resultatet. Vilka 
skillnader kommer personal i förskola och skola kunna notera när det gäller barns 
litteracitet och språkutveckling? Det handlar om effekter som sprids som ringar på 
vattnet, som en av informanterna uttryckte det, och det kommer förhoppningsvis 
utvärderas i en större framtida forskningssatsning. Om jag däremot antar ett mer 
kortsiktigt perspektiv så har Bokstart nu gått in en ny fas, där det satsas mer på nätverk 
och samverkan än hembesök. Folkbiblioteket kommer att stå som huvudansvarig, men 
det krävs att till exempel förskola eller barnhälsovård är med som samarbetspartner. 
Och det är just när det gäller samverkan som min studie lämnar lösa trådar. Det är 
tydligt att behovet finns, och genom stöd från ledningshåll går det att etablera ett 
fungerande nätverk. Så att i fortsatta studier följa hur kulturrådets satsning utfaller vore 
intressant. Det kan då kopplas till tidigare forskning som Språknätet - från projekt till 
etablerad verksamhet (Danielsson, 2016) om samverkan om barns tidiga språk-
utveckling i Uppsala län. En annan region, som har spännande satsningar riktade mot de 
små barnens språkutveckling, är Östergötlands län där logopeder är kopplade till 
folkbiblioteket (Regionbibliotek Östergötland, 2019). Även Amira Sofie Sandin har 
intresseväckande tankar om samarbete (2011). Det vore även intressant att fördjupa 
diskussionen om skillnaden mellan samarbete och samverkan, vilket endast ytligt togs 
upp i uppsatsens analysdel. Den kvalitativa metoden med semistrukturerade intervjuer 
har passat uppsatsens syfte bra. Dock vore en studie baserad på fokusgrupper intressant 
att genomföra, då jag tror att Bokstartarna i ett gemensamt reflekterande samtal skulle 
kunna bidra med många kloka tankar. 

35



Källförteckning

Abbott, A. (1998). Professionalism and the future of librarianship. Library Trends, 46 
(3), 430-444. Från http://costello.pub.hb.se/login?url=https://search-proquest-
com.lib.costello.pub.hb.se/docview/220452054?accountid=9670 

Andersson, E. & Ekberg, T. (2007). En profession med mission: Barnbibliotekariers 
yrkesidentitet. Magisteruppsats, Lunds universitet, Institutionen för Biblioteks- och 
informationsvetenskap. Från http://lup.lub.lu.se/luur/download?
func=downloadFile&recordOId=1322769&fileOId=1322770

Andersson, J. (2015). Med läsning som mål. Om metoder och forskning på det 
läsfrämjande området (Kulturrådets skriftserie 2015:3). Stockholm: Statens kulturråd.

Barratt-Pugh, C. & Rohl, M. (2016). Evaluation of Family Literacy Programs: A Case 
Study of Better Beginnings, a Library-Initiated Family Literacy Bookgifting Program in 
Western Australia. Library Trends 65 (1), 19-39. doi:10.1353/lib.2016.0019 

Björklund, E. (2008). Att erövra litteracitet: små barns kommunikativa möten med 
berättande, bilder, text och tecken i förskolan. Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 
2009. Göteborg. 

Björklund, E. (2010). De yngsta barnens läs- och skrivhandlingar. I K. Rydsjö, F. 
Hultgren & L. Limberg (red.), Barnet, platsen, tiden. Teorier och forskning i 
barnbibliotekets omvärld. (s. 51-74). (Stockholms stadsbiblioteks skriftserie, 16) 
Stockholm: Regionbibliotek Stockholm.

BookTrust. (2018). BookTrust and Bookstart worldwide. Hämtad 23 december, 2018, 
från BookTrust, https://www.booktrust.org.uk/about-us/booktrust-affiliates/

Borrman, P., Hedemark, Å. (2015). Leonards plåster : Om syfte, barnsyn och kvalitet i 
bibliotekets sagostund (Regionbibliotek Stockholms skriftserie, 15). Stockholm: 
Regionbibliotek Stockholm.

