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Abstract: The main purpose of this Master´s thesis is to examine how Swedish librari-

ans manage and relate to social problems within the service to young visitors. To reach 

understanding in this subject, qualitative interviews with six Swedish public librarians 

have been conducted. As a theoretical framework the ideas of interactions and identity 

have been used. These concepts together with attitude and behavior, form the theoreti-

cal model upon which the analysis of the material is based. The outcome of the study 

shows that social problems exists and affect the library staff’s daily work. Some even 

compare their work with that of social workers. Another identity that emerges through 

the analysis is the parental identity that can occur in the meeting with young visitors. In 

the informants attitude there is a strong desire to treat everyone equally and with re-

spect. Another common attitude among the informants is the wish to offer a safe and 

comfortable environment for the visitors. At the same time, a certain disagreement is 

visible considering the tolerance of disturbance in the library. The result also shows that 

the interviewees greatly value the relation skills of their professional identity. However, 

preparation and experience is revealed as being crucial for the way librarians handle 

social situations. The results of the thesis indicate that the informants rely heavily on 

their own personality in their management of social problems. Furthermore, a well-used 

strategy is proved to be paying every visitor attention. This approach is believed among 

the informants to create positive and favourable relations. 
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1. Inledning 

 

Biblioteket är inte enbart en lånecentral för böcker utan beskrivs också ofta som ett upp-

levelsecenter och en mötesplats. För en besökare finns exempelvis möjligheten att läsa 

dagens tidning, låna musik och film, spela spel eller surfa på Internet. Och med ett stör-

re utbud lockas en bredare skara besökare. Ett stort antal barn och unga spenderar en 

stor del av sin fritid på sitt folkbibliotek, ibland i brist på annan lokal. Det är en plats där 

de möter vänner, spelar TV-spel, umgås eller pluggar. Men de stora möjligheterna inne-

bär också stora utmaningar. Folkbibliotekens mångsidiga verksamhet går inte att kom-

binera med en strängt tyst lokal endast till för besökande bokmalar. Under senaste åren 

har media rapporterat om bibliotek som tvingats hålla stängt på grund av upprepat ung-

domsbråk och våld.
1
 Samhället utanför avspeglar sig i biblioteksverksamheten och soci-

ala problem och ökade klyftor visar sig också i biblioteksrummet. I Biblioteksbladets 

senaste nummer skriver Henriette Zorn om hur fattigdomen bland barnfamiljer ständigt 

ökar i Sverige och hon ifrågasätter vad detta får för konsekvenser för biblioteket.
2
  

 

Friheten och möjligheterna är idag större än tidigare för folkbiblioteksbesökarna. Det 

finns delade meningar om bibliotekets roll i dagens samhälle. För personalen innebär 

den allsidiga verksamheten att en bred kompetens blir nödvändig för att kunna möta 

behovet från den breda användarskaran. Biblioteksföreningens utredare Anna Kåring 

Wagman menar att en folkbibliotekarie idag måste behärska en mängd olika färdigheter. 

Trots detta är yrkets kvalifikationer oftast vagt definierade.3 

1.1 Bakgrund 

Utan någon tidigare erfarenhet fick jag för en tid sedan möjligheten att vikariera som 

barn- och ungdomsbibliotekarie på ett folkbibliotek. Under de tio månader som vikaria-

tet varade slogs jag av hur nära barnen man arbetar. Många av barnen var regelbundna 

eller till och med dagliga besökare. Den täta kontakten innebar möjligheten att få ta del 

av barnens liv, personlighet och vardag. Biblioteket som var min arbetsplats under den-

na tid var lokaliserat i ett område som led av problem med kriminalitet och fattigdom. 

Bristen på möteslokal och sysselsättning för unga var dessutom stor, vilket också av-

speglades i biblioteksverksamheten. Vissa barn tycktes gå runt med ett orosmoln över 

sina axlar som aldrig lämnade dem ifred och det låg nära till hands att misstänka att vis-

sa av barnen hade det trassligt. Något barn uppvisade aggressivitet och hamnade vid 

                                                 
1
Nyheterna SR P4 Radio Stockholm (2010-11-09). ”Besvikelse bakom ungdomsbråken 

i Bredäng. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=4166120 

[2012-03-20]. ABC (2010-11-18). SVT. (TV-program med inslag om bråk på Bredängs 

bibliotek). 

Svenska Dagbladet (2010-11-01) Bråk på bredängs bibliotek. Svenska dagbladet. 

http://www.svd.se/nyheter/stockholm/brak-pa-bredangs-bibliotek_5604941.svd. [2012-

01-15] 

Sydsvenskan (2011-04-05) Lindängen samlar kraft. Sydsvenskan. 

www.sydsvenskan.se/malmo/lindangen-samlar-kraft/ [2012-01-15]. 
2
 Zorn, Henriette (2012-03-20). Förord. Biblioteksbladet, nr 3. Sid 2.   

3
 Kåring Wagman, Anna (2008). Bibliotekarien och professionen: En forskningsöver-

sikt. Svensk Biblioteksförening. 

www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2011/08/Professionen2.pdf. [2011-

04-20]. Sid 6. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=4166120
http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2011/08/Professionen2.pdf
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flertal tillfällen i konflikter och slagsmål. De dagliga och många gånger tidskrävande 

arbetsuppgifterna kunde innebära att trösta en ensam femåring, att stoppa slagsmål, att 

försöka avbryta trakasserier eller vidarebefordra information från en ilsken förälder som 

ringer för att dottern är försenad hem. Snart insåg jag att de sociala problemen och ar-

betsuppgifterna på barnavdelningen ofta var uppe för diskussion i personalrummet. Den 

problematik som kunde uppstå medförde huvudbry och osäkerhet hos personalen. Då 

jag senare mött och pratat med bibliotekarier från andra bibliotek, har jag blivit medve-

ten om att de sociala problemen hos besökande barn förekommer på flertalet folkbiblio-

tek. Och det verkar i mina ögon vara många, som liksom jag själv, upplever en osäker-

het då socialt problematiska situationer inträffar på barn- och ungdomsavdelningen. Av 

de bibliotekarier jag mött har ett flertal uttryckt att de saknar kunskaper. 
  

1.2 Problemformulering  

Bemötandets konst är ingen medfödd förmåga skriver Karin Sundström i Bemötande på 

bibliotek: både service management och solidaritet.
4
 Om vi skulle lära oss mer om hur 

olika människor reagerar i olika situationer och i mötet med andra, skulle det kunna 

underlätta det professionella bemötandet. “Sådan kunskap gör oss bättre rustade att be-

möta även dem som inte beter sig exemplariskt eller ens normalt enligt de flestas syn-

sätt”.
5
 Sundström argumenterar för en större medvetenhet och uppvärdering kring be-

mötandets konst inom bibliotekarieprofessionen.
6
 Det borde vara en väsentlig ingredi-

ens i ett yrke som i så stor utsträckning arbetar med kontakten med människor. Författa-

ren har gjort en jämförelse med en undersökning av Försäkringskassan, där yrkesrollen 

kan sägas ha två huvudkompetenser; försäkringskompetens och relationskompetens. Ett 

flertal undersökningar tyder dessutom på att besökarna skattar bemötande mycket högt. 

Bibliotekarien tenderar istället att fokusera på att kunna ge rätt svar. Detta tolkar Sund-

ström som en konsekvens av den höga värderingen av informationskompetens. Men att 

kunna kommunicera är av avsevärd betydelse i mötet med användaren. Vidare menar 

hon att bemötandet idag troligtvis sker utifrån en personlig uppfattning än en gemensam 

professionell hållning.
7
 Avslutningsvis anser Sundström att det är viktigt att känna sig 

trygg i sitt arbete för att kunna ge ett gott bemötande. Regler och policydokument är 

värdefulla utgångspunkter men de bör kombineras med en kontinuerlig diskussion på 

arbetsplatsen.
8
 

 

Inom professionsforskningen finns det en hel del material som berör bibliotekariens 

identitet, yrkesroll och kompetens. Ett exempel är antologin Bibliotekarerne: en profes-

sion i et felt af viden, kommunikation og teknologi där tio danska och svenska forskare 

beskriver professionen ur en rad olika perspektiv.
9
 Ingen av dessa författare berör dock 

just barn- och ungdomsbibliotekariens identitet. Med undantag för ett antal magister-

uppsatser, varav ett par presenteras i kommande kapitel, är den största litteratur inom 

                                                 
4
Sundström, Karin (2008). Bemötande på bibliotek: både service management och soli-

daritet. Stockholm: Regionbibliotek Stockholm. 
5
Sundström, Karin (2008). Sid 52.  

6
Sundström, Karin (2008). Passim.  

7
Sundström, Karin (2008). Sid 84. 

8
Sundström, Karin (2008). Sid 85.  

9
 Schreiber, Trine & Elbeshausen, Hans (red.) (2006). Bibliotekarerne: en profession i 

et felt af viden, kommunikation og teknologi. 1. udg. Frederiksberg: Forlaget Samfunds-

litteratur 
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ämnet litteratur om läsfrämjande verksamhet.
10

 Givetvis är detta en av barn- och ung-

domsbibliotekariens viktigaste uppgifter. Inte desto mindre behöver även barn och unga 

som lever under och ger uttryck för socialt instabila förhållanden lära sig att läsa. Eld-

själen och bibliotekarien JoAnn G Mondowney anser att bibliotekarien har stora möj-

ligheter att förändra ungas utveckling och därmed också samhällets framtid. Genom att 

hjälpa socialt utsatta unga människor att finna konstruktiva intressen kan bibliotekarien 

förebygga både framtida ohälsa, utanförskap och kriminalitet hos unga anser Mondow-

ney.
11

  

 

Bibliotekariens relation med barn som lider av svårare sociala problem tycks i Norden 

vara ett outforskat område. Den magra uppmärksamhet frågan fått verkar uteslutande 

härstamma från USA. New York Times publicerade den andra januari 2007 artikeln 

”Lock the Library! Rowdy Students are Taking over!”.
12

 I texten beskrivs hur bibliote-

karier på Maplewood Memorial Library blir hotade av elever från en närliggande hög-

stadieskola
13

 och ibland får ringa polisen upp till två gånger per dag.
 
I artikeln beskrivs 

även hur många andra amerikanska bibliotek drabbats av liknande situationer. Biblio-

tekschefen Rowland Bennett säger att biblioteket har blivit områdets nödvändiga ”child 

care center”.  

 

Som tidigare nämnts finns det ett antal tidningsartiklar som beskriver hur stökiga tonår-

ingar ställer till problem på biblioteket, men de är till största del publicerade i den lokala 

morgontidningen och utan vetenskaplig förankring eller diskussion. Den 13 juni 2011 

publicerade den virtuella kulturtidskriften Framsidan artikeln ”Ungdomar + bibliotek = 

problem?”.
14

 Redaktionens avsikt var att skriva en humoristisk vinklad artikel om pro-

blem med ungdomar som använder biblioteket som en fristad för hångel. Men då de i 

sin research ringde runt till olika bibliotek, blev det tydligt att det var helt andra saker 

som upplevdes som störande av bibliotekspersonalen: ”Istället för hångelhistorier fick 

vi höra historier om ungdomar som pratar högt, stjäl, spottar snus och är allmänt störan-

de.”
15

 I artikeln intervjuas Ove Sernhede, en professor vid Centrum för Kulturstudier 

vid Göteborg universitet om hans syn på problematiken. Dagens ungdomar lever inte 

under samma förutsättningar som dåtidens unga gjorde. Idag finns inte den ”mossiga” 

auktoritet som tidigare ungdomar revolterat emot. De som är vuxna idag är lika förvir-

rade som ungdomarna själva och de sociala klyftorna skapar en längtan efter trygghet 

och normer hos dagens ungdomar, menar Sernhede. Problemen är idag mer situations-

bundna och det blir bibliotekariens eller fritidsledarens kompetens och kunskap som 

avgör hur situationen hanteras.  

                                                 
10

 Som exempel kan nämnas: Eriksson, Anna Birgitta (red.) (1994). Barnspåret: idébok 

för bibliotek. Lund: Bibliotekstjänst.  
11

Mondowney, JoAnn G (2001). Hold them in your heart: successful strategies for li-

brary services to at-risk teens. New York: Neal-Schuman Publishers. Exempelvis sidan 

7. 
12

 Kelley, Tina (2007-01-02) Lock the library! Rowdy students are taking over. New 

York Times. www.nytimes.com/2007/01/02/nyregion/02library.html?pagewanted=print 

[1/6-2011]. Jmf: Ishizuka, Kathy (2004-01-01) Rowdy teens get carded at library. 

School Library Journal Nr 1, 2004. 

http://www.schoollibraryjournal.com/article/CA372998.html [2011-06-01] 
13

Begreppet som används är Middle School vilket motsvarar årskurs 7 och 8. 
14

Andersson, Helén (2011-06-13). Ungdomar + bibliotek = problem? Framsidan, nr 3. 

Sid 8f. www.framsidan.net/2011/06/ungdomar-bibliotek-problem/ [2011-08-11] 
15

Andersson, Helén (2011-06-13). Sid 8f.  

http://www.nytimes.com/2007/01/02/nyregion/02library.html?pagewanted=print
http://www.schoollibraryjournal.com/article/CA372998.html
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Som framgår av ovan möter bibliotekarien onekligen problematiska situationer i sitt 

yrke. Trots detta tycks forskning i frågan lysa med sin frånvaro. Sociala problem hos 

befolkningen är synliga även på folkbiblioteken och oavsett vad man anser om dessa 

problem – om de är bibliotekariens eller exempelvis socialtjänstens ansvar – så är de 

problem man måste förhålla sig till och bemöta. Som Sundström påpekar kräver ett gott 

bemötande kunskap om hur olika människor reagerar i olika situationer. Sociala svårig-

heter som ska bemötas utan facit, borde stjäla både tid och energi från en yrkesroll som 

redan har mycket på sin lott. Av denna anledning borde det vara av stor vikt att under-

söka hur den sociala problematiken påverkar barn- och ungdomsbibliotekariens vardag, 

identitet och roll. Om yrkesrollen behöver utökade kunskaper för sin kompetens krävs 

då i första hand att frågan uppmärksammas.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att utforska hur barn- och ungdomsbibliotekarier förhåller sig till och han-

terar sociala problem som de möter i sitt yrke. Först då dessa problem blir synliggjorda 

finns möjlighet till debatt och förändring. Min förhoppning är att skapa en större förstå-

else för bibliotekariens identitet i förhållande till de problem hon/han möter i den socia-

la kontakten med barn och ungdomar. Syftet uppnås genom att undersöka hur de inter-

vjuade bibliotekarierna hanterar de problem de möter i kontakten med barn och unga, 

samt belysa den bakomliggande orsaken till deras handling. Utifrån intervjuerna är tan-

ken att med hjälp av teorin belysa de identiteter, attityder och beteenden som biblioteka-

rierna använder sig av i bemötandet av barn och unga. De frågeställningar jag utarbetat 

för att besvara syftet lyder:  

 

1. Vilka identiteter och beståndsdelar av identiteter, hos de intervjuade bibliotekarierna 

blir synliga i relation till bemötandet av barn och unga?  

 

2. Vilka attityder använder sig bibliotekarierna av i hanteringen av de sociala problem 

och konflikter de möter i kontakten med barn och unga? 

 

3. Vilka beteenden använder sig bibliotekarierna av i hanteringen av de sociala problem 

och konflikter de möter i kontakten med barn och unga?  

 

                     1.4. Begreppsförtydligande 
Studien fokuserar på folkbibliotek och då inget annat anges är det folkbibliotek som 

avses då ordet bibliotek används. Då begreppet sociala problem förekommer, syftar jag 

på de problem som barn och unga ger uttryck för på barn- och ungdomsavdelningen i 

biblioteket, och som bibliotekarien möter i sin yrkesroll. Exempel på sådana bekymmer 

skulle exempelvis kunna vara olika socioemotionella problem, bråk, hot, mobbning, 

våld, ovanligt stort behov av uppmärksamhet eller misstanke om barn som far illa.
16

 

Vad dessa problem sedan är orsakade av är ett ämne som inte ryms i denna begränsade 

studie. 

 

På svenska folkbibliotek räknas du som vuxen vid lite olika åldrar. På Malmös stadsbib-

                                                 
16

 Jämför: Larsson, Hans (2008). "Dom är så oroliga": en studie om skolpersonals tal 

om elever i relationssvårigheter. Örebro: universitetet, Pedagogiska instutionen. Licen-

tiatavhandling. 
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liotek är du barn tills du fyller 16 år. På Stockholms Stadsbibliotek är du barn- och ung-

domslåntagare till dess att du fyllt 18. Samma åldersgränser råder på Göteborgs stads-

bibliotek. När det gäller begreppet barn och ungdom i denna uppsats låter jag det vara 

upptill respondenten att avgöra. Detta av förklarliga skäl då det inte alltid är möjligt för 

bibliotekarien att veta den exakta åldern på en besökare.  
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2. Litteratur och tidigare forskning  

Med anledning av studiens tvärvetenskapliga prägel har litteratur och forskning sökts 

inom en rad olika ämnesområden. Vad gäller barn och bibliotek så finns det en uppsjö 

litteratur även om den till stor del, som tidigare redan nämnts, inte är relevant för denna 

undersökning. Det finns ett större antal magisteruppsatser som behandlar barn och bib-

liotek, bibliotekariers kompetens, identitet och yrkesroll. Några av dem presenteras ned-

an. 

 

Möjligheten att hitta dokument som rör sociala problem, barn och bibliotek har varit 

begränsad. Ett undantag är den tidigare nämnda  handboken Hold them in your heart: 

Successful Strategies for Library Services to At-Risk Teens av JoAnn Mondowney.
17

 

Trots Mondowneys praktiska utgångspunkt har jag valt att presentera boken eftersom 

den ligger relativt nära ämnet. Boken innehåller till stor del åtgärdsprogram och praktis-

ka förslag till yrkesgruppen. Ytterligare tips angående sociala, svårlösta problem hos 

biblioteksbesökare finns att läsa i Library Journal. Med en betydligt mer humoristisk 

prägel än i Mondowneys fall, presenteras problematiska händelser i en återkommande 

kolumn kallad ”How do you manage”. Situationerna som återberättas är hämtade från 

bibliotek i USA och Kanada. Efter en kortfattad beskrivning av situationen följer tips 

och råd på hur situationen skulle kunna lösas. Trots att historierna ibland är besynnerli-

ga så är de hämtade från bibliotekariens vardag.  

