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1 Inledning 
 

”Har man varit på biblioteket tidigare är det lättare att komma igen” 
    (Annelie, deltagare i Grupp A) 
 
Att från folkbibliotekets sida kunna hjälpa och stödja föräldrar genom att visa vad biblioteket 
kan erbjuda och att informera om barnets språkliga utveckling är ett sätt för folkbiblioteket att 
fungera som resurs för samhället och för dem som bor där. Vårt inledande citat från en av 
våra intervjuer belyser hur viktigt det är med bibliotekets uppsökande verksamhet. Att prata, 
rimma, ramsa och läsa för och med sitt barn skapar god kontakt mellan förälder och barn och 
lägger grunden till att barnet får ett eget språk som ger det goda förutsättningar för framtiden, 
både när det gäller skolgång och att kunna nyttja sina demokratiska rättigheter. Viktigt är 
också att man som förälder känner sig trygg i sin föräldraroll. 
 
I vår undersökning har vi valt att se på den verksamhet där folkbiblioteket samarbetar med 
barnavårdscentralen för att nå ut till nyblivna föräldrar och därigenom presentera sina 
”tjänster”, nämligen, att upplysa nyblivna föräldrar vad biblioteket kan erbjuda dem och deras 
barn, att visa att biblioteket finns och är till för dem redan från det att barnet är nyfött. Denna 
verksamhet är viktig då barnbibliotekarien har en chans att informera om barnets 
språkutveckling och vikten av att läsa, sjunga och prata med sitt barn. Detta är också ett av få 
tillfällen i biblioteksverksamheten där man har möjlighet att nå ut med sitt budskap både till 
vuxna användare och så kallade icke-användare1.  
 
Många småbarnsföräldrar är redan vana biblioteksanvändare och för dem fungerar biblioteket 
som en naturlig del i vardagen, men för de nyblivna föräldrar som inte är vana 
biblioteksbesökare kan biblioteksträffen som anordnas via biblioteket och BVC 2 vara en bra 
introduktion till biblioteket och dess verksamheter. Detta ställer naturligtvis krav på 
barnbibliotekarien. Det är viktigt att det blir ett positivt och givande möte mellan bibliotek 
och förälder som väcker intresset att fortsätta komma till biblioteket tillsammans med sitt 
barn. 
 
Vi vill genom den här studien lyssna på föräldrarna för att ta reda på vad för information de 
själva uppfattar att de är i behov av som nyblivna föräldrar. Bibliotekets roll och funktion är 
att ge service till kommunens invånare som till stor del består av föräldrar. Vi tycker att det är 
viktigt att från bland annat bibliotekets sida möta de behov som uppstår i och med den nya 
föräldrarollen, och ett naturligt sätt att göra det är genom att fråga småbarnsföräldrarna hur de 
uppfattar sitt behov av information. Under vår utbildning vid Bibliotekshögskolan i Borås 
blev vi uppmärksammade på hur viktigt barnbibliotekariens arbete är ute på folkbiblioteken. 
Vårt val av ämne till uppsats växte fram då vi i delkursen Barn och medier gjorde ett arbete 
om folkbibliotekets metoder för att väcka lust till berättelser hos barn. Tanken att på något sätt 
närmare undersöka någon metod som barnbibliotekarien använder sig av väcktes. 
Folkbibliotekens samarbete med BVC har funnits under en längre tid (Passa upp, passa, passa 

                                                 
1Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen har i sin undersökning valt att avgränsa två grupper av icke-användare 
för att få en mer nyanserad bild av användningen av bibliotek. Dels de personer som inte har använt biblioteket 
under de tre senaste åren och dels de personer som använder biblioteket mindre än en gång per år. (Gør 
biblioteket en forskel?, 2000, s. 43) Vi har utifrån deras resonemang valt den sistnämnda kategorin för att 
definiera icke-användare i vår undersökning, alltså som personer som använder bibliotek mindre än en gång per 
år. Användare är alltså personer som använder biblioteket oftare än en gång per år. 
2 Barnavårdscentral, grundläggande enhet inom barnhälsovård. (NE 1990) 
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vidare?, 1982, s. 20) men det finns inte mycket skrivet om det. Eftersom föräldrar är en stor 
del av kommunens invånare och en betydelsefull målgrupp för biblioteket föll vårt val på 
barnbibliotekariens biblioteksträff med föräldragruppen3 genom samarbetet med BVC. 
 
För att nå föräldrar och de små barnen krävs ett väl fungerande samarbete mellan bibliotek 
och BVC där föräldrar och barn är i centrum. Vår tanke är att titta närmare på denna 
verksamhet, och att fokusera på föräldrarna i föräldragrupperna och deras behov. Det är en 
stor omställning i livet att första gången bli förälder. Man ansvarar inte längre bara för sig 
själv utan har också ansvar för en annan person. Detta väcker naturligtvis en mängd känslor 
och frågor och då är föräldragrupperna en väg att få ventilera de funderingar man har. 
Samvaron med andra föräldrar i samma situation kanske löser många av de frågor som 
uppstår men samtidigt kan det ge idéer och nya funderingar kring rollen som förälder – 
kanske kring barnets språk. Föräldraträffarna som BVC ordnar sker under barnets första 
levnadsår. Vi har en känsla av att biblioteken efter den första kontakten via BVC ”tappar” 
många barn och föräldrar som biblioteksbesökare under småbarnsåren. 
 
En annan viktig uppgift för biblioteket är att stödja föräldrarna med information och kunskap 
om barnets språk så att föräldrarna kan fungera som en länk för att barnet ska få den 
språkstimulans som krävs för att utvecklas till en god läsare, och själv så småningom kunna ta 
till sig och tillgodogöra sig information i skolan och som samhällsmedborgare. Susanna 
Ekström är litteraturpedagog och författare och verksam vid Lärarhögskolan i Stockholm. 
Hon är flitigt anlitad till föreläsningar och projekt som rör barn och läsning. Under en 
föreläsning, som också var en inspirationsträff för personalen i förskoleklasserna i en 
kommun i Mellansverige för ett samarbetsprojekt med en gåvobok för 6-åringar, avslutade 
Susanna Ekström med att beskriva hur små barn blir goda läsare. Hon menar bland annat att 
barn som är flitiga biblioteksbesökare och barn som ser människor omkring sig som läser har 
större chans till att bli framtida läsare och Susanna Ekström tog i detta sammanhang också 
upp begreppet ”litterär amning”, där hon syftar på barn som från tidig ålder ser människor 
som läser och njuter av att läsa. 
 
Vi tror att en förutsättning för att barn ska bli goda läsare är att deras föräldrar fungerar som 
aktiva förmedlare, vilket kräver kunskap och stöd som bland annat biblioteket kan medverka 
till. Med litterär amning menar vi att språket och tillgången till information finns som en 
naturlig del i föräldrarnas och barnets vardag under hela livet. Om samarbetet utvecklas 
ytterligare, kanske genom att man ”behovsanpassar” det utifrån föräldrarnas synpunkter, kan 
det innebära att barn och föräldrar känner sig mer hemma på biblioteket, har kunskap om 
tjänster och bestånd och därmed har lättare för att hitta tillbaka och bli vana användare. 
 
Vi ser biblioteket som en resurs för det informationsbehov vi tror föräldrar har och vi tror att 
det finns utrymme för att bygga upp en kontinuerlig kontakt med föräldrar och barn under 
barnets småbarnsår. Vi menar att det kan leda till fler välinformerade föräldrar, fler 
språkstimulerade barn och fler biblioteksbesökare i framtiden. 
                                                 
3 Föräldrautbildning bedrivs genom diskussioner med och råd till föräldrarna, under barnets första år, bland 
annat i form av samtalsgrupper under en sjuksköterskas ledning. Viktiga frågor är till exempel barns kost, 
hygien, infektioner, beteende i olika åldrar samt föräldraskap och förebyggande av olycksfall. En annan viktig 
del av barnhälsovården är att arbeta för en god och hälsobefrämjande barnmiljö . (NE 1990) 
I Statens offentliga utredningar SOU 1997:161, Betänkande om föräldrautbildning, har vi hämtat följande 
definition av begreppet föräldrautbildning: 
- begreppet föräldrautbildning står för kunskapsförmedling, kontakt och gemenskap i vid bemärkelse. Utredarna 
menar att begreppet har funnits under snart 20 år nu är etablerat som ett samlingsnamn för en bred verksamhet 
som handlar om att förstärka föräldrarnas kompetens i föräldraskapet. 
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1.1 Syfte och problemformulering 
 
Mot bakgrund av det samarbete som finns mellan bibliotek och barnavårdscentraler i Västra 
Götalandsregionen är syftet med vår uppsats att belysa hur småbarnsföräldrars4 
informationsbehov ser ut i deras nya roll som föräldrar. Vi vill också se på barnbibliotekariers 
intentioner med biblioteksträffar då föräldragrupper kommer i kontakt med biblioteket, och 
hur det som biblioteken erbjuder svarar mot föräldrarnas behov av information.  
 
De frågeställningar vi utgår från är: 

• Hur arbetar barnbibliotekarien med föräldragrupper? 
• Vilken information får föräldragrupper från barnbibliotekarien? 
• Vilka behov av information anser småbarnsföräldrar att de har som 

nyblivna föräldrar? 
• Vilka källor använder småbarnsföräldrar för att tillfredsställa sitt 

informationsbehov? 
• Hur uppfattar småbarnsföräldrar informationen de får från 

barnbibliotekarien? 
 
Vi tror att studien kan lyfta fram intressanta resonemang om verksamheten och möjligen 
väcka nya tankar om behov och metoder. 
 

1.2 Avgränsningar 
 
I studien ingår två kommuner i Västra Götaland, en industrikommun och en medelstor stad. 
Vi var intresserade av att få synpunkter från ett par bibliotek i Västra Götalandsregionen, inte 
att göra en jämförande studie. Vi valde dock kommuner från samma region eftersom 
biblioteken då hör till samma regionbibliotek – Västra Götalands regionbibliotek, vilket 
innebär att de undersökta biblioteken har samma stöd och att till exempel gåvoboken bekostas 
av regionen. 
 
Vi har valt att fördjupa oss i föräldrarnas erfarenheter och åsikter kring informationsbehov, 
informationsbeteende och kontakt med bibliotek. Vi är intresserade av att få föräldrarnas 
tankar om det informationsbehov som uppstod i samband med att deras roll som 
småbarnsföräldrar och deras uppfattning om hur och var de fick detta informationsbehov 
tillfredsställt. Vi är också intresserade av att få barnbibliotekariernas tankar och åsikter om 
samarbetet med föräldragruppsverksamheten och BVC. Vi har valt att inte intervjua BVC-
sköterskor, trots att det hade varit intressant för vår studie. Vårt val grundas på att studiens 
omfång hade blivit alltför stor och att det tidigare skrivits en magisteruppsats om samarbetet 
mellan BVC och bibliotek, ABC på BVC – hur fungerar de’? (Holmfors, 2000). 
 

1.3 Disposition 
 
                                                 
4 Med småbarnsföräldrar avser vi nyblivna föräldrar samt föräldrar till barn upp till cirka 5 år. I uppsatsen har vi 
använt oss av båda dessa begrepp men menar att de i detta sammanhang är liktydiga. Ofta gäller resonemanget 
implicit förstagångsföräldrar. 
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I det inledande kapitlet ger vi en bakgrund till vårt val av uppsatsämne och beskriver vårt 
syfte samt presenterar de frågeställningar vi använder oss av. I kapitel 2 beskriver vi de 
metoder vi använder oss av för att besvara vår frågeställning. Vi använder oss av 
fokusgruppintervjuer för att nå fram till småbarnsföräldrarnas informationsbehov och hur de 
söker information. Vi deltar vid biblioteksträffar, som vi redovisar som studiebesök, dels för 
att få kontakt med föräldragrupper och dels för att få en kontext inför fokusgruppintervjuerna. 
Studiebesöken ökar dessutom vår förförståelse inför intervjuer med två barnbibliotekarier om 
arbetet med föräldragrupper.   
 
I kapitel 3 ger vi en bakgrund till samarbetet mellan folkbibliotek och BVC för att sätta vår 
egen undersökning i ett större sammanhang. Vi tar också upp några exempel på hur 
samarbetet kan se ut. Då vår undersökning är gjord i Västra Götaland redogör vi också för 
Regionbibliotekets roll och uppgift för att främja samarbetet mellan folkbibliotek och BVC i 
regionen, där vår undersökning visar hur bibliotekarierna arbetar med föräldragrupper på det 
lokala planet.  
 
I kapitel 4 redogör vi för den tidigare forskning och litteratur som vi anser är relevant i 
förhållande till vår studie. Vi inleder med att ta upp begrepp som information, informa-
tionsbehov, informationssökningsbeteende, informationskällor och barriärer då de är tätt 
förknippade med varandra och utgör kärnan för forskning kring olika gruppers 
informationsbehov. Vi fortsätter sedan med begreppet informationssökning i vardagen 
och väljer denna inriktning eftersom småbarnsföräldrars informationssökning kan ses utifrån 
detta forskningsområde. Från denna forskning tar vi upp McKenzie som forskat kring 
tvillingföräldrars informationsbehov och Nicholas och Marden som undersökt 
småbarnsföräldrars informationsbehov. För att ge ytterligare kontext till föräldragrupper i 
stort redogör vi för två magisteruppsatser, där den ena ser på samarbetet mellan folkbibliotek 
och BVC, och den andra visar föräldrars syn på föräldragruppsverksamhet.  
 
I kapitel 5 tar vi upp Wilsons teori om informationsbehov och den modell han presenterade 
1981 och som vi valt att använda i vår undersökning som teoretisk ansats då den lägger stor 
vikt vid människors kontext vid informationssökning. Vi beskriver också Block och Lagbergs 
modell över informationskällor då vi använder oss av den för att åskådliggöra de källor 
informanterna i vår studie använder sig av.  
 
I kapitel 6 redovisar vi vår empiri och analys. Vi inleder med att redogöra för studiebesöken 
och våra reflektioner från dessa då de visar bibliotekariens arbete i föräldragruppen och hur en 
biblioteksträff går till praktiskt. Därefter redovisar vi intervjuerna med barnbibliotekarierna 
och deras intentioner med sitt arbete i föräldragrupper. Sedan följer en redovisning av 
intervjuerna i de fyra fokusgrupperna och vi ser på resultaten utifrån begrepp som 
informationsbehov, informationssökningsbeteende, informationskällor och barriärer, därtill 
redovisar vi också informanternas synpunkter på biblioteksträffen och önskemål inför 
framtiden. Vi ger också en bild av informanternas biblioteksanvändning. 
 
I kapitel 7 för vi en diskussion där vi besvarar våra frågeställningar och knyter samman 
studiens delområden i förhållande till ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv 
och ger en sammanfattning av de slutsatser studien visat. Vi avs lutar kapitlet med våra 
reflektioner kring arbetet med uppsatsen och ger förslag på vidare forskning.  
Slutligen presenteras en sammanfattning av uppsatsen i kapitel 8.  
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2 Metod 
 
Vi inleder metodkapitlet med att beskriva hur vi sökt material och litteratur till uppsatsen. 
Sedan följer en beskrivning av de metoder vi använt oss av och hur vi har gått tillväga för att 
bearbeta och analysera materialet 
 

2.1 Litteratursökning 
 
I vår undersökning har vi använt oss av ett flertal olika sökstrategier för att finna relevant 
litteratur till vår studie. Inledningsvis läste vi in oss på olika metodböcker. Under våra 
förberedelser av fokusgruppintervjuerna har vi till exempel haft stor nytta av Richard A. 
Krueger och Mary Anne Caseys bok från 2000, ”Focus Groups: A practical guide for applied 
research” och Victoria Wibecks ”Fokusgrupper: Om fokuserade gruppintervjuer som 
undersökningsmetod”, från 2001. 
 
Vidare har vi gjort litteratursökningar via webben till exempel på Google, Borås högskolas 
bibliotekskatalog Voyager och Libris. Databaser som vi använt oss av är till exempel Nordiskt 
BDI-index (Bibliotek, Dokumentation & Information), LISA (Library and Information 
Science Abstract), Mediearkivet och Artikelsök. Vi har också sökt magisteruppsatser på 
landets olika utbildningsorter för Biblioteks- och informationsvetenskap, förutom Borås även 
Lund, Uppsala och Umeå. Sökord vi har använt oss av är till exempel användarstudier, 
informationsbehov, föräldrar, föräldrautbildning och vid sökningar i engelskspråkiga 
databaser använde vi till exempel ’user studies’, ’information need’, parents, parenting, 
education med olika kombinationer och trunkeringar. Vi har också gått igenom och använt oss 
av en del kurslitteratur som ingått i vår utbildning på Bibliotekshögskolan. Att söka relevant 
litteratur genom källförteckningar har varit ytterligare en sökstrategi vi har använt oss av, 
ibland för att därefter söka vidare till primärkällan. Vi har också använt oss av värdefulla 
litteraturtips från vår handledare och från de studenter som ingått i vår handledningsgrupp. 
 

2.2 Metodval 
 
Vi var intresserade av att få veta hur småbarnsföräldrars informationsbehov ser ut och hur de 
ser på informationen som de får under träffen med bibliotekarien. Enligt Lars Höglund och 
Olle Persson kan informationsförsörjning och informationsvanor studeras med olika metoder. 
Den teknik som ska användas måste avgöras utifrån det aktuella fallet i förhållande till de 
problem eller frågeställningar som är aktuella (1985, s. 55). Vårt metodval föll på 
fokusgruppintervjuer då föräldragrupperna redan är etablerade som grupp och vi vill diskutera 
ett ämne som är aktuellt för dem, och dessutom få en bredd på materialet. Victoria Wibeck 
gör följande definition ”Fokusgrupper är en form av fokuserade gruppintervjuer där en mindre 
grupp människor möts för att på en forskares uppmaning diskutera ett givet ämne med 
varandra ”(2000 s. 7). 
 
Innan vi utförde fokusgruppintervjuerna deltog vi i respektive föräldragrupps biblioteksträff, 
dels för att få kontakt med gruppen dels för att öka vår förförståelse och få en inblick i hur 
träffarna fungerar. Vi var också intresserade av barnbibliotekariernas uppfattningar om den 
uppsökande verksamheten som samverkan med BVC innebär och målet med den, vilket 
innebar att vi valde att göra individuella djupintervjuer med två barnbibliotekarier. 
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Karin Widerberg menar att hon med sin forskning vill bidra till reflektion och förändring ”hos 
oss själva, hos de som deltar i projektet och hos de som tar del av forskningsresultatet”. Hon 
menar vidare att man genom att följa upp hur saker och ting utförs kan synliggöra och 
problematisera saker vi tar för givet och utifrån det bidra med nya kunskaper (2002, s. 34). 
Detta resonemang tycker vi stämmer mycket väl överens med vår egen undersökning och 
syftet med den. Vi har valt att titta närmare på en metod som biblioteken använder sig av i sin 
utåtriktade verksamhet och se om den stämmer överens med de behov som gruppen 
småbarnsföräldrar har. Vi tror att vi genom att använda oss av kvalitativa intervjuer – både 
enskilt och i fokusgrupper – ska kunna synliggöra denna del av verksamheten och att 
resultatet även ska generera frågor om bibliotekets verksamhet. 
 

2.2.1 Studiebesök 
 
Genom att göra studiebesök hos våra informanter fick vi tillgång till den kontext som gruppen 
befinner sig i. Widerberg menar att genom att använda sig av kvalitativa angreppssätt kan 
man använda sig av alla slags metoder och tekniker (2002, s.128). Tanken med besöken var 
ursprungligen att ta del av barnbibliotekariens arbetssätt, det visade sig dock att intrycken från 
dessa besök även inkluderade föräldrar och barn om än inte lika detaljerat. Sammanlagt 
gjordes fem besök. Det inledande besöket använde vi enbart för att samla intryck och som 
bakgrund till fortsatta intervjuer. Övriga fyra besök gjordes före intervjutillfället vilket enligt 
Widerberg är att föredra (ibid., s. 129). Besöken genomförde vi enskilt på respektive bibliotek 
där vi deltog i två respektive tre besök. Vi samlade dock våra intryck från besöken skriftligt 
och delgav varandra informationen. 
 

2.2.2 Individuella intervjuer  
 
”Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem?” 
 
Med dessa ord inleder Steinar Kvale sin metodbok Den kvalitativa forskningsintervjun 
(1997). Han menar att forskaren lyssnar i ett intervjusamtal, till vad människor själva berättar 
om sin livsvärld, hur de med egna ord uttrycker sina åsikter och synpunkter och får reda på 
deras uppfattning om bland annat den egna arbetssituationen. Kvale beskriver den kvalitativa 
forskningsintervjun som ett samspel och ett utbyte av synpunkter mellan två personer som 
samtalar om ett ämne av gemensamt intresse och menar att genom detta samtal byggs 
kunskap upp (s. 9). Även Widerberg talar om att i den kvalitativa intervjun är syftet att 
använda sig av det direkta mötet mellan forskare och intervjuperson och det unika samtal som 
då uppstår. Utmärkande för den kvalitativa intervjun är också att man följer upp de delar i 
intervjupersonens berättelse som kan kasta ljus över personens förståelse av temat i fråga 
(2002, s. 16). 
 
Vi har intervjuat två barnbibliotekarier för att få deras syn och tankar kring den information 
som ges till småbarnsföräldrar vid kontakten med de så kallade föräldragrupperna arrangerade 
av BVC. Vi är intresserade av att få fram människors förståelse för ett fenomen och har därför 
valt att använda oss av individuella intervjuer som metod. Informationen från intervjuerna ger 
en bakgrund och kontext till hur biblioteken arbetar när det gäller de föräldraträffar vi 
studerat. 
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2.2.3 Fokusgrupper 
 
För att pröva våra frågeställningar har vi också valt att använda oss av fokusgruppintervjuer. 
Syftet med fokusgrupper är enligt Krueger och Casey att samla kvalitativa data genom en 
fokuserad diskussion. Man använder sig av fokusgruppintervjuer i sammanhang där man 
söker efter spännvidden i idéer eller känslor människor har för något, när man vill att idéer 
ska genereras från gruppen, när man vill testa idéer, material eller för att upptäcka faktorer 
som påverkar opinioner, uppförande eller motivationen för något (2000, s. 18). Vi tror det i 
vårt fall fungerar bra med fokusgruppintervjuer då föräldragruppen är homogen i det att alla 
deltagare är nyblivna föräldrar och att de har valt att delta i informationsträffar arrangerade av 
BVC. Att gruppen har ett mått av homogenitet är, enligt Kruger och Casey, karakteristiskt för 
fokusgrupper (ibid., s. 10). Vårt mål var att samla in data som belyser vår frågeställning och 
vi var bland annat intresserade av föräldrarnas tankar och idéer kring informationsbehov och 
föräldraträffarna med bibliotekarien. 
 
Fokusgrupper är etiskt tilltalande menar Wibeck eftersom människor får komma till tals på 
sina egna villkor i högre grad än vid individuella, styrda intervjuer. Deltagarna kan till 
exempel välja att inte uttala sig i en fråga som är känslig. Fullständig anonymitet är svårt att 
utlova, men konfidentialitet kan uppnås genom att all information som kan identifiera 
deltagarna samlas in och förvaras säkert. En annan åtgärd är att vid transkriptionen byta ut 
alla namn, liksom andra uppgifter som kan röja deltagarnas identitet (2000, s. 115). Wibeck 
presenterar vidare några av Krueger och Caseys råd för att försäkra sig om kvaliteten i 
fokusgruppundersökningar (ibid., s. 118ff). De menar bland annat att hög kvalitet är beroende 
av att syftet med undersökningen uttrycks tydligt. Vidare nämner de valet av miljö, att 
gruppdeltagarna kan lita på att konfidentialiteten upprätthålls, effektiva frågeställningar, 
lämpliga deltagare och en skicklig moderator som viktiga aspekter. Ett sätt att ytterligare 
förbättra undersökningens kvalité är att be kolleger om synpunkter när det gäller 
tillvägagångssättet vid planeringen av intervjuerna och av resultatet. Att flera gånger 
återvända till bandinspelningarna vid analysen är också en viktig aspekt för att få en så 
korrekt bedömning som möjligt av materialet. Ytterligare ett sätt att försäkra sig om 
reliabilitet i arbetet med fokusgrupper är bland annat att jämföra gruppernas utsagor med 
varandra och att man vid kodningen av materialet använder sig av två eller flera bedömare. 
 