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (2:a uppl.). Malmö: Liber

Danielsson, U. (2016). Språknätet - från projekt till etablerad verksamhet. Uppsala: 
Länsbibliotek Uppsala. Från http://www.lul.se/sv/Kultur/Regionbibliotek-Uppsala/
Dokumentation/Publicerat/ 

Espersen, H. H. (2016). Evaluering af samarbejdet i Projekt Bogstart. En opsøgende 
biblioteksindsats over for familier med førskolebørn i udsatte boligområder. 
København: KORA. Från https://slks.dk/fileadmin/user_upload/Biblioteker/Bogstart/
Evaluering_af_Bogstart_KORA.pdf

Gov.uk. (2018) Tests and assessments (key stage 1). Hämtad 30 september, 2108, från 
Gov.uk, https://www.gov.uk/guidance/scaled-scores-at-key-stage-1

36



Hampson Lundh, A. & Michnik, K. (2014). Samarbete mellan folkbibliotek och 
barnhälsovård i Sverige: En utökad kartläggning och nulägesbeskrivning. Halmstad: 
Regionbibliotek Halland.

Hansson, J. & Wisselgren, P. (2018): Inledning. I J. Hansson & P. Wisselgren (red.) 
(2018). Bibliotekarier i teori och praktik: utbildningsperspektiv på en unik profession. 
(s. 9-14). Lund: BTJ förlag.

Hedemark, Å. & Lindberg, J. (2017). Stories of storytime: the discursive shaping of 
professional identity among Swedish children’s librarians. Information Research-An 
International Electronic Journal, 22(1), CoLIS paper 1612. Från http://
InformationR.net/ir/22-1/colis/colis1612.html 

Hedemark, Å. & Lindberg, J. (2018). Babies, Bodies, and Books—Librarians' Work for 
Early Literacy. Library Trends, 66 (4), 422-441. doi:10.1353/lib.2018.0011

Johansson, B. (2010). Barnbibliotekariers och forskares barnperspektiv. I K. Rydsjö, F. 
Hultgren & L. Limberg (red.), Barnet, platsen, tiden. Teorier och forskning i 
barnbibliotekets omvärld. (s. 23-49). (Stockholms stadsbiblioteks skriftserie, 16) 
Stockholm: Regionbibliotek Stockholm.

Johansson, B. & Hultgren, F. (2015). Rum för de yngsta. Barn och föräldrars 
delaktighet i kulturverksamheter. Borås: Högskolan i Borås. 

Johansson, B. & Hultgren, F. (2018). Att utforma ett barnbibliotek tillsammans med 
barn : delaktighetsprocesser på Malmö Stadsbibliotek. Borås: Högskolan i Borås. Från 
http://hb.diva-portal.org/smash/get/diva2:1182398/FULLTEXT02.pdf

Kulturrådet. (2018a). Bokstart - en bra start för språket. Hämtad 12 september, 2018, 
från Kulturrådet, http://www.kulturradet.se/nyheter/2018/Bokstart--en-bra-start-for-
spraket/

Kulturrådet. (2018b). Bidrag - bibliotek - bokstart. Hämtad 3 december, 2018, från 
Kulturrådet, http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/bibliotek/Bokstart/

Kulturrådet. (2018c). Fem pilotprojekt utforskar hembesök och möjligheter till 
samverkan. Stockholm: Kulturrådet.

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun (2:a uppl.). 
Lund: Studentlitteratur

Kåring Wagman, A. (2008). Bibliotekarien och professionen: en forskningsöversikt. 
Stockholm: Svensk biblioteksförening. Från https://www.biblioteksforeningen.se/wp-
content/uploads/2017/01/bibliotekarien-och-professionen.pdf

Lindberg, J. (2015). Att bli bibliotekarie: informationssökning och yrkesidentiteter hos 
B&I-studenter och nyanställda högskolebibliotekarier (Doktorsavhandling, Högskolan i 
Borås, Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap). Från: hb.diva-portal.org/
smash/get/diva2:807541/INSIDE01.pdf

37



Lindberg, J. & Nolin, J. (2018). Utbildningens roll i formandet av bibliotekariers 
yrkesspråk.  I J. Hansson & P. Wisselgren (red.) (2018). Bibliotekarier i teori och 
praktik: utbildningsperspektiv på en unik profession. (s. 81-99). Lund: BTJ förlag.