 

I följande text presenteras litteratur och forskning vars relevans jag ansett behövlig för 

att ringa in studiens fokus. Under stycke 2.1 återfinns litteratur rörande folkbiblioteka-

rieyrket, dess identitet, kompetens och huvudsakliga kärna. Nästföljande kapitel berör 

mer specifikt identiteten hos barn- och ungdomsbibliotekarien. Slutligen presenteras 

litteratur rörande begreppet social kompetens och det snarlika begreppet relationskom-

petens. Begreppen kan i vidare bemärkelse knytas an till bemötandets konst och den 

sociala interaktionen människor emellan.   

 

2.1 Bibliotekarieprofessionens roll och yrkesidentitet 

2008 gav Svensk Biblioteksförening ut forskningsöversikten Bibliotekarien och profes-

sionen.
18

 Översikten är inte uteslutande en förteckning över titlar utan rymmer även en 

intressant diskussion. Författaren Anna Kåring Wagman argumenterar för att forskning 

inom biblioteks- och informationsvetenskap är välbehövd. Förändringar i tiden, inte 

minst inom det tekniska området, har skapat ett behov av att fastställa yrkesrollens fak-

tiska verksamhetsområde, dess kompetenser och arbetsuppgifter. Inom den befintliga 

forskningen urskiljer Kåring Wagman ett flertal olika teman. Det första handlar om vad 

som är kännetecknande för bibliotekarieyrket medan det andra utforskar förändringar 

och utveckling i yrket. Ytterligare ett tema rör huruvida bibliotekarieyrket kan klassas 

som en profession och det nästföljande fokuserar på yrkeskåren som grupp och dess 

gemensamma roll och handlande. Den sista inriktningen behandlar genusaspekten och 

hur det kommer sig att yrket lockar långt fler kvinnor än män.  

 

Det finns idag ingen given och enhetlig sammanfattning av vad som utgör yrkets kärn-

kunskaper.
 
De kompetenser som brukar hänvisas till yrket är många och av olika karak-
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Mondowney, JoAnn G (2001). 
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 Kåring Wagman, Anna (2008).  
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tär. Några centrala kompetenser som ofta nämns är kunskapsorganisation, informations-

kompetens, social och pedagogisk kompetens, förmåga att värdera och jämföra informa-

tion, service, litteraturkännedom, kultur- och läsfrämjande verksamhet.
19

 En forskare 

som försökt urskilja olika särdrag och identiteter inom professionen är Anders Ørom. I 

kronologisk ordning förklarar han sin välrefererade teori om de 6 olika bibliotekarie-

identiteterna och hur de har uppstått.
20

 Trots att artikeln dateras till 1993 och de olika 

identiteterna har sin förankring i historien, så kan de anses utgöra ursprunget till dagens 

bibliotekarie och vara fullt synliga även i nutid.  

 

Vad som tidigare varit bibliotekariens huvudsakliga fokus, nämligen boken, har med 

tiden fått ge plats åt nya angelägenheter berättar Anders Ørom.
21

 Precis som ett flertal 

andra refererade författare beskriver han hur den enhetliga yrkesrollen är ett minne 

blott. Den första av de sex olika inriktningarna som kommit att prägla yrkesrollen kallas 

kulturförmedlaridentiteten. För denna grupp handlar det om att värdera, värna om, och 

förmedla kultur och litteratur till allmänheten. Kontakten och vägledningen för besöka-

ren är central för att sprida den goda kulturen. Att det än idag är en viktig del av yrkes-

rollen att främja kultur råder ingen tvekan om. Det finns dock de som anser att bibliote-

kariens roll som kulturförmedlare idag är nedtonad. Anette Carlsson och Sofia Nordell 

skriver i en magisteruppsats från 2004 att professionens allt större fokus på pedagogik 

har skett på bekostnad av den kulturförmedlande yrkesuppgiften.
22

 Men trots detta anses 

det fortfarande vara en värdefull och viktig uppgift. Svensk Biblioteksförenings re-

kommendationer till barn- och ungdomsverksamheten vid folkbibliotek lyder: ”Biblio-

teket ska vara en del av samhällets nätverk för barn och ungdomar när det gäller språk-

utveckling, kulturarv, kulturupplevelser och eget skapande”.
23

 

 

För att återgå till Øroms identiteter, så återfinns på andra plats fagreferentidentitet, rakt 

översatt fackreferensidentiteten. För dessa bibliotekarier är det viktigt att hänga med i 

den vetenskapliga utvecklingen. Liksom för kulturförmedlaridentiteten är kommunika-

tionen med besökaren här central. I den tredje identiteten, BDI-identiteten, ligger tyngd-

punkten på referensarbete. Intresset ligger här inom katalogisering, klassifikation och 

bibliografi. 

 

Under 70-talet uppstod ett intresse för att se brukarens behov och socialarbetaridentite-

ten föddes skriver Ørom vidare. I sann tidsanda har denna identitet ett starkt intresse för 

att uppmärksamma olika grupper i samhället och arbeta utanför institutionen. Det är 

behovet som är kärnan i denna inriktning. De två återstående kategorierna har uppstått 

på senare år och har information som fokus. Den första av dessa kallar Ørom informa-

                                                 
19

Kåring Wagman, Anna (2008). Sid 5ff.  
20

Ørom, Anders (1993) Bibliotekariske identiteter, formidlingsarbejde of arbejdsorgani-

sering. Biblioteksarbejde nr 39, 1993. Sid 37f. http://biblioteksarbejde.dk/art/BA39/39-

indhold.htm  [2011-04-30]. 
21

 Ørom, Anders (1993).  
22

 Carlsson, Anette, Nordell, Sofia (2004). Bibliotekarie på 2000-talet. En studie av bib-

liotekariens förändrade yrkesroll och professionalism.  Magisteruppsats i biblioteks- och 

informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan, 2004:78. Sid 14. 
23

 Specialgruppen för barnbiblioteksverksamheten (2003). På barns och ungdomars 

villkor Svensk Biblioteksförenings rekommendationer för folkbibliotekens barn- och 

ungdomsverksamhet. Svensk Biblioteksförening. 

http://www.biblioteksforeningen.org.test.levonline.com/organisation/dokument/pdf/Bar

nrek.pdf . [2012-01-15] 

http://www.biblioteksforeningen.org.test.levonline.com/organisation/dokument/pdf/Barnrek.pdf
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tionsorganisatoridentiteten. Som medlem i denna grupp är intresset för att analysera 

och organisera information viktigt. Även utveckling av informationssystem faller på 

dennes lott. Tidens gång har medfört nya krav och utmaningar och för den sista identite-

ten, informationsförmedlaridentiteten, är det centrala teknologin. Här är idealet att kun-

na skapa möjligheter för en tekniskt snabb och effektiv tillgång på information. Att pro-

fessionen idag konkurrerar med en mängd andra yrkeskategorier angående informa-

tionskompetens skapar en strävan efter en gemensam yrkesidentitet. Författaren skriver 

att yrkets nuvarande bredd och omvärldens utveckling troligtvis är orsaken till att 

många bibliotekarier säger sig vara osäkra i sin nuvarande professionella yrkesroll. De 

finner det svårt att hitta sin plats i den nya tidsandan där förmedlingsarbete förlorat sin 

betydelse menar Ørom.
24

 

 

Rapporten Biblioteken, bibliotekarien och professionen: en rapport från fyra nordiska 

länder är resultatet av en minnesinsamling
25

 där bibliotekarier i Norge, Sverige, Island 

och Finland svarat på frågor.
26

 Avsikten med rapporten var ”att få och ge en bild av 

bibliotekarien och biblioteken ur bibliotekariernas eget perspektiv och därmed också ge 

ytterligare underlag för en bred diskussion om bibliotekens framtida roll.”
27

 Liksom 

nedan presenterad uppsats av Andersson och Ekberg, ger den sammanfattande rapporten 

en positiv bild av bibliotekariearbetet och många uttrycker glädje över sitt yrkesval. 

Yrket beskrivs som brett och en uppfattning som författaren menar kan sägas samman-

fatta många av de kommentarer som finns i materialet är termen diversearbetare.
28

 

 

2.2 Barn- och ungdomsbibliotekarien  

Som tidigare nämnts finns ett flertal publicerade magisteruppsatser som utforskar bibli-

otekariens identitet. Med fokus på just barn- och ungdomsbibliotekariens identitet har 

Elin Andersson och Tove Ekberg skrivit En profession med mission: Barnbibliotekari-

ens yrkesidentitet.
29

 Liksom titeln avslöjar utforskar författarna barnbibliotekariens 

identitet. Undersökningen vittnar om att många barnbibliotekarier är djupt engagerade i 

sitt yrke. De intervjuade bibliotekarierna drivs av en stark mission och är måna om de 

ungas välmående och utveckling.
30

 Denna starka omtanke och fokus på barnen gör dem 

dock till sämre yrkesstrateger då de ”tar utgångspunkt i användarens väl istället för yr-

kesgruppens”.
31

.  

 

En viktig del av yrkesrollen ligger i det litteraturförmedlande arbetet. I Andersson och 

Ekbergs uppsats beskriver informanterna hur litteraturkännedomen skiljer vuxen- och 

barnbibliotekariens yrkesroll kraftigt åt. Att kunna berätta om en bok för ett barn kräver 

                                                 
24

 Ørom, Anders (1993). Sid 41.  
25

Minnesinsamlingen innebar att en frågelista togs fram och sändes ut till respondenter-

na. Projektet kallades Bibliotekariemeningar och utfördes 1997-1998. Projektet var ett 

samarbete mellan ländernas olika biblioteksorganisationer och svaren som inkom var 

ungefär 550 till antalet. 
26

 Almerud, Peter (2000). Biblioteken, bibliotekarien och professionen: en rapport från 

fyra nordiska länder. Nacka: DIK-förbundet. 
27

Almerud, Peter (2000). Sid 4.   
28

Almerud, Peter (2000). Sid 53. 
29

 Andersson, Elin, Ekberg, Tove (2007). En profession med mission: Barnbibliotekari-

ers yrkesidentitet. Magisteruppsats vid Lunds universitet.  
30

 Andersson, Elin, Ekberg, Tove (2007). Sid 73.  
31

 Andersson, Elin, Ekberg, Tove (2007). Sid 72. 
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att man verkligen har läst den – en arbetsuppgift som kräver engagemang. När det gäller 

barn är det särskilt viktigt att man ”känner” berättelsen och kan berätta om den med 

inlevelse och entusiasm. Det går inte att bara hänvisa till en författare som en vuxenbib-

liotekarie skulle kunna göra, menar respondenterna. Att läsa och efter hand tillägna sig 

ett stort förråd av böcker att tipsa om, anses vara en mycket viktig del av yrket. Detta 

kräver ett stort intresse för barnlitteratur, inte minst då det är under ens lediga tid som 

böckerna måste läsas. Med andra ord är det i stort sett nödvändigt att även på ett person-

ligt plan uppskatta att läsa barn- och ungdomslitteratur. Andersson och Ekberg upp-

märksammar detta i sin uppsats och drar slutsatsen att den personliga identiteten ligger 

nära yrkesidentiteten. De kompetenser som yrket kräver beskrivs vara av personlig ka-

raktär.
32

 

 

En tveklöst personligt engagerad eldsjäl är JoAnn Mondowney som nämnts tidigare. 

Med sin bok Hold them in your heart: Successful Strategies for Library Services to At-

Risk Teens vill Mondowney skapa bättre förutsättningar för ungdomar som lever under 

svåra förhållanden.
33

 Boken är den första i en serie handböcker riktade till barn- och 

ungdomsbibliotekarier.
34

 Texten har ett tydligt amerikanskt perspektiv men kan med 

säkerhet även inspirera bibliotekarier utanför USA:s gränser. Mondowney menar att 

folkbibliotekarien har en ovärderlig roll för unga och deras välmående. Termen at-risk 

innebär unga vars möjligheter är reducerade på grund av exempelvis dysfunktionella 

familjeförhållanden, fattigdom, missbruk, dålig hälsa, diskriminering och tonårsgravidi-

tet. Många gånger kan biblioteket vara den enda institution som når ut till de ungdomar 

som inte går i skolan.
35

 Med utgångspunkt i resultat och erfarenheter av exempelvis 

California Bay Area Youth-at-Risk Project presenterar Mondowney strategier med vilka 

bibliotekarier kan möta unga och bistå dem med service och tjänster. Mycket grundligt 

presenteras möjliga åtgärdsprogram och liksom i Andersson och Ekbergs uppsats kon-

stateras att det personliga engagemanget och inlevelsen är en viktig del i arbetet. En 

viktig åtgärd är att överbrygga skillnader och skapa förståelse:  

 

For many libraries located in at-risk communities, accepting 

responsibility for providing services is not the issue. The 

problem appears to be how to minimize the psychological 

distance and cultural divide between library staff and the at-

risk youth so that library resources can make a real difference 

in the lives of these young people.
36

  

 

 

Det sociala mötet är alltså av avgörande betydelse för att lyckas i sin roll som ungdoms-

bibliotekarie. Trots att bibliotekariens arbete med utsatta ungdomar kan vara både 

skrämmande och tidskrävande så är det en ovärderlig resurs för vår framtid anser Mon-

downey.  

 

Ett flertal författare påtalar vikten av den praktiska erfarenheten för att kunna tillägna 

sig yrket som barn- och ungdomsbibliotekarie.
37

 Många barnbibliotekarier ser sig som 

                                                 
32

 Se exempelvis Andersson, Elin, Ekberg, Tove (2007). Sid 43 ff. 
33

Mondowney, JoAnn G (2001). 
34

 Serien heter Teens @ the Library. 
35

Mondowney, JoAnn G (2001). Sid xi.   
36

Mondowney, JoAnn G (2001). Sid 2.  
37

Andersson, Elin, Ekberg, Tove (2007). Sid 4f, 35. 
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tillhörande en egen praxisgemenskap, utanför den övriga bibliotekariekåren. Yrket och 

dess identitet är något som tillägnas genom erfarenhet och kontinuerligt lärande. Detta 

bidrar till att ett flertal barn- och ungdomsbibliotekarier anser att utbildningen är allt för 

teoretisk.
38

 Camilla Moring och Jenny Hedman diskuterar i artikeln ”Att blive bibliote-

kar – om laering og udvikling af professionsidentitet i uddannelse og praksis” relationen 

mellan teori och praktiskt arbete samt bibliotekariens självförståelse och identitet.
39

 De 

menar att hela västvärlden idag lyder under ett så kallat skolastiskt paradigm. Med detta 

menas att den rådande normen betraktar kunskap som något man erhåller genom teore-

tisk undervisning och utbildning. Uppfattningen resulterar i en misstro mot den praktis-

ka kunskapen, en uppfattning som är tydlig även inom biblioteks- och informationsve-

tenskapen. Dock kan en övertro på teoretisk kunskap resultera i osäkerhet och oförut-

sägbarhet då kunskapen ska omsättas i konkreta situationer, något som blir tydligt i den 

undersökning som författarna hänvisar till.
40

 Flertalet av respondenterna, som läser sista 

året på bibliotekarieutbildningen, beskrivs känna en osäkerhet inför det kommande yr-

keslivet eftersom de inte vet vad yrkesrollen kommer att innebära. Respondenterna är 

dock inte uttalat inriktade på att bli barn- och ungdomsbibliotekarier utan undersök-

ningen gäller den allmänna grundutbildningen.  

 

I rapporten nämnd tidigare, Biblioteken, bibliotekarien och professionen, efterfrågar 

många av de intervjuade barn- och ungdomsbibliotekarierna kompletterande utbildning 

inom bland annat pedagogik och psykologi.
41

 Men vidareutbildning upplevs samtidigt 

stå i konflikt mot de dagliga rutinerna. Det ökade trycket, tidspressen och nedskärningar 

inom verksamheten gör att respondenterna helt enkelt inte anser sig ha tid eller möjlig-

het att lämna de dagliga arbetsuppgifterna för att gå på kurser.
42

 Men precis som An-

dersson och Ekberg beskrivit har respondenterna ett stort personligt intresse för sitt jobb 

och har använt sin fritid för att utvecklas i sitt yrke. Vidareutbildningar har ett flertal 

bekostat på egen hand och utanför arbetstid. Även om många är nöjda med grundutbild-

ningen så säger sig de intervjuade i Andersson och Ekbergs studie, att de saknar peda-

gogik. De som tidigare har en lärarexamen betonar dessutom hur värdefullt det är med 

den pedagogiska kunskapen.
43

    

 

Vad som utgör och definierar en yrkesidentitet är inte minst den kompetens som krävs 

för att kunna utföra yrket. En organisation som försöker utbilda och uppdatera barn- och 

ungdomsbibliotekariers kunskapsfält är ALSC, The Association for Library Service to 

Children. ALSC, som är en gren inom American Library Association är världens största 

organisation som fokuserar på biblioteksservice till ungdomar och barn. På deras hem-

sida erbjuder de råd, information och utbildningar till barn- och ungdomsbibliotekarier. 

Deras arbete syftar till att ”creating a better future for children through libraries.”
44

 Det-
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Andersson, Elin, Ekberg, Tove (2007). Sid 35, 39, 72. 
39

 Moring, Camilla, Hedman, Jenny  ”Att blive bibliotekar – om laering og udvikling af 

professionsidentitet i uddannelse og praksis” ur Schreiber, Trine & Elbeshausen, Hans 

(red.) (2006). Bibliotekarerne: en profession i et felt af viden, kommunikation og tekno-

logi. 1. udg. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur. 
40

 Det är det preliminära resultatet av undersökningen som författarna hänvisar till. Det 

är Jenny Hedman som utfört undersökningen. Läs vidare: Moring, Camilla, Hedman, 

Jenny (2006). Sid 98 
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Almerud, Peter (2000). Sid 41.  
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ta gör de genom att inspirera till utveckling och förbättring av servicen till unga på bib-

liotek. På sin hemsida beskriver de hur barn och ungdomsbibliotekarier måste uppdatera 

sig inom en mängd olika frågor för att hänga med i den snabbt skiftande omvärlden. 