När det gäller tolkningen och trovärdigheten vid fokusgruppstudier nämner Wibeck Tannens 
resonemang kring tillförlitlighet och validitet. På frågan om resultaten inte bara är forskarens 
egna tolkningar ges tre svar. Det första svaret är att det finns många tolkningar, och den som 
läggs fram i rapporten är bara en av dem; en redogörelse för vissa aspekter av alla de 
komponenter som finns i interaktionen. Det andra svaret är att det finns både interna och 
externa bevis. Tolkningen baseras på fenomen som uppträder vid flera tillfällen, och stöds av 
samtalsdeltagarnas beteende. Det tredje svaret är enligt Tannen ”Aha-faktorn”: Han menar att 
kvalitativ forskning ofta handlar om att förklara det redan kända. Om tolkningen är riktig 
kommer läsaren därför att reagera med ett ”aha!” och känna igen sig i texten (ibid., s. 122f). 
 
Vi har erbjudit alla informanter i fokusgrupperna att ta del av intervjuutskrifterna och att ta 
del av uppsatsen i sin helhet efter vår examination. Samtliga deltagare har valt att ta del av 
den färdiga uppsatsen, och avstå från utskriften av intervjun. 
 
Vi har i vår studie försökt att vara tydliga i våra val av metoder och ge en tydlig beskrivning 
av hur vi har gått tillväga. Genom att grundligt motivera och redogöra för hur man gått 
tillväga i sitt forskningsprojekt, inbjuds läsaren att värdera både forskningen och dess 
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kunskapsanspråk. Att rapporten är både saklig och tillförlitlig demonstreras genom att 
fortlöpande dokumentera och reflektera över val och tolkningar under forskningsprocessens 
gång (Widerberg 2002, s. 18). Under arbetet med uppsatsen har vi också genom 
etappseminarium och grupphandledning fått respons och synpunk ter på vårt arbete och vi har 
även när det gäller den första kodningen av materialet gjort var sin bedömning för att därefter 
arbeta vidare gemensamt. 
 

2.3 Tillvägagångssätt och urvalskriterier 
 
Geografiskt har vi valt att beskriva samarbetet mellan bibliotek och BVC i två kommuner i 
Västra Götaland. Vi inledde vår empiriska del av studien med att ta kontakt med 
barnbibliotekarien i de två kommuner vi valt att använda i vår studie. När vi kontaktade 
barnbibliotekarierna fick vi också positiv respons på vårt uppsatsämne vilket kändes 
värdefullt inför den fortsatta kontakten. De två barnbibliotekarierna har vi intervjuat 
individuellt, och syftet var att få en tydlig bild av hur biblioteket arbetar med föräldraträffarna 
och hur de tänker kring denna verksamhet. 
 

2.3.1 Kontakt etableras 
 
Trots att vi båda två som föräldrar själva deltagit i föräldragrupper kändes det viktigt att vi 
skaffade oss en bild av hur det ser ut idag. Genom barnbibliotekarierna fick vi tillgång till 
föräldraträffar organiserade av BVC, och genom förfrågan kunde vi vara med och besöka 
dessa. Från början var det tänkt att besöka en sådan träff för att vi som ”forskare” i vår 
undersökning skulle sätta oss in i ämnet och öka vår förförståelse inför informationsträffarna. 
Det visade sig dock vara ett mycket bra sätt att samla intryck och att komma i kontakt med 
föräldrarna inför fokusgruppintervjuerna. Under dessa besök deltog en av oss och sammanlagt 
deltog vi i fem besök, varav de fyra senare utvecklades till fokusgruppintervjuer. Genom att 
presentera studien och fråga efter intresse för vidare medverkan direkt på träffen var det lätt 
att etablera kontakt. Vi noterade namn, adress och telefonnummer, frågade om det fanns vissa 
veckodagar och tider som passade bättre eller sämre och bad om att få återkomma med 
alternativ på dag, tid och plats längre fram. Pål Repstad menar i sin bok ”Närhet och distans: 
kvalitativa metoder i samhällsforskning”, att det är en fördel att förmedla sig skriftligt till 
aktörerna, muntlig information glöms bort eller missförstås (1999, s. 36f). Vi informerade i 
vårt utskick bland annat om oss, vår studie och syftet med vårt uppsatsarbete samt presen-
terade frågeområden som vi var intresserade av att diskutera och tackade förstås för att de 
visat intresse av att delta i studien5. 
 

2.3.2 Antalet grupper 
 
Wibeck menar att en tumregel är att tre grupper är det minimala antalet intervjuer och hon 
introducerar ett begrepp theoretical saturation som är hämtat från Glaser och Strauss bok från 
1967, ”The Discovery of Grounded Theory: Strategis for qualitative research”. Det innebär 
att nya fokusgrupper läggs till studien tills ämnet är ”mättat” det vill säga tills ny information 
inte kommer fram (2000, s. 48f). Då vi valt att diskutera ett begränsat område som 
informationsbehov när det gäller småbarnsföräldrar uppskattade vi att vi uppnått en mättnad 
                                                 
5 Se bilaga 1 
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vid 3-4 fokusgruppintervjuer. Om nya fakta kommit fram även vid den fjärde intervjun, hade 
vi utökat det empiriska materialet med ytterligare en eller flera fokusgrupper. Vi trodde att 
grupperna genom sina gemensamma erfarenheter av föräldraskapet och tidigare träffar på 
BVC var gruppkompatibla, vilket gör att gruppen kan diskutera mer effektivt och inte lägga 
tid och energi på att upprätthålla gruppen, vilket, enligt Wibeck, hade varit fallet i en mindre 
kompatibel grupp (ibid., s. 29). Vi kontaktade fyra föräldragrupper med cirka 6 deltagare i 
varje vilket var ett antal som stämmer väl med vår tids- och resurstillgång. 
 

2.3.3 Föräldragruppens kontext 
 
Vi valde att intervjua föräldrar som ingår i de så kallade föräldragrupperna på BVC. Dessa 
föräldrar har barn som normalt är mellan sex och tolv månader gamla när de kommer till 
bibliotekets informationsträff. En del av föräldrarna har barn tidigare och därmed erfarenheter 
av informationsbehov när barnet är lite större. Att ingå i dessa grupper är frivilligt och vi tror 
att valet att vara med bottnar i ett informationsbehov eftersom tanken med dessa träffar 
genom BVC är att ta upp olika teman som berör föräldrar och barn. Det kan röra sig om kost 
och matvanor, om gränsdragning, barnolycksfall, konsumentvägledning mm. I gruppen tror vi 
att det finns både de som kontinuerligt använder sig av biblioteket och föräldrar som inte 
använder sig av biblioteket. Exempel på faktorer som kan spela in är att föräldrarna har äldre 
barn och tidigare har varit med på föräldraträffar och inte tror att de tillför något nytt. De kan 
ha flera barn och därmed svårt att ta sig till dessa träffar, det kan också röra sig om 
invandrarföräldrar som inte kan ta till sig informationen på dessa träffar på grund av att 
kunskaperna i svenska språket är alltför ofullständiga. I en del grupper har BVC-sköterskan 
endast förstagångsföräldrar och i en del har man blandat förstagångsföräldrar med föräldrar 
som har barn sedan tidigare och där hoppades vi få tankar om informationsbehov när det 
gäller den helt nya situationen som föräldrar och de tankar och behov som finns då, och att 
genom föräldrar med äldre syskon även få tankar om behoven förändras under barnets första 
år och fram till fyra-femårsåldern. 
 
Vid fokusgruppintervjuerna deltog vi båda två, den ene som moderator och den andre som 
observatör. Att barnen var med medförde att fokuseringen på samtalet emellanåt avbröts i 
grupperna och då var moderatorns uppgift att föra gruppen tillbaka till ämnet. Krueger och 
Casey menar att moderatorns roll är att ställa frågor, lyssna, att hålla diskussionen på rätt spår 
och att se till att alla i gruppen deltar (2000, s. 9). Vi valde att träffa grupperna på dagen 
tillsammans med barnen. Ett alternativ hade varit att försöka boka en tid på kvällen och 
eventuellt utan barnen men vi tror att det hade medfört att många föräldrar skulle ha haft svårt 
att medverka, flertalet av mammorna ammade till exempel fortfarande sina barn. En fördel 
med ett intervjutillfälle på kvällen hade varit att papporna haft lättare för att medverka. De 
flesta papporna har dock inte varit med på föräldraträffen på biblioteket. Själva 
intervjutillfället ägde rum i lokaler som deltagarna kände sedan tidigare, vilket enligt Krueger 
och Casey är att föredra (ibid., s. 9). Det är en fördel att gruppen känner varandra sedan 
tidigare och att den har träffat moderatorn före intervjutillfället. Det ger en mer avslappnad 
intervju där förhoppningsvis fler åsikter kommer fram. 
 

2.3.4 Struktur och frågeguide 
 
Victoria Wibeck (2000) resonerar om strukturerade och ostrukturerade fokusgruppintervjuer. 
Det förstnämnda innebär i korta drag att moderatorn hårt styr diskussionen och det sistnämnda 
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att moderatorn i stort sett inte blandar sig i diskussionen. Vi har under våra intervjuer försökt 
hålla oss till det mellanläge som Wibeck beskriver, det vill säga, gruppmedlemmarna fick 
diskutera med varandra och tilläts introducera nya ämnen, men att moderatorn vid behov 
styrde upp diskussionen. Det kan behövas om till exempel gruppen helt kommit ifrån ämnet 
eller om någon i gruppen inte kommer till tals, eller någon helt dominerar diskussionen. 
Enligt Wibeck kan ett stöd för moderatorn vara en så kallad frågeguide, där breda 
problemområden som är intressanta för moderatorn har identifierats på förhand (s. 45f). Det 
fanns några teman och ämnesaspekter som vi gärna ville ha belysta i gruppintervjun och 
därför använde vi oss av en frågeguide som stöd för moderatorn med teman som 
introducerades vid behov under intervjun6. 
 
När det gäller temat om frågor under graviditeten så kan vi konstatera att det vid 
intervjutillfället, för några föräldrar, har gått cirka 24 månader sedan graviditeten påbörjades 
och många frågor dök upp. Det innebär att våra informanter kan ha glömt en del av dessa 
frågor, men genom att vi valt fokusgruppintervjuer kan våra informanter också påminna 
varandra om de frågeområden som dök upp under den här perioden. 
 

                                                 
6 Se bilaga 2 
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2.3.5 Bearbetning och analys av materialet  
 
”Det existerar ingen absolut objektivitet, bara mer eller mindre trovärdiga tolkningar av 
verkligheten – det gäller all samhällsvetenskap, oavsett metod.” (Repstad 1999, s. 103) 
 
Att börja analysera en fokusgruppintervju är som att stå vid ingången till en labyrint (Krueger 
& Casey 2000, s. 127). För att bringa ordning i denna labyrint gör vi som Wibeck föreslår och 
går tillbaka och tittar på syftet med uppsatsen (2000, s. 88). Vårt syfte var att belysa hur 
småbarnsföräldrars informationsbehov ser ut i deras nya roll som föräldrar. Vi vill också se på 
barnbibliotekariers intentioner med biblioteksträffar då föräldragrupper kommer i kontakt 
med biblioteket, och hur det som biblioteken erbjuder svarar mot föräldrarnas behov av 
information.  
 
Wibeck förordar att man alltid ska göra en fullständig transkription av diskussionerna och 
vara öppen för olika analysingångar. Hon menar att just rikedomen i de data som genereras 
och möjligheten till olika sorters analys är en styrka i fokusgrupper (ibid., s. 55). Dessa 
rekommendationer har vi följt i vår egen studie, det vill säga skrivit ut allt material och varit 
öppna för olika typer av analys. Vi har valt att använda oss av innehållsanalys som 
analysmetod då vi har att söka efter trender, mönster och övergripande teman i vårt material. 
Vi har sammanfattat deltagarnas kommentarer och presenterat ett antal illustrativa exempel 
samt analyserat innehållet i materialet. Wibeck menar att ett av de vanligaste syftena med att 
analysera ett fokusgruppmaterial är just att komma åt de innehållsliga aspekterna i samtalen 
(ibid., s. 87). 
 
Enligt Wibeck börjar analysen redan då man haft den första fokusgruppen och hon menar att 
datainsamling och analys är parallella processer (ibid., s. 88). Den första fokusgruppintervjun 
använde vi också som provintervju och granskade resultatet, de intryck vi fått och vår egen 
insats för att eventuellt göra förändringar inför de fortsatta gruppintervjuerna. Då vi 
konstaterat att vår frågeguide och vårt intervjuupplägg fungerat bra beslutade vi oss för att 
använda även denna intervju i vårt empiriska material. Efter varje fokusgruppintervju 
sammanfattade vi i stora drag det som framkommit i gruppen och skrev ner de intryck vi fått 
vilket vi ser som en påbörjad analys. Vi resonerade också om vår egen roll under intervjun 
och om det var något frågeområde som diskuterats mer eller mindre. 
 
När vi utförde fokusgruppintervjuerna utgick vi från några övergripande frågeställningar och 
Wibeck menar att det är möjligt att de teman som visar sig i analysen i stort stämmer överens 
med de frågeområden man utgått från. Detta bekräftades också i vårt eget empiriska material 
vid vårt analysarbete. 
 
Då vi valt en kvalitativ ansats där vi tolkat vårt material för att besvara våra frågeställningar 
anser vi att vårt tillvägagångssätt leder till ett hermeneutiskt förhållningssätt. En hermeneutisk 
process handlar om tolkningar, vilket enligt Pål Repstad innebär att vi läser in generella 
egenskaper och sammanhang i de konkreta observationerna. Tolkningsprocessen beskrivs ofta 
som en ”hermeneutisk cirkel” även om en ”hermeneutisk spiral” vore ett bättre uttryck (1999, 
s.103). Hermeneutiken bygger på principen om en ständig växling mellan delar och helhet i 
texten. Tolkningen avslutas när man har kommit fram till en rimlig mening utan logiska 
motsägelser (Kvale 1997, s. 50f). 
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3 Bakgrund och samverkan mellan folkbibliotek och BVC 
 
Att vi har tillgång till information är en resurs i vårt samhälle. Den informations försörjning 
som finns i samhället beskriver Höglund och Persson som ett samspel mellan 
informationsutbud, behov, användning och effekter. Informationsförsörjning är en verksamhet 
där informationssystem och informationstjänster utvecklas för att svara mot de behov som 
finns och som kommer att finnas (1985, s. 49).  
 
Det finns flera typer av samverkansformer som folkbiblioteken använder sig av för att nå ut 
till kommunens invånare. Vi har valt att titta närmare på en av dessa metoder – samarbete 
med BVC och föräldraträffar. 
 
Nedan följer en kort beskrivning av hur stödet till föräldrar genom föräldrautbildning ser ut 
och hur samarbetet mellan folkbibliotek och BVC växt fram sedan 1970-talet. Vi presenterar 
även några olika samarbetsformer som folkbibliotek använder sig av. 
 

3.1 Stöd i föräldraskapet 
 
Sedan 1930-talet bedrivs mödra- och barnhälsovård i Sverige, en verksamhet som riktar sig 
till alla föräldrar och barn. Under 1997 gjorde socialdepartementet en utredning, Stöd i 
föräldraskapet, om hur stödet till föräldrar vid föräldrautbildningar såg ut före 1997 och hur 
det kunde utvecklas (SOU 1997:161, s. 3). 
 
Inom mödravården (MVC)7 arbetar ett team med barnmorska, sjuksköterska, läkare och 
ibland psykolog. I dag finns möjlighet till föräldrastöd/utbildning för föräldrar som väntar 
barn från mitten eller senare delen av graviditeten. Tanken är att erbjuda kunskap, kontakt, 
gemenskap och diskussion till blivande föräldrar och ge dem möjlighet att påverka sin 
situation. De teman som tas upp kan vara frågor om graviditet och förlossning, kostfrågor, 
amning, risker med alkohol och tobak, första tiden hemma med mera. Det börjar också bli 
vanligare att man inom föräldrastödet/utbildningen tar upp frågor om hur barnet kommer att 
påverka de blivande föräldrarnas kontext som familjeliv, parrelation, ansvar för hem, yrkesliv 
och så vidare. Föräldragrupperna träffas mellan 5-10 gånger under 1-2 timmar per gång innan 
förlossningen (ibid., s. 100f). 
 
Barnhälsovårdens roll är att arbeta för barnets hälsa och utveckling samt att så tidigt som 
möjligt upptäcka problem som kan uppstå under barnets utveckling. Inom barnhälsovården 
arbetar BVC-sjuksköterskor, läkare och undersköterska. Vid behov tar de kontakt med 
exempelvis logoped, kurator, dietist, sjukgymnast eller någon annan yrkeskategori som kan 
bidra till barnets utveckling och hälsa. Föräldrastöd/utbildning inom barnhälsovården vänder 
sig till nyblivna föräldrar där föräldrarna träffas i grupper under ledning av en BVC- eller 
distriktssköterska. Dessa träffar sker under barnets första levnadsår och föräldrarna träffas 
vanligen 4-10 gånger. Meningen med träffarna är att stärka föräldrarna i deras nya roll som 
föräldrar, bryta isolering och skapa kontakt mellan föräldrar. Ett annat mål är att utveckla 
dialogen mellan föräldrar och BVC-personal så föräldrarna känner sig bekväma i kontakten 
med BVC. Genom en mer naturlig dialog kan också myten om den perfekta föräldern tonas 
                                                 
7 Mödravårdscentral, mödrahälsovård, förebyggande hälsovård för kvinnor under graviditeten och efter 
förlossningen. Ett basprogram omfattar kontroller hos barnmorska, ett läkarbesök, förlossningsförberedelser och 
föräldrautbildning samt kontroll och preventivmedelsrådgivning efter förlossningen. (NE 1994) 
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ner. Ämnen som tas upp i föräldragrupperna är till exempel frågor om amning, barnets 
utveckling, sjukdomar och olycksrisker i hemmet, att bli förälder och relationer (ibid., s. 
101f). 
 
SOU-utredningen visar att föräldrastödet/utbildningen är ojämnt utbyggd och att 
alla mödra- och barnavårdscentraler inte erbjuder föräldrautbildning. Där  
föräldrastöd/utbildning finns tenderar utbildningen att koncentreras till medicinska och 
fysiska frågor framför de frågor som rör relationer och psykosociala områden (ibid., s. 104f). 
 
Utredningen ger vid handen att föräldragrupper inom mödra- och barnhälsovården bör riktas 
till både mammor och pappor. Det bör också undersökas varför en del föräldrar väljer att inte 
delta i föräldragrupper. Utgångspunkten för träffarna bör ligga i föräldrarnas egna frågor, 
intressen och önskemål. Unga föräldrar i dag efterfrågar mer kunskap i flera frågor än tidigare 
generationer gjort och värdesätter kontakten med andra föräldrar. Det finns en tendens till att 
föräldrar i dag inte har något naturligt stöd från egna föräldrar, syskon eller andra närstående 
vänner. Som ett led i denna utveckling och möta de behov som finns har flera mödra- och 
barnavårdscentraler initierat ett samarbete med individ- och familjeomsorgen där öppna 
förskolan fungerar som bas. Ibland finns även arbetsförmedling och bibliotek med i detta 
samarbete. I dag kan man delta i föräldragrupp under barnets första år men det finns en 
önskan hos många föräldrar att fortsätta med föräldragrupper. Landstingen anser sig dock inte 
kunna finansiera detta utan ett sådant initiativ ligger på föräldrarnas egna idéer. Utredningen 
menar att om barnavårdscentralerna samverkar med barnomsorgen i kommunerna kan 
föräldrarna få stöd att starta föräldragrupper där barnen är över 1 år och att studieförbunden 
skulle kunna göra en insats här liksom öppna förskolan. Det finns ett behov att utveckla stödet 
för föräldraskap (ibid., s. 105ff, 128). 
 
Utredningen har sett på det informations- och kunskapsmaterial som finns inom föräldra-
utbildningen och anser att det behöver utvecklas eller moderniseras för att anpassas till nya 
generationer av föräldrar. Material eller information som föräldrar kan använda via Internet 
bör utvecklas liksom att CD-Rom med information bör utformas och finnas på bibliotek. 
Därutöver finns behov av mer traditionellt material om amning, samlevnadsfrågor, barns 
utveckling med mera och det material som redan finns behöver moderniseras (ibid., s. 110). 
 

3.2 Utvecklingen av samarbetet mellan folkbibliotek och barnhälsovård 
 
Under åren 1974-76 arbetade barnbibliotekarierna i SAB:s specialgrupp för barn- och 
tonårsverksamhet fram en målsättning som senare låg till grund för många folkbiblioteks 
utveckling av barnbiblioteksverksamheter. De första punkterna i målsättningen talar om att 
barnbibliotekets mål är att nå ut till alla barn och att biblioteket ska medverka till att skapa 
förutsättningar för en gynnsam språklig utveckling (Passa upp, passa, passa vidare 1982, s. 
17). 
 
I början av 1980-talet förändrades barnbibliotekariens arbete. Delvis berodde detta på 
ekonomiska åtstramningar men också på nya kunskaper om människor och människors 
levnadsvillkor. Ord som förebyggande, kvalitet och medvetenhet var ord som blev viktiga, 
inte bara för barnbibliotekarier, utan också för förskollärare, socialassistenter med flera. 
Barnens utsatthet hamnade i fokus. Med SAB:s målsättning som riktlinjer började man tänka i 
nya banor för barnbibliotekens verksamhet. Tidigare hade man med alla medel försökt locka 
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barnen till biblioteket. Nu vände man på det hela i stället och inriktade sig på att söka upp 
barnen i de miljöer de tillbringade sin tid (ibid., s. 9). 
 
Bibliotekens uppsökande arbete började ses som minst lika viktigt som bibliotekets interna 
informationsverksamhet, eller kanske ännu viktigare. Bibliotekets interna verksamhet var 
efterfrågestyrd medan den uppsökande verksamheten blev aktiv och målstyrd.  För att det 
skulle vara möjligt att nå alla barn krävdes att barnbibliotekarien planerade sin verksamhet 
och etablerade ett samarbete med andra som arbetade med barn, till exempel förskolan. I 
bibliotekets uppsökande arbete blev då föräldrarna den första viktiga gruppen att nå ut till. 
Föräldrarna ville man nå så tidigt som möjligt för att informera om hur viktig den första tiden 
i barnets liv är för dess språkutveckling och samspel med andra. 
 
Ett sätt att nå föräldrarna var via barnhälsovården. Sköterskorna på BVC sågs som en adekvat 
och intresserad grupp som var viktiga att utveckla ett samarbete med och i många län 
etablerades vid denna tid samarbeten mellan bibliotek och BVC. Kontakterna med 
barnhälsovården togs på det regionala planet medan det nära samarbetet mellan bibliotek, 
förälder och BVC-sköterska låg på det lokala planet. Det ansågs också viktigt att 
barnbibliotekarien hade en kontinuerlig kontakt med BVC-sköterskorna, gärna flera gånger 
om året. Dessutom planerades studiedagar och studiecirklar med barnlitteratur för 
sköterskorna. Det var också nu, i början på 1980-talet, som föräldrautbildningen började 
byggas upp inom BVC-verksamheten och då såg man det som en naturlig möjlighet att ta upp 
frågor kring språk och litteratur med föräldrarna vid denna utbildning (ibid., s. 61f). 
 