Mohr Nielsen, A-M. & Poulsen, A. (red.).(2017). Bogstart. Tidlig sprogindsats på 
bibliotekerne. Köpenhamn: Slots- og kulturstyrelsen. Från https://slks.dk/fileadmin/
user_upload/0_SLKS/Dokumenter/Biblioteker/Bogstart/Bogstart_22.2.2017.pdf

Rankin, C. (2016). Library Services for the Early Years: Policy, Practice, and the 
Politics of the Age. Library Trends 65 (19), 5-18. doi:10.1353/lib.2016.0022

Pilerot, O. & Hultgren, F. (2017). Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända: 
slutrapport. Uppsala: Länsbibliotek Uppsala ; Landstinget Dalarna. Från http://
www.lul.se/Global/Kultur/L%c3%a4nsbibliotek%20Uppsala/Projekt/Dokument/L
%c3%a4nsbibl_arbete_nyanl%c3%a4nda_webb.pdf

Regionbiblioteket Östergötland. (2019). Små barns språkutveckling. Hämtad 16 januari, 
2019, från Regionbiblioteket Östergötland, http://regionbibliotekostergotland.se/
verksamhet/barn-och-unga/sma-barns-sprakutveckling/

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

Rydsjö, K. (2012). Dags att höja ribban!? En rapport om samverkan mellan 
barnhälsovård och bibliotek kring små barns språk- och litteracitetsutveckling. 
Halmstad: Regionbibliotek Halland.

Rydsjö, K., Limberg, L. & Hultgren, F. (2010). Det samtida barnbiblioteket - ett 
bibliotek i barnens tjänst. I K. Rydsjö, F. Hultgren & L. Limberg (red.), Barnet, platsen, 
tiden. Teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld. (s. 271-286). (Stockholms 
stadsbiblioteks skriftserie, 16) Stockholm: Regionbibliotek Stockholm.

Sandin, A. S. (2011). Bibliotek och lässtimulans. Delaktighet, förhållningssätt, 
samarbete. Stockholm: Regionbibliotek Stockholm.

Schreiber, T. (2006). Bibliotekarprofessionen siden 1960‘erne. I T. Schreiber & H. 
Elbeshsusen (red.). Bibliotekarne. En profession i et felt af viden, kommunikation og 
teknologi. (s. 15-46). Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur. 

Schwarz, E. (red.) (2016). Bibliotekariens praktiska kunskap: om kunskap, etik och 
yrkesrollen. Stockholm: Regionbibliotek Stockholm. Från http://regionbiblioteket.se/
wp-content/uploads/2016/09/Bibliotekariens_praktiska_kunskap.pdf

SFS 2013:801. Bibliotekslag. Hämtad 17 december, 2018, från Riksdagen, https://
www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/
bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801

Skouvig, L. (2006). Hvordan bibliotekaren opstod. Et historisk perspektiv på 
bibliotekarprofessionen i Danmark i perioden 1880-1920. I T. Schreiber & H. 

38



Elbeshsusen (red.). Bibliotekarne. En profession i et felt af viden, kommunikation og 
teknologi. (s. 47-76). Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur. 

SOU 2017/18:25. FN:s barnkonvention blir svensk lag. Hämtad 17 december, 2018, 
från Riksdagen, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/
inkorporering-av-fns-konvention-om-barnets_H501SoU25

Sundin, O. (2003). Informationsstrategier och yrkesidentiteter: en studie av 
sjuksköterskors relation till fackinformation vid arbetsplatsen. (Doktorsavhandling, 
Högskolan i Borås och Göteborgs universitet, Institutionen Biblioteks- och 
informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan)

Sundin,  O. (2006). Informationskompetence, ikt og bibliotekarers professionelle 
ekspertise. I T. Schreiber & H. Elbeshsusen (red.). Bibliotekarne. En profession i et felt 
af viden, kommunikation og teknologi. (s. 77-96). Frederiksberg: Forlaget 
Samfundslitteratur. 

Svensson, A-K. (1993). Tidig språkstimulering av barn. Stockholm: Almqvist & 
Wiksell International. 

Säljö, R. (2014). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. (3. uppl.) Lund: 
Studentlitteratur.