Liksom flera andra nämnda författare påpekar ALSC vilken bred kunskap en barn- och 

ungdomsbibliotekarie måste ha.
45

 Yrkesrollen fordrar kompetens inom en mängd olika 

fält. En av alla de kompetenser som måste behärskas beskrivs, liksom i rapporten 

nämnd ovan, vara den sociala kompetensen.
46

  

  

2.3 Människokunskap, social kompetens, relationskompetens 
och bemötande  

Social kompetens beskrivs idag ofta som en efterfrågad ”vara”. Trots detta är det onek-

ligen inte lätt att finna en enhetlig definition av begreppet. Därom vittnar samtliga för-

fattare vars texter jag fördjupat mig i. En av dem är sociologen Anders Persson.
47

 Han  

skriver att bedömningen av vad som räknas till social kompetens beror på en mängd 

olika faktorer såsom kön, ålder, social- och kulturell bakgrund. ”Om individen vill bli 

bedömd som socialt komptent i alla `läger` måste hon bli en formlös anpassling.” 
48

 

Gillis Herlitz förklarar att innebörden av att vara socialt kompetent skiftar beroende av 

var i världen man befinner sig.49 Liksom Persson beskrivs en mängd faktorer spela in 

såsom kultur, tidpunkt och miljö. Han tar som exempel att ett barn som lyckas klara sig 

och överleva i USA:s fattiga förorter måste betraktas som social kompetent. Men de 

förmågor detta barn utvecklat är inte desamma som krävs för att vara socialt kompetent 

på exempelvis Nobelfesten.50  

 

Persson menar att begreppet social kompetens kommit att bli ett modeord. Orsaken till 

detta ser han i samhällsförändringar som inneburit både större individualisering och 

grupporientering vilket påverkat relationen mellan individ och samhälle. Ett exempel är 

de stora besparingarna inom grundskolan under nittiotalet som med största sannolikhet 

orsakade en ökning av våld, mobbning och relationsproblem. Konsekvensen blev att 

införa social kompetens i läroplanerna; eleverna ska lära sig social kompetens med av-

sikten att därmed kunna förändra och hantera situationen. I dessa sammanhang används 

begreppet i en snäv bemärkelse som Persson menar vara liktydigt med ett “korrektions-

instrument”.
51

 Oftast är det denna snäva definition som används och som har ungefär 

samma betydelse som anpassningsbar. Det handlar här om individens förmåga att an-

passa sig i relationer med andra enskilda individer och i grupp.
52

 Men Persson menar att 

det är fullt möjligt att använda begreppet i en betydligt vidare bemärkelse med innebör-

                                                 

45 Exempelvis på sidan: http://www.ala.org/alsc/edcareeers/alsccorecomps [2012-05-

10].  
46

 Almerud, Peter (2000). Exempelvis sid 41, 53. 
47

 Persson, Anders (2003). Social kompetens: när individen, de andra och samhället 

möts. 2., [uppdaterade och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 
48

Persson, Anders (2003). Sid 8.  
49

 Herlitz, Gillis (2007). Socialgrammatik: om social kompetens eller förmågan att um-

gås med folk. [Ny, omarb. uppl.] Uppsala: Uppsala Publishing House/Konsultförlaget. 

Exempelvis sid 19. 
50

 Herlitz, Gillis (2007). Sid 20.  
51

Persson, Anders (2003). Sid 188ff.  
52

 Persson, Anders (2003). Sid 17ff, 175, 178.   
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den ”förmågan att hantera relationer mellan sig själv, de andra och samhället”.
53

 Det 

handlar alltså om ett samspel mellan olika faktorer och relationer samt att kunna respek-

tera och känna av sitt egna och andras territorium.
54

  

 

Ett snarlikt begrepp som har blivit synligt på senare år är relationskompetens. Även det-

ta är ett mångtydigt och svårdefinierat fenomen. I boken Relationskompetens beskriver 

Jesper Juul och Helle Jensen pedagogers vardag och situation.
55

 Författarna är båda lä-

rare med flerårig erfarenhet av pedagogik, pedagogisk handledning och psykologi. Bo-

ken behandlar främst lärarens vardag men är intressant för alla yrken som önskar en 

förståelse för relationen mellan vuxen och barn. Bibliotekarien beskrivs dessutom ofta 

ha en pedagogisk roll och som påtalats tidigare anser många barn- och ungdomsbiblio-

tekarier sig sakna kunskaper i pedagogik. Relationskompetens knyter an till förmågan 

att utveckla och skapa förtroendefulla relationer genom respekt, omtanke och lyhörd-

het.
56

 

 

Juul och Jensen beskriver att relationen mellan vuxna och barn har förändrats drastiskt 

under bara den senaste generationen vilket gör att konflikter är oundvikliga. Förutsätt-

ningarna skiljer sig åt från tidigare och de allra flesta som arbetar med barn känner sig 

vilsna i sin yrkesroll hävdar författarna. Tidigare normer har inneburit att vuxna haft ett 

auktoritärt förhållande till barn. Vidare beskriver Juul och Jensen hur tidigare ideal har 

varit en total åtskillnad mellan den personliga rollen och den professionella. Denna åt-

skillnad är inte bara omöjlig utan dessutom oönskad av en rad anledningar. ”Det per-

sonliga beteendet är så tätt sammanvävt med det professionella att det verkar orimligt 

att försöka skilja dem åt”, ett påstående som bekräftas i Andersson och Ekbergs under-

sökning.
57 

Juul och Jensen förklarar hur den egna uppväxtens upplevelser, bemötande 

och gränsdragningar får konsekvenser för hur man själv bemöter sin omvärld, sina 

medmänniskor och i synnerhet barn. De strategier som visat sig fungera tidigare är de 

som man fortsätter använda sig av. Då hinder uppstår utmanas dessa mönster. Det är en 

process att arbeta med sina egna värderingar och handlingsmönster.
58

  

 

Även Jakob Carlander har uppmärksammat hur tidigare upplevelser påverkar vårt fort-

satta agerande och bemötande, inte minst i trängda situationer.
59

 Ett möte kan vara be-

häftat med otrygghet av en mängd anledningar: ”Upplevelsen av otrygghet i arbetet kan 

inte förringas, men den kan också vara färgad av ens egen personlighet. Därför är 

självkännedom ett viktigt redskap när vi tolkar olika situationer.” skriver Carlander.
60

 

Hans kapitel i boken Trygga och otrygga möten talar främst till yrkesverksamma inom 

vården men hänvisar även till andra yrkesgrupper som möter människor i sin arbetsvar-

dag. Carlander hävdar nödvändigheten av en medvetenhet och förståelse kring vad mö-

ten kan innebära för oss själva som professionella utövare såväl som motparten. Männi-
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 Persson, Anders (2003). Sid 178, 179, 182. 
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 Persson, Anders (2003). Sid 185.  
55

 Juul, Jesper, Jensen, Helle (2003). Relationskompetens i pedagogernas värld. 1. uppl. 

Stockholm: Runa 
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skokunskap är inget man kan bli färdiglärd inom. När man dagligen möter nya männi-

skor ställs man också inför nya situationer och funderingar. Det finns behov av erfaren-

hetsutbyte samt praktisk och teoretisk kunskap. Om man i sitt yrke ofta utsätts för mö-

ten med människor som gör oss illa, har problem att kommunicera eller samarbeta kan 

detta leda till ”emotionella `belastningsskador`” skriver författaren.
61

 Om inte möjlighe-

ten finns till att konstruktivt förstå och hantera liknande situationer kan personen istället 

börja använda sig av olika negativa strategier såsom att döma andra människor. Möten 

som innebär otrygghet kan således utmana vår människosyn. Så länge vi bara möter 

människor som ger oss uppskattning och samarbetar kan det vara enkelt att bevara en 

positiv människosyn menar Carlander. Men när vi hamnar i situationer då vi utmanas 

eller tvingas bemöta provokationer eller hot av en annan människa kan det vara svårt att 

upprätthålla en god bild av andra människor.
62

 Utan rätt handledning och bearbetning 

kan en sådan situation leda till risken att vi skaffar oss en, vad Carlander kallar ”avskil-

jande” människosyn, där vi urskillningslöst dömer alla människor med samma egenska-

per som den personen som orsakat oss obehaget. Olika relationer innehåller olika för-

väntningar och om uppfattningen skiljer sig åt om vilken roll klienten och den profes-

sionelles roll är kan otrygghet och konflikter uppstå. Carlander anser, i sann humanis-

tisk anda, att alla i ”människovårdande yrken ska ha möjlighet att känna trygghet i sitt 

arbete genom tillgång till utbildning och handledning.”
63
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3. Teori  

 

Den teoretiska ram jag har valt att använda mig av handlar om bemötandet och identite-

ten hos den professionella aktören. Det är mötet mellan bibliotekarien och besökaren 

som är centralt. Kontakten med besökande barn och unga utgör fokus i uppsatsen. Hur 

bibliotekarien väljer att bemöta en situation påverkar hur en situation vidareutvecklas 

och upplevs av såväl bibliotekarie som besökare. Perspektivet är uteslutande biblioteka-

riens och det är bemötandet i förhållande till besökaren som är aktuellt.  

 

Hur ett bemötande ser ut påverkas av bibliotekariens identitet vilket gör att jag har valt 

att även använda mig av identitetsbegreppet i min teoretiska ram. Det handlar främst om 

yrkesidentiteten eftersom det är i sin professionella identitet som bibliotekarien möter 

besökande barn och unga och hanterar de situationer som uppstår. Som förklaras vidare 

nedan, bygger och påverkas dock den professionella identiteten av den personliga iden-

titeten, vilket gör att hela identitetsbegreppet har relevans och kommer att beskrivas i 

detta kapitel.  

 

När det gäller teori kring bemötandet har jag utgått från Karin Sundströms rapport Be-

mötande på bibliotek: både service management och solidaritet. Jag har också funnit 

inspiration från Bemötandeboken av Per Echeverri och Det offentliga mötet av Stina 

Hall.
64

 Trots att perspektivet till stor del utgår från mötet mellan vuxna individer, så 

finner jag teorierna intressanta och användbara. De är framför allt generella principer 

som är applicerbara i både bemötandet av vuxna och barn som jag har funnit värdefulla 

för denna studie.             

 

När det gäller identitetsteori har jag funnit sociologen Kåre Heggens artikel “Profesjon 

og identitet” vara användbar.
65

 I vissa delar har jag också hämtat inspiration från Jan 

Trost och Irene Levin. Jan Trost som är professor i sociologi, har tillsammans med Irene 

Levin, som är professor i socialt arbete, författat boken Att förstå vardagen.
66

 Det är 

framför allt deras kapitel “Sociala roller och identiteter” som jag har funnit vara intres-

sant för denna uppsats.  

 

 

Detta kapitel inleds med en förklaring av den modell som illustrerar teorin och förklarar 

dess begrepps tillämpning och inbördes relation. Efter denna förklaring följer en be-

skrivning av bemötandets natur. Därefter återges en redogörelse av den personliga iden-

titeten och i sin tur den professionella identiteten. Det som presenteras i följande kapitel 

är min tolkning av författarnas verk och urvalet är baserat på vad jag har funnit värde-
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fullt för hanteringen av mitt material.     

 

 

3.1 MODELL: bibliotekariens bemötande 
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Med ursprung i teorin vill denna modell illustrera bibliotekariens bemötande av besöka-

re. I modellen befinner sig den bemötande aktören i det gula fältet till vänster. I detta 

fall är det en bibliotekarie som bemöter situationen och uppträder utifrån sin yrkesmäs-

siga horisont. Med ursprung i sin yrkesidentitet har bibliotekarien en mängd attityder 

och värderingar som visar sig i mötet med den andra aktören.  

 

Till höger i de blå fälten hittar vi besökaren. Även besökaren bär på en identitet med 

tillhörande attityder och värderingar som visar sig i mötet med den professionella bibli-

otekarien. Mötet påverkas alltså av de båda aktörernas attityder och utmynnar i beteen-

den från bådas sida.  

 

En människas identitet är en konsekvens av vederbörandes hela bakgrund och situation. 

Det är ett komplext begrepp som är under ständig förändring. Aktörerna i ett möte har 

alla en eller flera identiteter närvarande i den aktuella situationen. Det övergripande 

begreppet identitet innehåller i sin tur alla de attityder en människa för stunden bär på 

och utgår ifrån i sina handlingar. Echeverri och Hall beskriver hur begreppen attityd och 

beteende ligger nära begreppet bemötande.
67

 Både termerna har, liksom identitet, avgö-

rande betydelse för bemötandet. På grund av deras innebörd och inflytande förekommer 

även dessa begrepp i modellen. En vidare förklaring av Echeverris och Halls definition 

återfinns under kapitel 3.2 Bemötandet. Beteendet, som är den konkreta handlingen, har 

sitt ursprung i personens attityd. Attityd och beteende är som modellen visar, avgörande 

beståndsdelar i bemötandet. Det är dessa fenomen som påverkar hur bemötandet kom-

mer att se ut. Aktörernas attityder påverkar hur de kommer att bete sig gentemot var-

andra och utgör således bemötandets grundförutsättningar. I detta sammanhang handlar 

det om mötet mellan identiteten bibliotekarie och identiteten besökare. 

                                                 
67
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Med attityd avses det förhållningssätt en aktör har. Det kan sägas innehålla alla de tan-

kar och grundföreställningar utifrån vilket en person agerar. Attityder kan vara omed-

vetna eller medvetna och får konsekvenser i mötet med andra. Denna underliggande 

attityd visar sig i handlingen, det vill säga det beteende som personen ifråga uppvisar. 

Beteendet är således det konkreta uppförandet i bemötandet. Ett exempel skulle kunna 

vara en bibliotekarie som anser att biblioteket bör vara en lugn och tyst plats. Denna 

bibliotekaries attityd innehåller då alltså en föreställning om att biblioteket är en lugn 

plats där tystnad bör råda. Om besökare uppträder högljutt på denna bibliotekaries bib-

liotek väljer antagligen vederbörande att försöka åtgärda ”oljudet” eftersom det inte är 

förenligt med bibliotekariens bild av biblioteket. Denna handling utförs då genom det 

konkreta beteende som kan innebära att han/hon pratar med besökarna och ber dem 

vara tystare. Om besökarens attityd innehåller en annan bild av biblioteket än bibliote-

kariens, kan en konflikt uppstå. Besökaren kanske anser att biblioteket är en livlig mö-

tesplats där ”stoj och stim” får förekomma. Konsekvensen av de båda attitydernas mot-

satsförhållande kan innebära att en konflikt uppstår. Bemötandet är alltså en växelver-

kan mellan minst två parter.  

 

 

Situationen i ett bemötande är beroende av den växelverkan som utspelar sig mellan de 

båda aktörerna. I denna studie ligger dock fokus på bibliotekariens bemötande av besö-

karen och det är utifrån detta perspektiv studien utgår. Det är bibliotekariens upplevelser 

och erfarenheter som är centrala. En besökarens attityd och beteende återspeglar endast 

indirekt via bibliotekarien och om det upplevs vara av relevans för studien. För att upp-

repa Sundströms resonemang har den professionella aktören ett större ansvar än privat-

personen för att mötet ska bli positivt. Detta eftersom bibliotekarien agerar utifrån sin 

professionella identitet som är mindre ”fri” och regelstyrd än den privata identiteten. Av 

denna anledning är också det gula fältet större än besökarens. Observera dessutom att 

den gröna färgen i mitten ska illustrera gul och blå färg blandade tillsammans, vilket ger 

grön.  

 

3.2 Bemötandet  

Bemötande är ett komplext begrepp. Till skillnad från tidigare handlar begreppet idag 

om att se till användarens förväntningar och betraktas som tvåvägskommunikation för-

klarar Sundström.
68

 När det gäller en engelsk definition finns ingen entydig översätt-

ning. De begrepp som omnämns i litteraturen som närliggande är attitude, approach, 

reception, treatment eller personal encounter.
69

 På svenska beskrivs de vanligaste syno-

nymerna vara: ”uppträdande, behandling av, uppförande mot”.
70

 Per Echeverri definie-

rar bemötande som förhållningssätt, en attityd, en upplevelse eller ett beteende i samspel 

mellan människor.
71

 Echeverri menar att begreppet “ligger nära termen attityd genom 

dess koppling till den bemötandes förhållningssätt, kunskaper och åsikter. Men det lig-

ger också nära beteende på grund av dess relation till det gensvar den som bemöter ger 

                                                 
68
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uttryck för, genom verbala uttryck och kroppsspråk.”
72

 Även Stina Hall uppmärksam-

mar denna tudelning i tolkningen av begreppet och sammanfattar: “bemötandet ser jag 

som en form av beteende som grundas i en viss attityd!”.
73

 Jag delar Stina Halls upp-

fattning och kommer att använda mig av hennes definition i uppsatsen. Både den ur-

sprungliga attityden och det konkreta beteendet är av intresse i studiet av bibliotekariens 

bemötande av unga besökare.  

3.3 Attityd och beteende hos de mötande 

Som illustreras i modellen kräver bemötandet minst två individer. Sundström förklarar 

att begreppet bemötande är beroende av att de parter som möts har definierade och olika 

roller vid mötet, samt att mötet sker på en social arena. Både Echeverri och Sundström 

påpekar att bemötande kan ske både öga mot öga, via telefon eller exempelvis chatt- 

och mailkontakt. Som modellen visar handlar det i detta fall om det fysiska mötet mel-

lan bibliotekarie och besökare.
 74

 Hall förklarar vidare att man ska se de båda parterna i 

mötet som individer och att varje individ är att betrakta som en aktör som är delaktig 

och påverkar omständigheterna.
75

 En viktig aspekt i bemötandet förklarar Hall, är att 

alla möten är unika och inget möte är exakt det andra likt. Inte heller finns något enkelt 

svar på hur ett bemötande ska gå till.
76

 Även om enskilda individer kan ha en liknande 

uppfattning så är det aldrig exakt detsamma. De kan ha liknande attityder eller beteen-

demönster men skiljer sig alltid åt i något avseende.  