Hur har det då gått med samarbetet mellan barnbibliotek och BVC? I Ända hem till fru 
Nilsson; en metodutredning om uppsökande biblioteksverksamhet från Statens Kulturråd 
(1990) nämns att arbetet med att utveckla samarbetet mellan BVC och biblioteket fortsatte i 
hela landet under 1980-talet. Broschyrer med information om barns språkutveckling arbetades 
fram av barnbibliotekskonsulenterna tillsammans med landstingets barnhälsovård. Dessa 
broschyrer delades ut av BVC-sköterskorna till föräldrar, när de besökte BVC tillsammans 
med sina barn, i samband med att frågor om barns språk och läsning diskuterades. Ibland blev 
barnbibliotekarien ombedd att komma till föräldraträffar och berätta om barns språk och om 
rim och ramsor. 
 
Ansvaret för samarbetet med BVC låg på barnbibliotekarien. BVC:s och bibliotekets personal 
träffades vanligtvis en gång om året då man utvärderade arbetet med broschyrerna och 
diskuterade eventuella förändringar av dessa. Barnbibliotekarien förevisade nya böcker för 
barn och om barn. Ofta fick BVC-personalen tillgång till nya böcker från biblioteket som 
kunde presenteras för föräldrarna. Många bibliotek placerade dessutom ut en del böcker i 
väntrummen på barnavårdscentralen till föräldrar och barn. På en del platser var det även 
möjligt att låna hem dessa böcker (s. 49f). I flera län satsade man på att dela ut böcker till alla 
barn, Barnens första bok är ett exempel, som innehåller sagor, rim och ramsor för de små 
barnen. I en del kommuner fick barnen flera böcker under förskoleåldern. Projekten Boknalle 
i Markaryd och Bokboll i Kumla är exempel på framgångsrika samarbeten mellan bibliotek, 
BVC, förskola och skola under 1980-talet (ibid., s.50). 
 
Hur såg samarbetet ut på 1990-talet? Många av de satsningar som gjordes på 1980-talet levde 
kvar även in på 1990-talet. Men 1990-talet förde också med sig stora nedskärningar inom 
bibliotekssektorn. En femtedel av landets bibliotek lades ner då filialer, arbetsplatsbibliotek 
och sjukhusbibliotek försvann (Som fisken i vattnet 2000, s. 13). Huruvida alla neddragningar 
påverkade samarbetet mellan BVC och barnbibliotek vet vi inte. I magisteruppsatsen ABC på 
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BVC, hur fungerar de´? gjordes en undersökning om samarbetet mellan BVC och bibliotek i 
en storstadskommun i Sverige. Denna undersökning visar att det varierar i ganska stor 
utsträckning hur utvecklat samarbetet är. Några bibliotek har först på 1990-talet initierat ett 
samarbete med BVC, några bibliotek har utökat sitt samarbete med BVC, medan några 
barnavårdscentraler står helt utanför samarbetet med biblioteket (2000, s. 57). Om vi ser till 
denna undersökning så är det stora variationer i hur samarbetet mellan bibliotek och 
barnavårdscentral såg ut 1999-2000. 

3.3 Samarbete mellan folkbibliotek och BVC 
 
Det samarbete som bedrivs mellan bibliotek och BVC kan se olika ut beroende på vilken 
metod barnbibliotekarien använder sig av och vi tar här upp några illustrativa exempel.  
 
I boken Som fisken i vattnet  (2000) berättas om projekt Bebisträffen i Årsta där bibliotekarien 
arbetar direkt med 6-7 månaders bebisar då föräldragrupper från BVC kommer till biblioteket. 
Bibliotekarien är mån om att lära sig de små barnens namn och hon vänder sig direkt till dem 
och tilltalar dem med namnet då hon till exempel visar bilder i böcker. Hon får respons då 
barnen tittar på bilden hon visar och pratar om, barnen tittar på bibliotekarien och tittar sedan 
återigen i boken. Hon pratar med barnen på detta sätt i en kvart och läser sedan ramsor med 
dem i ytterligare en kvart. Barnen sitter i föräldrarnas knän och är uppriktigt intresserade. 
Bibliotekarien behöver på detta sätt inte ”föreläsa” för föräldrarna om hur bra det är att 
språkstimulera barnen utan de ser rent praktiskt hur det fungerar. Bibliotekarien på Årsta 
bibliotek hade tidigare mer traditionella träffar med föräldrarna där hon berättade om 
bibliotek och böcker. Vid dessa träffar blev de små barnen uttråkade och ville inte sitta stilla 
utan kröp iväg och undersökte omgivningarna i stället, vilket naturligtvis ledde till att 
föräldrarna fick gå efter sina barn och kunde inte helhjärtat koncentrera sig på vad 
bibliotekarien hade att förmedla. Att vända sig direkt till barnen fungerar mycket bättre. Vid 
dessa träffar deltar 5-6 barn och deras föräldrar och bibliotekarien har runt sju träffar per 
termin. Bebisträffen ingår i ordinarie arbetsuppgifter på biblioteket och prioriteras inom den 
barnverksamhet som bedrivs (ibid., s. 27f). 
 
Ett annat exempel på samarbete bibliotek – BVC är Fröpåsen i Alingsås. En Fröpåse är en 
tygkasse med 10 pekböcker och kassetter med rim, ramsor och musik för de minsta barnen 
och foldrar om barn och språk för föräldrarna. Dessa påsar erbjuder biblioteket föräldrarna att 
låna då de kommer till biblioteket tillsammans med föräldragruppen på BVC. Lånetiden för 
dessa påsar är lång, upp till ett halvår och år 2000 hade biblioteket 220 Fröpåsar till utlån och 
en kontinuerlig efterfrågan. Det material som finns i Fröpåsarna bekostas via barnbibliotekets 
ordinarie medieanslag (ibid., s. 39). 
 
Ett tredje och vårt sista exempel är Boxholmsmodellen ”Engångschansen” som är ett 
samarbetsprojekt mellan barnavårdscentral, barnomsorg, skola och folkbibliotek. Projektet 
initierades av personalen på Boxholms bibliotek och den övergripande målsättningen för 
barnverksamheten är att nå alla barn i kommunen och ge dem tillgång till bibliotekets resurser 
(Barn & Kultur 1999, s. 12ff). Det första viktiga ledet att nå denna målsättning är att 
biblioteket stödjer personalen på barnavårdscentralen genom kontinuerliga kontakter, samråd, 
information om ny litteratur och medverkan vid föräldrautbildning. Lena Johansson, 
bibliotekschef i Boxholm, menar att det är med hjälp av personal från barnavårdscentralen 
som de kan nå alla föräldrar med information om språkets och böckers betydelse, att 
biblioteket finns och ge tips på bra böcker om barn och för barn. Föräldrarna bjuds också till 
en biblioteksträff. Andra sätt att stimulera föräldrar och barn är sagostunderna med rim, 
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ramsor och fingerlekar genom bibliotekets ”sagotant” och information till förskolans personal 
samt bokpåsar och sagopåsar som föräldrar kan låna hem från förskolan (ibid., s.12f). 
Biblioteket har också samarbete med skolan och Boxholms bibliotek har tillsammans med 
personal från förskola och grundskola, talpedagog och barnavårdscentral utarbetat en 
handlingsplan för språkutveckling. Det är ur dessa samtal som ”Engångschansen” fötts, där 
föräldrarnas ansvar för barnens språkliga utveckling fokuseras. Man menar att det är 
föräldrarna som skapar den språkmiljö som barnen växer upp i och att hela barnets 
språkutveckling påverkas av språkmiljön. Benämningen ”Engångschansen” syftar på en 
artikel skriven av litteratur sociologen Lars Pettersson, med titeln ”Engångschansen - därför 
är den så viktig”. Pettersson menar att en språkligt torftig miljö under barndomen resulterar i 
försenad språkutveckling, försvårad och försämrad läsinlärning. Att dagligen läsa högt under 
15-20 minuter för barn mellan 13 och 30 månader leder till större verbal aktivitet än barn som 
inte fått denna språkstimulans. Skolans möjligheter att kompensera bristerna är små. Lena 
Johansson menar att alla som arbetar med små barn måste sprida budskapet: Ta 
engångschansen! Den kommer inte åter (ibid., s.13f). 
 
På Boxholms kommuns hemsida vänder sig biblioteket direkt till föräldrarna. Sidan inleds: Ni 
föräldrar är viktiga! och därefter berättar man om vad biblioteket kan erbjuda föräldrar och 
barn. Föräldrarna uppmanas att ta Engångschansen, att dagligen läsa högt 15-20 minuter 
redan från ett års ålder (Boxholms bibliotek, Engångschansen 2004). 
 

3.4 Regionbibliotekets roll i Västra Götaland 
 
Då vi i vår studie har valt att se hur två bibliotek i Västra Götalandsregionen samarbetar med 
BVC visar följande avsnitt hur arbetet ser ut på ett mer övergripande plan i regionen. 
 
Vi har tagit kontakt med och intervjuat Ewa Kollberg som arbetar som bibliotekskonsulent på 
regionbiblioteket i Västra Götaland och som även är sammankallande för nedanstående 
referensgrupp. Kollberg har arbetat som barnbibliotekskonsulent på regionbiblioteket i Västra 
Götaland i fyra år. Hon har tidigare varit verksam på Mölndals bibliotek och då bland annat 
varit engagerad i samarbetet mellan bibliotek och BVC/förskola. 

3.4.1 Referensgruppen 
 
Kollberg berättar att det föds cirka 16 000 barn per år i regionen. På Regionbibliotek Västra 
Götalands hemsida kan vi ta del av följande information. Regionbiblioteket har initierat en 
referensgrupp för samarbete mellan BVC och bibliotek i Västra Götaland. Referensgruppen 
träffas för att byta erfarenheter och för att planera kring frågor som rör barn, språk och 
böcker. Referensgruppen arbetar för att: 
 

- Medverka till att alla barn tidigt får möta fingerlekar, ramsor, sånger och berättelser. 
- Göra alla föräldrar uppmärksamma på hur viktiga de är för sina barns språkutveckling. 
- Betona hur roligt och lustfyllt det är för både barn och vuxna att mötas i samtal kring 

en bra barnbok. 
- Uppmärksamma alla föräldrar på bibliotekens utbud av böcker OM och FÖR barn. 
- Tillsammans med BVC se till att ALLA barn i Västra Götaland under sitt första år får 

gåvoboken Barnens första bok – en bok med fingerlekar, rim, ramsor, sånger och 
berättelser. 
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- Särskilt nå föräldrar med annat modersmål än svenska med de kompletterande gåvorna 
CD:n Barnens första sånger med sånger ur Barnens första bok samt boken I denna 
vida värld med dikter och sånger på 65 olika språk svenska. 

- Gemensamt erbjuda fortbildningsdagar för all personal inom barnhälsovården i Västra 
Götaland kring barn, språk och böcker. 

- Medverka till att sprida goda idéer kring konkret samarbete mellan bibliotek och BVC 
som t.ex. barnbibliotekarier deltar i föräldrautbildning och samverkan kring bokpåsar 
som föräldrar uppmuntras att låna hem från sitt BVC. 

- (Regionbibliotek Västra Götaland, 2004). 
 

Kollberg menar att regionbibliotekets uppgift inte är att ge detaljerade instruktioner och peta i 
verksamheten ute i kommunerna utan att istället stötta samarbetet. Hon berättar att många 
kommuner idag arbetar med presentkort som delas ut på BVC och som berättigar till ett 
exemplar av Barnens första bok. Ibland får föräldrarna/barnen boken direkt av BVC-
sköterskan. Fördelen med detta är, enligt Kollberg, att boken når alla. Men det bästa, menar 
hon, är om föräldrarna/barnen får presentkortet på BVC och att boken sedan får hämtas på 
biblioteket. Hon menar att målet med verksamheten är att uppmärksamma föräldrarna på det 
som finns förutom Barnens första bok.  
 
Kollberg berättar att referensgruppen har funnits under cirka fyra år. När det gäller 
sammansättningen av referensgruppen påpekar hon att samverkan är viktig. Representanter 
från flera olika områden med olika perspektiv men med samma mål och engagemang finns i 
gruppen. Det finns centralt samordningsansvariga sjuksköterskor som representerar cirka 200 
BVC i Västra Götaland och det finns också representanter från bibliotek, en socionom, en 
psykolog och en logoped. Referensgruppen har formulerat ovanstående punkter som 
målsättning för sitt samarbete. 
 
Utgångspunkten för referensgruppens arbete är enligt Kollberg, hur man ska levandegöra 
Barnens första bok men också hur man ska kunna utveckla och hitta ännu bättre 
samverkansformer. Gruppen träffas två-tre gånger per termin och diskuterar till exempel 
fortbildningsdagar med BVC om språk, böcker och barn då regionbiblioteket bland annat 
bjuder in föreläsare. Ett annat exempel på hur man utvecklat arbetet för att nå ut till alla 
föräldrar och barn är den kompletterande gåva som invandrarföräldrar och barn får, en CD-
skiva med inspelade sånger som ingår i Barnens första bok och en bok som innehåller en dikt 
eller en kort berättelse på cirka 65 olika språk, I denna vida värld. Kollberg menar att det är 
viktigt att visa föräldrar och barn att just deras språk kan finnas här och hon menar att boken I 
denna vida värld är viktig och kontaktskapande. 
 
Det finns, enligt Kollberg, inte några direkta styrdokument som reglerar referensgruppens 
verksamhet. Hon menar dock att man kan både tolka Bibliotekslagen men framför allt 
Barnkonventionens riktlinjer där det finns flera punkter som går att läsa in i referensgruppens 
mål. 
 

4 Tidigare forskning och litteraturöversikt 
 
I det här avsnittet kommer vi att redogöra för den tidigare forskning och övrig litteratur som 
vi funnit relevant att se på i förhållande till vår studie. Många forskare har studerat användares 
informationsbehov, vi har valt att presentera de forskares resonemang som vi uppfattar är 
mest relevant utifrån vår användargrupp. Wilsons forskning representerar en holistisk bild av 
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användaren och Höglund och Persson resonerar om informationsbehov i kontexten av 
problemlösning och informationsförsörjning, Savolainen ser på informationssökning i 
vardagen. Vi anser att deras resonemang kring dessa begrepp ger en kontext till vår studie.  
 
Vi inleder kapitlet med att resonera kring begrepp som information, informationsbehov, 
informationssökningsbeteende, informationskällor och barriärer för att visa på faktorer som 
påverkar hur användare söker information. Därefter presenterar vi ett forskningsområde och 
begrepp som vi har kommit i kontakt med under vårt uppsatsarbete, och där vi funnit 
intressanta kopplingar med vår egen studie, forskningen kring Everyday Life Information 
Seeking (ELIS). Vi har därför valt att redovisa ett resonemang kring begreppet ELIS som är 
hämtade från Amanda Spinks och Charles Coles artikel från 2001 i tidskriften, Library & 
Informations Science Research, ”Introduction to the special issue: Everyday life 
informationsseeking research”. Vidare har vi valt att redovisa Savolainens studie och 
metodologi kring ELIS. Även McKenzies studie om tvillingföräldrars informationsbehov 
ingår i detta forskningsområde. 
 
Studier som vi funnit om föräldrar och deras behov av information och deras informa-
tionssökning har varit få. Nicholas och Mardens studie Parents and their informations needs. 
A case study: Parents of children under the age of five och Pamela J. McKenzies 
doktorsavhandling Negotiating authoritative knowledge: Information practices across a lifte 
transition samt hennes artikel A model of information practices in accounts of everyday-life 
informations seeking, som bygger på doktorsavhandlingen, är undantag. Övriga studier vi har 
valt att redovisa rör verksamhet och samverkan mellan BVC, föräldrar och/eller bibliotek i 
syfte att ge en holistisk bild av dessa funktioner och deras samarbete. 
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4.1 Begreppet information 
 
• Lars Höglund tar i texten Biblioteks- och informationsvetenskap som studie- och 
forskningsområde (2000) upp information som ett centralt begrepp där han anser att 
information är nära förknippat med kommunikation och kunskap. Information kan ses som 
resurs när man talar om utbildning, forskning och samhällsutveckling. Höglund menar att 
information som resurs kan ses i olika perspektiv. I ett sociokulturellt perspektiv fungerar 
”information som resurs för demokrati, kulturspridning, folkbildning och som bidrag till ett 
’gott liv’”(s. 9). Frågor som är intressanta att belysa ur ett sociokulturellt perspektiv är vilka 
behov av information olika grupper i samhället har och hur till exempel bibliotek kan nå dessa 
grupper (s. 9).  
 
Wilson menar att information är ett mångtydigt begrepp som kan stå för fysiska dokument 
som böcker, kommunikationskanaler som förmedlar information eller faktiska data i ett 
dokument. Dessutom kan information förekomma som råd och åsikter vilket ytterligare visar 
spännvidden i begreppet och gör det svårt att definiera. Han anser att man i stället bör se på 
begreppet information utifrån det sammanhang som forskningen avser och att information har 
flera betydelser (1981, s. 3). 
 
Höglund och Persson resonerar i Information och kunskap: Informationsförsörjning – 
forskning och policyfrågor (1985) kring information. De menar att det inte finns någon given 
definition då information som begrepp finns inom många olika områden och att man måste ge 
information en vid innebörd där man talar om vilken information som avses, hur 
informationen ges och vem informationen är avsedd för. Då de ser på information som behövs 
i en problemlösningssituation i yrkeslivet menar de att information kan ses som potentiellt 
relevanta data (s. 42).  
•  
Vi tycker att  resonemangen om att se information utifrån sitt sammanhang liksom att se 
information som resurs stämmer väl med den roll information har för föräldrarna i vår studie.  
 

4.2 Informationsbehov och informationssökningsbeteende 
 
Reijo Savolainen resonerar kring informationssökning och informationsbehov i Introduktion 
till informationsvetenskapen, (2003). Han anser att människan på ett eller annat sätt söker 
information under hela sin vakna tid och beskriver det som att man ”i grund och botten kan 
man se informationssökning som en grundförutsättning för meningsfull verksamhet, eftersom 
det utan information vore omöjligt att tolka förändringar i omvärlden och skapa mening i 
vardagslivet” (s. 69). 
 
Höglund och Perssons (1985) resonemang kring informationsbehov härrör från de 
informationsbehov och informationssökningsbeteende som förekommer i arbetslivet. De ser 
på begreppet informationsbehov som dels ett objektivt behov, dels ett subjektivt behov. De 
menar att ett subjektivt informationsbehov utgår från individens upplevelser, medan det 
objektiva informationsbehovet har sin utgångspunkt i en aktuell problemsituation. För att få 
en uppfattning om vad en individ behöver för information bör man dels veta problemet men 
också individens tidigare kunskaper i ämnet, hur individen arbetar med mera. De menar också 
att individer kan uppleva behovet av information på olika sätt även inom en snävt avgränsad 
grupp. 
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För att nyansera synen på informationsbehov delar Höglund och Persson in behov i 
regelbundna respektive mer tillfälliga behov. De mer regelbundna informationsbehoven är 
sådana som att hålla sig ajour med nyheter, den löpande information man behöver i sitt arbete 
eller stimulans för att komma på nya idéer. De tillfälliga behoven kan vara att man behöver få 
kunskap om tidigare arbeten inom ett område, att friska upp gamla kunskaper eller att få 
experthjälp inom ett område (s. 43ff). 
 
Det informationsbehov som en individ har leder till någon form av sökbeteende och Höglund 
och Persson talar i dessa sammanhang om informationsanvändning i stället för sökbeteende. 
De definierar informationsanvändning som ”den aktivitet en individ vidtar för att söka, 
identifiera, anskaffa och bearbeta budskap i syfte att reducera osäkerhet i en 
problemsituation”(ibid., s. 47). Höglund och Persson talar vidare om informations-
användningens effekter och menar de förändringar i aktiviteter och problemlösningsförmåga 
som användandet av olika informationskällor ger upphov till. Hos den enskilde kan den 
effekten vara ökad kunskap och ser man i ett större perspektiv kan effekten beröra 
samhällslivet (ibid., s 48). 
 
1981 skrev T.D. Wilson en artikel om informationsbehov och informationssökningsbeteende, 
On user studies and information needs, där han menar att hänsyn ska tas till den kontext 
människor lever i när man studerar informationsbehov och informationssökningsbeteende. 
Wilson hävdar dessutom att informationsbehov inte är så fördelaktigt att använda som 
begrepp utan att man i stället bör tala om ”information-seeking towards the satisfaction of 
needs” (s. 8). Vi översätter begreppet till ”informationssökning för att tillfredsställa behov”. 
 
Wilson menar att ett informationssökningsbeteende är resultatet av att en individ känner igen 
ett behov av att vilja veta något. Men informationssökningsbeteendet påverkas också av den 
kontext eller den livsvärld personen lever i. Livsvärlden består enligt Wilson av ett antal 
subvärldar som till exempel arbetskontext och olika referensgrupper. Wilson definierar 
människans livsvärld som hans/hennes totala erfarenheter som informationsanvändare. 
Informationssökningsbeteendet kan sedan ta sig olika uttryck där personen till exempel ställer 
frågor till formella system som bibliotek, on- line tjänster och informationscentra som har som 
uppgift att tillhandahålla information. Men personen kan också vända sig till system som inte 
har som primär uppgift att ge information. Wilson nämner i detta sammanhang mäklarfirmor 
och bilfirmor som huvudsakligen sysslar med försäljning men som kan ge information om 
priser eller prestanda. En person kan även vända sig människor i stället för till system för att 
få information. Wilson menar att en person väljer den källa som inger förtroende och har ett 
samband med personens informationsbehov. Wilson menar vidare att det alltid finns en risk 
att personen misslyckas vid informationssökning och att behovet inte blir tillgodosett vare sig 
av det formella informationssystemet eller personen man vänt sig till. Wilson har identifierat 
följande fyra sökvägar som han ser som relevanta i människors 
informationssökningsbeteende: 
 
Kategori A. Användaren söker själv reda på information i sin referensgrupp, sin livsvärld, i 
universum av kunskap eller via dokument eller någon person. 
Kategori B. Användarens sökväg går till antingen en mediator eller till ett informationsystem i 
form av en manual eller en dator. 
Kategori C. Användarens sökväg går till mediatorn som sedan utför informationssökningarna. 
Kategori D. Ett tekniskt system utför informationssökningarna å användarens eller mediatorns 
vägnar (ibid., s. 3ff). 
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Wilson menar också att individer ibland väljer eller föredrar muntliga informationskanaler 
framför skriftliga informationskanaler. Han har en tanke om att människor vid affektiva behov 
hellre väljer muntliga informationsvägar än skriftliga (ibid., s. 9).  
 

4.3 Informationskällor 
 
I resonemangen om individers informationsbehov och informationssökningsbeteende leder 
resonemanget fram till att även innefatta de informationskällor som individen använder sig av 
i sitt sökande efter information. I följande avsnitt tar vi upp det som finns skrivet beträffande 
informationskällor och som är relevant för vårt arbete. Vi beskriver också den modell vi 
använder oss av för att visa de informationskällor som informanterna i vår studie använder sig 
av.  
 
Savolainen (2003) resonerar kring informationskällor och menar att en människa kan söka 
information ur många olika källor och kanaler. Många gånger räcker det att konsultera sitt 
eget minne och använda den egna erfarenheten, ”check your head first” (s. 72).Ett annat sätt 
att söka information är att iaktta sin omvärld och dra slutsatser utifrån sina iakttagelser. Om 
inte detta räcker kan man vända sig till personkällor, till exempel kollegor eller experter på 
olika områden. Andra källor är till exempel uppslagsböcker, tidskriftsartiklar och webbsidor. 
Kanaler för att nå dessa källor är till exempel bibliotek och Internet (s. 72). 
 