Wade, B. & Moore, M. (1998) An Early Start with Books: literacy
and mathematical evidence from a longitudinal study, Educational Review, 50(2),  
135-145. doi: 10.1080/0013191980500205

Wade, B. & Moore, M. (2000) ”A Sure Start with Books”, Early Years, 20(2), 39-46. 
doi: 10.1080/0957514000200205

Wade, B. & Moore, M. (2003) Bookstart: A qualitative evaluation, Educational Review, 
55(1), 3-13. doi: 10.1080/00131910303250

Wasik, B. (Red.). (2012). Handbook of Family Literacy. New York: Routledge. Från 
https://books.google.se/books?
id=lgllY57YZ38C&pg=PA1&hl=sv&source=gbs_toc_r#v=onepage&q&f=true

Widerberg, G. (2018). 3 år med Bokstart. Göteborg: Stadsbiblioteket Göteborg

Wildemuth, B. M. (2009). Applications of social research methods to questions in 
information and library science. Westport: Libraries unlimited

Winther, F. (2011). Privat gæst og faglig formidler. En retorisk analyse af 
formidlningssituationer knyttet til Bogstart set fra formidlernes perspektiv. Aarhus 
Universitet: Center for Børnelitteratur. Från https://slks.dk/fileadmin/user_upload/
dokumenter/bibliotek/indsatsomraader/boern/Bogstart/
Privat_gaest_og_faglig_formidler_rapport_2011_1_.pdf

Ørom, A. (1993). Bibliotekariske identiteter, formidlingsarbejde og arbejdsorganisering. 
Biblioteksarbejde, (39), 37-43. Från https://tidsskrift.dk/bibarb/article/view/104775

39



Opublicerade källor

Ljudupptagning intervjuer

Intervju med Cajsa och Edit	 	 2018-10-31 	 (1 tim: 1 min)

Intervju med Alice	 	 	 2018-11-07	 (27 min)

Intervju med Disa	 	 	 2018-11-07	 (51 min)

Intervju med Brita	 	 	 2018-11-28	 (28 min)

Alla förtecknade ljudfiler finns i författarens ägo.

Transkriptioner av samtliga ljudupptagningar finns i författarens ägo.
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Bilaga 1 - Brev till informanter

Hej,

Mitt namn är Camilla Tillberg Aasa, och jag läser min sista termin på programmet 
Biblioteks- och informationsvetenskap halvfart distans vid Högskolan i Borås. Den här 
terminen skriver jag min kandidatuppsats. Inom ramen för den kommer jag att 
genomföra en vetenskaplig studie. Syftet med studien är att beskriva hur 
Bokstartsprojektet initialt fungerar på gräsrotsnivå i Sverige - utifrån förmedlarnas 
perspektiv, samt huruvida och på vilket sätt projektet påverkat medverkande 
bibliotekariers yrkesidentitet

Jag vill därför gärna ha kontakt med bibliotekarier, som jobbat/jobbar med 
Bokstartprojektet, för att genomföra en kvalitativ intervjustudie. Fokus kommer ligga på 
hur planering och genomförande av hembesöken har fungerat, hur samarbetet med 
externa partner som t ex barnhälsovård, logopeder och socialkontor fungerat och hur 
huruvida arbetet med Bokstartsprojektet väckt tankar kring den egna yrkesrollen och 
yrkesidentiteten. Intervjun beräknas ta ca 30-40 minuter.

Deltagande är frivillig och du som medverkar kan när som helst välja att avsluta eller att 
avstå från att svara på någon fråga under intervjun. All information om dig som 
respondent och det som framkommer under intervjun kommer att behandlas 
konfidentiellt. Dvs. ingen information kommer att föras vidare till någon obehörig, det 
insamlande materialet kommer förvaras säkert och personliga kännetecken kommer att 
avidentifieras. Se mer i bifogad blankett om samtycke. Om du som medverkar 
godkänner kommer intervjun att spelas in och transkriberas av mig.

Jag hoppas att min studie kan vara intressant för dig att medverka i. Om du har 
möjlighet att delta, hör gärna av dig till mig via mejl eller telefon. Jag tar även tacksamt 
emot tips på personer som kan tänkas vilja medverka.

Vänliga hälsningar

Camilla Tillberg Aasa
07X-XXX XX XX
mejladress@gmail.com



Bilaga 2 - Intervjuguide

Inledande jobbfrågor:
Hur länge har du jobbat på bibliotek?

• Och hur länge som barnbibliotekarie/med barnverksamhet?
• Vilken tjänst/titel?
• Hur länge på nuvarande bibliotek?
• Tidigare bibliotek?
• Bibliotekarieexamen? Eller annan utbildning?