 

Genom sina beteenden förmedlar bibliotekarien en attityd i mötet med besökaren som i 

sin tur ger sitt gensvar i form av sina attityder och beteenden. Situationen handlar alltså 

om en växelverkan mellan bibliotekarien och besökaren och deras individuella attityder 

och beteenden. Sundström skriver att den som innehar den professionella rollen har ett 

större ansvar än privatpersonen för mötet.
77

 Detta innebär att vederbörande inte kan vara 

lika fri i sina handlingar som besökaren. Echeverri talar om det formella respektive det 

informella bemötandet. Det formella mötet är i stort sett alltid kopplat till yrkeskatego-

rier och har sin grund i hierarki, status eller expertkunnande.
78

 Som professionell biblio-

tekarie förväntas vederbörande kunna delge besökaren sin expertis i egenskap av sitt 

yrkeskunnande. Att tillhöra ett yrke innebär ett medlemskap i en gemenskap och där-

med också ett förhållningssätt till dess normer.  

  

 

3.4 Identitet: en process beroende av situation  

      
Identitet og identitetsproblem handlar om grunnlaget 

for meiningsfull orientering og handling. Det sentrale 

spørsmålet i den teoretiske diskusjonen om identitet er 

individets oppfatning av kven ein er og kven ein 
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ønskjer å vare. Identitet i form av samanheng og kon-

tinuitet er ikkje noko som kan skapast ein gong for 

alle, men noko som stadig blir utfordra og må gjens-

kapast.
79

 

 

Ingen människa är ett tomt ark skriver Kåre Heggen, alla är vi präglade av vår egen hi-

storia och vår egen sociala verklighet.
80

 Vårt beteende och vår attityd har sitt upphov i 

vår individuella historia och kultur. Människan är en social varelse och genom möjlig-

heten att ta del av andras perspektiv kan vi också se oss själva som objekt och skapa oss 

en egen identitet. Tankegången, som har sitt upphov i identitetsforskaren Gregory Sto-

ne, berörs också av Trost och Levin. De poängterar dessutom att detta handlar om per-

sonens egen uppfattning av någon utomståendes uppfattning av dem själva och att den-

na process kan vara mer eller mindre medveten.
81

  

 

En identitet är en ständigt pågående förvandling. Processen kan ske mer eller mindre 

långsamt och den påverkas av olika yttre faktorer såsom människor vi möter. Men trots 

att en identitet är under ständig förvandling så finns det något som gör att den kan kän-

nas igen och vara densamma vid olika tillfällen. Begreppet individ förutsätter att perso-

nen kan uppfattas som densamma över tid, både av sig själv och av andra. På samma 

sätt har en gemenskap eller en organisation något som förenar dem till en enhet.
82

 

 

Trost och Levin menar att vi inte bara har en identitet utan många, och att flera av dem 

kan närvara vid ett och samma tillfälle.
83

 Identiteter är alltså situationsberoende och en 

identitet kan aktiveras i olika sammanhang. En olycka kan frammana sjuksköterskeiden-

titeten hos en förbipasserande. Det är utifrån den/de för tillfället rådande identite-

ten/identiteterna som vi handlar i bemötandet med andra. De beteenden och attityder vi 

uppvisar kan sägas ha sin grund i de identiteter vi för närvarande befinner oss i. Vissa 

identiteter är ständigt närvarande fortsätter Trost och Levin.
 84

 Man är exempelvis aldrig 

bara en bibliotekarie, man är också kvinna eller man, och en 25-åring eller en 60-åring. 

Detta innebär inte att vi alltid medvetet uppfattar, och handlar i enlighet med vad vi 

uppfattar vara kvinnligt eller manligt men vi beter oss alltid i förhållande till vår 

könstillhörighet.  

 

  

 

3.4 Professionell identitet och professionsidentitet 
Människor har i alla tider bildat grupperingar. För att en grupp ska bildas krävs att något 

förenar dess medlemmar. Man kan skilja mellan en personlig och en kollektiv identitet 

förklarar Heggen. Den personliga identiteten är grundläggande i det att en medlem i en 

grupp alltid måste utgå från sig själv även om denna tillhör en större gemenskap.
85

 Den 

kollektiva identiteten är alltså individuell för varje medlem men har samtidigt drag som 

är gemensamma för alla medlemmar. En medlem kan identifiera sig i olika hög grad 

med gruppen och det kan råda motsättningar mellan den enskilda viljan och de gemen-
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samma målen. Heggen, Trost och Levin delar uppfattningen att vad som skapar ett kol-

lektiv är medlemmarnas gemensamma symbolik. Symboler uppkommer i en kulturell 

och social verklighet och har en ömsesidig betydelse för ett flertal individer.
86

 Genom 

gemensamma symboler relaterar vi till varandra och skapar olika kollektiva identiteter. 

Men även om gruppen är förenad av en symbol så kan det praktiska handlandet skilja 

sig radikalt åt från person till person. Hur en bibliotekarie bemöter besökare behöver 

inte överrensstämma med hur andra bibliotekarier bemöter besökare, trots att de båda är 

medlemmar i en och samma profession.  

 

Kåre Heggen skiljer på den enskilda yrkesidentiteten och professionens institutionella 

och kollektiva identitet. Professionsidentiteten handlar om professionens kollektiva 

självuppfattning och presentation utåt. Den professionella identiteten är den enskilda 

och personliga identiteten tillhörande yrket. Man kan betrakta den professionella identi-

teten som en vidareutveckling av den egna identiteten som är en ständigt pågående pro-

cess. Den professionella identiteten innebär vår uppfattning av oss själva som enskilda 

yrkesutövare. Detta är ingen syn som enbart bildas i utbildningen utan har en långt mer 

komplex utveckling. Många har redan från barnsben, förklarar Heggen, en uppfattning 

om sitt framtida yrke. Utbildningen inte är ensam om att skapa vår personliga yrkes-

identitet. Under utbildningstiden väljer vi dessutom vad vi själva anser vara värdefull 

kunskap och påverkar således lärandet till något personligt. Vad vi väljer att betrakta 

som värdefull kunskap är en konsekvens av vår historia, våra värderingar och vår socia-

la och kulturella bakgrund och verklighet. Heggen ställer frågan om inte upptagningen i 

en praktisk gemenskap och vår syn på en profession egentligen säger mer än vad vi ofta 

tänker oss. Detta eftersom det handlar om att bli accepterad som “en i laget”. 

 

Den professionella och enskilda identiteten kan se annorlunda ut än professionsidentite-

ten. Den gemensamma professionsidentiteten kan påverka den professionella identiteten 

i olika utsträckning, de kan både sammanfalla helt eller stå i motsättning till varandra. 

Olika medlemmar kan identifiera sig olika starkt med en profession. För någon kan yr-

kesgemenskapen vara det dominerande i livet medan andra kan uppfatta familj eller 

kulturell tillhörighet som det som utgör den centrala kärnan i livet.
87
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4. Metod  

Då avsikten med studien är att undersöka hur ett problem uppfattas och hanteras är kva-

litativa intervjuer den metod som lämpar sig bäst. Detta eftersom den genom sin öppna 

karaktär har möjligheten att fånga den mångfasetterade och rika inre verklighet en män-

niska bär på. Frågorna har varit öppna för att låta informanten själv få möjligheten att 

beskriva sin situation. Med en intervjuguide som innehåller på förhand välformulerade 

frågor är risken att tappa tråden och missa frågor minimerad.  

 

Ibland liknas den kvalitativa intervjun vid ett samtal. Det finns dock en påtaglig skillnad 

påpekar Trost, eftersom intervjun kräver ett större kunnande och ansvar utav den som 

ställer frågorna.
88

 Samtal har dessutom den karaktären att obehagliga ämnen ibland 

undviks. Vid intervjuer, inte minst inom detta uppsatsämne, kan det vara relevant att 

beröra även erfarenheter och upplevelser som kan uppfattas som obehagliga. Att kunna 

fånga upp även dessa områden i en intervju kräver en medveten öppenhet: ”/f/ör t.ex. 

den som försökt ta livet av sig är den handlingen inte konstig om inte intervjuaren visar 

att han eller hon tycker det – då blir den det” skriver Trost.
89

 Omständigheten har fun-

nits i mitt medvetande och jag har varit mån om att bevara ett öppet förhållningssätt 

inför vad som sagts.  

 

Alla intervjuer har skett i ett avskilt rum på den intervjuades arbetsplats. Miljön har va-

rit lugn och i stort sett utan störningsmoment. Flertalet av intervjuerna gjordes utanför 

bibliotekets öppettider. Min upplevelse är att intervjuerna har varit avslappnade och 

flutit fritt. Deltagarna har uttryckt engagemang och visat intresse för de frågor studien 

berör. 

 

Sex stycken barn- och ungdomsbibliotekarier har intervjuats under sammanlagt fem 

intervjutillfällen. Under en av intervjuerna deltog två bibliotekarier efter uttryckt öns-

kemål. Trost avråder från intervjuer med mer än en deltagare vid ett och samma tillfälle 

eftersom konsekvensen kan bli att tystlåtna får mindre utrymme och att de intervjuade 

lätt påverkar varandra i en grupprocess.
90

 I detta fall arbetar de båda bibliotekarierna vid 

samma bibliotek och hade så gjort under en längre tid. De valde själva att delta tillsam-

mans och intervjun varade något längre än de övriga för att båda skulle kunna erbjudas 

utrymme. Båda deltagarna upplevdes vara engagerade och aktiva i beskrivningen av 

sina berättelser. Med detta i åtanke är min bedömning att Trosts beskrivna risker inte 

utgjorde några större problem i denna undersökning. 

 

Intervjuerna har varat mellan sextio och hundrafem minuter och spelats in på mp-3-

spelare. Därefter har intervjuerna transkriberats ordagrant. Efter Steinar Kvales anvis-

ning återges dock citering i uppsatsen med skriftspråk.
 91

 Detta med anledning av att en 
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fullständig återgivning av en dialog kan vara tröttsam att läsa då den innehåller hänvis-

ningar till pauser, upprepningar och paralingvistiska ljud.  

 

Min erfarenhet är att frågor och funderingar ofta uppstår efter en intervju. Av denna 

anledning har jag påpekat redan på förhand att informanten har möjlighet att höra av sig 

efter intervjun med eventuella funderingar.  

 

4.1 Avgränsning av informanter 

Som tidigare påpekats i problemformuleringen, finns en avgörande skillnad mellan 

folkbibliotek och till exempel skolbibliotek. Skolbibliotekarien har naturligt tillgång till 

ett bredare socialt nätverk såsom kuratorer, sjukvårdspersonal och lärare. De juridiska 

skyldigheterna skiljer sig också åt.
92

 Problematiken som är intressant i denna studie rör 

just folkbibliotek. De situationer som uppstår i ett folkbiblioteks sociala verksamhet 

drabbar oftast alla i personalen, inte minst på mindre orter och filialer. Jag har dock valt 

att fokusera på barn- och ungdomsbibliotekarierna eftersom det är de som har ansvar för 

barn- och ungdomsavdelningen. Det är också de som till största del lär känna och hante-

rar kommunikationen med bibliotekets yngre användare.  

 

 

4.2 Urval 

Fokus i denna uppsats är svenska folkbibliotek. De intervjuade har valts utifrån kriteri-

erna att de ska vara anställda vid ett folkbibliotek som barn- och ungdomsbibliotekarier. 

I sin yrkesposition har de ansvar för barn- och ungdomsavdelningen och lär känna och 

hanterar kommunikationen med bibliotekets yngre användare. Förhoppningsvis är det 

de som har mest kunskap om och erfarenhet av bemötandet gentemot unga besökare. 

Vilken den faktiska populationen är har dock varit omöjlig att förutspå från början efter-

som det inte finns någon på förhand given förteckning över vilka bibliotek som har de 

problem som studien avser utforska. Martyn Denscombe berör detta faktum i Forsk-

ningshandboken och menar att det vid vissa kvalitativa studier inte finns de ”känneteck-

en som utmärker populationen” som behövs för att från början kunna avgöra vilka som 

är lämpliga att ta med i urvalet.
93

 Genom att söka information om bibliotek på Internet 

och studera olika biblioteks hemsidor har min avsikt varit att eftersträva ett så varierat 

urval så möjligt. Med detta i åtanke har ett antal bibliotek kontaktats med en kortfattad 

beskrivning av uppsatsen och en förfrågan om deltagande. Kontakten har skett genom e-

post. De bibliotek som kontaktats har skiljt sig åt vad gäller omkringliggande samhälle, 

storlek och hemvist. De har tillhört olika kommuner och både huvud- och stadsdelsbib-

liotek har kontaktats.  

                                                                                                                                               

på grund av de stora skillnaderna i tal- och skriftspråk. Texten kan uppfattas som förvir-

rande och osammanhängande då den återger alla de uttryck som uppfattats vid inspel-

ningen. Givetvis är dock endast en översättning att förespråka om det inte har betydelse 

för undersökningen.   
92

 Exempelvis råder ingen anmälningsskyldighet för bibliotekarier vid misstanke om att 

ett barn far illa. Denna skyldighet har oftast dock en skolbibliotekarie då vederbörande 

är anställd vid en skola. Vidare information i Anmälningsskyldighet om missförhållan-

den som rör barn. (2004). Stockholm: Socialstyrelsen.  Sid 23ff. 
93

Denscombe, Martyn (2000). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. Sid 35-37.  



 

 

25 

 

Denscombe beskriver att urvalsprocessen vid kvalitativa undersökningar ibland kan 

liknas vid en ”upptäcktsprocess”.
94

 Så har fallet varit också i denna studie. Det har varit 

omöjligt att förutsäga resultaten från början och intervjuerna har fått vägleda den fort-

satta processen. I ett första utskick kontaktades sex olika bibliotek. Utav dessa svarade 

fyra. Tre av dem ledde till intervjuer. En av dem svarade att de vidarebefordrat mitt brev 

till olika stadsdelsbibliotek vilket slutligen resulterade i en intervju. I ett andra utskick 

kontaktades fyra olika bibliotek vilket genererade ett svar och en intervju. Efter fem 

djupa intervjuer ansåg jag att de krav på mättnad som varit önskvärda uppfyllts.  

 

De slutgiltiga intervjuerna har resulterat i ett rikt och varierat material. Bibliotekarierna 

är både män och kvinnor, dock med en majoritet av kvinnor. De är alla av varierande 

ålder, och bär på olika erfarenheter och upplevelser vad gäller de problem som under-

sökts. Biblioteken har varit både huvudbibliotek och mindre filialer och därmed varierat 

i storlek. Vederbörande bibliotek ligger både i vad som anses vara utpräglade “pro-

blemområden” med hög arbetslöshet och kriminalitet, samt i vad som brukar betraktas 

vara “välmående” medelklassområden.  

 

4.3 Konfidentialitetens svåra men högst betydelsefulla natur  

Att berätta om upplevelser och problem hos besökande barn är inte helt oproblematiskt. 

Att berätta om en specifik situation eller om någons familjeförhållanden skulle exem-

pelvis kunna riskera att ett barn känns igen. Avslöjandet gäller både den intervjuade 

bibliotekarien och de låntagare som kan komma att nämnas. Karin Widerberg beskriver 

att det finns en risk i den kvalitativa intervjun att informanter delar med sig av informa-

tion som de sedan ångrar.
95

 Bibliotekariernas eget handlande kan också vara behäftat 

med skuldkänslor eller andra motstridiga känslor. På grund av undersökningens känsli-

ga karaktär blir det extra viktigt att konfidentialiteten säkerställs. Det måste finnas en 

trygghet i att informantens identitet inte kan komma att avslöjas. Detta är dock inte helt 

bekymmersfritt. Ett flertal av de intervjuade uttryckte under intervjun en viss osäkerhet 

angående vad de ville eller kunde berätta om. En av bibliotekarierna blev efter intervjun 

osäker på huruvida det sagda varit okej att berätta. I detta fall har jag lovat att återkom-

ma med de partier av uppsatsen som rör vederbörande för ett godkännande innan sprid-

ning.  

 

Trost diskuterar att det ibland inte är helt enkelt att garantera konfidentialitet.
96

 Antalet 

folkbibliotek och dess utbildade barn- och ungdomsbibliotekarier i Sverige är inte oänd-

ligt. Det står inte bortom varje rimligt tvivel att en bibliotekarie som tar del av under-

sökningen skulle kunna känna igen någon nämnd utmärkande händelse eller person. Det 

har av denna anledning varit angeläget att avslöja så lite som överhuvudtaget varit möj-

ligt av informanternas personliga identitet. Samtidigt kan det finnas egenskaper som 

skulle kunna vara av intresse för studien. Det blir i dessa fall en avvägning av betydel-

sen för undersökningen kontra huruvida informationen riskerar röja informantens identi-

tet. Med en ständig medvetenhet har det varit möjligt att framställa informanterna utan 

alltför stora personliga avslöjanden. Information angående exempelvis tidigare yrkeser-

farenhet har kamouflerats till en bredare yrkeskategori.  
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5. Resultat och analys  

I samband med en upprepad genomgång av intervjuerna har materialet analyserats ut-

ifrån den teoretiska modellen som beskriver bemötandet. De begrepp som således varit 

centrala är identitet, attityd och beteende. I ett inledande skede utfördes en selektering 

med hänsyn till relevansen i förhållande till teori och nämnda begrepp. Därefter ordna-

des det utvalda materialet utefter de teman som presenteras i modellen och de karak-

tärsdrag som framkommit i intervjuerna. Med denna utformning är avsikten att syn-

liggöra hur informanterna hanterar bemötande i förhållande till sociala problem. Då 

informanterna är relativt få, är inte avsikten att generalisera utan snarare åskådliggöra 

exempel. Huruvida deras åsikter och erfarenheter gäller även för övriga inom yrkeskå-

ren lämnas därmed osagt. De är likväl ett åskådliggörande av hur bibliotekspersonal 

upplever och bemöter sociala problem.  