Höglund och Persson (1985) resonerar om hur informationsutbudet ser ut i en organisation 
och gör en indelning av informationskällor i formella respektive informella källor liksom en 
indelning i externa och interna informationskällor. Dessa begrepp sammanför de till en modell 
med fyra fält som visar olika typer av informationskällor. Enligt Höglund och Perssons sätt att 
se består de formella källorna främst av tryckt material som tidskrifter, rapporter med mera, 
medan de informella källorna i huvudsak anses vara muntlig information som fås i kontakten 
med andra människor som kollegor, personer man träffar på konferenser och mässor osv. Det 
har i flertalet studier visat sig att de informella informationskällorna har stor betydelse för 
individers och olika gruppers informationsanskaffning. De interna källorna är den information 
som arbetas fram inom den egna organisationen som PM, arkiv, rapporter och samtal kollegor 
emellan. De externa källorna finns utanför organisationen och består då av både muntliga och 
skriftliga källor som till exempel databaser, brev och konferenser (s. 45f). 
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 Formella Informella 
Interna 
 
 
 
 

Interna dokument, 
PM, internt 
producerade 
rapporter etc 

Samtal ”face-to-
face” med 
kollegor inom 
org., telefon, 
sammanträden 
etc. 

Externa 
 
 
 
 

Vetenskapliga 
tidskrifter, böcker 
och annan 
facklitteratur eller 
hänvisningar till 
facklitteratur 

Brev, 
kongressbesök, 
samtal ”face-to-
face”, telefon etc 

Figur 1. Fyra typer av informationskällor (Höglund och Persson 1985, s. 47). 
 
Höglund och Perssons fyrfältsmodell visar visserligen en organisations eller ett företags 
informationskällor men vi tycker den även kan användas i ett resonemang där specifika 
gruppers informationskällor beskrivs. 
 

4.4 Barriärer 
 
En viktig och intressant aspekt i diskussionen om informationsbehov och informa-
tionssökningsbeteende är de hinder som redan finns eller kan uppstå i människors 
informationssökning. I detta avsnitt tar vi upp några forskares resonemang i ämnet. 
 
Höglund och Persson (1985) menar att barriärerna vid informationssökning växlar och är 
knutna till användaren, informationskällan och hur problemsituationen ser ut. Men de menar 
även att mer generella barriärer kan påvisas. Till de mer generella barriärerna räknar de till 
exempel hur tillgängligheten till information är, den fysiska åtkomsten. Hur ser till exempel 
ett biblioteks bestånd ut och vilket system används för informationssökning. De menar att 
människor i dag har höga krav på att snabbt få tillgång till information och att informationen 
är relevant. Om det uppstår hinder i tillgängligheten kan det medföra att personen vänder sig 
till en annan källa. Andra orsaker till att vi inte använder ett informationssystem kan vara att 
informationssystemet inte erbjuder den information användaren vill ha eller att det är för 
mycket information, som gör att det tar lång tid för användaren att sålla ut det som är av 
intresse. För mycket information kan dessutom göra att användaren upplever en 
informationsmättnad och kan då missa relevant information. Höglund och Persson menar att 
informationens form också kan påverka om materialet är intressant för användaren. Det kan 
röra sig om att användaren inte kan språket eller också ger systemet alltför knapphändig 
information om ett originaldokument vilket gör att användaren väljer bort materialet. De 
menar vidare att den tid det tar från ett upplevt behov till att nå informationen kan innebära att 
vissa informationskällor inte används. En ytterligare aspekt till att inte använda ett visst 
system är att informationen är avgiftsbelagd. Höglund och Persson menar också att 
användarens vanor, attityder till information och kunskaper om information påverkar 
användarens informationsförsörjning. Om användaren brukar använda en viss 
informationskälla och är nöjd med den, kan det vara svårt att introducera en ny 
informationskälla. Fördelarna med den nya informationskällan måste vara uppenbara för 
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användaren om han eller hon ska förändra sin inställning till den ursprungliga 
informationskällan och därmed bryta sina vanor (s. 50f). 
 
Wilsons (1981) resonemang om barriärer vid människors informationssökning för att 
tillfredsställa behov kan knytas till den modell han använder sig av. I modellen kategoriserar 
han barriärerna som personliga barriärer, barriärer i interaktion mellan människor 
(rollrelaterade) och barriärer i människors miljö. Han ser på barriärer utifrån individen och 
dess kontext där olika faktorer påverkar tillgängligheten till information. Faktorer som har 
betydelse för människors informationssökning är till exempel hur viktigt det är för personen 
att tillfredsställa behovet och hur lättillgänglig informa tionskällan är. Det kan vara så att 
tillgängligheten är förenad med kostnader för personen vilket kan innebära att personen avstår 
från information. Ytterligare personliga barriärer kan vara att människor fattar beslut trots att 
de inte har tillräckligt med information eller att de tror sig ha tillräckligt med kunskap om 
något. Därtill kan människor förlita sig på sin tro, på ödet eller fatta beslut efter sin 
ideologiska ståndpunkt. Wilson menar vidare att det kan vara så att en person inte söker 
information alls eller att det kan gå en tid från det att behovet upptäckts till att verkligen söka 
information. Vid affektiva behov menar han att det kan vara så att varken behov av 
information eller tillfredsställelsen är medveten. Det kan också röra sig om ett kognitivt behov 
som inte är så viktigt att personen söker information direkt utan behovet uppfylls av en 
tillfällighet flera dagar, månader eller till och med år efter att behovet uppstod. Han menar 
också att tillgången på information kan göra att en person blir medveten om ett tidigare 
kognitivt informationsbehov (s. 8). 
 
I sin studie om tvillingföräldrars informationsbehov resonerar McKenzie (2003) kring 
barriärer och i den modell hon utvecklat anges att hänsyn måste tas till de barriärer som 
figurerar vid människors informationssökning och informationsanvändning. Hon menar att 
barriärer kan finnas antingen hos personen själv eller att de ligger utanför personens kontroll. 
I undersökningen av de gravida kvinnorna kunde McKenzie i redogörelserna om 
informationssökning i vardagen utläsa hur en del kvinnors kreativitet och envishet påverkade 
hur väl de lyckades i sitt sökande efter information. Ren tur var också en aspekt som framkom 
i några redogörelser som en påverkade faktor om hur framgångsrik informationssökningen 
var. För andra kvinnor lyckades informationssökningsprocessen så långt att de fick kontakt 
med en källa men att det sedan uppstod barriärer i interaktionen med källan (s. 23, 26). 
 
Forskarnas resonemang om barriärer visar hur komplex hela informationssökningsprocessen 
kan vara och hur olika den ter sig för olika människor. McKenzies resonemang visar 
dessutom hur människors personlighet som envishet och kreativitet påverkar 
informationssökningsbeteendet och om man forcerar de barriärer som finns eller om man 
stannar vid barriären eller väljer en annan väg. Här tycker vi att Savolainens fyra idealtyper 
(se kapitel 4.6) som visar hur människor går tillväga vid problemlösning fyller en funktion för 
att visa och ge förståelse för människors informationssökningsbeteende på individnivå. Vi 
menar dessutom att all informationssökning inte alltid innebär att man stöter på barriärer men 
det är en viktig aspekt att ta hänsyn till. Det finns en spännvidd i informationssökning från att 
vara väldigt enkel till att vara ytterst komplex. 
 

4.5 Informationssökning i vardagen  
 
I ett temanummer i tidskriften Library & Information Science Research (2001) har Amanda 
Spink och Charles Cole i en artikel sammanställt och introducerat ett resonemang kring 
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begreppet Everyday life information-seeking (ELIS) som kan översättas till 
informationssökning i vardagen. 
 
De menar att forskning kring ELIS är en relativt ny del av forskningen kring användare, där 
man undersöker informationsbehov som avser aktiviteter i vardagen. När det gäller att 
definiera begreppet ELIS refererar de till Savolainen och hans definition av in-
formationssökning i vardagen, där han menar att ELIS innebär anskaffande av olika 
informationselement (både förståelseinriktade och känslomässiga) som människor använder 
för att orientera sig i vardagslivet och för att lösa problem som inte är direkt kopplade till 
yrkesutövning. Yrkesutövning omfattar även informationssökning som elever/studenter 
genomför i skolarbetet (Savolainen 1995, s. 266f). 
 
Reijo Savolainen ger i sin artikel Everyday Life Information Seeking: Approaching 
Information Seeking in the Context of ”Way of Life” från 1995 en kort resumé över hur 
forskning i informationssökning i vardagen kan spåras tillbaka till USA och 1970-talet då 
studier genomfördes i bland annat Baltimore, Seattle och New England där man undersökte 
invånarnas informationsbehov och hur de sökte information. Studierna visade liknande 
resultat som tidigare undersökningar visat där man listat de vanligaste informationsbehoven, 
de mest använda informationskällorna och de mest använda informationskanalerna. Men 
undersökningarna gav också ny information som visade att människor föredrar informella 
källor och att de sällan vänder sig till biblioteket för att lösa sina vardagsproblem. Man 
började därmed vidga perspektivet inom informationsvetenskapen och se på människors 
informationssökning i sin kontext i vardagen och hur omgivande faktorer påverkade 
människors sätt att söka information (s. 259). 
 
I takt med att kvalitativ forskning fick ett större utrymme under 1980-talet ökade också 
intresset för forskning om informationssökning som en del i vardagslivet. Tidigare studier 
hade varit koncentrerade till informationssökning i yrkeslivet och de informationsbehov som 
uppstår i samband därmed (ibid., s. 259f). 1981 presenterade Tom Wilson i artikeln On User 
Studies and Information Needs en modell där hänsyn tas till individens kontext vid 
informationssökning samt visar hur kontexten påverkar informationssökningsbeteendet. 
Wilson förespråkade en holistisk syn på människors informationsanvändning (s. 8f). 
 
I sitt resonemang anser Spink och Cole att det finns ett samspel mellan de två forsk-
ningsområdena informationssökning i yrkeslivet och informationssökning i vardagen men 
också skillnader. Likheterna, menar de, är att man i forskning kring yrkesrelaterad 
informationssökning använder sig av begrepp och värderingar som tar sin utgångspunkt från 
ELIS. Skillnaderna ligger i att informationssökning i yrkes- eller skolsammanhang sker i en 
kontrollerad miljö och med en bestämd uppgift att lösa. Informationssökning i vardagen 
(ELIS) är flytande, menar Spink och Cole, och beror på motivation, utbildning och andra 
faktorer i den mångfald av människor som söker information för en mängd av aspekter i 
vardagslivet. Framförallt gäller det behovet av samband och sammanhang, känslor av 
osäkerhet och ibland också att undvika information vilket spelar större roll i ELIS än i yrkes- 
och skolrelaterad informationssökning (2001, s. 301). 
 
Spink och Cole anser att informationssökning som sker i vardagen bygger på känsla och 
behov av att få sammanhang (koherens) i tillvaron. När det gäller den informationssökning 
som sker i yrkes- och skolrelaterade sammanhang så menar författarna att den typen av 
informationssökning sker när det uppstår en kunskapslucka (gap), det vill säga en skillnad 
mellan den kunskap vi har och den kunskap vi uppfattar att vi behöver för att lösa ett bestämt 
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problem eller en bestämd uppgift. De använder sig av Savolainens metodologi när de 
beskriver informationssökningsbeteenden och menar att informationen vid 
informationssökning i vardagen (ELIS) används till Mastery of Life, det vill säga, till att 
skapa sammanhang i livet för att kunna styra och anpassa sin tillvaro. Den 
informationssökning som startar med en kunskapslucka, menar författarna, används istället till 
problemlösning som leder till yrkes- eller skolrelaterad produktion som till exempel en 
rapport eller en uppsats (ibid., s. 302). 
 

4.5.1 Yrke som kontext vid informationssökning i vardagen  
 
Reijo Savolainen är forskare inom det informationsvetenskapliga fältet vid universitetet i 
Tampere, Finland och är en av de forskare som bedriver forskning i Everyday Life 
Information Seeking (ELIS). I sin forskning har han utformat ett ramverk som visar ett sätt att 
beskriva och förstå ELIS vilket han beskriver i artikeln Everyday Life Information Seeking: 
Approaching Information Seeking in the Context of ”Way of Life” från 1995. Den modell 
Savolainen utvecklat och beskriver i artikeln koncentreras till två dimensioner inom ELIS, 
nämligen att söka efter orienterande information och att söka efter användbar/praktisk 
information. Artikeln innehåller också den empiriska studie där han använder modellen. 
 
Savolainen menar att begreppet informationssökning i vardagen är tvetydigt eftersom det inte 
är kopplat till arbetet eller aktiviteter som föregår på arbetet. Samtidigt tenderar både 
forskning om sökandet efter information inom arbetet och forskning om informationssökning 
i vardagslivet att gå in i varandra, vilket visar att de båda forskningsområdena kompletterar 
varandra. Vidare menar Savolainen att det sätt människor söker information på bestäms av de 
värderingar, attityder och intressen som karakteriserar deras liv. Detta medför att 
informationskällor och informationskanaler är olika förtroendeingivande hos olika människor. 
Människor använder de källor och kanaler som ses som naturliga eller självklara utifrån den 
kontext de lever i (1995, s. 266f). 
 
Till grund för sin forskning i ELIS har Savolainen använt sig av Pierre Bourdieus teori om 
habitus som han anser är användbar då habitus står för den bakgrund som formar begreppet 
informationssökning i vardagen. Habitus kan beskrivas som summan av människors tänkande, 
perception och bedömningar i ett socialt och kulturellt system. Individen tillför sedan sina 
erfarenheter till systemet. Habitus uttrycker också de normer och sociala förväntningar som 
finns i individens omvärld och visar vilka val som är naturliga eller önskvärda i relation till 
individens sociala klass eller kulturella grupp. Habitus formar den bas som man som individ 
organiserar sitt liv efter. Då begreppet habitus ligger på en hög abstraktionsnivå använder 
Savolainen begreppen way of life för att beskriva de praktiska uttrycken för habitus och 
mastery of life som kan tolkas som det sätt en person styr sitt liv (ibid., s. 261f). 
 
I vid bemärkelse menar Savolainen att begreppet way of life kan ses som ”order of things” 
vilket kan översättas till ”tingens ordning” i livet.  De stora dragen i ”tingens ordning” är 
människors tidsbudget, det vill säga relationen mellan arbetstid och fritid samt människors 
konsumtionsmönster och hobbies. Vardagens objektiva grund är till exempel arbetsdagens 
längd, vilken i sin tur bestämmer hur mycket ledig tid människor har. Den subjektiva grunden 
beskriver till exempel hur man helst tillbringar sin fritid. Vanligtvis är det arbetet och fritiden 
som bestämmer ”tingens ordning” och för de flesta människor är det en ganska naturlig 
inordning av livet. De flesta människor strävar dessutom efter sammanhang i vardagen då det 
ger större möjligheter till att planera sina val och skapa mening i tillvaron (ibid., s. 262f). 
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Savolainen för vidare ett resonemang om begreppet mastery of life, som hör ihop med way om 
life. Mastery of life kan antingen ses som passiv eller aktiv. När mastery of life är passiv är 
människor nöjda så länge livet fungerar bra i det stora hela. Aktiv mastery of life innebär att 
om ordningen i livet rubbas eller hotas tar människor itu med problemen och löser dem för att 
återställa ordningen i livet. Viktiga faktorer som formar människors mastery of life är just hur 
de orienterar sig i problemsituationer och hur de söker information för att lösa problem. 
Utifrån sitt resonemang om människors mastery of life tillför Savolainen dimensionen 
kognitiv respektive affektiv och en ytterligare dimension i form av optimism och pessimism. 
Han kombinerar sedan de olika dimensionerna och får fram fyra så kallade idealtyper av 
mastery of life som han menar visar hur människor söker information för att lösa problem och 
styra sitt liv. 
 

- Optimistic-cognitive mastery of life: Denna idealtyp karakteriseras av att problem är 
till för att lösas och det gör personen genom en detaljerad analys där han/hon väljer de 
mest effektiva sätten för att lösa problemet. Dessa personer ser problem som kognitiva 
vilket kräver att man systematiskt söker information i olika källor och via olika 
kanaler som personen anser vara oumbärliga för att lösa problem. 

- Pessimistic-cognitive mastery of life: Denna idealtyp ser också problem som kognitiva 
men accepterar att ett problem kanske inte alltid går att lösa till fullo. Denna person 
anser att olika källor och informationskanaler är nödvändiga för att lösa problem.  

- Defensive- affective mastery of life: Denna idealtyp har en optimistisk syn på problem-
lösning och det är affektiva faktorer som bestämmer sättet att söka information, vilket 
kan medföra att personen undviker situationer som kan innebära misslyckanden eller 
faller in i ett önsketänkande i stället för att göra realistiska överväganden. Graden av 
pessimism eller optimism beror på situationen. Personen ser positivt på sina kognitiva 
möjligheter trots att han/hon erfarit en del misslyckanden i liknande 
problemlösningssituationer. 

- Pessimistic-affective mastery of life: Denna idealtyp ger uttryck för inlärd hjälplöshet. 
Personen litar inte på hans eller hennes förmåga att lösa vardagsproblemen, men man 
försöker heller inte att förbättra hans/hennes situation. Karakteristiskt för denna 
idealtyp är att leva dag för dag. Systematisk informationssökning har inte någon 
central betydelse för personen som styrs av känslomässiga reaktioner och kortsiktighet 
dominerar problemlösningsbeteendet (ibid., s. 265f). 

 
Savolainens empiriska studie baseras på intervjuer med elva lärare och elva industriarbetare 
under 1993 där Savolainen tittade på deltagarnas informationssökning genom att jämföra 
grupperna utifrån way of life då de tillhörde olika sociala klasser. Grupperna valdes då det 
antogs att det skulle vara skillnader mellan dem beträffande socialt och kulturellt kapital. 
Skillnaderna förväntades sedan visa sig i way of life och mastery of life och genom detta visa 
deras informationssökning i vardagen och hur informationen används. Teman som togs upp 
under intervjuerna var arbete, konsumtionsmönster, hur de använde sin lediga tid, hur de 
sökte orienterande information från olika media och hur man värdesatte information som var 
knuten till informationssökning i vardagen. Deltagarna fick också välja en problemsituation 
som de nyligen stött på så att forskaren skulle kunna åskådliggöra problemlösningsbeteendet 
och hur de sökte användbar information (ibid. s. 269ff). 
 
Sammanfattningsvis visade undersökningen att way of life och mastery of life baserad på 
social klass påverkar människors sätt att söka information och visar sig tydligare då de söker 
efter orienterande information än då de söker efter praktisk information. Resultatet visade 
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också att informanter som tillhörde samma sociala klass, hade samma utbildningsnivå, 
likvärdiga arbetsförhållanden och hobbies som påminde om varandra visade ganska stora 
skillnader då de sökte orienterande information. Undersökningens resultat stöder tidigare 
studier som visat att informanter med högre utbildning söker information mer aktivt via olika 
kanaler, som till exempel bibliotek. Det framkom dock att både arbetare och lärare föredrog 
informella källor, främst via personlig kommunikation och utnyttjandet av formella kanaler 
var anmärkningsvärt låg. I den del av undersökningen där deltagarna skulle beskriva en 
problemsituation i vardagen stötte Savolainen på problem dels då de händelser som togs upp 
var så olika och dels att sex deltagare inte kunde ge något exempel. Nu påverkade problemets 
art och grad av svårighet undersökningens resultat och Savolainen menar att man hade fått 
fram en tydligare bild av relationen mastery of life och att söka praktisk information om 
deltagarna fått fokusera på några få ämnen, som till exempel hälsa eller arbetslöshet. Studien 
visade dessutom att det som inom way of life kännetecknar arbetarklassen respektive 
medelklassen inte skiljer markant från varandra. Däremot var det en del individuella 
variationer inom klasserna. Det framkommer att way of life ger en översiktlig bild av 
informationssökning i vardagen och visar en tendens till att människor som tillhör en viss 
social klass föredrar olika slags källor och kanaler beroende på utbildningsnivå och behov av 
att öka sitt kulturella kapital (ibid., s.282, 288f). 
 
I sina sammanfattande kommentarer menar Savolainen att forskning i informationssökning i 
vardagen behöver få mer holistiska ramar så att informationssökning och användning av 
information kan granskas i anslutning till de tillgängliga informationskällorna utan att man för 
den skull förbiser situationens eller kontextens påverkan på informationssökningen och 
informationsanvändningen (ibid., s. 291). 
 
Savolainen har i sin forskning tittat på gruppen lärare respektive industriarbetare och hur de 
söker information i vardagen och den påverkan way of life och mastery of life har i 
sammanhanget. De idealtyper han tar fram är intressanta då man ser på informationssökning 
på individnivå. Så vitt vi kan se bekräftar studien tidigare forskningsresultat att människor 
söker information på olika sätt och att människors kontext beträffande utbildning, social roll, 
yrkesroll med mera har stor betydelse för hur informationssökningsbeteendet ter sig. Vi menar 
att studien visar på hur människor i olika sociala grupper har olika sätt att ordna sitt liv och att 
hålla kontrollen över det. De har också olika sätt att söka information vilket samvarierar med 
hur de ordnar livet. Sambanden och typologin är dock komplex och svåra att mäta. Savolainen 
tycker att man ska studera informationssökning i relation till viktiga frågor (ibid., s. 291).Vi 
undersöker i vår studie relationen mellan informationssökning och småbarnsföräldrars 
informationsbehov i och med den nya föräldrarollen, vilket vi menar är just en sådan viktig 
fråga som Savolainen refererar till. 
 

4.5.2 Tvillingföräldrars informationsbehov 
 
Pamela J McKenzie forskar inom området för vardagslivets informationssökning vid 
universitetet i London, Ontario och genomförde 2001 en studie där hon intervjuade nitton 
kanadensiska kvinnor, gravida med tvillingar, om hur de sökte information inför att bli 
föräldrar. Studien resulterade i en doktorsavhandling, Negotiating authoritative knowledge: 
Information practices across a life transition. Undersökningen genomfördes i syfte att 
undersöka tvillinggraviditeten som kontext vid informationssökning och analysera de 
informationsbehov, informationskällor och den användning/hantering av information som 
framkom (s. iii). Med undersökningen som grund utvecklade hon en modell i everyday-life 
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information seeking och denna modell illustreras i artikeln A model of information practices 
in accounts of everyday-life information seeking, som publicerades 2003. 
 
I sin forskning använder McKenzie socialkonstruktivistisk teori som innebär att hon fokuserar 
på samspelet mellan människor i tid och rum och vid analysarbetet använder en social ansats i 
stället för en kognitiv ansats. Hon menar att med socialkonstruktivis tisk teori tas större hänsyn 
till människors sociala kontext och man ser på hur människor använder/hanterar information i 
stället för att se på människors informationsbeteende (2003, s. 24). 
 
McKenzie menar att det finns en bredd i människors informationssökning och att individer 
inte alltid söker aktivt efter information. Människor kan ha intentionen att söka information, 
de kan också upptäcka eller stöta på information av en ren tillfällighet. Vid andra tillfällen kan 
en tidigare känd situation fungera som informationskälla och antingen vara till hjälp just då 
eller kanske vid ett senare tillfälle i livet (ibid., s. 19). 
 