Hur kom du att jobba med barn/som barnbibliotekarie/bibliotekspedagog?
• Var det ett medvetet val eller berodde det på omständigheter, lediga tjänst etc?
• Ser du dig själv som en barnbibliotekarie? 

Var det som du tänkte dig att jobba på bibliotek?
• Och att jobba med barn?
• Vad var som du tänkte dig?
• Vad var inte som du tänkte dig?
• Vad är det roligaste med ditt jobb?
• Vad är mest utmanande?
• Vad motiverar dig?

Inledande frågor om Bokstart:
Hur länge har du jobbat med Bokstart?

• Hur länge har Bokstart funnits på ditt bibliotek?
• Har du varit med från början och planerat/förberett Bokstart?
• Hur många är ni på ditt bibliotek som jobbar med Bokstart?
• Är det någon person som är särskilt ansvarig/projektledare?

Hur har förberedelserna sett ut?
• Någon form av utbildning?
• Inläsningsmaterial?
• Nätverkssträffar med andra Bokstartsbibliotek?
• Har ni gjort ett provbesök?

Kontakt med externa parter?
• Vilka?
• Svårigheter/utmaningar?
• Har det fungerat som du förväntade dig?
• Har ett samarbete etablerats?
• Upplever du att samarbetar med hela organisationen eller enstaka representanter från 

dessa?
• Upplever du att du har utvecklats i din yrkesroll i samarbetet? 

Hur kom det sig att du blev Bokstartare? 
• Tillfrågad eller aktivt val?



Frågor om Bokstartsbesöken:
Nu har du redan berättat hur länge du har jobbat med Bokstart...men hur många hembesök 
uppskattar du att du gjort?

• Har du gjort hembesöken själv eller tillsammans med kollega?
• Hur fungerade det första hembesöket? (Och andra? Och tredje?)
• Blev det som du tänkt dig?
• Vad blev som du tänkt dig?
• Vad blev inte som du tänkt dig?
• Störst utmaningen?
• Var något enklare än du hade föreställt dig?

Det här med family literacy/familjen...
• Vad är dina tankar om det?
• På vem hamnar fokus under besöken, barnet, föräldrar, syskon, annan släkting?
• Var vill du att fokus ska hamna? 

Och på tal om fokus...är det lätt att andra frågor dyker upp under besöken?
• Då tänker jag på allmänna social frågor om svenska samhället?
• Finns det en risk att Bokstartaren blir ett ambulerande medborgarkontor?
• Eller är det ingen risk, utan något positivt?
• Tillbaka till samarbete med externa parter, har det fungerat när det gäller dessa frågor?

Frågor om biblioteksrummet kontra hemmet:
En bibliotekarie eller biblioteksanställd är ju i mångas ögon stark förknippad med biblioteket, 
d v s lokalen där personen jobbar. 

• Hur var det att rent fysiskt faktiskt lämna den lokalen?
• Att gå från ett offentligt rum med en tydlig tjänstemannaroll till att knacka på och besök 

familjer i det privata hemmet?
• Upplever du att det påverkade dig?
• T ex i ditt sätt att prata, att hälsa, att presentera dig själv?
• Blev du personligare i ditt bemötande i hemmet, än du brukar vara på biblioteket?
• Har det fått dig att fundera på din yrkesidentitet?
• Upplever du att du har förändrats i din yrkesroll?

Och hur är det att sedan komma tillbaka till biblioteket efter hembesöken?
• Går det att träda in i det gamla vanliga jobbet bakom lånedisk och bland hyllor?
• Eller har du med dig något från hembesöken som påverkar ditt arbetsätt även på 

biblioteket?
• Går det att sära på yrkesrollen ”Bokstartare” och ”bibliotekarie”? Eller smälter de 

samman?
• Vad är det som skiljer de båda uppdragen mest?
• Ev. samarbete som utvecklats under bokstart, kan det vara användbart även tillbaka på 

biblioteket?
• Hur är bemötandet från dina kollegor som inte jobbar med Bokstart?
• Utvecklar jobbet som Bokstartare endast dig, eller spiller det över på hela din arbetsplats?
• Har det här fått dig att fundera över din yrkesidentitet?

Slutligen: 
• Är det något som du vill lägga till? 
• Sammanfatta Bokstartsarbetet med en mening eller några ord?