Stycke 5.1 innehåller en kortfattad presentation av de intervjuade bibliotekarierna. Som 

tidigare nämnts väljer jag med hänvisning till konfidentialiteten att presentera de inter-

vjuade så kortfattat så möjligt. Endast de faktorer som har relevans för undersökningen 

redovisas. Vilken typ av område och hur mycket erfarenhet av sociala problem bibliote-

karierna haft är några av de faktorer som således redovisas i presentationen. Namnen är 

givetvis fingerade. Efter presentationen av de intervjuade följer resultatredovisning och 

analys. Först kommer ett stycke som redogör vad som visat sig röra de intervjuades 

identiteter i arbetet på bibliotek. Därefter följer de attityder som framkommit och under 

de sista rubrikerna vilka beteenden som de intervjuade vittnar om.  

 

5.1 Presentation av de intervjuade 

 
Emilia 

Emilia trivs mycket bra med sitt yrkesval. Hon arbetar på ett bibliotek där den sociala 

verksamheten upptar mycket tid. Arbetsplatsen ligger i ett område som har hög arbets-

löshet och andra sociala svårigheter och problemen går i vågor på biblioteket. De har 

tidvis haft anställd personal enbart med fokus på problem med de unga besökarna. När 

Emilia utbildade sig till bibliotekarie hade hon redan en gedigen erfarenhet från andra 

utbildningar och yrken, bland annat har hon jobbat inom skolvärlden. Det var alltså inte 

ett självklart val från början att studera till bibliotekarie. Personalen har utarbetade poli-

cies för hur de ska hantera olika situationer och problem samt angående vad de får och 

inte får göra. En av de strategier de har är att betrakta varje dag som en ny dag och om 

någon uppträtt illa tidigare ska detta inte ha någon betydelse dagen efter. Emilia tycker 

det är bra att ha något att utgå ifrån ”för hade man inte haft det nerskrivet så hade 

det ju bara blivit från gång till gång att vi tycker si och vi tycker så”. Efter varje 

incident skriver de dessutom ner en incidentrapport och diskuterar händelsen. 

 

 
Kristian  

Kristian arbetar på ett bibliotek som har vissa problem med bråk och stök och de har 

stundtals fått anställa vakter för att hantera problemen. Främst uppkommer konflikterna 

under skolloven. På Kristians bibliotek finns upprättade riktlinjer för hur personalen ska 

hantera våld och hot. Kristian trivs med sitt yrke och han har ett stort intresse för att läsa 

ungdomslitteratur.  
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Linnea och Nadja  

Nadja och Linnea arbetar på samma bibliotek. De jobbar i ett relativt välmående och 

lugnt område där befolkningen till största del utgörs av medelklassfamiljer. Deras erfa-

renheter av problem på barn- och ungdomsavdelningen begränsar sig till en specifik 

period då de hade regelbundna besök av några pojkar som uppträdde stökigt och hot-

fullt. De hade då ingen tidigare erfarenhet av liknande situationer. Under perioden ifråga 

hade personalen ingen handlingsplan för den sociala problematiken. Nadja uppskattar 

att arbeta med kultur men beskriver att hon på senare år upplevt att hennes ålder är en 

nackdel i hennes yrke “och att man inte riktigt pratar samma språk” som de unga besö-

karna. Men hon trivs mycket bra och betraktar sitt yrke lite som en mission. På frågan 

om de trivs i jobbet svarar de: ”Absolut! Annars hade man inte stannat så länge!” och 

”trivs jätte, jätte, jättebra!”. 

 
Sara 

Liksom flera av de andra informanterna arbetar Sara i ett område som lider av utprägla-

de sociala problem såsom kriminalitet, arbetslöshet och sjukskrivning. Sara arbetar 

mycket med bokprat och biblioteket samarbetar med förskola och skola. Ofta är det på 

detta sätt som hon möter barnen från området. Hon beskriver att hon och hennes kolle-

gor är mycket tidspressade och inte alltid hinner med allt de önskar. Framför allt tycker 

hon att hon skulle vilja ha mer tid över att sitta ner och prata med barnen. På Saras ar-

betsplats har de upprättat en handlingsplan som underlättar hanteringen av problem och 

som gör att de har något att luta sig tillbaka på i den vidare hanteringen vid nästa pro-

blematiska situation. De har tagit reda på vilka befogenheter de har som biblioteksper-

sonal och det tycker Emilia känns mycket bra. De har till exempel tagit reda på när de 

har rätt att visa ut någon från biblioteket och hur en polisanmälan och dess påföljande 

process ser ut. På Saras bibliotek pågår en ständig diskussion om bibliotekets vision och 

Sara anser att man alltid kan lära sig mer. Sara beskriver sig ha sitt drömjobb och sin 

drömtjänst.  

 

Tobias 

Tobias arbetar i ett område som liksom flera av de ovanstående nämnda, lider av sociala 

problem. Periodvis är det bråkigt på biblioteket och även fysiskt våld har förekommit. 

Denna omständighet har gjort att de tidvis fått anställa vakter. På Tobias bibliotek har 

de policydokument men det är ändå mycket upp till den enskilda individen hur de ska 

agera i en situation.  

 

5.2 Identitet 

I följande kapitel redovisas vad som framträtt rörande identiteter hos de intervjuade. 

Informanternas egen uppfattning av sig själva i yrkesrollen, det vill säga deras yrkes-

identitet berörs samt deras förhållningssätt till yrkets kärna och upplevda mening. Under 

del 5.2.2 beskrivs personlighetens betydelse för yrkesidentiteten. Kapitlet avslutas med 

informanternas upplevelser av hur olika situationer aktiverar olika identiteter. 

5.2.1 Identitet: yrkesidentitetens förhållande till sociala problem 

“Samtidigt som man känner att alla tjatar om att: ´vi ska få hit ungdomarna till bibliote-

ket!´ och ´hur når vi dem?´ Och när dem kommer hit så vill vi inte ha dem! Nej, det är 

jättesvårt och få ihop dem där bilderna.”  

(Sara) 
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Utmärkande för alla de intervjuade är att de uppskattar den sociala delen av yrket och 

ser den som en betydelsefull faktor i sin yrkesidentitet. En identitet som är tydlig i mate-

rialet är vad Ørom troligtvis skulle kalla socialarbetaridentiteten. Både Emilias och Sa-

ras bibliotek är belägna i områden med hög andel arbetslöshet, sjukskrivning och socia-

la problem. De delar åsikten att man i någon mån är en socialarbetare då man arbetar på 

folkbibliotek. Emilia berättar att det har blivit fler barn och unga med svårigheter hem-

ma som besöker hennes bibliotek. Och hon anser att om man jobbar i ett problemfyllt 

område så måste man vara beredd på att det finns problem. Detta faktum gör att hon ser 

en djupare mening i yrket och berättar att “det finns problem, det är ju aldrig roligt men 

däremot så tycker jag att på något sätt gör det att det känns viktigare”.   

 

Emilia tycker att hon har nytta av tidigare social arbetslivserfarenhet i sitt nuvarande 

yrke. Men hon känner sig inte som en typisk barnbibliotekarie i sin yrkesidentitet. Hon 

beskriver att hon var ”förhållandevis gammal” när hon valde att utbilda sig till bibliote-

karie. Om sin erfarenhet säger hon att “/p/å något sätt, det är väl den här sociala bak-

grunden, att då känns arbetet viktigare på något sätt ... Inte bara böcker och kultur, 

vilket i sig är jätteviktigt, men att det ändå är lite mer, att man kan fylla en annan funk-

tion också. Det gör ju att arbetet känns mer meningsfullt kan man säga.” Det är alltså 

tydligt att Emilia i sitt förhållande till besökare inte ser sin yrkesidentitet som enbart 

kulturförmedlande utan med en betydligt bredare social funktion.  

 

Berättelserna i intervjuerna tyder på att det råder motsättningar angående huruvida bib-

liotekariens identitet kan liknas vid en socialarbetares. De intervjuade berättar att det 

finns de i yrkeskåren med attityden: ”jag har inte blivit bibliotekarie för att hålla på och 

lösa bråk”. Framför allt Sara och Emilia kritiserar denna inställning och framhåller att 

yrket inte bara har med böcker att göra. I sin identitet som bibliotekarie måste man ta 

hänsyn till och anpassas efter sin omvärld. Sara poängterar att man måste se till hur det 

ser ut i dagsläget, ” alltså hur det faktiskt ser ut”. Problem är en del av samhället och 

konflikter är en konsekvens av hur omvärlden ser ut säger Emilia. Tobias har en liknan-

de inställning och ser biblioteket som en del av samhället utanför. De problem som fö-

rekommer utanför avspeglar sig oundvikligen också på biblioteket och bibliotekariens 

yrkesidentitet. Det diskuteras väldigt mycket om att biblioteket är öppet för alla men 

sällan om den problematik som det också för med sig förklarar Tobias.  

 

Nadja delar Tobias och Emilias uppfattning kring att man inte kan bortse från de pro-

blem som finns. Samtidigt tycker hon det är en svår fråga att besvara om sociala pro-

blem är något som egentligen tillhör bibliotekariens arbetsuppgifter att engagera sig i: 

”Egentligen är det inte en bibliotekarisk uppgift, men rent medmänskligt kan man inte 

bortse från problem som finns.” Hon tillägger dessutom att bibliotek som har problem 

bör samarbeta med andra samhällsinstanser. Det krävs ”att man får hjälp och stöd av 

andra yrkesgrupper, socialarbetare och polis med flera., så att man inte måste ha an-

svar för sådant som man inte har kunskap om.”  

 

Tobias tycker det är viktigt att se bibliotekarien som en av bibliotekets resurser. Han ser 

dessutom en viktig funktion utöver serviceuppgiften i att vara en social resurs. Sara 

berättar att vissa personer vill prata av sig och då går det inte att bara servera dem några 

böcker. Emilia anser att social kunskap bör vara något som ingår i yrkesutbildningen till 

folkbibliotekarie. Hon efterfrågar dessutom mer praktisk fortbildning i exempelvis kon-

flikthantering så att ”man inte måste gå den där långa vägen”. Även om man lär sig 

efterhand skulle hon uppskatta att ”få lite verktyg på olika vägar och gå”. Även Kristi-
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an ser det komplexa i det sociala arbetet och påpekar att det inte räcker att bara vara 

trevlig. Det gäller att veta vad som passar till personen man har framför sig eftersom 

arbetet är mycket individbaserat. Den sociala kunskapen ses som central i yrkesidentite-

ten och förmåga att anpassa sig till besökaren är av stor betydelse för bemötandet. Som 

barn- och ungdomsbibliotekarie måste man även ha en pedagogisk roll och känna till 

något om åldrar anser både Kristian och Nadja. ”Jag kan ju inte bara behandla en 8-

åring likadant som en 14-åring” utan det gäller att kunna ”prata det språk de förstår 

helt enkelt” förtydligar Kristian.  

5.2.2 Identitet: personlighet i yrkesidentiteten 

Som Hall också påpekar är alla möten unika eftersom de formas av de individer som 

möts. Hur mötet påverkas av individens personliga identitet är något som de intervjuade 

onekligen reflekterat mycket över och anpassar sig efter i sitt yrke. Kristian berättar att 

yrket som barn- och ungdomsbibliotekarie kräver att man är oerhört engagerad eftersom 

det tar mycket av ens fritid i anspråk. Själv tycker han mycket om ungdomslitteratur och 

läser mycket på sin lediga tid. Att kunna litteraturen anser han vara en av de viktigaste 

kompetenserna liksom den sociala kompetensen. Att jobba med barn och ungdomar 

innebär att ”du måste kunna litteraturen på ett annat sätt” än när man jobbar med vux-

na förklarar han. Det räcker inte med att bara kunna nämna författarnamn och titlar, till 

barn och unga måste man förmedla entusiasm och inlevelse för innehållet i böcker man 

tipsar om. Detta innebär att man måste ha läst böckerna och kunna dess innehåll menar 

Kristian.  

 

När jag frågar Emilia hur man skaffar sig rätt erfarenhet svarar hon att: ”Det är ju svårt. 

Det handlar ju om person, faktiskt om personlighet”. Men hon tillägger att kunskapen 

också kommer med tiden, i takt med att man utsätts för nya situationer som man lär sig 

att hantera. Hon förklarar vidare att olika individer fungerar olika bra ihop och att det 

kan vara svårare att nå fram till vissa besökare, det hänger på de olika individerna i mö-

tet. Tobias beskriver att han uppfattar sig själv som lite mer analytisk än många av sina 

kollegor som han upplever vara mjukare och djupare. Och detta uppfattar han vara en 

styrka, att de tillsammans kompletterar varandra i arbetslaget. På så sätt kan besökarna 

välja den personlighet och det bemötande de själva föredrar. Sara delar Emilias uppfatt-

ning och beskriver att man kan anpassa jobben efter personligheten. Liksom tidigare 

nämnts bygger den personliga identiteten på erfarenheter och utvecklade intressen och 

Sara påpekar att alla är bra på olika saker. Som Heggen skriver innebär den personliga 

yrkesidentiteten vår syn på oss själva som enskilda yrkespersoner och hur yrkesutövaren 

uppfattar sig själv i sitt yrke. Sara beskriver att hon själv har ganska god kontakt med de 

stökiga barnen och tycker att hon klarar av att hantera de situationer som uppstår. Min 

tolkning är att hanteringen av sociala problem är en del av hennes yrkesidentitet som 

hon värdesätter och tycker sig kunna hantera. Men samtidigt finns det kollegor som 

tycker att det är jättejobbigt med de bråkiga ungdomarna konstaterar Sara. Om någon i 

personalen tycker det är svårt att hantera stökiga barn och ungdomar så kan man skifta 

jobb med varandra tycker hon. Det är olika vad man tycker är roligt och orkar lägga sin 

tid och energi på. Sara tycker det är positivt att någon prioriterar och ägnar tid åt att pra-

ta med de stökiga ungdomarna, även om det kanske tar tid från andra arbetsuppgifter: 

“man har olika strategier, vi måste inte göra precis likadant”. Det är alltså tydligt att 

Sara accepterar och ger personligheten stort utrymme i yrkesidentiteten.  
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5.2.3 Identitet: konsekvens av erfarenheten 

Som Heggen påpekar är vår identitet en konsekvens av vår historia och vår yrkesidenti-

tet börjar sin skapelse redan i barndomen. Detta faktum blir synligt i både Emilias och 

Tobias berättelser. Emilia berättar, som förklarats tidigare, att hon började sin yrkesbana 

inom biblioteksvärlden relativt sent och hennes tidigare erfarenheter inom bland annat 

andra yrken format hennes nuvarande yrkesidentitet. Tobias beskriver att han var gans-

ka ”nördig” som barn och alltid haft ett stort intresse för böcker och bibliotek. Däremot 

har han aldrig gillat bibliotekarier. Som ung hade han många frågor han önskade svar på 

men av bibliotekarien hade han ingen förväntan om att få gehör. Han tyckte de var 

ganska osympatiska personer och han saknade förtroende för dem. Tobias berättar att 

om någon hade uppmuntrat honom och gett honom en hög med böcker, hade han verk-

ligen varit hjälpt av det. I sin nuvarande situation vill Tobias vara en bibliotekarie som 

hjälper barn och unga i sin informationshunger. ”Jag har velat bli en sådan typ som du 

kan fråga lite vad som helst, som är lite entusiastisk”. Genom sin yrkesidentitet vill 

Tobias kunna uppmuntra och få unga att tycka det är spännande och roligt med böcker. 

Liksom för Kristian är entusiasmen en viktig del i yrkesidentiteten och är det ett tråkigt 

ämne så får man ”blåsa i lite entusiasm”. Det är viktigt att låta barn få flyta ut i sina 

intressen totalt, tycker Tobias. Han beskriver hur han vid ett tillfälle hittade ett gemen-

samt intresse med några av de ofta bråkiga unga besökarna: ”Jag tror jag satt i två tim-

mar en gång och letade världens högsta hus och snygga bilder på nätet. Och de var helt 

fascinerade och jag var helt fascinerad och vi var på samma nivå. Det är jättekul, barn 

som vuxen liksom.” Tobias har alltså hittat en meningsfull uppgift i sin yrkesidentitet 

där han vill ge barn vad han själv önskade sig då han var ung. Hans egen identitet är 

präglad av hans egna tidigare möten med bibliotekarier vilket fått honom att reflektera 

över sin egen nuvarande och framtida identitet. Tobias ser sina egna erfarenheter i de 

barn han idag möter på sin arbetsplats och vill kunna vägleda och uppmuntra dem i sitt 

sökande efter information. 

 

5.2.4 Identitet: den situationsbundna och mångfaldiga identite-
ten  

Att identiteter är situationsbundna fenomen ger oss Nadja ett konkret bevis för. Hon 

beskriver hur hon upplevt att hon och andra kollegor kan inta en modersroll i mötet med 

vissa unga besökare. När hon möter barn som “inte har någon fast punkt i hemmet kan 

man ju kanske bli en extramamma på sitt sätt. Att det är någon som bryr sig” förklarar 

hon. Detta visar tydligt att identiteten är under ständig förändring. Beskrivningen att bli 

mamma förutsätter förändring och därmed en identitet under process. I ett identitetsteo-

retiskt perspektiv skulle man kunna säga att Nadjas mammaidentitet aktualiserats. När 

Nadja möter dessa unga besökare ser hon hos barnet alltså ett behov av att bli sedd, att 

de kanske behöver någon som bryr sig och detta frammanar hennes modersidentitet. 

Samtidigt som hon är bibliotekarie aktualiserar hennes omsorg och medkänsla hennes 

modersidentitet gentemot barnet. Trost, Levin och Heggen menar att vi som människor 

har förmågan att se oss själva genom andras ögon vilket också ger oss möjligheten att 

skapa en identitet. Det är också genom barnen Nadja ser det behov som framkallar hen-

nes modersidentitet. Både hennes yrkesidentitet som bibliotekarie och hennes mamma-

identitet är närvarande. Underförstått är även Trost och Levins ständigt närvarande ål-

ders- och könskategorier tydliga: att vara mamma innebär att vederbörande är kvinna. 