Av de kvinnor som deltog i studien var det en tredjedel som hade barn sedan tidigare men det 
var den första tvillinggraviditeten för samtliga. Studien genomfördes med halvstrukturerade 
intervjuer där informanterna fick berätta hur de sökt information som haft betydelse för dem, 
hur de stött på information eller om de tagit emot råd av någon. (ibid., s. 21f). Som exempel 
nämns en kvinna, Holly, som berättar hur hon sökte på ’twins’ på Internet och hittade en 
hemsida där en kvinna, som också skulle ha tvillingar, vecka för vecka skrev hur hon 
upplevde sin graviditet, om de funderingar hon hade, liksom om den oro hon kände. Kvinnan 
hade angett sin e-mailadress, så Holly tog kontakt med henne och det ledde till att de fortsatte 
ha kontakt med varandra under graviditeten och utbytte erfarenheter (ibid., s. 36). En annan 
av informanterna, Rachel, berättar hur hon under graviditeten flyttade till en annan stad. På 
plats i sin nya hemstad försökte hon få kontakt med den organisation som hade hand om 
tvillinggraviditeter. Hon ringde flera gånger och när hon till slut kom till rätt person hänvisade 
den personen till att det var sommar och alla var lediga, men om det var något hon ville var 
det bara att ringa. Rachel kände att personen inte ville hjälpa henne trots att hon hade en 
mängd frågor (ibid., s. 22f). 
 
McKenzie kunde i sitt empiriska material utskilja att det var många olika frågor som dök upp 
då informanterna fick veta att de skulle ha tvillingar men frågornas karaktär gjorde att det gick 
att dela in dem i fyra övergripande områden. Ett frågeområde var att informanterna undrade 
över sitt eget tillstånd. De ställde frågor som; är de här symtomen allvarliga?, ska jag oroa 
mig?, hur kommer förlossningen att gå?, tänk om jag får göra kejsarsnitt?. Ett annat 
frågeområde var att de undrade om allt var bra med barnen och de funderade på saker som; 
kommer jag att få missfall?, tänk om ett av barnen dör?, kommer de att födas för tidigt? Det 
tredje frågeområdet var vad de behövde göra och frågor som dök upp var; äter jag rätt?, hur 
ska jag bete mig när jag är gravid?, bör jag minska min fysiska aktivitet?. Det fjärde 
frågeområdet handlade om hur de skulle klara av allt efter förlossningen och det rörde sig om 
både ekonomiska och materiella frågor som hur barnet skulle skötas och hur familjelivet 
skulle bli efter förlossningen, kan jag amma två barn?, hur kombinerar man amning och 
nappflaska?, hur ska vi ha råd med två barn?, måste vi flytta?, hur ska jag ta hand om de andra 
barnen på ett bra sätt? (2001, s. 95ff).  
 
McKenzie tittade också på vilken sorts informationskällor kvinnorna använde sig av och 
delade in dem i följande kategorier:  
 

- Informationskällans relation till kvinnan 
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Kvinnan själv  som informationskälla med sin egen erfarenhet och sunda förnuft. Alla kvinnor 
refererade till sig själv som källa. 
Familjemedlemmar som den egna partnern, mamma och nära anhöriga. 
Sociala kontakter som till exempel vänner, grannar, arbetskamrater. 
Främlingar som andra tvillingföräldrar som var ute med sina barn på allmänna platser och 
som kvinnorna fick kontakt med, främlingar som kommenterade deras mage, observation av 
hur andra föräldrar agerade i olika situationer, samtal som de råkade lyssna till. Till denna 
källa räknar McKenzie även kontakter med okända på Internet. 
 

- Informationskällans roll 
Medicinska källor som husläkare, förlossningsläkare och andra specialister. Andra källor var 
amningsgrupper, babykliniker, sköterskor. Några kvinnor hade sköterskor i familjen eller sitt 
sociala nätverk. 
Föräldrar till tvillingar via lokala organisationer eller Internet. 
Föräldrar som inte har tvillingar och som de fick kontakt med via exempelvis 
föräldragrupper för förstföderskor, via vänner eller genom arbetskamrater. 
Andra professionella kontakter som inte tillhörde det medicinska området. Servicepersonal av 
olika kategorier. Dessa källor förekom sällan. 
 

- Källans format 
Publicerade källor: Tidskrifter, dagstidningar, böcker, TV, video. Alla kvinnor läste böcker, 
tidningar och tidskrifter. Böcker köpte de. Några använde biblioteket. Några hade sett något 
relevant på TV eller video. 
World Wide Web och hit räknades e-mail, chattsidor, graviditets- och föräldrasidor. 

 
Den indelning som McKenzie gjorde av källorna medförde att en del källor återfanns inom 
mer än ett område (2001, s. 98ff). Något som McKenzie blev förvånad över i resultatet var 
hur viktig observation var för informanterna både då det gäller att identifiera tänkbara källor 
och att få tillgång till information genom att ha så lite kontakt med källan som möjligt eller 
utan kontakt alls. Det kunde till exempel röra sig om att observera ansiktsuttryck eller att se 
på föräldrars och barns aktiviteter (ibid., s. 232). 
 
Vid sin analys av informanternas berättelser identifierade McKenzie olika nivåer i sättet att 
söka information. Hon kategoriserar nivåerna som active seeking, active scanning, non-
directed monitoring och by proxy och förklarar dem på följande sätt: 
 

- Active seeking: Individen söker aktivt kontakt med en känd källa inom ett specifikt 
område och är väl förberedd att ställa frågor. 

- Active scanning: Individen tar kontakt med en rimlig källa eller browsar inom ett 
rimligt område. Individen tar tillfällen i akt och ställer frågor eller observerar och 
lyssnar aktivt. 

- Non-directed monitoring: Individen stöter av tillfälligheter på information på oväntade 
platser. Personen observerar eller råkar höra saker i oväntade sammanhang eller när de 
småpratar med bekanta. 

- By proxy: Individen identifieras som informationssökare och kan bli hänvisad till en 
informationskälla på någons initiativ. I interaktion med andra får de information utan 
att be om det. 

 
De fyra sätten att söka information har vardera två stadier, som McKenzie förklarar som 
skapa kontakt med informationskällor och interagera med informationskällor. Utifrån 
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kategorierna och de två stadierna framställer McKenzie en tvådimensionell modell för att 
teoretiskt beskriva den informationssökning som kvinnorna berättat om (ibid., s. 26). 
 
McKenzie menar att informationssökning i vardagen kan innebära att en person växlar mellan 
de fyra nivåerna. ”Non-directed monitoring” kan övergå till ”active scanning”, varefter 
personen kanske blir ytterligare fokuserad och övergår till ”active seeking”. Som exempel 
nämns Karen som hade varit på ett möte mittemot ett shoppingcenter. Hon råkade se att det 
var bokrea men det var inte därför hon gick in i shoppingcentret. Hon kastade ändå en blick 
på bokrean för att se om det fanns något av intresse. Hennes blick föll på en bok som fångade 
hennes intresse, och när hon tittade lite närmare på den såg hon att den kunde ge henne svar 
på funderingar hon hade (ibid., s. 36). 
 
I sitt resonemang om tvillinggravidas informationssökning i vardagen menar McKenzie att 
kontexten för kvinnornas informationssökningsbeteende är speciell då det förväntas av 
gravida kvinnor att de ska söka information. Dessutom är en tvillinggraviditet, i de flesta fall i 
västvärlden, förenad med glädje och något man gärna avslöjar eller så avslöjas graviditeten av 
sig själv förr eller senare. Hon menar också att det i samhället är  lätt att lägga märke till 
föräldrar som har tvillingar och som då fungerar som en informationskälla. En gravid kvinnas 
mage väcker uppmärksamhet och kan i sig påverka så att människor i omgivningen fäller 
kommentarer eller ställer frågor. McKenzie menar att dessa faktorer skapar en miljö där 
gravida kan fråga och även förväntas ställa frågor om graviditet, förlossning och spädbarn 
(ibid., s. 31). 
 

4.5.3 Småbarnsföräldrars informationsbehov 
 
Vi har, som vi nämnt tidigare, under våra litteratursökningar haft svårt att finna studier som 
specifikt handlar om föräldrar och deras informationsbehov. Ett undantag, förutom 
McKenzies studie, är David Nicholas och Mary Mardens studie Parents and their information 
needs. A case study: Parents of children under the age of five, som de presenterar i en artikel i 
Journal of Librarianship and Information Science i mars 1998. 
 
Det empiriska materialet är hämtat från London Borough of Haringey, UK och består av 
gruppintervjuer och individuella intervjuer med 53 föräldrar och fem representanter från 
organisationer som arbetar med föräldrar. 
 
Nicholas och Mardens syfte var att belysa föräldrars informationsbehov i stort men de menar 
att det också fanns några specifika syften med studien. De ville fokusera på behovet utifrån 
föräldrarnas eget perspektiv, undersöka vilka ämnen som var viktiga att få information om 
och vilken betydelse det hade för föräldrarna. De ville också undersöka vilka 
informationskanaler och källor som föräldrarna använde sig av för att tillgodose sina behov av 
information och också kunna rekommendera vägar där föräldrar bättre kan stöttas i sin 
informationsförsörjning. Ytterligare en del av syftet var att skapa en metodologi avsedd för 
forskning av föräldrar, men som även skulle kunna användas vid forskning kring andra 
grupper i samhället (s. 35). Att just föräldrar är en grupp som är svår att forska på menar 
Nicholas och Marden beror på att denna grupp är geografisk utspridd, heterogen och ovan vid 
forskning (ibid., s. 46). 
 
Resultatet av undersökningen visar att majoriteten av föräldrarna, över 90 %, behövde 
information om barnets hälsa och därefter kom information om barnets omvårdnad, 86 %. De 
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sökte också information om barnets utveckling, beteende, fostran, skola och utbildning (ibid., 
s. 39). Att barnets hälsa har en så framträdande plats menar forskarna beror på att barn under 
fem år är mer mottagliga för sjukdomar och att de har svårt att tala om vad det är som är fel 
vilket medför oro hos föräldrarna. En del skillnader kunde utläsas av svaren från de olika 
grupperna med föräldrar. Ensamstående mödrar och kvinnor mellan 40-49 år behövde mer 
information om sin egen hälsa. Den lilla gruppen av pappor som deltog i studien behövde mer 
information om barnets omvårdnad och en etnisk minoritetsgrupp av föräldrar behövde mer 
information om sitt eget yrke och utbildning (ibid., 46f). 
 
Studien visar att föräldrarna använde sig av tio källor för att hitta den information de var i 
behov av och att de i genomsnitt använde sig av fyra, men en förälder använde sig av nio 
medan två andra endast använde sig av en. Organisationer var den mest populära 
informationskällan. Exempel på organisationer var den lokala kommunala samhällsservicen 
(t.ex. skolor, barnomsorg och bibliotek), hälsoorganisationer (t.ex. mödravårdscentralen och 
föräldragrupper) och lokala frivilligorganisationer (t.ex. Haringey Mothers) (ibid., s.43). 
Föräldragruppen på mödravårdscentralen visade sig vara den organisation som nämndes mest 
frekvent av föräldrarna. Organisationer användes främst till att skaffa sig nya vänner och för 
att skaffa sig specialistinformation om omvårdnad av barnet. Professionella som 
informationskälla nämndes i 20 % av fallen. Distriktsköterskan var den viktigaste 
professionella informationskällan när det gäller hälsa för barn och förälder och när det gäller 
barnets utveckling. Vänner var en värdefull informationskälla när det gäller barnets 
omvårdnad, beteende och utveckling. 
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Table 6. 

Sources of information: general categories 
Sources of information                Number of times mentioned       % of all mentions 
Organizations 77 27 
§Professionals 57 20 
Friends 44 15 
Books 43 15 
Free booklets 36 12 
Family 19 7 
Television 9 3 
Helplines 3 1 
Radio 1 <1 
Magazines 1 <1 
Figur 2. Tabell över informationskällor som småbarnsföräldrar använder sig av (Nicholas och Marden 1998, s. 
44.). 
 
Skriftliga källor var i allmänhet inte så populära som informationskälla. När det gäller 
skriftliga källor var det framförallt böcker, hemma eller på biblioteket som nämndes som en 
pålitlig informationskälla, inte broschyrer och tidskrifter. Det var stora skillnader på hur 
många böcker informanterna nämnde. En förälder nämnde fyra böcker medan 13 föräldrar 
inte nämnde böcker som informationskälla alls. Detta menar Nicholas och Marden kan bero 
på att många föräldrar som är bosatta i det undersökta området har engelska som andraspråk. 
Föräldrar som arbetade hel eller deltid använde sig i större utsträckning av böcker än föräldrar 
som inte arbetade. 
 
När det gäller familjen som informationskälla visar det sig att de stod för endast 7 % av 
nämnda källor. Detta menar forskarna kan bero på att många familjer i det undersökta 
området inte själva vuxit upp här och inte har familjer i närheten. Avsaknad av familjens stöd 
betyder att vänner blir speciellt viktiga (ibid., s.44f). 
 
TV och Radio användes inte i någon större utsträckning som källa för föräldrainformation. 
Föräldratidskrifter nämndes som informationskälla i endast en individuell intervju, men 
diskuterades i de tre gruppintervjuerna. I grupperna diskuterades om föräldrarna hade läst 
tidskrifter under graviditeten och åsikterna om kvalitén var delade. Någon tyckte tidskrifter 
tog upp nya rön medan någon tyckte de var orealistiska och förmedlade en bild av den 
perfekta föräldern. Vid ett stort antal tillfällen uppfattade föräldrarna att de inte fick tillgång 
till tillräckligt med information, detta gällde framförallt ämnen som skola, ekonomi och barns 
beteende (ibid., s.44f). 
 
En stor del av informanterna vid de individuella intervjuerna använde biblioteket (69 %). Den 
vanligaste anledningen att besöka biblioteket var för att låna barnböcker och att ta del av lokal 
information. Bibliotek som informationskälla nämndes endast vid ett fåtal tillfällen under 
intervjuerna och detta menar Nicholas och Marden bland annat kan förklaras med att 
biblioteket inte är öppet när det behövs och att problemen är för personliga att diskutera med 
okända bibliotekarier. Att biblioteken inte uppfattas som en källa till specialistinformation och 
rådgivning är bekymmersamt, menar forskarna, då föräldrar representerar en stor del av den 
målgrupp som biblioteken vänder sig till med sina tjänster. Problemet är att kunna 
marknadsföra bibliotekets resurser och exempel på åtgärder är att sätta upp material på ställen 
där föräldrar samlas, skylta tydligare och informera föräldrar om material av intresse på 
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biblioteket då klassificeringssystemet kan ses som ett hinder att hitta information. Biblioteket 
bör också betona att de kan tillhandahålla information till hela familjen vilket forskarna menar 
är bibliotekets styrka. Biblioteket kan också stötta föräldrarna i sin informationssökning 
genom att inkludera även föräldrarna i aktiviteter som riktar sig till barnen och genom att 
skapa mötesplatser för föräldragrupper (ibid., s. 45ff). 
 
Nicholas och Mardens empiriska material är insamlat under 1995, vilket kan förklara varför 
Internet inte framkommer som en informationskälla hos informanterna. Internets utveckling 
har gått oerhört fort de senaste åren och måste idag räknas till en av de absolut största och 
mest lättillgängliga informationskällorna som finns i västvärlden. Forskarnas material är 
också hämtat från områden med en hög andel invånare med invandrarbakgrund och hög 
arbetslöshet vilket naturligtvis också påverkat resultatet. 
 

4.6 Föräldrars syn på föräldragruppsverksamhet inom barnhälsovården i 
Stockholms län 
 
I magisteruppsatsen Föräldrars syn på föräldragruppsverksamhet inom barnhälsovården i 
Stockholms län (2001) beskriver Malin Friberg, som har en bakgrund som BVC-sköterska, 
föräldragruppsverksamhet ur ett föräldraperspektiv. 
 
Studien genomfördes på uppdrag av Barnhälsovården i Stockholms län som ett led i 
kvalitetsutveckling av barnhälsovården i Stockholm. I undersökningen ingick föräldrar vars 
barn är födda i november 1999. Studien genomfördes som enkätundersökning och av de 811 
enkäter som bearbetades hade 456 föräldrar deltagit i föräldragrupp och 355 föräldrar inte 
deltagit i någon föräldragrupp (s. 9ff). Det visade sig att 94 % av de som besvarat enkäten var 
mammor vilket resulterade i att undersökningen främst ger en bild av hur mödrar ser på 
föräldragruppsverksamhet i Stockholm (ibid., s. 29). 
 
Resultatet i studien visar att främsta orsaken till att föräldrar inte deltar i föräldrautbildning 
beror på att de inte fått någon inbjudan. Föräldrar som däremot fått inbjudan till 
föräldrautbildning men tackat nej, har som skäl angett att de inte har något behov av 
gruppverksamhet eller att de inte har tid. De föräldrar som deltar i föräldrautbildning har ofta 
en högre utbildning än de föräldrar som inte deltar. Det är dessutom en större andel föräldrar 
som är födda i Sverige som deltar, än föräldrar som är födda utomlands (ibid., s. 31f). 
 
Det framkommer i studien att föräldrar är positiva till föräldragrupper och tycker det är en 
betydelsefull verksamhet. Mer än hälften av föräldrarna menade att de lärt känna nya personer 
som de fått djupare kontakt med och även fått stöd av känslomässigt. 
Föräldragruppsverksamhet leder till att föräldrar får fler sociala kontakter och upplever en 
ökad trygghet i sitt föräldraskap. Föräldrarollen stärks i kontakten med andra föräldrar då de i 
föräldragruppen får möjlighet att diskutera och uttrycka sina åsikter. De ämnen man 
diskuterar i gruppen utgår dessutom i stort från föräldrarnas egna önskemål, vilket innebär att 
samtalsämnena kan skilja grupperna emellan (ibid., s. 36). 
 
Den information som föräldrarna får i föräldragrupperna har en medicinsk inriktning och 
handlar främst om barns utveckling och behov. Det finns en målsättning i verksamheten med 
föräldragrupper att ge föräldrar en ökad förståelse för samhället, och kunskap om det stöd 
samhället kan ge föräldrar. Fribergs studie visar dock att detta mål inte uppnås då det visat sig 
vara svårt att fånga föräldrarnas intresse för samhällsfrågor. Friberg menar att ointresset kan 
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bero på att föräldragrupperna träffas under barnets första levnadsår då man ska växa in i ett 
föräldraskap och vardagslivet koncentreras kring barnet, vilket gör att samhällsfrågor lätt 
hamnar i bakgrunden. Friberg frågar sig dessutom om BVC är rätt forum för denna typ av 
frågor. De tre områden föräldrar tycker är viktigast att få information om i föräldragrupperna 
är barnets utveckling och behov 74 %, barns hälsa och sjukdom 53 % och barnolycksfall 44 % 
(ibid., s. 21, 35). 
 
Sjuksköterskans grad av engagemang och kunnighet påverkar hur föräldragruppen fungerar 
och vilken betydelse gruppen får för föräldrarna. Föräldrar har i studien kommenterat 
sjuksköterskans sätt att hantera svåra frågeställningar och även haft synpunkter på hur 
gruppen har organiserats. Friberg menar att detta tyder på att sjuksköterskan har en viktig roll 
i föräldrautbildningen och ser en utmaning i att utveckla/anpassa BVC-verksamheten så att 
fler föräldrar deltar i föräldragrupperna i framtiden (ibid., s. 31, 35f). 
 
Vi valde att ta med denna studie då den visar föräldrars syn på föräldragruppsverksamhet. 
Det framkommer dock ingenting i denna undersökning om att biblioteket är involverat i 
föräldragruppsverksamheten i regionen och frågor om exempelvis språkutveckling nämns inte 
bland de ämnesområden som diskuterats i föräldragrupperna. Det kan vara så att det inte finns 
något samarbete mellan bibliotek och BVC i regionen, vilket i så fall är ganska 
anmärkningsvärt, men man får också ha i åtanke att undersökningen är gjord ur 
barnavårdscentralens perspektiv, vilket kan vara en förklaring till att fokus i studien har en 
mer medicinsk inriktning. Studien visade att det från BVC:s sida var svårt att fånga 
föräldrarnas intresse för samhällsfrågor och författaren som har en bakgrund som BVC-
sköterska ställde dessutom frågan om föräldragrupperna var rätt forum för den typen av 
frågor. Vi menar att om det finns ett fungerande samarbete mellan BVC och bibliotek kan det 
fungera som en resurs och stöd i frågor som inte har en direkt medicinsk inriktning. Det bör 
också uppmärksammas i sammanhanget att resultatet visar mammors åsikter. Hade pappor 
varit med i studien och deras åsikter redovisats kan resultatet ha blivit ett annat. 
 

4.7 ABC på BVC, hur fungerar de´?  
 
I magisteruppsatsen ABC på BVC, hur fungerar de´? (2000) har Anne Holmfors undersökt 
samarbetet mellan bibliotek och BVC i en svensk storstadskommun. Undersökningen har 
utförts mot bakgrund av de samhälls- och strukturförändringar som skett sedan samarbetet 
påbörjades under 1970-talet (s. 56). Undersökningens teoretiska ansats grundas på forskning 
kring barns språkutveckling där en språkligt stimulerande miljö påverkar barnets språkliga, 
kognitiva och sociala utveckling på ett positivt sätt, till exempel hur viktigt det är att barn i 
ettårsåldern får möta språklekar, rim och ramsor (ibid., s. 6ff). 
 
Undersökningen visar att majoriteten av BVC-sköterskorna och bibliotekarierna anser att 
samarbetet är oförändrat eller att det utökats under 1990-talet. En tredjedel av dessa 
samarbeten startades under 1990-talet, men ännu står några barnavårdscentraler utanför 
samarbetet. Samarbetets form ser olika ut i den undersökta storstadskommunen. Det 
framkommer dels att ungefär hälften av biblioteken och barnavårdscentralerna har ett 
samarbete där biblioteken lämnar boklistor till barnavårdscentralerna och dels att ungefär 
hälften av biblioteken koncentrerar samarbetet till den föräldrautbildning som drivs av BVC. 
Gemensamt för de bibliotek som har ett samarbete med BVC är att de via BVC delar ut en 
gåvobok till de nyfödda, men de barnavårdscentraler som står utanför samarbetet har inte 
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heller tillgång till denna bok, vilket i en förlängning innebär att det inte är alla nyfödda barn 
som får gåvoboken i storstadskommunen (ibid., 44ff). 
 
Undersökningen visar också att samarbetet påverkas negativt av att både barnbibliotekarier 
och BVC-sköterskor upplever att det inte finns tillräckligt med tid att bedriva samarbete. 
Några bibliotek har inte kunnat behålla kontakten med vissa barnavårdscentraler och i några 
fall har bibliotekarierna upplevt ett ointresse från BVC-sköterskorna vilket inverkat på 
samarbetet. Ytterligare orsaker till att samarbetet påverkats är att BVC de senaste åren varit 
föremål för omorganisation och att BVC-sköterskornas arbetsuppgifter förändrats och även 
blivit fler. Därtill utsattes biblioteken för besparingar i början på 1990-talet vilket ledde till att 
antalet barnbibliotekarier minskade. Detta händelseförlopp tycks dock ha vänt, då författaren 
vid tiden för sin undersökning under åren 1999 och 2000 kan se att det skett en viss ökning av 
antalet barnbibliotekarier (ibid., s. 57ff).  
 
De slutsatser författaren drar av sin undersökning är att det finns variationer i synen på värdet 
av samarbetet mellan bibliotek och BVC. Många BVC-sköterskor ser samarbetet som ett bra 
komplement till BVC:s övriga insatser i språkstimulerande syfte, medan andra inte kan avgöra 
värdet. Barnbibliotekarierna ser dock samarbetet som viktigt då det både kan ge föräldrar 
insikt i tidig språkstimulans och en positiv bild av biblioteket som resurs. Trots detta 
prioriteras inte verksamheten. Tidsbrist verkar vara en faktor som påverkar samarbetet 
negativt från både bibliotekens och barnavårdscentralernas sida. Det finns dock en önskan hos 
både barnbibliotekarier och BVC-sköterskor att samarbetet skall finnas i framtiden. Metoden 
är inte optimal då det gäller att nå alla nyblivna föräldrar men den är i dag, enligt 
barnbibliotekarie rna, enda sättet att tidigt nå nyblivna föräldrar och deras barn. Det finns 
dessutom behov av att utveckla nya arbetssätt, speciellt för att nå barn och föräldrar med 
annat hemspråk än svenska som är ett eftersatt arbete (ibid., s. 58). 
 
Vi kan i denna studie se att det finns en önskan hos barnbibliotekarier och BVC-personal att 
ett samarbete ska finnas i framtiden mellan bibliotek och BVC, men ändå ser inte arbetet ut att 
prioriteras, och nya arbetssätt efterfrågas. Dessutom anges tidsbrist och omorganisering som 
bidragande orsaker till att det brister i samarbetet. Studien ger en inblick i hur samarbetet ser 
ut men den ger inga förslag på vad som kan göras för att samarbetet ska få prioritet och 
utvecklas. Vi noterar att det är många faktorer som påverkar samarbetet och möjligen skulle 
en mer övergripande struktur med riktlinjer om hur samarbetet kan bedrivas och utvecklas 
vara till hjälp för att få en bättre kontinuitet i samarbetet. 
 

5 Teori 
 
I följande avsnitt presenteras de teorier som vi stödjer oss på i vårt analysarbete. 
Vi inleder med att presentera T.D Wilsons teori och hans modell i informationssökning för att 
tillfredsställa behov och därefter följer Block och Lagbergs modell av informationskällor. 
 

5.1 Wilsons modell 
 
I sitt resonemang om informationssökning för att tillfredsställa behov utgår Wilson från de 
grundbehov en individ har och vilken roll informationssökning kan ha för att tillfredsställa 
dessa. De grundbehov Wilson utgår från är:  
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- Fysiologiska behov som behov av mat och vatten. Behov av skydd är ytterligare ett 
exempel. 

- Affektiva (känslomässiga) behov som att samverka med andra människor, att uppnå 
saker, att dominera. 

- Kognitiva behov  som till exempel att planera eller att lära sig en profession. 
 
Wilson menar att kategorierna är tätt sammanlänkade och kan inbördes påverka individens 
informationsbehov och på vilket sätt personen väljer att söka information. Wilson utvecklar 
en modell som beskriver de faktorer som påverkar behoven och 
informationssökningsbeteendet (1981, s. 7f). 
 

 

 
Figur 3. Faktorer som påverkar informationsbehov och informationssökningsbeteende (Wilson 1981, s. 
8). 
 
 
Centralt i Wilsons modell finns individen och de grundläggande behov som personen har. 
Behoven har en inbördes påverkan som inverkar på individens informationssökningsbeteende. 
Personen är sedan en del av de subvärldar som ligger närmast utanför individen och i 
subvärlden återfinns de roller som individen har. Det kan röra sig om yrkesrollen, den roll 
personen har i sin sociala situation eller rollen som förälder, det vill säga alla de roller en 
individ har i sitt liv. I denna modell ser dock Wilson yrkesrollen som viktigast. Individen och 
hans/hennes subvärldar är sedan en del i en större omgivande kontext som arbetsmiljö, 
sociokulturell miljö, ekonomisk-politisk miljö liksom en fysisk miljö. Man kan beskriva det 
som tre nivåer som alla påverkar individens behov och informationssökningsbeteende vilket 
illustreras med pilarna i den vänstra delen av modellen. Pilarna som utgår från personen åt 
höger passerar individens roll och miljö för att visa dess påverkan på 
informationssökningsbeteendet. Pilarna stöter därefter på vertikalt gående pilar som illustrerar 
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de hinder personen kan stöta på. Dessa barriärer kan vara personliga, interpersonella 
(rollrelaterade) eller miljömässiga.  
 
Wilson visar med sin modell de inbördes förhållanden mellan personliga behov och de 
omgivande faktorer som påverkar individens informationsökningsbeteende. Han menar att en 
användares informationsbehov inte är ett primärt behov utan ett sekundärt behov som härrör 
ur något av de grundläggande behoven (1999, s. 252). Wilson har en vid holistisk syn på 
informationsanvändaren och betraktar den som boende och arbetande i en social miljö som 
skapar och motiverar till att söka information för att tillfredsställa sina grundläggande behov 
och han menar att fokus i forskningen ligger på att undersöka den roll och funktion 
information fyller i användarens vardag. Wilson anser att yrkesrollen har en stor betydelse i 
en individs livsvärld och att det i den rollen uppstår informationsbehov för att kunna utföra 
och planera speciella uppgifter eller för att kunna fatta beslut. En persons yrkesroll är en del i 
personens omedelbara livsvärld men den är också en del av en större sfär, arbetsmiljön, som i 
sin tur påverkar hur individen söker information. I sammanhanget kan också en individs 
kontext betraktas som informationsrik eller informationsfattig vilket i sin tur påverkar hur 
individens informationssökningsbeteende ser ut då han/hon väljer information samt vilka 
informationsvägar han/hon föredrar att använda sig av (1981, s. 9f). 
 
Wilson vidareutvecklar sedan sin modell och i artikeln Models in information behaviour 
research (1999) finns denna mer specificerade modell i informationssökningsbeteende med 
(modellen publicerades 1996). Modellen utvecklades sedan Wilson hämtat rön från 
forskningsområden som psykologi, konsumtion och beslutsfattande. Modellen från 1981 
bygger på hur individen aktivt söker information utifrån sin kontext. I den senare modellen är 
individen i sin kontext fortfarande i fokus men Wilson menar att det inte är tillräckligt 
uttömmande att se på den aktiva informationssökningen för att se om ett informationsbehov 
blir tillfredsställt eller inte. Man måste också se på informationssökningsförloppet och 
informationsanvändandet för att kunna uttala sig om ett informationsbehov blir tillfredsställt 
eller inte och detta finns med i den nyare modellen. För att åskådliggöra detta använder 
Wilson tre teoretiska antaganden vilka finns representerade i den nya modellen. Den första 
teorin är stress/coping för att förklara varför individen inte alltid söker information trots att 
det finns ett behov. Den andra teorin är risk/reward som förklarar varför vissa 
informationskällor används framför andra och den tredje är social learning theory, som visar 
om individen anser sig kunna klara av att utföra vad som krävs för att tillfredsställa sitt 
informationsbehov (s. 256f). 
 

5.1.1 Vår användning av Wilsons modell  
 
Vi har beslutat att använda Wilsons modell från 1981 då vi tycker att denna modell är 
användbar i vår studie om småbarnföräldrars informationsbehov och informations-
sökningsbeteende. Vi tycker också att den är aktuell om man ser på modellen i perspektivet 
informationssökning i vardagen med individen i mitten och hur kontexten påverkar hur och 
var man söker information och de barriärer som individen kan stöta på. I Wilsons modell är 
yrkesrollen i fokus som en av de viktigaste rollerna i en individs livsvärld, vilket vi håller med 
om, men modellen är lika användbar för individers andra roller, som exempelvis 
föräldrarollen. Modellen bygger dessutom på den aktiva informationssökning personer företar 
utifrån sina roller vilket väl stämmer med våra informanter och vår studie. Småbarnföräldrar 
befinner sig som gravida och som nyblivna föräldrar i en situation där de flesta känner att det 
uppstår ett stort behov av information inför den uppgift som föräldraskapet innebär och de 
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söker också aktivt information. Informationsbehovet och informationsbeteendet kan dessutom 
se olika ut beroende på den kontext som föräldern befinner sig i, vilket Wilsons modell visar. 
Även om erfarenheten av föräldrarollen är en gemensam ny erfarenhet har tidigare 
erfarenheter och den sociala miljön betydelse för hur och var man som förälder söker 
information. Många av de resonemang som Wilson har kring informationsbehov när det gäller 
yrkesrollen kan vi även relatera till föräldrarollen. 
 

5.2 Block & Lagbergs modell 
 
Block och Lagberg använder i sin magisteruppsats Kliniskt verksamma psykologers 
informationssökningsbeteende (1998) Höglund och Perssons fyrfältsmodell för att beskriva 
sina informanters informationssökningsbeteende. I sin uppsats utvecklar de modellen till en 
modell med åtta fält med muntliga och skriftliga formella respektive informella källor. 
 
Block och Lagberg för dessutom ett resonemang om formella respektive informella och 
interna respektive externa informationskällor och menar att det inte finns någon bra definition 
på dessa. Termerna intern och extern är relativa menar de, och därmed beroende av en 
gränsdragning, där de ser på begreppen från kliniskt verksamma psykologers synvinkel. 
Termerna informell och formell i Höglund och Perssons modell har betydelsen personliga 
respektive opersonliga informationskällor. Block och Lagberg anser att denna betydelse inte 
kan användas i studien av psykologers informationssökningsbeteende då en psykolog i sitt 
arbete får muntlig information från både patienter och handledare. De väljer att se formella 
informationskällor som de källor som ingår i psykologens arbetssituation antingen den är 
muntlig eller skriftlig, eller finns utanför psykologens arbete och är opersonlig. Den 
informella informationskällan har en mer personlig karaktär och regleras inte av psykologens 
arbete (s. 28) Det visar sig också att det finns vissa brister i modellen och Block och Lagberg 
menar då att det inte finns utrymme i modellen att applicera den kliniskt verksamma 
psykologens egen erfarenhet, som också är en källa till information (s. 29f). 
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 FORMELLA INFORMELLA 
 MUNTLIGA SKRIFTLIGA MUNTLIGA SKRIFTLIGA 
INTERNA handledaren 

teamet 
patienten 
patientens 
anhöriga 

det egna 
biblioteket 
temapärmar 
biblioteket på 
testoteket och på 
arbetsplatsen 
patientjournaler 

 kolleger på 
arbetsplatsen 
(kafferaster etc) 

skriftliga 
meddelanden 
från kolleger på 
arbetsplatsen 

EXTERNA 
 

seminarier 
konferenser  
kurser  
bibliotekarie 

remisser  
bibliotek 
databaser 
kursmaterial 
monografier 
periodika 
bokklubbar 
förlagskataloger 

personliga möten 
på seminarier och 
konferenser, 
kolleger inom 
vänkretsen 

e-post 
brev 

Figur 4. Olika typer av informationskällor. Tillämpning på kliniskt verksamma psykologer (Block och Lagberg 
1998, s. 29).  
 

5.2.1 Vår användning av Block & Lagbergs modell 
 
Vi har valt att använda oss av Block & Lagbergs modell för att åskådliggöra de 
informationskällor informanterna i vår studie använder sig av. Resonemanget kring dessa 
återfinns i kapitel 6.3.3 Informationskällor. 
 
Block och Lagberg uppmärksammade vissa brister i sin modell då den kliniskt verksamma 
psykologens egen erfarenhet inte kan appliceras i modellen. Detta fenomen uppstår också för 
vår del då vi inte kan placera in förälderns egen erfarenhet i modellen. Med egen erfarenhet 
menar vi den säkerhet som föräldern får efter hand som de växer in i sin föräldraroll och 
därmed agerar mera efter eget kunnande och tyckande och som vi ser som en viktig del i 
människors informationsanskaffande. Savolainen menar att det många gånger är tillräckligt 
för människor att konsultera sin egen erfarenhet eller att iaktta sin livsvärld och dra egna 
slutsatser (2003, s 72). 
 
Utifrån vår förförståelse är BVC-sköterskan och BVC-mottagningen en formell, intern och 
både muntlig och skriftlig informationskälla. Vi tolkar det som att föräldrautbildningen består 
av ett team med ett antal föräldrar och ansvarig distriktssköterska/BVC-sköterska. Denna 
grupp ser vi som intern i det att gruppen är en kärnverksamhet och att man i utbildningen 
sedan lägger till externa kontakter som psykolog, bibliotekarie och så vidare. Föräldragruppen 
får både muntlig och skriftlig information från BVC. 
 
När det gäller Internet så beror det på vilken aktivitet som används. Om en förälder chattar 
med andra föräldrar/personer som de inte är bekanta med ser vi det som en informell, extern 
skriftlig informationskälla, men om föräldern söker information som artiklar och inte har 
någon kontakt med andra personer ser vi det som en formell, extern, skriftlig 
informationskälla. 
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Nära anhöriga som föräldrar och släktingar placerar vi i fältet informella, interna, muntliga 
källor medan vänner eller kompisar placeras i fältet informella, externa, muntliga 
informationskällor. Vi är medvetna om att vänner och kompisar kan stå våra informanter 
närmare än släktingar men väljer ändå denna distinktion då vi ser släktingar som en intern 
relation till informanterna medan vänner tillhör en extern relation i förhållande till 
informanterna. 
 

6 Resultat och analys 
 
Bibliotekets samlingar är en stor källa till kunskap och barnbibliotekarien informerar om de 
resurser som biblioteket kan erbjuda på föräldraträffarna som organiseras av BVC. Stämmer 
den informationen som biblioteket ger med det som småbarnsföräldrarna upplever att de har 
behov av. I detta kapitel kommer vi att redogöra för de studiebesök vi har gjort samt 
presentera två biblioteks arbetssätt, mål och visioner kring samarbetet folkbibliotek och 
barnhälsovård genom intervjuer med två barnbibliotekarier. Därefter redovisar vi 
fokusgruppintervjuerna med småbarnsföräldrar och vår analys av materialet. 
 

6.1 Studiebesök  
 
För att få kontakt med föräldragrupper deltog vi i träffar som barnbibliotekarien hade med 
föräldragrupper. Det visade sig vara ett bra sätt för oss att få kontakt med föräldragrupper och 
även att få en inblick i hur en biblioteksträff går till. Vi har deltagit i fem träffar vid två olika 
bibliotek. En av oss har deltagit i en föräldraträff på biblioteket före det att vi etablerade 
kontakt med föräldrarna för att öka förförståelsen inför uppsatsarbetet. Vid de resterande fyra 
besöken deltog vi vid två var. 
 
För att ge läsaren en bild av hur en biblioteksträff kan gå till väljer vi att beskriva de träffar vi 
deltagit i. Träffarna på de båda biblioteken hade olika upplägg men såg ganska lika ut på 
respektive bibliotek. Vi har därför valt att göra en sammanfattande beskrivning av besöken 
från respektive bibliotek. 
 
Att vi var med vid de biblioteksträffar som våra blivande fokusgrupper varit på visade sig 
vara värdefullt vid intervjuerna, då vi som forskare kunde relatera till det som deltagarna 
diskuterade och berättade om biblioteksträffen i gruppen. 
 
För att anonymisera de bibliotek som deltagit i vår studie väljer vi att benämna dem som 
bibliotek R och bibliotek S. På bibliotek R har barnbibliotekarien fått namnet Rita. Rita har 10 
års erfarenhet som bibliotekarie. På bibliotek S har barnbibliotekarien fått namnet Solveig och 
hon har 15 års erfarenhet som bibliotekarie. 
 
Då vi refererar våra studiebesök nämner vi begreppet föräldrahylla. Det är inte alla bibliotek 
som har en föräldrahylla och där det finns kan det skilja i placering och innehåll. Vår tolkning 
och definition av föräldrahyllan är följande: För att öka tillgängligheten av bibliotekets 
resurser för föräldrar har många bibliotek valt att upprätta en hylla där biblioteket har samlat 
material från olika ämnesområden som rör barn och föräldrar. Till exempel barnmat, 
barnsjukdomar, barnolycksfall, syskonrelationer och föräldrarollen. 
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På biblioteken i vår undersökning ser föräldrahyllan olika ut. På bibliotek R är föräldrahyllan 
omfattande och strategiskt placerad dels i anslutning till barnavdelningen dels väl synlig från 
bibliotekets entré med en tydlig skylt högst upp med texten föräldrahylla. På bibliotek S är 
föräldrahyllan liten och finns inne på barnavdelningen och har ett mindre utbud av litteratur 
samt en del broschyrer som exempelvis en skrift om konventionen om barnets rättigheter. 
 

6.1.1 Studiebesök på bibliotek R 
 
Föräldraträffen på bibliotek R var bokad av distriktsköterskan, som kommit överens om tid 
och plats med barnbibliotekarien. Barnbibliotekarien berättar att föräldraträffen för det mesta 
sker på huvudbiblioteket men att det händer någon gång att BVC-sköterskor eller föräldrar 
vill att träffen sker på BVC eller ett filialbibliotek. Bibliotekarien har före träffen informerat 
mig om att föräldraträffarna ser mycket olika ut och att hon anpassar informationen efter vad 
som fungerar i gruppen. Det finns många faktorer som påverkar hur träffen utformas, till 
exempel dagsformen hos de små barnen, syskon och intresse hos föräldrarna. Ibland kan det 
bli längre diskussioner och frågestunder och ibland blir det endast en kort presentation av 
böcker och bibliotek. 
 
BVC-sköterska, föräldrar och barn anländer till biblioteket och träffas på avtalad plats i 
bibliotekets personalrum. Några av barnen sover go tt i sina bilstolar. På en av träffarna har 
även ett syskon somnat på vägen till biblioteket och bärs in av mamman som placerar det i en 
fåtölj. En mamma har med sig fika som packas upp och föräldrarna småpratar allmänt. 
 
Barnbibliotekarien inleder med att hälsa alla välkomna till biblioteket och presentera sig och 
även mig som sitter i bakgrunden. Hon har med sig en bokvagn med böcker och 
informationsmaterial. Informationen inleds med att barnbibliotekarien berättar om vikten av 
språkstimulans (hon använder inte ordet språkstimulans). Hon påpekar att även om det dröjer 
till barnen själva pratar så är det nu man lägger grunden till bra tal och bra skriftspråk. Det är 
viktigt att prata med barnen, att samtala, låtsasprata och konversera. 
 
Böckerna som bibliotekarien presenterar och berättar om under den här träffen visar hon 
samtidigt upp för föräldrarna. Bibliotekarien berättar att det finns studier som visar att sagor 
som barnen hört när de ligger i magen, känner de igen efter födseln. Boken ”Barnens första 
bok” presenteras. Föräldrarna och barnen har tidigare fått denna bok på BVC, som en gåva 
från biblioteket. Boken är en sagosamling som innehåller rim, ramsor, sånger, bilder, korta 
berättelser och lite längre berättelser. Barnbibliotekarien menar att rim och ramsor är mycket 
bra att läsa med och för barnen, och att man gärna kan välja något som man själv kommer 
ihåg från sin barndom. Hon fortsätter med att informera om att det också är mycket bra att 
sjunga för sitt barn, och uppmanar föräldrarna att sjunga, även om man som förälder inte 
tycker att man ”kan”. Barnbibliotekarien påpekar att barnens musiköra inte är utvecklat i den 
här åldern och alltså inte kan höra om något låter falskt, vilket kanske kan vara en tröst som 
förälder. 
 
Bibliotekarien presenterar ”tuggvänliga” böcker, så kallade pekböcker, för de minsta och 
informerar om att det inte gör något om böckerna är lite tuggade på när de lämnas tillbaka. 
Hon fortsätter med att tipsa om Grodan-böckerna”, till exempel ”Grodan blir glad” som 
föräldrarna kan läsa när barnen blir lite större. Barnbibliotekarien beskriver dem som 
filosofiska, härliga och ”jag” stärkande böcker. Andra böcker som biblio tekarien tipsar om är 
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Ellen-böckerna av Catarina Kruusval, som innehåller upprepningar vilket barnen ofta är 
förtjusta i och hon berättar att dessa böcker även innehåller mycket fina illustrationer. Hon 
berättar vidare att när barnen blir lite större är det också bra att läsa böcker som inte innehåller 
bilder. Att höra texter utan bilder innebär att flera områden i hjärnan aktiveras och stimuleras. 
Vid 2-3 års ålder är ”Lillebror och Nalle” exempel på böcker som innehåller korta berättelser 
som barnen kan lyssna på. Barnbibliotekarien avslutar sittningen i personalrummet med att 
tipsa om att det finns en CD-skiva ”Barnens första CD” som innehåller sånger som också 
finns i boken ”Barnens första bok”, och informerar om att de finns att köpa eller låna på 
biblioteket. Hon berättar också att det finns en föräldrahylla med litteratur och tidskrifter för 
utlåning. 
 
Därefter går hela gruppen ut i själva biblioteket där bokbeståndet finns och visningen börjar 
vid barnavdelningen. Här visas föräldrahyllan med bland annat tidskrifter som ”Vi föräldrar” 
och böcker om till exempel barnsjukdomar, barns utveckling, föräldrarollen, barnmat med 
mera. Föräldrarna informeras om att barnen kommer att få presentkort på BVC vid besöket 
vid 2,5 respektive 4 års ålder och att de då kan komma till biblioteket och få välja en gåvobok. 
Barnen kommer också att få en bok i förskoleklassen, alltså som 6-åring. 
 
Bibliotekarien berättar att böckerna är placerade i bokstavsordning och visar vidare var 
pekböckerna finns och bilderböckerna för barn upp till skolåldern. Hon påpekar också att en 
viss oordning råder då barnen gärna stoppar tillbaka böcker själva, det är dock något som man 
räknar med på biblioteket. Vidare visar hon på kassett- och CD-hyllan med sagor och sånger. 
Därefter blir gruppen visad avdelningen för högläsningsböcker, som har signum Hcf. Här 
finns också broschyrer med tips på bra högläsningsböcker i olika åldrar men hon påpekar 
också att bibliotekarierna och övrig personal i informationsdisken gärna hjälper till med 
litteraturtips och de hjälper också till om det är svårt att hitta på avdelningen. Därefter blir 
gruppen visad barnfaktahyllorna. Här berättar bibliotekarien att det finns många spännande 
och intressanta böcker. Bland annat dinosauriehyllan som brukar vara populär. 
 
Gruppen går därefter vidare genom vuxenavdelningen och bibliotekarien berättar kort om 
uppdelningen av faktaböcker och skönlitteratur och var de olika avdelningarna ligger. Jag 
noterar att biblioteket har valt en användarvänlig uppdelning av böcker vilket innebär att de är 
placerade på avdelningar som till exempel Hus & Hem, Länder & Resor, Kropp & Själ och att 
skönlitteratur är indelad på till exempel Spänning och ”Så var det förr”. Bibliotekarien 
berättar också om kassett/cd böcker för vuxna och visar den stora tidningsavdelningen med 
tidskrifter och dagstidningar. Hon informerar också om att det finns videofilmer att hyra, att 
man kan lämna böcker och filmer på vilken filial som helst i kommunen och att det är 
kostnadsfritt att få ett lånekort och låna böcker. På biblioteket finns också en ”fikahörna”, och 
bibliotekarien uppmanar föräldrarna att använda biblioteket som en mötesplats, till exempel 
om gruppen vill fortsätta att träffas när föräldrautbildningen är slut.  
 
Barnbibliotekarien avslutar besöket med att uppmana föräldrarna att fråga personalen –”Vi är 
trevliga, och hjälper gärna till!”. Hon informerar också om att barnen gärna får prata – ”Låt 
barnen låta. Vi [personalen; vår anm.] säger till om det är något som uppfattas störande för 
övriga biblioteksbesökare.” 
 

6.1.2 Studiebesök på bibliotek S 
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På bibliotek S är biblioteksträffen vanligen den sista arrangerade träffen för föräldragruppen 
och barnen närmar sig ettårsdagen. Föräldragrupperna varierar till antalet deltagare och 
barnbibliotekarien menar att hon ”känner av” vad som fungerar för varje grupp vilket gör att 
biblioteksträffarna ser olika ut från gång till gång. Föräldragrupperna som kommer för en 
biblioteksträff till bibliotek S kommer under bibliotekets ordinarie öppettid vilket kan 
innebära att träffen sker samtidigt som till exempel förskolegrupper, dagmammor och andra 
besökare är på biblioteket. Detta gör att det kan vara mycket liv och rörelse på biblioteket vid 
biblioteksträffen. Vid de två besök som jag deltog i var även gruppens BVC-sköterska 
närvarande. 
 