Att vara mamma innebär dessutom med nödvändighet att man har uppnått en viss ålder.  

Tobias nämner ett liknande fenomen. Han berättar att på mindre platser där man möter 

samma barn och låntagare ofta, kan bibliotekarien få en föräldraroll. Han nämner ett 
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exempel på en manlig kollega som blivit något av en fadersgestalt för sina låntagare.  

5.3 Attityden  

I följande kapitel presenteras de attityder som framkommit genom analysen av empirin. 

Bland annat presenteras hur informanternas attityder innehåller en stor portion jämlik-

hetsvärderingar. Det är av avsevärd betydelse för de intervjuade att behandla alla lika. 

Vidare avspeglar sig även förståelse, medkänsla och att kunna erbjuda en trygg miljö i 

de intervjuades attityder.  

5.3.1 Attityd: att bevara lugnet och erbjuda en trygg miljö 

Både Tobias och Kristian betonar att det är viktigt att vara lugn som barnbibliotekarie, 

särskilt när man bemöter konfliktfyllda situationer. Han säger att de som hanterar 

barnavdelningen bäst oftast är relativt “coola” personer och “folk som inte har blivit 

arga så där väldigt lätt”. Att man kan hantera känslor och inte brusar upp är en attityd 

som också nämns vara värdefull. Tobias har lärt sig att behålla en lugn attityd och inte 

uttrycka sig för kraftigt eller hårt vid bråk och konflikter. Om det är ett gäng som bråkar 

och han skulle gå in och skälla ut dem skulle de bara ”kaxat sig tillbaka .” 

 

Emilia anser att man behöver ha stor människokännedom och lite “skinn på näsan” för 

att kunna utföra ett bra arbete med ungdomarna. I sin yrkesidentitet blir det alltså viktigt 

för nämnda informanter att kunna hantera känslor i bemötandet av besökare och uppvisa 

en lugn attityd. Om besökaren uppvisar ett beteende som bibliotekarien reagerar käns-

lomässigt på, anser de att man i sin yrkesidentitet bör kunna kontrollera sina känslor och 

behålla ett lugn i sitt beteende.   

 

I den bakomliggande attityden är det hos flera av de intervjuade möjligt att spåra en 

önskan om bibliotekets funktion som en välkomnande offentlig, lugn och trygg miljö. 

Tobias tycker att man som bibliotekarie vill skapa en stämning ”där alla kan trivas och 

alla kan känna sig säkra”. Detta får följaktligen konsekvenser för deras egen attityd då 

det är de som bibliotekarier som möter besökarna i rummet. Emilia uppskattar socialt 

umgänge på sitt bibliotek och hon och hennes kollegor vill gärna att lokalbefolkningen 

engagerar sig i platsen. Linnea nämner att hon vill att biblioteket ska kunna inge stäm-

ningen som ett ”samhällets vardagsrum där man kan komma och känna sig hemma och 

umgås”. Men under perioden då Linnea och Nadja hade problem med bråk var de oroli-

ga för besökarnas säkerhet och de berättar att de själva var mycket rädda. De var oroliga 

för vad nästa besök av de bråkiga pojkarna skulle innebära eftersom de ”tog till knytnä-

varna”. De kände sig hotade: ”jag var väldigt orolig för vad händer imorgon. När de 

kommer nästa gång, ska de hämnas på mig nu?”. 

5.3.2 Attityd: bemöta alla lika utan förutfattade meningar  

För Linnea är det viktigt att bemöta alla besökare lika. Hon vill med andra ord förmedla 

en attityd av jämlikhet. På ett mindre bibliotek där man har en återkommande krets av 

besökare blir man lätt lite bekant med vissa av dem berättar Linnea. Det händer att man 

får en kaka eller blomma av någon ibland. Men det är viktigt att inte göra någon skill-

nad trots att man kanske känner att man kommer bättre överens med vissa, anser Lin-

nea. Sara är av samma åsikt och menar att om ett gäng tonåringar inte får sitta inne på 

småbarnsavdelningen så ska inte heller vuxna få göra det. Det är dessutom viktigt att 

bemöta besökarna utan förutfattade meningar anser Sara. När man försöker skapa en 

relation med de unga besökarna måste man bemöta dem med respekt, påpekar Sara. För 

Sara är det mycket viktigt att man inte bryr sig om rykten om vad någon besökare gjort 



 

 

32 

på andra platser tidigare: ”så länge vi inte har upplevt det så måste vi välkomna dem, vi 

kan inte portförbjuda någon, vi får inte göra det”. För även om de säkert gjort ”en jävla 

massa skit” så är det ju fortfarande barn och varje dag ska betraktas som en ny chans 

och möjlighet på Saras bibliotek. Det är alltså viktigt för Linnea och Sara att genom sin 

attityd förmedla att alla besökare är lika mycket värda och att ingen favoriseras eller 

särbehandlas. Alla besökare ska dessutom bemötas med en respektfull attityd.  

 

Som beskrivs vidare nedan anser informanterna att det viktigt att skapa relationer till 

besökarna. Men att skapa relationer till de unga besökarna handlar inte om att man ska 

bli deras kompis, poängterar både Sara och Tobias. Det handlar om att visa att man är 

en vänlig typ förklarar de. Det viktiga anser Sara är att ”skapa en annan relation än 

bibliotekarie - låntagare och vi bestämmer över dig”. Även Kristian nämner att han 

ogärna vill hamna i rollen som polis. Deras utsagor talar om en attityd av jämlikhet och 

att de inte vill uppfattas som maktutövare. I sitt förhållande till besökarna vill de genom 

sin attityd visa att de är vänligt inställda.  

 

5.3.3 Attityd: att ta barn på allvar och förstå människan bakom 
beteendet 

För Tobias är det viktigt att bemöta barn som självständiga individer. Genom sin attityd 

vill han förmedla att han ser de unga besökarna som självständiga individer som har rätt 

att tas på allvar. Det är alldeles för många vuxna som behandlar barn annorlunda än 

vuxna och det vill inte Tobias göra. I sin attityd vill Tobias visa att han tar dem på all-

var. Han tycker det är oerhört viktigt att lyssna på barnen även om de ställer en enkel 

fråga. Han säger att: ”jag vill verkligen ta dem på allvar, jag pratar i termer som de 

förstår”. När det uppstår en konfliktfylld situation löser Tobias den helst diplomatiskt. 

Han har inget behov av att känna att han har rätt utan tycker det är bättre att få besökar-

na att känna att det är de som har rätt. Om det uppstår ett bråk så löser Tobias problemet 

genom att skilja parterna åt ”och försöka lära dem leva livet på varsitt håll. Kanske inte 

gå in i situationen stenhårt och skapa rättfärdighet, för jag tror det är lite viktigt att 

barnen får lära sig leva sitt eget liv och att de får sin egen värdighet på något vis.” När 

en vuxen kommer och säger åt någon mobbare, så blir fortfarande den mobbade kvar i 

situationen som den mobbade, resonerar Tobias.  

 

Liksom Tobias vill Sara ta barnen på allvar och se dem som individer. Hon berättar att 

det kan hända att en tonåring ligger och sover i en soffa på barnavdelningen. Då måste 

man ”se till människan” och fundera över orsaken. Kanske har personen inte fått sova 

ordentligt hemma på natten och är jättetrött. I Saras attityd ligger en vilja att förstå män-

niskan bakom beteendet. Kanske känner personen att: “här är en plats man känner sig 

trygg, och där man faktiskt kan lägga sig och sova”. Det känns tråkigt att behöva för-

störa den känslan tycker Sara, men för de andra besökarnas skull måste man hitta andra 

lösningar som exempelvis att kontakta skolan och diskutera om de kan ha något vilo-

rum.    

 

Sara anser att alla vuxna har en skyldighet att ingripa vid misstanke om att ett barn mår 

dåligt. I hennes attityd ligger en ansvarskänsla gentemot barn och hon skulle själv inte 

kunna ignorera ett barn som mår dåligt. Vid ett tillfälle såg Sara en flicka som satt och 

grät på biblioteket. Det finns säkert många kollegor som inte hade velat lägga sig i me-

nar Sara, men själv valde hon att fråga om hon kunde hjälpa flickan på något sätt. Flick-

an ville dock inte ha någon hjälp eller kontakt, och Sara säger att då får hon givetvis 
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respektera det. I Saras attityd finns alltså även en respekt för det privata. Hon hänvisar 

till skolan som har en skyldighet att anmäla om de misstänker att någon far illa, men 

som bibliotekarie har hon själv inte någon sådan skyldighet. Det viktigaste för Sara är 

att de vet om att hon finns där om någon behöver något eller vill prata, att de vet att man 

är närvarande.  

 

I likhet med Sara är det i Emilias attityd viktigt att visa att hon finns för de unga besö-

karna om de skulle behöva hennes hjälp men samtidigt ha respekt för individen och inte 

tränga sig på. Under en period hade Emilias bibliotek besök av en flicka som inte ver-

kade må bra. Emilia såg aldrig henne skratta och upplevde henne som försiktig och ku-

vad. Hennes föräldrar besökte ibland biblioteket och uttalade sig misstänksamt och hårt 

angående flickan. Emilia och hennes kollegor kunde inte ignorera vad de såg och för-

sökte närma sig flickan och prata med henne. Deras attityd gav alltså upphov till ett be-

teende genom vilket de försökte förmedla att de fanns där om flickan skulle vilja ha 

hjälp.  

 

5.4 Beteende  

Nedan beskrivs de beteenden som visat sig i de intervjuades berättelser. Liksom i kapi-

tel 5.3 är tryggheten och lugnet en framträdande faktor i såväl attityden som beteendet 

hos informanterna. De delar som rör beteendet faller under följande kapitel. Hur erfa-

renhet och förberedelse får betydelse för beteendet förklaras under nästkommande 

stycke. Vidare beskriver informanterna att de lägger stor vikt vid att uppmärksamma 

varje enskild besökare i sitt beteende vilket berörs närmare under stycke 5.4.2.  

5.4.1 Beteende: erfarenhet och förberedelse i situationen 

På Saras, Tobias, Emilias och Kristians arbetsplats har man diskuterat och upprättat 

riktlinjer för hur man ska agera i olika situationer. Sara menar att det underlättar och gör 

att de “har lite bättre uppfattning om hur vi ska bemöta det nästa gång det händer nå-

gonting liknande”. Tobias har nytta av sina tidigare arbetslivserfarenheter och förklarar 

att han lärt sig av att alltid i förväg fundera över vad som kan hända under ett arbetspass 

och det har varit till stor hjälp för honom.  

 

Men det kan också vara svårt att i vissa situationer veta hur man ska agera. Om man ser 

någon förälder som verkar behandla sitt barn illa så vet man inte vad det kan få för kon-

sekvenser om man väljer att säga till berättar informanterna. Det beteende man väljer får 

följder och Tobias berättar att barnet kan komma att straffas när familjen sen kommer 

hem. Att säga ifrån eller kontakta föräldrarna kan således vara behäftat med en hel del 

funderingar: “man vet inte riktigt vad som hände innan de kom hit och vad som kommer 

att hända efter att de kommit hit” säger Tobias. Han berättar att många barn som är stö-

kiga på biblioteket har det mycket tufft hemma och det händer att han sett dem sitta och 

gråta någonstans utanför arbetstid. Tobias berättar att det bakom barnens fasad ibland 

kan finnas hårresande familjehistorier. Någon gång då de ringt hem till föräldrarna och 

berättat om att deras barn har uppträtt störande på biblioteket, så har barnen vid nästa 

besök haft blåmärken. Oavsett vad dessa blåmärken kommer av, så får bibliotekariens 

beteende i bemötandet konsekvenser, vilket är något som Tobias funderat över. Det är 

uppenbart att det inte alltid är ett självklart eller enkelt val vilket beteende som är att 

föredra i bemötandet av besökarna.  

 

Linnea och Nadja beskriver att de i stor utsträckning saknade erfarenhet och förberedel-
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se då de drabbades av problem på arbetsplatsen. Under en dag då några pojkar vid flera 

tillfällen uppträtt hotfullt mot personalen uppstod en turbulent och hotfull stämning. 

Linnea beskriver att hon inte visste vad hon skulle göra och i hopp om att få råd kontak-

tade hon pojkarnas skola. Rådet hon fick var att hon skulle ringa föräldrarna eller poli-

sen. Men Linnea kände en osäkerhet inför att ringa polisen, hon tyckte det skulle vara 

en alltför drastisk åtgärd. När personalen diskuterar händelsen dyker pojkarna återigen 

upp. Då en pojke uttrycker sig hånfullt mot en av Linneas kollegor blir Linnea “så för-

bannad”. Då Linnea bemöter pojkens påstående går pojken fram och ställer sig framför 

henne och uppmanar henne att slå på honom. Efteråt ångrar Linnea sitt beteende när hon 

blev arg. Men “hade någon sagt det till mig innan hur han var, men jag visste ju inte om 

att han reagerade så här. Alltså, lite förberedelse, så hade jag väl inte tagit det som jag 

gjorde” berättar hon. Pojken ifråga fick ibland utbrott som kunde vara våldsamma och 

Nadja berättar hur han slog till en av bibliotekets anställda på armen. Nadja och flera av 

hennes kollegor uppfattade situationen som mycket obehaglig och beslutet togs att ringa 

polisen. Efter denna händelse kände Nadja att “det här är ett barn som jag inte kan han-

tera. Så jag liksom bestämde mig för att jag går inte i konflikt med honom, jag gör inte 

det, det kan inte ingå i mitt jobb, och jag vill inte utsätta mig för den risken heller, för 

han var fruktansvärt stark”. Nadja väljer alltså efter denna händelse ett återhållsamt 

beteende som innebär att hon inte går i konflikt med pojken. Detta eftersom hon upple-

ver att det innebär en risk. Men också eftersom det inte kan ingå i hennes jobb. Vad 

Nadja säger tolkar jag som att hon trots allt inte är fullständigt säker på om konflikthan-

tering i den avsedda situationen ingår i hennes jobb, även om hon inte tror eller tycker 

att det borde göra det.  

 

Det Linnea beskriver vittnar om en osäkerhet inför vilket beteende hon ska välja. Efteråt 

ångrar hon sitt beteende, att hon blivit arg och bemött pojkens agerande med ilska. Hade 

hon haft lite förberedelse så hade hon inte agerat som hon gjorde. I stycke 5.4.3 beskrivs 

hur både Tobias och Kristian har liknande erfarenheter då de, efter att ha reagerat med 

ilska i en konfliktfylld situation, senare ångrat sig och mått dåligt över sitt beteende. 

Deras känslofyllda bemötande upplever jag har satt djupa spår hos dem alla, det är min-

nen som fastnat i deras medvetande och för Tobias och Kristian är det händelser som de 

beskriver ha påverkat hela deras fortsatta beteende i liknande situationer vilket beskrivs 

vidare nedan.  

 

5.4.2 Beteende: att se och uppmärksamma varje besökare  

 

“/D/et är ju det enda, nästan det enda sätt som vi har märkt här är framgångsrikt, det är 

när man får någon form av relation och att man liksom ”hejjar” och man vet vad de 

heter, man respekterar dem helt enkelt. De känner ju när man inte respekterar dem. Då 

blir det ju tio gånger värre.”                    (Emilia) 

 

Majoriteten av de intervjuade framhåller det som väsentligt att genom sitt beteende visa 

att de ser och uppmärksammar varje besökare. Detta visar de rent konkret genom att de 

i sitt bemötande alltid hälsar på barnen och ungdomarna. Emilia säger att det är viktigt 

att bygga relationer med de unga besökarna. Sara beskriver att ”man nickar åt dem” så 

att de vet att man finns där. Även Kristian, Tobias och Emilia talar om att skapa en rela-

tion till de besökande barnen. Genom att konkret bemöta varje besökande barn med ett 

“hej” får varje individ en bekräftelse på att bibliotekarien lagt märke till dem. Kristian 

berättar att de alltid får ett ”hej” på hans bibliotek ”oavsett hur trippade dom är”. Den 

första kontakten är avgörande tycker han, med sitt beteende kan han till besökaren för-
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medla att ”här finns det någon som är för mig [dig]”. Att redan i första mötet kunna 

visa att man är positivt inställd gör enligt Kristian att ”efter ett tag så börjar de ju mär-

ka att man är där för att hjälpa dem så att /../ de är välkomna, då blir det ju lättare”.  

 

Hur man genom sitt beteende kan skapa en fördjupad relation som ger positiva resultat 

kan Tobias vittna om. Han berättar om en kille som ofta var stökig. Men en dag uppstod 

en situation då Tobias och pojken började prata om ett ämne som intresserade pojken. 

Tobias satte sig ned tillsammans med killen och de inledde en längre diskussion. Vid 

tiden för intervjun hade de fortfarande en positiv relation och Tobias berättar att: “jag 

sprang på honom i klädbutiken och det var ett glatt hej och han visste ju vem jag var, 

det var lite kul att träffas igen. Man får ju lite förhållande till dem på det viset … Utan 

att märka det [skrattar] så får man ju ganska, en roll i deras liv på något vis.” Genom 

sitt beteende lyckades Tobias förmedla att han tog pojkens intresse på allvar och ägnade 

det tid och energi.   

 

Men alla möten är unika och bemötandet beror som sagts, alltid på minst två individer. 

Beteendet har sitt ursprung i en växelverkan dem emellan. Nadja beskriver ett liknande 

beteende som informanterna ovan: “när det kommer ungdomar så försöker jag göra 

mig ett ärende bort ungefär där de sitter för att ha ett positivt möte och säga hej och så 

där, att inte första kontakten är att skälla på dem.” Hon tycker att taktiken fungerat bra 

i mötet med barn och ungdomar men beskriver med besvikelse även undantag. Under 

den perioden då de hade problem med några stökiga pojkar på hennes bibliotek möttes 

hon bara av fientlighet av pojkarna när hon försökte hälsa.  