Barnbibliotekarie Solveig möter upp vid bibliotekets entré och visar var föräldrarna kan ställa 
barnkärror med mera. Hon börjar med att berätta att det är flytande övergångar mellan barn-, 
ungdoms- och vuxenavdelningen för att alla ska känna sig välkomna på alla avdelningar. 
Därefter visar Solveig Äppelhylla, som finns i direkt anslutning till barnavdelningen, med 
material för barn med handikapp, men hon menar att detta är material som alla som har barn 
kan ha glädje av och även får låna. Hon visar till exempel taktila böcker av olika material där 
man ”känner bilden” och menar att detta är material som passar barn i ettårsåldern. 
Bibliotekarien tar sedan med föräldragruppen till barnavdelningen. Här visar hon 
kartongböcker och ger tips på småbarnsböcker som till exempel Max-böckerna av Barbro 
Lindgren och Knacka på av Anna Clara Tidholm. Hon använder inte gärna ordet pekböcker 
då hon menar att även dessa böcker rymmer en berättelse. Solveig beskriver med gester hur 
små barn läser och förklarar för föräldrarna att bibliotekets böcker är till för att lånas, bläddras 
i och läsas. Hon menar att böcker kan gå sönder och att de får göra det. 
 
Solveig ger även exempel på böcker som barn brukar tycka om när de blir lite större och visar 
bland annat böckerna om Nicke Nyfiken och Alfons Åberg. När barnbibliotekarien pratar om 
böckerna informerar hon också om vikten av att ge barn tillgång till språket genom böcker. En 
förälder undrar över sagostunder och då berättar Solveig vad som finns på biblioteket när 
barnen blir lite större. Sagostunder finns på biblioteket från det år då barnen är 3 år. I detta 
sammanhang berättar Solveig att biblioteket även satsar på att ha teaterföreställningar som ett 
sätt att ge barn tillgång till berättelser som ett alternativ till film.  Solveig visar och talar också 
om bibliotekets utbud av kassetter och CD-skivor med berättelser och sånger som finns för 
hemlån så att man även kan lyssna på, som bibliotekarien uttrycker det, ”livets goda”. 
Bibliotekarien berättar om och visar sedan föräldrahyllan, som finns på barnavdelningen. Det 
framkommer också att föräldrahyllan är liten och att det inte finns så mycket material i den. I 
det utbud som finns kan föräldrarna till exempel hitta kokböcker med mat för barn. Under ett 
av studiebesöken blev barnen lite oroliga så Solveig visade i vilken del av barnavdelningen 
som föräldrahyllan finns och vad det finns för litteratur men hon samlade inte gruppen vid 
hyllan. 
 
Härefter görs en rundvandring då barnbibliotekarien visar övriga biblioteket. Hon visar 
utbudet av videofilmer, både vad som finns för barn och för vuxna samt faktafilmer. Vid 
sektionen med tidskrifter visar hon bland annat Allt i hemmet och Vi Föräldrar och berättar att 
tidskrifter går bra att låna hem. Bibliotekarien tar sedan med föräldragruppen till 
avdelningarna där föräldrarna, förutom på föräldrahyllan; kan hitta böcker om barnsjukdomar, 
barn som inte vill sova eller om kalas. Hon visar böcker som Anna och Hugos barnmatsbok 
där föräldrarna kan hitta recept på mat från 4 månaders ålder och boken Lyckade barnkalas. 
 
Efter rundvandringen blir det en liten samling i ett avskilt rum där föräldrarna bjuds på kaffe 
om så önskas och barnen får lite medhavt mellanmål. Barnbibliotekarien delar ut Barnens 
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första bok och berättar om denna, visar en del bilder och pratar om dem. Hon visar att Max, 
som hon nämnt tidigare, även finns med i denna bok. Hon har även med litteraturtips till de 
vuxna och visar till exempel boken Koka makaroner, som handlar om hur vardagen kan vara 
för en nybliven pappa. 
 
Det jag noterar under biblioteksträffen är att barn i ettårsåldern kräver mycket uppmärksamhet 
från sina föräldrar. Att kunna gå eller krypa omkring själv och upptäcka saker tillhör det mest 
väsentliga i den här åldern eller att under en fullständigt uppslukande koncentration stå och 
plocka bland böckerna i barnbokstrågen, som är placerade i perfekt höjd för små barn. Mitt 
intryck är att föräldrarna verkar uppriktigt intresserade av det barnbibliotekarien informerar 
om men att de hela tiden har ett öga på sina barn. Medan bibliotekarien informerar händer att 
någon förälder får gå och hämta sitt barn vilket leder till att de då missar en del av det som 
bibliotekarien berättar om. Dessutom är det andra barn och besökare på biblioteket vilket 
ibland gör det svårt att uppfatta vad Solveig informerar om och det kan leda till att man missar 
något viktigt och intressant. Jag noterar att BVC-sköterskan försöker underlätta för 
föräldrarna genom att rikta sin uppmärksamhet på barnen så att föräldrarna kan koncentrera 
sig på vad Solveig säger, men när barnen kryper eller går åt var sitt håll är det inte så lätt för 
henne att göra detta. 
 

6.1.3 Våra reflektioner från studiebesöken 
 
Vi noterar att under föräldraträffar händer väldigt mycket runt och i gruppen samtidigt som 
informationen från barnbibliotekarien sker. På bibliotek R ska de små barnen ha yoghurt eller 
ammas, rapas, bytas på, tröstas och vyssas och de lite större syskonen promenerar mellan 
personalrummet och bibliotekets barnavdelning och hämtar böcker och pussel som de sitter 
och pysslar med. På bibliotek S, där bibliotekarien informerar vid rundvandringen på 
biblioteket, är barnen lite större och mer rörliga på egen hand, vilket innebär att även här 
händer det hela tiden något under tiden som föräldraträffen pågår. Trots att det händer så 
mycket i gruppen känns det avslappnat och föräldrarna kommenterar även boktips, kommer 
med lite frågor och även BVC-sköterskan skjuter in ett par frågor när hon är med. 
 
Biblioteksträffen som barnbibliotekarien har med föräldragruppen ger intryck av att vara 
informell och okomplicerad, och vår uppfattning är att barnbibliotekarien vill visa biblioteket 
och vad det kan erbjuda både föräldrar och barn och att göra det på ett okonstlat sätt så 
föräldrarna ska känna sig välkomna till biblioteket tillsammans med sina barn. 
 

6.2 Två barnbibliotekariers arbete med föräldragrupper 
 
Vi har enskilt intervjuat de två barnbibliotekarierna på respektive bibliotek där vi varit på 
studiebesök och där vi fått kontakt med föräldragrupperna som deltagit i våra fokus-
gruppintervjuer. Intervjuerna med barnbibliotekarierna har vi gjort för att visa hur de arbetar 
med föräldragrupper i samarbetet med BVC och för att kunna ge en kontext och bakgrund till 
resultatet från fokusgruppintervjuerna. Tanken är inte att jämföra de båda 
barnbibliotekariernas sätt att arbeta utan att visa hur arbetet kan se ut och i avsnittet som följer 
redovisas barnbibliotekariernas erfarenheter och reflektioner. 
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6.2.1 Föräldragruppen 
 
De föräldraträffar Solveig har sker på huvudbiblioteket i kommunen och oftast är det 
föräldragruppens sista träff. När föräldragruppen kommer till biblioteket tar hon dem med på 
en rundvandring där hon visar och informerar om bibliotekets resurser. Solveig tycker det är 
roligt att arbeta med rim, ramsor och sånger och berättar gärna om detta men hon poängterar 
att det är viktigt att ”känna av” vad gruppen vill ha. En del grupper ställer mera frågor om vad 
de som föräldrar kan göra och då berättar Solveig mer utförligt om språket och hur de kan 
stimulera sina barn. Andra grupper tycker att det räcker med den presentation de får när de går 
runt i biblioteket. I regel är de små barnen med på träffen och Solveig berättar att ”ibland tar 
de över föreställningen och det får de göra för detta är deras stund på biblioteket”. Under 
besöket delas också Barnens första bok ut till barnen som en gåva från biblioteket. 
 
På bibliotek R sker föräldraträffarna oftast på huvudbiblioteket vilket Rita föredrar då hon 
menar att hon kan beståndet bäst där, det finns ett större utbud av bland annat tidskrifter och 
det finns också en mer omfattande föräld rahylla att visa föräldrarna, jämfört med 
filialbiblioteken i kommunen. Hon menar att då de flesta kommuninvånarna åker till 
huvudorten i kommunen då och då är det bra att visa huvudbiblioteket även om det också 
finns filialer i kommunen. Det händer också att Rita åker ut i kommunen och träffar 
föräldragruppen på en biblioteksfilial eller på BVC. Informationen till föräldragrupperna 
anpassas efter intresset i gruppen och dagsformen på barn och syskon. Vid föräldraträffen på 
biblioteket berättar Rita om hur viktigt och roligt det är att läsa för och med barnen med rim, 
ramsor, sång och även högläsning när barnen blir lite större. Hon presenterar och ger exempel 
på barnböcker och även vuxenböcker om barn. Vidare visar hon föräldrarna runt på 
biblioteket och berättar om vilka resurser som finns och var de finns. 
 
När det gäller storleken på föräldragrupperna så tycker Solveig att allt under tio är bra men 
det fungerar bäst om de är fyra, fem stycken. Det kan hända att endast en förälder får en 
visning, även om detta inte är att föredra då Solveig menar att det kan kännas fånigt för både 
föräldern och bibliotekarien. Det förekommer även att grupperna är större och det har också 
fungerat då Solveig noterat att föräldrarna är trygga i sina grupper i och med att de känner 
varandra. Barnen är mellan ett halvår och ett år när föräldragruppen kommer till biblioteket 
men Solveig tycker inte att åldern på barnen spelar så stor roll. En del kommer väldigt tidigt 
men hon tror att barnen har större glädje av att komma till biblioteket när de är omkring ett år. 
Däremot menar hon att det för föräldrarna kanske vore lugnare att komma tidigare, när barnen 
är runt ett halvår. Vid biblioteksträffarna förekommer det även att äldre syskon är med och 
Solveig berättar att en del av dessa känner sig trygga på barnavdelningen och stannar kvar där 
när föräldrarna och de små barnen går runt. 
 
Det är oftast mammor i de föräldragrupper som kommer till biblioteket och Solveig menar att 
det i regel är de som är hemma. Det händer dock att det bara är pappor i föräldragrupperna 
som kommer till biblioteket och ibland kan det även dyka upp mor- och farföräldrar som vill 
vara med. Då rör det sig ofta om förstagångsföräldrar och för mor- och farföräldrarna är det 
första barnbarnet och de vill vara med så mycket som möjligt. Solveig tycker detta är trevligt 
och hon ser positivt på det. När det är pappor med på biblioteksträffen brukar Solveig anpassa 
träffen och ta med litteratur som har pappainslag och nämner till exempel böckerna om 
Alfons Åberg. Hon ger dessutom tips på böcker som kan vara intressanta för papporna, till 
exempel boken Koka makaroner där en man skriver om vardagen som nybliven pappa. Det 
som kan skilja på träffar där pappor deltar och träffar med enbart mammor är att det blir lite 
mer diskussioner när det är pappor med. 
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Rita menar att föräldraträffarna fungerar bäst när gruppen består av mellan fem och tio 
föräldrar och att det är att föredra om barnen är cirka åtta månader. Hon menar att en fördel 
om barnen är yngre är att barnbibliotekarien då kan komma in tidigt med information om 
sång, rim och ramsor till föräldrarna. Hennes erfarenhet är dock att om barnen är för små så 
tycker föräldrarna att det är för länge tills de kan börja läsa för barnen och har svårare att ta 
till sig informationen på föräldraträffen. Rita säger att hon upplever att det fungerar bäst om 
barnen är lite äldre, det vill säga runt åtta månader och upp till ett år. Det som gör störst 
skillnad på hur träffen utvecklas är om det är många syskon med, vilket ofta medför en hel del 
liv och rörelse runt och i gruppen. Här menar Rita dock att man skulle kunna ändra upplägget 
på föräldraträffen så att syskon blir mer delaktiga, till exempel genom att sjunga och ramsa 
med barnen, både de små barnen och lite större syskonen tillsammans med föräldrarna och 
barnbibliotekarien. 
 
Rita berättar att endast en gång på bibliotek R har en pappa deltagit i föräldraträffen på 
biblioteket. Vid det tillfället var båda föräldrarna med då de hade tvillingar. Rita menar att det 
oftast är mamman som är hemma under den tid när föräldraträffarna håller på. Att man inte 
kommer i kontakt med papporna är på sätt och vis synd menar Rita men hon menar att om 
man ser till barnets språkutveckling och inte till jämställdhetsfrågor så kanske det ändå är 
viktigast att prata med mammorna då hon tror att det är de som har det största ansvaret för 
barnet den första tiden. 
 

6.2.2 Bibliotekariernas intentioner 
 
Det Solveig vill förmedla vid föräldraträffen är att föräldrarna ska ta till vara den tid de har 
tillsammans med barnet och att man ska komma till biblioteket i stället för att vara ensam 
hemma. Biblioteket kan fungera som komplement till öppna förskolan, ett ställe att träffa 
kompisar som är i samma situation. Solveig menar att barnet har ett språk och på biblioteket 
finns möjligheter att komma vidare med språket. Solveig berättar att en del föräldrar undrar 
om man verkligen kan låna böcker till sin ettåring då de ofta läser sönder böckerna. Men 
Solveig menar att hon inte bötfäller den som läser sönder en bok och det är därför de har 
kartongböcker som är stadiga och hållbara. Solveig menar att biblioteket och barnavdelningen 
är till för att barn ska få möta språket. 
 
Rita menar att en viktig del i arbetet med föräldragrupperna är att förmedla en positiv bild av 
barnböcker. Hon skulle vilja att föräldrarna uppfattar att barnböcker kan vara väldigt 
lustfyllda, för det, menar hon, gör det lättare att arbeta med språkutveckling med barnen. Rita 
brukar på föräldraträffen prata om att föräldrarna ska sjunga och prata med sina barn och hon 
skulle vilja att föräldrarna läser rim och ramsor och att de sedan läser högt för sina barn när de 
blir större. Rita pratar om tiden före fyra års ålder och att ett av hennes mål är att tidigt i 
barnets liv få igång föräldrarna att jobba med rim och ramsor och så småningom med 
högläsning. Rita vill ge föräldrarna insikt om att språkstimulans är viktigt och varför det är 
viktigt att sjunga och läsa och att det ska leda till att föräldrarna gärna gör det tillsammans 
med sina barn. Det handlar också om respekten för barnen, menar Rita, att barn lär sig mycket 
de första åren, deras kunskapsinhämtning är stor och hon har en ambition att öppna 
föräldrarnas ögon för det. 
 
Rita menar också att ett annat sätt att förmedla en positiv känsla för biblioteket är att visa på 
vad biblioteket kan erbjuda. Hon brukar till exempel informera om att det finns många bra 
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böcker och att det är gratis att låna, att det är ljust och trevligt, att man kan sitta ner en stund, 
att man kan ta en fika och vara här med barnen och att det finns en stor hylla med 
föräldralitteratur. Rita tror att man skulle nå föräldrarna ännu bättre om man inte bara talade 
om språkstimulering utan också rimmade och ramsade tillsammans på föräldraträffen, eller 
som hon uttrycker det ”att leda föräldrarna så långt man kan”. 
 

6.2.3 Samarbetet med BVC 
 
Det framkommer att Solveig inte har några regelbundna träffar med personalen på BVC. Hon 
menar att BVC har träffar som rör så mycket annat som hon inte kan något om och dessutom 
arbetar BVC-sköterskorna heltid med sina områden och Solveig heltid på sitt område. Vi 
tolkar det som att tiden inte riktigt räcker till för att ha regelbundna träffar. Samarbetet 
fungerar på så sätt att ibland ringer BVC-sköterskan och meddelar att hon har en 
föräldragrupp som vill komma till biblioteket och då ordnas det. Vid andra tillfällen kan 
BVC-sköterskan lämna namnen på föräldrarna i gruppen och så kontaktar Solveig dem via 
brev där hon meddelar att de är välkomna till biblioteket på en träff med rundvandring. 
Solveig tycker att det verkar finnas ett intresse att komma till biblioteket för om föräldrarna 
inte kan komma på den tid Solveig föreslår ringer de ofta och frågar om det finns möjlighet att 
komma när hon har en annan föräldragrupp. Det händer även att BVC ber Solveig komma och 
träffa en grupp föräldrar på BVC, det kan till exempel vara att informera blivande 
adoptivföräldrar. Dessutom är Solveig ibland med på träffar med läkare och BVC-sköterskor 
men då är inte föräldragrupperna med. På frågan om Solveig vet om det i föräldragruppen tas 
upp något om barns språkutveckling så menar Solveig att det i föräldragrupperna tas upp olika 
ämnen som till exempel barnets språk, övergången från amning till barnmat eller allergier. 
 
De barnavårdscentraler Solveig samarbetar med är knutna till familjecentraler och i anslutning 
till dessa finns också öppna förskolor. Det händer att förskolepersonalen kontaktar Solveig 
och ber henne komma dit och ibland är även BVC-sköterskan med vid denna verksamhet. Ett 
sådant besök brukar vara 1-2 timmar då Solveig rimmar och läser ramsor eller sagor med 
barnen och samtalar med föräldrar. De böcker som Solveig har med sig och visar lämnar hon 
kvar så att föräldrarna kan använda dem  
 
Rita upplever det som att alla BVC-sköterskor i kommunen är aktiva på det här området och 
vet att språket är viktigt. Hon menar att alla hör också av sig och kommer med sina 
föräldragrupper och att det finns ett engagemang för de här frågorna. Rita vet inte om 
sköterskorna informerar något om språkutveckling på BVC, men hon tycker att hon uppfattat 
att en av BVC-sköterskorna arbetar något mer aktivt med att informera om språkutveckling 
genom skriftlig information som delas ut till föräldrarna. 
 
Ett par gånger har Rita varit med på BVC sköterskornas personalmöten. Hon berättar att det 
inte finns någon gemensam planering men att BVC-sköterskan brukar kontakta Rita när en 
föräldragrupp vill komma på besök och komma överens om tid och plats. Rita menar att hon 
gärna skulle vilja se ett närmare samarbete och att hon vid sitt senaste besök på BVC försökt 
få synpunkter på det hon gör och idéer på hur verksamheten skulle kunna utvecklas, men hon 
menar att väldigt lite kom fram. Det som kom fram var att distriktsköterskorna tyckte att det 
skulle finnas gåvoböcker på andra språk än svenska när gåvoböcker delas ut vid 2,5 och 4 års 
ålder. Rita berättar att den första boken som barnen får heter Barnens första bok och delas ut 
av disktriktsköterskan. Invandrarfamiljer får också I denna vida värld och en CD-skiva med 
Barnens första sånger. När det gäller gåvoböckerna när barnen är 2,5 och 4 år, så delas 
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presentkort ut vid kontrollerna på BVC. Barnet får sedan ta med sig förälder och kort till 
biblioteket och där välja en bok. Det händer också att Rita har en dialog med sköterskan under 
tiden som föräldraträffen pågår och att man stämmer av med varandra om det är något som 
kan tilläggas. 
 

6.2.4 Arbetet med föräldrar som har invandrarbakgrund 
 
I den kommun Solveig arbetar är ett område mer invandrartätt och i det området finns också 
en öppen förskola. De tar kontakt med Solveig då de har en grupp barn med annat språk än 
svenska. Vid dessa tillfällen brukar Solveig besöka barnen (ibland även föräldrarna) i 
förskolan, då det framkommer att Solveig har erfarenhet av att en del barn som kommer till 
biblioteket blir besvikna när de ser alla bilderböcker som finns och det inte finns böcker på 
deras hemspråk, då vissa språk bara finns som talspråk. Solveig skulle vilja arbeta mera med 
invandrarbarn då hon ”tycker det är lockande och intressant med dessa möten” och önskar att 
det fanns mera resurser då hon anser att alla barn ska ha samma möjlighet. Hon skulle vilja 
arbeta som i Markarydsprojektet med Boknallen, som innebär att man går hem till föräldrarna, 
men menar att det då måste frigöras tid för detta. På senare år har Solveig arbetat för att 
invandrarföräldrar ska känna att ”det här med biblioteket är inget konstigt” och menar att även 
om det talas svenska på biblioteket så vill Solverig kunna erbjuda föräldrar kassetter och även 
böcker på invandrarfamiljens hemspråk. Barnens första bok vill Solveig ska vara på svenska 
men invandrarfamiljer får också I denna vida värld och Barnens första sånger på CD-skiva. 
Dessa delas ut via BVC så Solveig vet inte hur många som får dem, men hon känner till att de 
är mycket populära. 
 
Rita berättar att det är sällsynt att invandrarkvinnor deltar på föräldragruppsträffen på 
biblioteket och att hon inte varit med om att kvinnor som deltar inte förstår svenska. Varför 
det är så få invandrarkvinnor som deltar har Rita inget svar på. Hon påpekar samtidigt att det 
är tankeväckande frågor att börja fundera kring. Invandrarfamiljerna får, som nämnts tidigare, 
Barnens första bok, som bok och CD-skiva tillsammans med I denna vida värld, som 
innehåller dikter på många olika språk. Rita skulle vilja utveckla samarbetet med BVC genom 
bokpåsar som föräldrarna ska erbjudas att låna hem. Påsarna skulle innehålla böcker både på 
svenska och på familjens hemspråk. 
 

6.2.5 Bibliotekariernas tankar om arbetet med föräldragrupper inför 
framtiden 
 
I sitt framtida arbete med föräldragrupper skulle Solveig vilja visa mera böcker och få 
föräldrarna att tänka ”vi kanske skulle ta oss en promenad till biblioteket”. Solveig menar att 
en del kanske inte vill läsa så mycket utan vill att någon annan sköter den sysslan och då kan 
de lyssna på berättelser på band eller CD-skiva i stället och snart lär barnen sig att läsa och då 
kan de bestämma. 
 
Rita skulle i framtiden vilja utveckla verksamheten på biblioteket genom att ha rim-, rams-, 
och sångstunder med de mindre barnen. Hon skulle vilja att de införs både på föräldraträffen 
med BVC, men också att man på biblioteket startar öppna sådana träffar där allmänheten kan 
komma. Hon menar att man då skulle få med de lite större syskonen också, kanske med egna 
dockor att ramsa med. Rita menar att det bästa vore att kunna träffa föräldragruppen från 
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BVC flera gånger och ha uppföljande träffar när barnen blir större och kunna informera om 
bra böcker i olika åldrar, men att det tids- och resursmässigt inte skulle fungera. 
 
Rita har sökt pengar via Kulturrådet för att kunna köpa in bokkassar som ska kunna delas ut 
via BVC. I dessa kassar har hon tänkt att det ska finnas böcker både på svenska och vid behov 
också på andra språk, så att föräldrar som ännu inte har lärt sig svenska så bra ändå ska kunna 
läsa för sina barn. Rita menar att man genom bokkassarna kan nå de föräldrar som inte 
kommer till biblioteket med en föräldragrupp och att distributionen skulle kunna skötas av 
distriktsköterskorna som skulle se var behov finns. Rita nämner också att det skulle vara 
intressant att komma in som barnbibliotekarie i olika typer av föräldrakurser och stödgrupper. 
Hon har tidigare bland annat informerat i en grupp med väldigt unga mammor. 
 