 

 

5.4.3 Beteende: att skapa en trygg miljö 

Som tidigare redovisats vill bibliotekarierna erbjuda en trygg miljö för besökarna. Då 

bibliotekarien ansvarar för biblioteket blir det också dennes uppgift att försöka upprätt-

hålla denna stämning genom sitt beteende. I stycke 5.3.1 beskrevs hur Tobias och Kris-

tian förespråkar en lugn attityd i yrkesidentiteten som barnbibliotekarie. Tobias attityd 

avspeglar sig tydligt i hans beteende då han beskriver hur han bemöter konflikter genom 

att viska eller vara mycket försiktig, eftersom han menar att man då överraskar gruppen 

och därmed gör dem lugnare. Tobias har dessutom märkt att han genom sitt beteende, 

de få gånger han blivit arg, kan skrämma människor, vilket aldrig varit hans mening. 

Även Kristian har erfarenheter av att ha brusat upp och blivit arg. Efteråt beskriver han 

hur han ångrade sig och grubblade konstant. Det enda han ville var att få träffa besöka-

ren i fråga och be om ursäkt. Dagen efter visade det sig dock att pojken grubblat lika 

mycket och också ville säga förlåt. Mötet gav Kristian en oerhörd lättnad.  

 

Emilia påpekar att det är viktigt med allmänna platser där man kan få känna sig trygg. 

Sara uppskattar lugnet men upplever också en ambivalens inför vilken atmosfär hon 

anser bör råda: det får inte bli för tyst på biblioteket, det måste vara spännande och kän-

nas levande att komma till biblioteket också. Vilken tolerans som ska råda finns det 

delade meningar om säger hon, vissa accepterar “stök och stim” medan andra föredrar 

att ha det helt tyst. Det är en “jättesvår balansgång”. Många barn och unga uppskattar 

lugnet på biblioteket och söker sig dit och Sara tycker att “det behövs sådana platser i 

samhället idag mer än någonsin.” Om det exempelvis sitter tio stycken tonåringar inne 

på bilderboksavdelningen så kan det väcka motstånd hos ett litet barn att gå in där för 

att hämta en bok, berättar Sara. Det finns ingen enkel lösning, men för att alla ska känna 

sig trygga måste hon som bibliotekarie ibland be tonåringarna att flytta till en annan del 
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av biblioteket där de inte skrämmer de mindre barnen. Rent konkret består hennes bete-

ende av att hon då resonerar med ungdomarna och förklarar för dem varför de måste 

flytta på sig. Genom sitt beteende försöker således Sara åstadkomma en lugn och trygg 

miljö för besökarna.  
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6. Slutsatser  

Mitt syfte har varit att utforska hur barn- och ungdomsbibliotekarier förhåller sig till och 

hanterar sociala problem som de möter i sitt yrke. Först då dessa problem blir syn-

liggjorda finns möjlighet till debatt och förändring. Min förhoppning är därför att med 

denna uppsats ge exempel på hur de intervjuade bibliotekarierna hanterar de problem de 

möter i kontakten med barn och unga, samt belysa den bakomliggande orsaken till deras 

handling. Utifrån intervjuerna är tanken att med hjälp av teorin belysa de identiteter 

bibliotekarierna tar sig i bemötandet av barn och unga. Efter en kortfattad återblick på 

tidigare forskning i ämnets, följer slutsatserna presenterade under respektive frågeställ-

ning.  

 

Som tidigare påpekats är forskning inom ämnet för uppsatsen inom norden obefintlig. I 

USA har de sociala problemens inverkan på bibliotekens barn- och ungdomsverksamhet 

uppmärksammats i något större utsträckning. Ett exempel är Mondowney bok Hold 

them in your heart som hänvisar till ett antal projekt med fokus på bibliotekariers han-

tering av ungdomar med sociala problem. Författaren hävdar att bibliotekarier i hög 

grad kan påverka utsatta barn och ungas förutsättningar i livet genom sin verksamhet.  

 

Med tanke på att forskning inom ämnet i norden saknas, uppmärksammar denna under-

sökning nya angelägenheter inom biblioteksvärlden. Resultatet tyder inte minst på att 

sociala problem hos unga är en realitet på svenska bibliotek och som i allra högsta grad 

inverkar på bibliotekariens yrkesvardag. Exempelvis tycks bristande erfarenhet och för-

beredelse skapa en osäkerhet och otrygghet i arbetet. De intervjuades strategier för han-

tering av socialt problematiska situationer, är till stor del präglad av personlighet och 

utformade av egna erfarenheter. Undersökningens resultat talar för att problemen behö-

ver synliggöras och utforskas vidare. 

 

 

  

1. Vilka identiteter och beståndsdelar av identiteter, hos de intervjuade biblioteka-

rierna blir synliga i relation till bemötandet av barn och unga?  

 

Det sociala arbetet anses vara en viktig beståndsdel i yrkesidentiteten hos samtliga in-

formanter. De problem som finns i samhället utanför betraktas även vara en realitet i 

folkbiblioteket vilket ger konsekvenser för bibliotekarien som av några informanter lik-

nas vid en socialarbetare. Genom analysen av resultatet framgår att det existerar en upp-

fattning av yrkesidentiteten som till stor del stämmer överens med Øroms socialarbetar-

identitet. I likhet med Øroms teori om denna identitet, anses olika gruppers behov som 

högst betydelsefulla. Att arbeta i ett så kallat utsatt område med många sociala problem 

innebär följaktligen att yrkesidentiteten anpassas efter detta. Analysen avslöjar att de 

sociala omständigheterna till och med kan ge yrket en meningsfull innebörd. Men ana-

lysen vittnar även om motsättningar inom yrkeskåren i förhållandet till sociala problem. 

Informanterna ger uttryck för att det finns bibliotekarier som inte vill inkludera hanter-

ingen av sociala problem i sin yrkesidentitet som bibliotekarier utan istället fokusera på 

litteraturen.  

 

Analysen av resultatet vittnar om att den yrkesrelaterade identiteten som barn- och ung-

domsbibliotekarie i stor utsträckning präglas av den individuella och personliga identi-

teten. Av en informant liknas yrket vid en mission. Den personliga identiteten är av stor 
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betydelse och det egna engagemanget och intresset är viktigt och beskrivs ha stort ut-

rymme. Inte minst beskrivs kännedom om barn- och ungdomslitteratur vara av största 

vikt vilket gör ett personligt intresse nödvändigt då det är på fritiden som böckerna mås-

te läsas. För att väcka intresse hos unga besökare krävs dessutom förmågan att sprida 

entusiasm kring bokens innehåll, vilket informanterna förklarar också fordrar ett person-

ligt intresse. I bemötandet av unga innebär den personligt präglade yrkesidentiteten vi-

dare att arbetet kan anpassas efter individen, de som uppskattar och känner sig manade, 

kan ha större ansvar för hanteringen av socialt problematiska situationer beskriver in-

formanterna.  

 

Resultatet av analysen pekar på erfarenhetens uppenbart stora betydelse för yrkesidenti-

teten. Informanterna vittnar om att yrkesidentiteten kan ha sitt ursprung och formas re-

dan i tidiga år. Olika beståndsdelar i en yrkesidentitet kan exempelvis ha sitt upphov i 

en egen otillfredsställd informationstörstande personlig identitet i barndomen. Hos en av 

informanterna har en sådan omständighet fått konsekvensen att vederbörande ser entusi-

asmerandet inför litteratur och information för barn som en viktig beståndsdel i sin yr-

kesidentitet.  

 

Ytterligare en identitet som framkommit genom analysen är föräldraridentiteten som 

beskrivs kunna aktualiseras i mötet med barn. De intervjuade berättar om att de själva 

och kollegor stundtals kan inta rollen som moders- eller fadersgestalt i förhållande till 

barn och unga i sin yrkesidentitet.  

 

2. Vilka attityder använder sig de intervjuade bibliotekarierna av i bemötandet av 

de sociala problem och konflikter i kontakten med besökande barn och unga?  

I de intervjuades attityder ligger en stark vilja att behandla alla lika vilket stämmer väl 

överens med bibliotekens grundläggande demokratiska värdegrund. Samtidigt påtalar de 

alla vikten av att se individens behov. Man skulle kunna säga att de som bibliotekarier 

delar en yrkesmässig attityd som innebär att bemöta besökarna jämlikt men efter behov. 

Exempelvis påpekar flera att samma regler gäller för vuxna som för barn, ingen ska 

särbehandlas. Bibliotekarierna har alltså i sitt bemötande en gemensam attityd som är 

starkt präglad av jämlikhetsvärderingar. Ett exempel är Kristian som påpekar att även 

drogpåverkade ska få ett ”hej” på hans bibliotek. Alla ska få känna sig välkomna. Ge-

nom analysen framkommer också attityden att alla ska bemötas utan förutfattade me-

ningar, alla ska få en likvärdig chans oavsett vad som hörsammats om personen innan. 

Alla ska bemötas med respekt. I denna attityd ligger en önskan om förståelse och vilja 

att se människan bakom ett beteende. Om någon ligger och sover i en soffa på bibliote-

ket anses det viktigt att se till orsaken för att försöka lösa problemet istället för att ”läxa 

upp” besökaren. Flera informanter beskriver att de i relationen till besökarna vill för-

medla att de är vänligt inställda och inte har något behov av att utöva makt. Genom sin 

attityd vill de förmedla en jämlik, förstående relation utan att vara auktoritativa.   

 

Genom analysen återfinns attityden att det är av grundläggande betydelse att ta barn och 

unga på allvar. Det anses i denna attityd vara av största vikt att betrakta barn och unga 

som självständiga individer vilket får konsekvenser för bemötandet. När det uppstår en 

konfliktfylld situation kan det leda till att man agerar diplomatiskt genom att skilja par-

terna åt. Detta förhållningssätt ger uttryck för en stark syn på barn och unga som själv-

ständiga, likvärdiga individer med egna viljor och rätt till ett eget liv.   

 

Som beskrivits ovan är det knappast förvånande att begreppet respekt är återkommande 
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i intervjuerna. Genom analysen är det påtagligt att det i alla informanters attityd ligger 

en vilja att visa alla besökare respekt. Även om åsikten finns att vuxna har en skyldighet 

att ingripa om ett barn misstänks fara illa
97

, så är det även viktigt att respektera indivi-

dens privatliv. Det är med andra ord i slutändan upp till besökaren om den vill ha biblio-

tekariens hjälp. Flera av de intervjuade beskriver att det viktigaste är att visa för besö-

karna att de finns till hands om någon skulle behöva deras hjälp.  

 

Genomgående återfinns genom analysen attityden av att kunna erbjuda en trygg miljö i 

biblioteket för besökarna. För några informanter resulterar denna uppfattning i att det är 

av vikt att kunna behålla en lugn attityd även i turbulenta och konfliktfyllda situationer 

vilket återspeglas i beteendet.  

 
 

3. Vilka beteenden använder sig de intervjuade bibliotekarierna av i hanteringen 

av de sociala problem och konflikter de bemöter i kontakten med barn och unga? 

 

Att skapa en positiv relation till de unga besökarna är ett medvetet och välanvänt bete-

ende bland de intervjuade bibliotekarierna. Ett konkret sätt att göra detta på är att hälsa 

på varje besökare. Merparten av de intervjuade använder detta tillvägagångssätt. Genom 

sitt beteende visar de att de uppmärksammar och känner igen barnen och konsekvensen 

beskrivs vara att det skapas en positiv relation mellan dem och besökarna. Några av 

informanterna påpekar att första mötet är viktigt för en fortsatt positiv relation. De in-

tervjuade vill genom sitt beteende få varje besökare att känna sig välkommen. Att be-

möta besökarna med igenkänning och att se varje individ kan sägas vara ett förebyg-

gande beteende eftersom det är ett kontinuerligt handlande och inget som enbart aktuali-

seras vid en akut situation.  

 

Några av de intervjuade bibliotekarierna berättar om exempel då de genom att sitta ned 

med en stökig besökare och ge dem tid och visa intresse, fått en bättre relation. När be-

sökaren och bibliotekarien fått denna fördjupade relation har besökaren uppträtt lugnare 

och varit mer positiv i sitt förhållningssätt till bibliotekarien i fortsättningen. Genom sitt 

beteende har de ägnat de stökiga besökarna tid och intresse vilket alltså förebyggt kon-

flikter.  

 

I intervjuerna omtalas dock en splittring i hur hög tolerans som bör råda i förhållande 

till stök och stim på biblioteket. Emilia påpekar att det är viktigt med allmänna platser 

där man kan få känna sig trygg. De intervjuade berättar att det finns de inom yrkeskåren 

som vill att biblioteket ska vara ett tyst rum, medan andra vill se biblioteket som en le-

vande plats och tillåta en hög ljudnivå. Detta påverkar bibliotekariens beteende vars 

uppgift det blir att upprätthålla arbetsplatsens vision. Om det sitter tio tonåringar på 

småbarnsavdelningen kan bibliotekarien bli tvungen att hänvisa dem till någon annan 

plats för att skapa en lugnare och tryggare miljö för de små barn som kanske vill kom-

ma åt bilderböckerna. Beteendet används alltså för att skapa förutsättningar för ett tryg-

gare rum.  

 

Liksom omtalats i det föregående stycket angående attityder, anses det vara betydelse-

fullt att bevara en lugn attityd. I en konfliktfylld situation förespråkar några av infor-
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 Som beskrivits i analysen finns en medvetenhet hos omtalad bibliotekarie att denna 

skyldighet dock inte är juridiskt bindande för folkbibliotekarier, utan endast en person-

lig uppfattning hos vederbörande.  
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manterna att kunna kontrollera sina känslor och inte brusa upp eller bli arg i mötet med 

besökarna. Det beteende de använder och anser fungera bäst i kontakten med unga är 

alltså kontroll av känslor och lugn istället för ilska i bemötandet av turbulenta och kon-

fliktfyllda situationer.  
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7. Diskussion 

Det är uppenbart att varje intervjuad bibliotekarie har en egen uppfattning av vad yrkes-

identiteten innebär, för dem själva men också generellt. De upplever och hanterar situa-

tioner olika, de har olika attityder och relationer till besökarna och till sitt yrke. Nedan 

följer en diskussion och jämförelse resultaten emellan med kopplingar till tidigare litte-

ratur, forskning och teori.  

7.1 Yrkesidentiteten och dess personliga prägel 

Anna Kåring Wagman är en av flera som påpekar att professionen skulle tjäna på en 

tydligare definition av vad som är yrkets kärna. I intervjuerna blir det tydligt att det rå-

der viss splittring i uppfattning av vad som borde utgöra kärnverksamheten i biblioteka-

rieyrket. Några av de intervjuade har utvecklat en stark övertygelse angående yrkets 

huvudsakliga beståndsdelar. Den sociala verksamheten värderas högt och folkbibliote-

kariens yrkesidentitet liknas vid en socialarbetare. Samtidigt är de medvetna om att inte 

alla delar denna uppfattning. I Øroms teori beskrivs hur socialarbetaridentiteten utveck-

lades under sjuttiotalet. I denna inriktning intar behovet hos brukarna en central del av 

verksamheten. Flera av de intervjuade omtalar att yrkesidentiteten måste anpassas efter 

omvärlden och de behov som råder. De anser att samhällets konflikter och problem även 

är synliga i det offentliga folkbiblioteket och att det som bibliotekarie blir nödvändigt 

att förhålla sig till dem i sin yrkesidentitet. Det påpekas också att allt fler unga med so-

ciala problem dyker upp på biblioteket och i det sociala behov som finns hos denna 

grupp återfinns en betydelsefull mening i yrkesidentiteten. Resultatet visar att de inter-

vjuade anser att det är viktigt att se även de utsattas behov. Också de som är drogpåver-

kade ska få ett ”hej” när de besöker biblioteket. Denna strategi innebär att överbrygga 

hinder och bemöta varje besökare utan förutfattade meningar. Resonemanget ligger nära 

vad JoAnn Mondowney förespråkar då hon menar att bibliotekspersonal bör eftersträva 

att minimera psykologisk och kulturell distans för att nå utsatta besökande barn och 

ungdomar.  

 

I Anderssons och Ekbergs uppsats visar resultatet att barnbibliotekarierna ofta är per-

sonligt engagerade och drivna av en mission i sitt yrke. Yrket tycks tillåta och i hög 

grad även uppmuntra individens personlighet och identitet. Författarna drar slutsatsen 

att den personliga identiteten ligger nära den yrkesrelaterade identiteten. I rapporten 

Biblioteken, bibliotekarien och professionen beskrivs hur bibliotekarier utanför sin ar-

betstid och på egen hand, bekostat vidareutbildningar de anser sig behöva för sin yrkes-

kompetens. Även analysen av denna studies resultat ger liknande signaler. Det finns 

uttalanden i intervjuerna som talar för att yrket kräver ett oerhört engagemang och ett 

personligt intresse eftersom yrket tar mycket av ens fritid i anspråk. Någon omtalar yr-

kesidentiteten som en mission. Samtliga av de intervjuade uttrycker också ett starkt en-

gagemang med en egen personlig prägel och intresse för sitt yrke. I bemötandet kan den 

personliga identiteten lyftas fram som en styrka och ge en större mångfald i servicen till 

besökarna anser flera av de intervjuade. De personliga erfarenheterna omtalas flitigt och 

anses vara av stor betydelse i det sociala arbetet. Resonemanget återspeglas bland annat 

i åsikten som värdesätter att olikheterna i en arbetsgrupp kan komplettera varandra. Om 

någon uppskattar hanteringen av sociala problem och den oroliga stämning som ibland 

råder kan arbetet överlåtas till vederbörande. 

Sundström beskriver hur Försäkringskassan har två huvudkompetenser, försäkrings-

kompetens och relationskompetens. Inom professionen finns alltså en problematisering 

och diskussion kring relationer och bemötande vilket borde skapa en viss förberedelse 
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och eftertanke kring olika tänkbara sociala scenarier. I analysen ovan berättar en infor-

mant att det talas mycket om att biblioteket är öppet för alla men aldrig om vad detta 

innebär för de yrkesverksamma. Den sociala kompetensen hos de intervjuade tycks 

bygga på till stor del personlig erfarenhet. Professionens tillåtande attityd kan knappast 

vara av ondo men att sakna diskussion och rådgivning kring bemötandet torde skapa en 

onödigt lång försöksprocess för verksamma inom bibliotekarieyrket. Ett par av infor-

manterna uttalar också en önskan om vidareutbildning i exempelvis konflikthantering 

eller pedagogik för att slippa gå ”den långa vägen”. Huruvida grundutbildningen ska 

tillhandahålla kurser inom socialt arbete låter jag vara osagt, att arbeta som bibliotekarie 

innebär inte att folkbibliotek är den enda arbetsplatsen och inte ens alla folkbibliotek ser 

likadana ut. Men ett synliggörande av de problem som onekligen finns skulle antagligen 

kunna ge näring åt mångas röster och dessutom skapa viss förberedelse.  

 

Men hur påverkar denna splittring i synen på yrkesrollen de professionella utövarna? En 

tanke som slår mig är att den vaga definitionen utav yrket som exempelvis Kåring 

Wagman hänvisar till, ger individen stor frihet men lämnar också många frågor och be-

slut till den enskilda individen. Utan någon formell utbildning i bemötande förblir hand-

lingen bibliotekariens eget problem att lösa. Och om vi förlitar oss till Juul och Jensen 

är relationen mellan vuxen och barn idag minst sagt komplicerad och konfliktfylld. 

Många inom berörda yrken känner stor osäkerhet i förhållandet till barn och då ska det 

nämnas att författarnas främsta fokus är skolvärlden där pedagogik och sociala ämnen 

trots allt berörs i stor omfattning till skillnad från inom bibliotekarievärlden. Med så stor 

förlitan på den personliga identiteten lämnas bibliotekarien med stora möjligheter men 

också med stora och kanske svåra beslutsituationer. En fråga som slår är mig är om vis-

sa identiteter kanske aktualiseras på grund av att yrkesidentiteten inte tillhandahåller 

tillräckligt med vägledning för hur en situation ska hanteras. Kan detta vara en anled-

ning till att en föräldraridentitet ibland lockas fram i bemötandet av besökande barn? 

Juul och Jensen menar att det hör till människans natur att falla tillbaka på beteenden 

som är välbekanta och tidigare visat sig vara gångbara i nya otrygga situationer.  

 

7.2 Bemötandets konst 

Analysen av resultatet visar att bemötandets konst i vissa situationer kan vara svår att 

hantera, det finns inga på förhand givna lösningar och beslut kan behöva göras i det 

direkta ögonblicket. Som Hall påpekar skiljer sig alla möten åt. Det beteende som bibli-

otekarien väljer att bemöta situationen med, ger följaktligen konsekvenser. I resultatet 

beskrivs hur stökiga barn, vars föräldrar bibliotekspersonalen kontaktat, senare dykt upp 

med blåmärken. Generellt uppfattar jag att de som har mer erfarenhet av socialt arbete i 

sitt tidigare arbetsliv, men också av sociala problem på biblioteket, är de som verkar 

känna mest trygghet och säkerhet inför problematiska situationer. Dessa bibliotekarier 

verkar i större utsträckning uppleva att de kan hantera de situationer som uppstår. Detta 

uttrycks också medvetet av informanterna som säger sig ha stor nytta av tidigare yrken 

och erfarenheter. En artikel i Biblioteksbladet från 2007 ger ytterligare tyngd åt förbere-

delsens betydelse.
98

 Under rubriken ”Handledning i bemötande stärker personalen” be-

skrivs hur Vårby biblioteks personal får månadsvis handledning i bemötande av en be-

teendevetare och psykoterapeut. Tillsammans diskuterar de hur de ska hantera bemö-

tandet som stundtals kan vara mycket krävande i det välbesökta biblioteket. Många be-

sökare är ungdomar och ljudnivån beskrivs ibland bli mycket hög. Personalen beskriver 
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 (Hela detta nummer utgår från temat bemötande). Zorn, Henriette (2007) ”Handle-

dande i bemötande stärker personalen”. Biblioteksbladet. Nr 5. Sid 6-8.  
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ett positivt resultat som gjort dem tryggare i sitt yrke. Detta faktum styrker uppfattning-

en att förberedelse är av avgörande betydelse för upplevelsen och hanteringen av kon-

fliktfyllda situationer. 

 

Analysen av resultatet tyder alltså på att erfarenhet ger trygghet men tycks även bekräfta 

det motsatta förhållandet, att avsaknad av erfarenhet kan ge upphov till obehag och osä-

kerhet inför socialt problematiska situationer. Att handla utan förberedelse och därmed 

agera direkt, i stundens hetta, har för några av informanterna inneburit att de reagerat 

känslosamt och med ilska i sitt beteende. Denna omständighet har vidare inneburit att 

de efteråt känt skuld, farit illa och ångrat sitt beteende. Att möta en situation utan förbe-

redelse måste innebära att agera endast med sin egen erfarenhet och känsla som grund, 

om inte yrkesidentiteten bidragit med riktlinjer vilar beteendet helt på den enskilda per-

sonliga identiteten.  

 

Vad kan det få för konsekvenser om professionen bortser från den sociala problemati-

ken som informanterna vittnar om? Att bemöta alla de skiftande situationer som före-

kommer på ett bibliotek kan onekligen inte behärskas genom ett enkel knep. Carlander 

anser det vara en rättighet att få tillgång till rätt handledning och utbildning för att kun-

na få känna sig trygg i människovårdande yrke. Jag anser att det borde vara en rättighet 

att få känna sig trygg i sin yrkesvardag oavsett yrke. Hur detta rent konkret ska möjlig-

göras i bibliotekariens fall har jag inga direkta svar på, men enligt vad analysen visar, 

borde det underlätta med en diskussion och ett erfarenhetsutbyte bibliotekarier emellan 

angående bemötande i svårhanterade situationer. Carlander beskriver hur en undersök-

ning visat att personal som saknar handledning och blir utsatta för exempelvis kränk-

ningar eller nedvärderande kommentarer i mötet med andra människor, kan leda till att 

de upplever en uppgivenhet inför arbetet. Det finns även en ökad risk för utbrändhet. 

”Brist på verklig kunskap verkar därför vara en viktig faktor för stress och otrygghet på 

arbetsplatsen.”
99

 Carlander beskriver vidare hur konsekvensen av brist på kunskap kan 

leda till att den professionella aktören drar sig undan situationer och möten, eftersom de 

inger oro som bottnar i rädsla. Det faktum att det okända kan skapa rädsla är inget okänt 

fenomen. Att bemöta nya människor innebär alltid nya situationer som inte går att förut-

säga.  

   

Liksom Sundström och Carlander tror jag inte bemötandets konst är en medfödd förmå-

ga. Inte heller social kompetens är något man har från födseln, till ordet kompetens na-

tur hör att det är något som lärs in genom kunskap och erfarenhet. Att biblioteket i sann 

demokratisk anda vill välkomna och locka till sig fler besökare är ingen nyhet. Men hur 

ska vi kunna bemöta alla dessa skilda gruppers behov om vi väljer att bortse från bemö-

tandet av dem? Informationshantering i all ära men om bibliotekarie och besökare inte 

förstår varandra räcker expertkunskaper i informationssökning inte långt. Den demokra-

tiska värdegrund som biblioteket vilar på innebär att kunna förmedla fri information till 

alla medborgare, men borde inte förmedlingen värderas lika mycket som tillgången i 

sig? Utan förmedling blir inte informationen mycket värd.    

 

7.3 Barn- och ungdomsbibliotekarien - ett kall?  

Analysen av resultatet talar som sagt för att yrkesidentiteten som barn- och ungdoms-

bibliotekarie kräver stort personligt engagemang och även tar ens fritid i anspråk. Är det 

rimligt att ett yrke på tjugohundratalet ska behöva innebära obetalt arbete? Detta faktum 
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skulle i så fall få konsekvensen att inte alla har möjlighet att ingå i professionen. Det 

borde finnas ett stort antal människor som inte har någon tid utöver de åtta timmar per 

dag en heltidstjänst innebär, att ägna åt arbetet på grund av deras privata situation. För 

den som har ett så stort intresse och engagemang för sitt yrke att den vill ägna det tid 

även på sin fritid, är det bara att gratulera. Men när det handlar om att obetalt arbete 

krävs för att kunna fullgöra sig de kompetenser som behövs i det dagliga arbetet är det i 

mina ögon något som inte står rätt till. När den lediga tiden inte längre är fri att be-

stämma över för den enskilda individen, då har det professionella yrket alltmer börjat 

likna vad sjuksköterske- eller läraryrket tidigare varit, det har börjat anta formen av ett 

kall. Denna och andra nämnda studier pekar på att det finns många bibliotekarier som 

tillägnar sig kunskap och kompetens på egen hand och utanför arbetstid eftersom de inte 

anser sig ha tid för detta under arbetstid. I Andersson och Ekbergs studie ljuder samma 

varningsklocka. Den stora entusiasm och det stora antal böcker som ska kunna förmed-

las till barnen gör att man måste tillägna sig böckernas innehåll på fritiden. De beskriver 

dessutom hur det starka fokuset på besökarnas välmående, gör att barn- och ungdoms-

bibliotekarierna blir sämre yrkesstrateger.  

 

Ingen har kunnat undgå sjuksköterskornas krav på en uppvärdering av yrkets status och 

höjda löner. Men varför är det så tyst från bibliotekariekåren? Den akademiska utbild-

ningstiden är i stort sett densamma med mångåriga återbetalningar av studielån som 

följd. Sätter i själva verket det stora personliga intresset och engagemanget käppar i 

hjulet för en uppvärdering av yrkets status? Liksom flera andra studier visat, tyder den-

na uppsats analys på en mycket nöjd yrkesprofession. De intervjuade är nöjda med sitt 

yrke och uttrycker glädje över sitt yrkesval. Det är förvisso glädjande men innebär det 

att man även är nöjd med yrkets status och lön?  

 

 

 

7.4 Fortsatt forskning  

I det initiala skedet hade denna uppsats en annorlunda utgångspunkt som rörde barn- 

och ungdomsbibliotekariers kännedom om juridiska rättigheter och skyldigheter vid 

socialt problematiska situationer. Min erfarenhet talade för att okunnigheten var 

stor angående vad man som bibliotekarie får och inte får göra. Vid flertalet tillfällen har 

jag mött kollegor som liksom jag själv känt en ovisshet inför sina rättigheter och skyl-

digheter exempelvis i samband med bråk; får man köra ut ett bråkigt barn från bibliote-

ket? En av informanterna i denna undersökning berättar att de på hennes bibliotek tagit 

reda på sina rättigheter vilket hon tycker varit till stor nytta. En vidare undersökning om 

bibliotekariers faktiska kännedom om sina rättigheter tror jag skulle kunna vara av stort 

värde. Om yrkeskåren saknar kännedom om sina rättigheter borde detta faktum öka den 

osäkerhet som denna undersöknings resultat tyder på. Ett ökat synliggörande av pro-

blemen är i så fall av högsta vikt för att en förändring ska kunna äga rum.   

 

Ytterligare ett intressant undersökningsområde är samarbetet mellan bibliotekarier och 

andra yrkesgrupper och dess resultat.  Min egen erfarenhet talar för att ett samarbete 

med exempelvis socialtjänst och fritidspedagoger kan vara värdefullt i biblioteksverk-

samheten. Men hur fungerar samarbetet på svenska folkbibliotek? Kan samarbete med 

exempelvis polis och skola ge en ökad trygghet för bibliotekarier?  
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Sammanfattning  

Idag är biblioteket inte enbart en utlåningscentral för böcker utan beskrivs lika ofta vara 

en mötesplats. Detta faktum medför att en bredare skara besökare lockas. Under ett vi-

kariat som barn- och ungdomsbibliotekarie fick jag möjligheten att följa den dagliga 

verksamheten på bibliotekets barn- och ungdomsavdelning. Under denna period förbluf-

fades jag yrkets sociala karaktär. Den nära kontakten med barnen innebar att jag fick ta 

del av barnens liv, vardag, glädje men också bekymmer. Biblioteket var beläget i ett 

område med sociala problem och detta avspeglades även i biblioteket.  

 

Flertalet författare har uppmärksammat bibliotekarieyrkets mångfasetterade karaktär 

och behovet av flerfaldiga kompetenser. Karin Sundström efterlyser en uppvärdering av 

bemötandets konst inom professionen och jämför med Försäkringskassan som beskriver 

sig ha två huvudkompetenser: försäkringskompetens och relationskompetens.    

 
Mitt syfte med uppsatsen har varit att utforska hur barn- och ungdomsbibliotekarier för-

håller sig till och hanterar sociala problem som de möter i sitt yrke. Genom att syn-

liggöra dessa problem har min förhoppning varit att skapa en större förståelse för biblio-

tekariens identitet i förhållande till de problem hon/han möter i den sociala kontakten 

med barn och ungdomar. De frågeställningar jag utarbetat för att besvara syftet lyder 

som följer: Vilka identiteter och beståndsdelar av identiteter, hos de intervjuade biblio-

tekarierna blir synliga i relation till bemötandet av barn och unga? Vilka attityder an-

vänder sig bibliotekarierna av i hanteringen av de sociala problem och konflikter de 

möter i kontakten med barn och unga? Samt vilka beteenden använder sig bibliotekari-

erna av i hanteringen av de sociala problem och konflikter de möter i kontakten med 

barn och unga?  

 

 

För att besvara beskrivna frågeställningar har jag använt mig av kvalitativa intervjuer 

med sex barn- och ungdomsbibliotekarier. Empirin har sedan analyserats med utgångs-

punkt i en modell rörande bemötandets konst, där begreppen identitet, beteende och 

attityd är centrala. De teoretiska utgångspunkterna har sitt ursprung i Karin Sundströms, 

Stina Halls och Per Echeverris förklaring av begreppet bemötande. När det gäller identi-

tet har jag hämtat inspiration från Kåre Heggens teori kring personlig och professionell 

identitet. Även Jan Trost och Irene Levins text har haft visst inflytande i det teoretiska 

resonemanget kring identitet.  

 

Resultatredovisningen och analysen har kategoriserats enligt modellens begrepp och 

vidare efter de karaktärsdrag som framkommit i intervjuerna. Framför allt har den per-

sonliga identiteten och erfarenheten visat sig ha stort inflytande på de intervjuades yr-

kesidentitet. Likaså värderas den sociala kompetensen högt. Informanterna vittnar dock 

om en splittring inom yrkeskåren i synen på vad den professionella identiteten som 

barn- och ungdomsbibliotekarie innebär. Ett par informanter menar att man är lite av en 

socialarbetare i yrket som folkbibliotekarie. Men de finns också de som inte delar denna 

uppfattning.  

 

Att vara förberedd inför socialt problematiska situationer anser informanterna vara av 

avsevärd betydelse för bemötandet. Jag uppfattar att de som främst känner osäkerhet 

inför bemötandet av socialt problematiska situationer är de som saknar någon större 

erfarenhet av dylika situationer. Ett beteende som genomgående används för att skapa 
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positiva relationer har visat sig vara att uppmärksamma alla unga besökare. På detta sätt 

önskar man visa att man finns till hands.  

 

De funderingar som bland annat väckts hos mig i förhållande till materialet är huruvida 

den stora betydelse som den personliga identiteten visat sig har för yrkesidentiteten, 

lämnar den enskilda yrkesutövaren med stora möjligheter men också svåra beslut. Följ-

den av den stora personliga friheten lämnar troligtvis bibliotekarien med många frågor 

att själv finna lösningar på.     
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Bilaga 1:  

Intervjuguide 

 
INLEDNING: 

 
- Hur länge har du arbetat som barn- och ungdomsbibliotekarie? 

 
- Trivs du med ditt jobb och varför? 

 
- Vad tycker du är viktigt att sträva efter i arbetet / dina mål? 

 

- Hur tycker du att utbildningen ser ut i förhållande till den praktiska 
yrkesrollen? 

 
- Vad betyder yrkesetik för dig i Barn- och ungdomsbibliotekarieyr-

ket?  
 

- Vilka kompetenser anser du vara viktiga för en barn- och ungdoms-
bibliotekarie?  

 
- Känner du  att du kliver ur din yrkesroll när du går hem för dagen? 

 
- Hur nära upplever du att din yrkesidentitet ligger din egna person? 

Är det olika roller eller är yrket som en del av din personlighet?   

 

 

- Vilka specifika egenskaper/kompetens behövs i just den sociala de-

len av yrket? 
 

- Hur skulle du beskriva att den sociala delen av ditt yrke ser ut? 
(arbetsuppgifter osv) 

 

- Hur skaffar man sig sådan kompetens? 
 

- Känner du att du har tillräckligt med stöd och verktyg i arbetet för  

att kunna hantera den sociala delen av yrkesrollen? 

 

 

- Hur upplever du den sociala kontakten med barnen? 
 

- Upplever du några problem i den sociala delen av yrket och vad kan 
dessa sociala problem i så fall handla om? 
(exemplifiera sociala problem, bråk, stök, barn som far illa, mobbing osv) 
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- Hur upplever du de här problemen? 

 
- Hur agerar du när sådana här problem uppstår?  

Har du någon uttänkt strategi för hur du handlar (eller sker det t.ex. 
på impuls)? 

 

- Finns det riktlinjer på din arbetsplats för att hantera liknande pro-
blem? 

 
- Känner du att du får tillräckligt med stöd och verktyg från arbets-

platsen för att kunna hantera liknande problem? 
 

- Hur ser du på de här problemen i förhållande till ditt yrke? Vad bor-
de eller borde inte ingå i dina yrkesuppgifter? 

 

 
 

- Kan du beskriva en specifik socialt problematisk situation? 
 

- Hur hanterade du denna situationen? 
 

- Hur kändes det efteråt? Är du nöjd med hur du handlade eller öns-

kar du att du hade kunnat agera annorlunda och i så fall hur?  
 

- Hur upplever du att de här problemen påverkar din yrkessituation 
och ditt liv i övrigt? 

 
- Skulle något kunna göras annorlunda och i så fall vad och hur? 

(tex utbildningen, vidareutbildningar, stöd yrkesplats) 
 

 

 
AVRUNDNING: 

 
 

-Något att tillägga? 
 

 

 

 