6.2.6 Våra reflektioner om bibliotekariernas arbete 
 
Det vi kan se i vårt intervjumaterial är att barnbibliotekariernas intentioner med 
biblioteksträffen i stora drag är lika. Båda vill visa bibliotekets resurser och ”avdramatisera” 
biblioteket. Man vill förmedla att föräldrarna ska se och uppfatta biblioteket som en 
mötesplats. Ett ställe där man kan träffas, umgås och ta del av litteratur och annan media och 
där barnen ”får ta plats”, och gärna fråga bibliotekspersonalen om råd och hjälp. 
 
Även om bibliotekariernas intentioner är ganska lika så ser arbetet med föräldragrupper på de 
båda biblioteken olika ut och vi uppfattar det som att det är intresse och resurser som styr 
verksamheten där barnbibliotekarien får arbeta efter sina förutsättningar för att få en 
fungerande verksamhet. Vi menar att det är viktigt att arbeta på olika sätt efter de individuella 
förutsättningar som finns både när det gäller bibliotekarien, BVC-sköterskan och 
föräldragruppen. Att känna av vilka behov som finns i varje grupp, och anpassa informationen 
efter detta. Flexibilitet och att anpassa verksamheten efter behov präglar båda biblioteken. 
 
Vi noterar att barnen är lite äldre hos Solveig, runt ett år, och biblioteksträffen är oftast sista 
träffen för dessa föräldragrupper medan föräldragruppsträffarna hos Rita sker några månader 
tidigare. Det är för och nackdelar med när föräldraträffen sker. Barnbibliotekarierna resonerar 
båda kring detta. Att träffarna sker vid olika tidpunkter kan vara orsaken till att inte så många 
pappor deltar i föräldragruppen på bibliotek R, då papporna ofta är hemma när barnet är lite 
större, över året och föräldraträffarna är slut. 
 
När det gäller arbetet med att informera föräldrar med invandrarbakgrund så uppfattar vi det 
som att både kommun R och S skulle kunna utveckla samarbete för att nå fler 
invandrarföräldrar i framtiden. Kommun S har idag ett samarbete med öppna förskolan där 
man informerar barnen och någon gång föräldrarna. Vi uppfattar det som att kommun R, i 
dagsläget inte har något samarbete med BVC när det gäller de här frågorna. Hos båda 
bibliotekarierna finns dock en medvetenhet och önskan om att nå dessa föräldrar. 
Barnbibliotekarie Solveig talar till exempel om en önskan om att få mer tid och resurser till 
denna verksamhet i framtiden och även barnbibliotekarie Rita har en önskan om att utveckla 
samarbetet med BVC genom att, till exempel kunna erbjuda föräldrar med invandrarbakgrund 
bokpåsar med böcker anpassade till familjen. 
 

6.3 Fokusgruppintervjuer med fyra föräldragrupper 
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När vi redovisar empirin utgår vi från de frågeställningar vi har i vår problemformulering och 
de fyra frågeområden som vi utgår från i vår intervjuguide, det vill säga 

- informationsbehov och informationssökningsbeteende under graviditeten samt 
efter förlossningen och fram till idag 

- källor som våra informanter använt sig av före och efter förlossningen 
- hur de uppfattat biblioteksträffen och hur de ser på framtiden när det gäller 

kontakten med biblioteket 
Vi redovisar också våra informanternas biblioteksanvändning samt vilka hinder och barriärer 
som våra informanter upplevt, medvetet eller omedvetet. 
 
De fyra fokusgrupperna har vi beslutat att benämna fokusgrupp A, B, C och D. Personerna 
som ingår i grupperna har vi bestämt att namnge på så sätt att deltagarna i grupp A har fått 
namn som börjar på A, deltagarna i grupp B har fått namn som börjar på B, deltagarna i grupp 
C har fått namn som börjar på C och slutligen har deltagarna i grupp D fått namn som börjar 
på D. 
 
Grupp A: 
Anna är 28 år, Andrea 25 år och Annelie 30 år. Samtliga är förstföderskor. 
Grupp B:  
Birgitta är 30 år och har två barn, Britt är 34 år och har fyra barn, Berit är 23 år och är 
förstföderska och Beatrice 31 år och har två barn. 
Grupp C: 
Christina är 34 år och har två barn, Carina är 28 år och förstföderska och Camilla 25 år som 
också är förstföderska. 
Grupp D: 
Denise är 31 år och har två barn, Danielle är 26 år och förstföderska, Desiré är 33 år och har 
tre barn och Diana är 30 år och har två barn. 
 
Då det gått drygt ett år sedan några av våra informanter fick sina barn kan det ha funnits andra 
frågor både under och efter graviditeten som föräldrarna kan ha glömt. En informant uttryckte 
det så här: ”Om man haft det här närmare inpå att man fått barn hade man ju kommit ihåg.” 
Det är ju det vi har sagt, men man hade säkert mycket mera funderingar men de har på något 
sätt löst sig”. Vi tror dock att de stora frågeställningar som funnits kommer föräldrarna ihåg. 
Vi ser det också som en fördel att vi träffade föräldrarna i fokusgrupper och de ”påminde” 
varandra under samtalets gång om de frågor som funnits. 
 

6.3.1 Informationsbehov och informationssökningsbeteende under 
graviditeten 
 
För att undersöka och nå fram till det eventuella informationsbehov som nyblivna föräldrar 
har valde vi att gå tillbaka till tiden för graviditeten då vi menar att processen att bli förälder 
börjar och, som vi tror, frågor och funderingar uppkommer i och med den förändrade 
livssituationen. Det är också vår egen erfarenhet. 
 
Deltagarna i fokusgrupperna bestod både av mammor som nu fått sitt första barn och 
mammor som hade barn sedan tidigare. Vi noterade att de mammor som hade äldre barn 
gärna återkom till hur det hade varit under sin första graviditet och förlossning. Vi tror att det 
är naturligt då man vid första barnets födelse inte har någon egen erfa renhet av att föda barn 
och att det är en stor och omvälvande händelse i livet. Några föräldrar menade att, när de 
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skulle ha sitt andra barn visste de mera vad som skulle hända, det var mera rutin andra 
gången. Savolainen har ett resonemang om att det ofta räcker att se till sin egen erfarenhet för 
att få information vilket stämmer med hur de informanter som har flera barn ser på graviditet 
och förlossning (2003, s. 72). Detta bekräftas också med Wilsons modell. De föräldrar som 
har barn sedan tidigare har redan en föräldraroll och söker vid en ny graviditet information 
utifrån rollen som förälder och har då sin egen erfarenhet att tillgå som informationskälla 
(1981, s. 8). 
 
Vi började med att fråga deltagarna vad det var som de tyckte sig behöva veta i samband med 
att de var gravida, vilka funderingar som upptog deras tankar. Det visade sig genomgående att 
deltagarna i de fyra grupperna hade funderingar om hur barnet utvecklades i magen, vecka för 
vecka. Christina hade vid sin första graviditet haft många frågor av praktisk natur, som vad 
hon behövde köpa till barnet och vad hon själv skulle äta eller inte äta under graviditeten. 
Christina hade även funderat över om barnet skulle vara friskt och hur förlossningen skulle 
gå. I grupp A, där alla var förstföderskor, kretsade många frågor kring förlossningen, och inte 
så mycket på barnet eller vad som skulle hända efter förlossningen. Andrea berättade att hon 
var väldigt rädd för förlossningen och hade svårt att ta till sig annan information. Hon hade 
bara fokuserat på förlossningen. Carina och Camilla var också förstföderskor och även de 
menade att det var svårt att tänka på vad som händer efter förlossningen. Camilla hade i en 
bok försökt läsa kapitlen som handlade om tiden efter förlossningen men hade inte kunna t 
koncentrera sig på detta. 
 
Deltagarna i grupp A, menade också att det egentligen inte finns några svar att få kring 
förlossningen då det är så individuellt hur den upplevs. Mycket av den information grupp A 
fått från mödravården (MVC) hade kretsat kring förlossningen och de hade även gjort ett 
studiebesök på en förlossningsavdelning. Även deltagarna i grupp D påpekar att mycket av 
informationen som ges via MVC rör sig om själva förlossningen. 
 
Vi ser i vårt material att det genomgående i grupperna under graviditeten går att urskilja större 
gemensamma frågeområden som hur barnet utvecklas i magen, gärna vecka för vecka samt 
hur förlossningen blir, och för flerbarnsföräldrar finns det frågor om syskonrelationer. Då vi 
jämför detta resultat med McKenzies stud ie (2001) kan man se att de övergripande 
frågeområden hon såg i sin studie stämmer överens med våra informanters frågeområden som 
till exempel funderingar kring förlossningen som McKenzie benämner det egna tillståndet. 
Christinas funderingar om förlossningen, om barnet skulle vara friskt och vad hon skulle äta 
kan vi placera in i McKenzies tre frågeområdena det egna tillståndet, barnets tillstånd och hur 
hon ska bete sig (s. 95ff). 
 
Graviditeten innebär att informanternas livssituation förändras och påverkar även 
informanternas fysiologiska behov. Detta leder till ett kognitivt behov av att veta om man till 
exempel ska ändra sina kostvanor. En informant, Christina, beskriver detta som ett behov av 
att veta ”vad hon ska äta och inte äta”. Christina fick sedan information via mödravården om 
kost under graviditeten, vad som var bra att äta och vad hon skulle undvika. Christinas 
funderingar visar på ett tydligt sätt Wilsons (1981) resonemang om hur grundbehoven 
påverkar varandra och informationssökningsbeteendet (s. 7). 
 
Det visar sig i resultaten från fokusgruppintervjuerna att alla föräldrar har vänt sig till 
tidskrifter som exempelvis Vi Föräldrar och Gravidtidning för att läsa om graviditet och barn 
och därmed tillfredsställa behovet av att få veta så mycket som möjligt i ämnet. ”Allt av 
intresse, så fort man ser en tidning om barn”, säger Anna. Camilla menar att ”det var 
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lättillgängligt att köpa en sådan tidning” eller som Christina uttryckte det ”de var lite roliga att 
köpa”. Diana nämner dock att det ofta skrivs samma saker i de olika tidningarna, men att hon 
läste allt i alla fall. 
 
Deltagarna i grupp C och D är de som i störst utsträckning använt sig av Internet för att söka 
information utom Diana som läste mera tidningar då hennes dator var lite långsam. Det finns 
en del webbsidor som gravid.se och foraldranatet.se där ”allt” som rör graviditet och barn 
finns att hämta. När vi själva skulle besöka foraldranatet.se fick vi besked om att sidan har 
upphört. Det som informanterna var mest intresserade av var information om barnets 
utveckling. Denise hade till exempel hittat ett schema där man kunde följa barnets utveckling 
vecka för vecka. Christina sökte inte bara information rörande graviditet och barn på Internet 
utan hon använde Internet till att ibland chatta med andra föräldrar då den möjligheten finns 
på föräldrasidorna, och hon menar att man även kan lära sig och få kunskap genom att läsa 
vad andra föräldrar diskuterar här. Christina köpte dessutom barnvagnen via nätet. Vi ser detta 
som ett sätt att ta del av andra föräldrars erfarenheter. Att Internet kan vara ett sätt att få 
kontakt med och även ta del av andra föräldrars erfarenheter framkommer också i McKenzies 
studie där en kvinna hade e-mailkontakt med en kvinna som hon aldrig träffat men då båda 
var gravida med tvillingar tog de del av varandras frågor och funderingar (2003, s. 36). 
 
Denise och Danielle berättar att de sökte mycket information på Internet i början av 
graviditeten där de kunde följa vecka för vecka. Denise, som är biblioteksanvändare, berättade 
att hon inte ville gå till biblioteket och låna böcker förrän det syntes eller var allmänt känt att 
hon var gravid. Men efter att det blev känt började hon använda sig av biblioteket igen och 
har därefter lånat mycket böcker kring graviditet och barn. Diana skickade sin man att köpa 
en gravidtidning innan det var allmänt känt att hon var gravid. Detta visar att det kan vara lite 
känsligt att, på mindre orter, få tillgång till information om man inte vill avslöja för tidigt att 
man är gravid. Detta var inget fenomen som framkom i de andra grupperna. När vi ser på 
Denises och Danielles situation utifrån Wilson (1981) ser vi hur de som individer har ett 
informationsbehov. Båda är vana biblioteksanvändare och det borde vara naturligt för dem att 
vända sig till biblioteket för att få information. Men deras kontext påverkar deras situation och 
deras informationssökningsbeteende då barriärerna dels är personliga i det att de inte vill 
använda biblioteket förrän det syns att de är gravida och dels en miljömässig barriär då de bor 
på en mindre ort där många känner varandra (s. 8). Senare under graviditeten vände de sig 
återigen till biblioteket. Men att de inte använde sig av biblioteket innebar inte att de saknade 
information då de använde sig av källor som Internet och tidskrifter. 
 
I grupp D hade Desiré och Diana ett uppehåll på 8-10 år sedan förra graviditeten och båda 
dessa mammor läste ALLT - dag för dag under denna graviditet, medan de vid sina tidigare 
graviditeter inte alls varit så informationssökande och ägnat så mycket tid åt att läsa om hur 
barnet utvecklades i magen. Varför de var mer informationssökande denna gången berättar de 
dock inte under intervjun. Vi kan konstatera att både Desirés och Dianas behov av 
information i dag är annorlunda än vid förra graviditeten. Om vi ska tolka situationen i 
Wilsons perspektiv ser förmodligen deras person, roller och kontext annorlunda ut i dag vilket 
förklarar deras ändrade informationsbeteende (1981, s. 3ff). 
 
Det framkommer att våra informanter får en hel del information från mödravårdscentralen och 
från sin barnmorska, dels muntligt vid besöken men även information i skriftlig form. 
Barnmorskan informerar till exempel om kost och kosttillskott. Denise säger dock att man 
inte går så ofta till MVC i början av graviditeten. Vi har dock förstått av samtalen i 
fokusgrupperna att behovet av information finns redan i början av graviditeten då 
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informanterna får vetskap om att de är gravida. Vi ser att alla informanter är aktiva i sitt 
informationssökande och det är många frågor som dyker upp i början av graviditeten. Då det 
framgår av empirin att man inte går på kontroll till MVC så ofta i början av graviditeten och 
de föräldragrupper som ordnas i MVC:s regi startar upp under senare delen av graviditeten 
tyder på att det finns en skillnad mellan tiden för när informationsbehovet uppstår och de mer 
organiserade möjligheterna att få tillgång till information i form av tätare MVC-kontroller och 
föräldragrupper som startas upp. Informanterna får söka andra vägar för att nå den 
information de behöver. 
 
Om vi placerar in informanterna i Wilsons modell (1981, s. 8) befinner de sig i mitten och 
graviditeten utlöser ett behov av information då deras livsvärld kommer att förändras och de 
ska förbereda sig på att bli föräldrar. Det vi kan se i grupperna är att informanterna har ett 
stort behov av information vilket kan tolkas bero på att det har en påverkan från alla tre 
grundbehoven. Informanterna har också ett sinsemellan likartat behov av information 
eftersom de söker information utifrån att, som de säger, ”vill veta allt” och de har likartade 
frågor. De söker information av mer allmän karaktär som ger dem en bred förståelse för 
ämnet. Alla informanter söker aktivt information. I Wilsons perspektiv beror sättet individer 
söker information på personlighet och de roller de har. Vi tycker ändå att man till viss del kan 
se likheter i informanternas sökbeteende oavsett kontext då alla informanter ”ville veta allt” 
och till exempel sökte information via tidskrifter, vilket berodde på att de var lättillgängliga 
och ”lite roliga att köpa”. 
 
När vi ser på informanterna och hur de under graviditeten vill läsa ”allt” om barn och sätter in 
det i perspektivet informationssökning i vardagen (ELIS), bekräftar det hur de blivande 
föräldrarna söker information. Sökbeteendet bygger på känslor för att sätta sig in i, och få ett 
sammanhang i den nya situation som det innebär att bli förälder och få ett samband mellan 
föräldrarollen och livet i övrigt. Informanterna har en tydlig inriktning mot ELIS (Spink och 
Cole 2001, s. 302). Savolainen (1995) för samma resonemang då han talar om ”mastery of 
life” och i första hand aktiv ”mastery of life” som innebär att då människor ställs inför ett 
problem eller en händelse som rubbar ordningen i tillvaron försöker de aktivt lösa situationen 
för att återställa ordningen i sin vardag (s. 269). 
 

6.3.2 Informationsbehov och informationssökningsbeteende efter 
förlossningen och fram till nu 
 
De första frågorna som dök upp efter förlossningen hos informanterna var hur man skulle 
sköta och ta hand om barnet, liksom frågor om amning. Förstföderskan Andrea förstod efter 
att hon fått sitt barn att hon skulle varit hjälpt av information om amning före förlossningen 
eftersom hon hade det jobbigt med amningen och ganska snart slutade amma sitt barn. Men 
hon menade att om hon fått information om amning och varit förberedd kanske det hade gått 
bättre. Om vi återigen placerar föräldrarna i Wilsons modell (1981, s. 8) så har de nu rollen 
som förälder och ett informationssökningsbeteende som syftar till att tillfredsställande kunna 
amma, sköta och ta hand om sitt barn och vi kan se att deltagarna har ungefär samma frågor 
och vänder sig till för dem förtroendeingivande källor som BB-personal och BVC. I Wilsons 
modell representerar BVC och BB referensgrupper i den nära miljön (ibid., s. 6). 
 
Efter förlossningen har BVC och BVC-sköterskan stor betydelse för alla informanter då det 
dyker upp frågor och funderingar kring barnet. Vi tycker oss se att informanterna främst 
vänder sig till BVC då man är orolig över något, om barnet är sjukt eller om man undrar över 
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något. Beatrice säger att det uppstår frågor ”då något inte är som det ska eller som det borde 
vara, annars rullar dagarna på, man hinner inte alltid med att tänka”. Beatrice berättar att hon 
följde och läste mer om det första barnets utveckling, ”vid sju månaders ålder bör barnet ha 
kommit dit”. Så tänker hon inte nu utan jämför i stället det nya barnets utveckling med hur det 
hade varit med det äldre syskonet och om hon undrar över något vänder hon sig till BVC. 
Camilla menar att BVC och MVC är så lättillgängliga och det är lätt att få svar på sina frågor 
hos dem. 
 
Beatrice som har barn sedan tidigare är ett tydligt exempel på hur den egna erfarenheten 
fungerar som källa då hon jämför och drar sig till minnes tidigare kunskaper och erfarenheter 
vilket kan jämföras med Savolainens resonemang om den egna erfarenheten (1995, s 72). 
 
Efter hand som barnen växer och utvecklas individuellt framkommer i vårt material att de 
frågor och informationsbehov föräldrarna har blir mer skiftande till sin karaktär. Föräldrarna 
har nu mera specifika frågor än tidigare. Att barnen ska börja med ”vanlig mat” nämner 
Denise och berättar att hon har en stor hög med böcker om mat för barn hemma som hon varit 
och lånat på biblioteket. Mat är också ett aktuellt ämne i grupp C. Anna har bekymmer då 
hennes barn inte vill sova. Hon får råd och stöd från BVC men de menar att hon får pröva sig 
fram och när hon prövar och det inte fungerar blir det jobbigt. Anna har dock ett stort stöd i 
sin mamma och mormor. Annelie har funderingar om det finns något som heter ettårstrots, 
och Andrea skulle vilja ha information om tänder, när de kommer och hur det är då.  
 
Det vi kan se i vårt material är att det nu är olika frågor som engagerar föräldrarna. Barnen 
utvecklas olika vilket innebär att föräldrarnas informationsbehov blir mer individuellt. Under 
graviditeten var frågorna mer likartade och man hade ungefär samma frågor. Om vi ser på 
informanternas informationsbehov i detta sammanhang och utifrån Spinks och Coles (2001) 
resonemang kan det ses som en kunskapslucka, där föräldrarna uppfattar att de behöver 
information för att lösa en speciell uppgift (s. 302). Vi kan också se situationen utifrån 
Savolainens (1995) resonemang om ”way of life” och ”mastery of life” där individer tillför 
nya erfarenheter för att få balans i tillvaron (s. 269ff). Om vi sätter samma situation i Wilsons 
modell (1981) kan vi se hur informanterna i sin föräldraroll nu behöver olika information för 
att tillfredsställa olika behov. Informationssökningsbeteendet ter sig olika och vägarna att nå 
information varierar. Situationen visar också att den omgivande kontexten spelar en stor roll. 
Denise som är biblioteksanvändare går till biblioteket för att få information om barnmat och 
löser på så sätt sitt informationsbehov (s. 8). 
 
Under samtalen i fokusgrupperna framkom vid några tillfällen information, som väckte 
intresse hos deltagarna men som man inte tidigare delgivit varandra. Anna berättar till 
exempel att hon lånar CD-skivor eller kassetter med sånger och ramsor på biblioteket som 
hon lyssnar på tillsammans med sitt barn och om barnet tycker om några speciella sånger 
försöker hon köpa musiken. Denna möjlighet hade Annelie aldrig tänkt på men tyckte det var 
en mycket bra idé då hon fick höra om den. I grupp C berättade Camilla att hon efter 
förlossningen läst en del böcker om föräldraskap och hon gav även tips på titlar och författare 
och Carina tyckte det hade varit bra att få tips om att det finns sådana böcker. Dessa tillfällen 
visar hur föräldragruppen och den erfarenhet som finns i den är en källa till information. Vi 
kan också se exemplen utifrån det McKenzie (2003) beskriver som att människor får 
information i vardagen genom tillfälligheter (s. 26). 
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6.3.3 Informationskällor 
 
I följande avsnitt presenterar vi de informationskällor som informanterna använt sig av under 
graviditeten respektive efter förlossningen. I avsnitt 6.3.3.3 visas den modell vi hämtat från 
Block och Lagberg och med hjälp av den har vi delat in informationskällorna i formella 
respektive informella och även gjort en åtskillnad i muntliga och skriftliga källor. 
 

6.3.3.1 Källor under graviditeten 
 
Vi kan notera att deltagarna använt sig av både formella och informella informationskällor för 
att tillfredsställa sitt behov av information inför det stundande föräldraskapet. Före 
förlossningen fungerar MVC som en formell källa både då det gäller skriftlig och muntlig 
information. Grupp B och D fick skriftlig information hemskickad vid första kontakten med 
MVC. Britt berättar att man har många frågor när man kommer till barnmorskan men att man 
inte går så ofta på kontroll första tiden. 
 
Flera av deltagarna fick boken Vänta barn på MVC och olika broschyrer, i föräldragruppen 
tittade man på film som man sedan diskuterade. MVC ordnade också föreläsning med 
psykolog. Som vi ser det så fungerar MVC och barnmorskan som en formell källa som bistår 
med expertkunskaper kring graviditeten, och vi menar att det finns många frågor utöver dem 
som besvaras av MVC och barnmorskan, och det behovet får informanterna tillfredsställa med 
andra källor. 
 
Det vi kan se i vår undersökning är att tidskrifter som rör graviditet och barn är en viktig källa 
till information för samtliga deltagarna. Tidskrifter är en formell skriftlig källa och vår empiri 
visar att när frågan om hur och var de sökte information ställdes, var det tidskrifter som 
nämndes först utom i grupp D där Internet nämndes i lika stor utsträckning som tidskrifter. 
Att man vände sig till tidskrifter beror förmodligen på att, som informanterna själva säger, de 
var lättillgängliga och lite roliga att köpa, och dessutom lättlästa. 
 
Vårt resultat visar att tillgängligheten till information har betydelse för vilka källor som 
används. Tidskrifter om graviditet och barn finns att tillgå i livsmedelsaffärer och är ofta 
placerade i närheten av kassorna, så det är lätt att lägga en tidning till övriga varor man köper. 
I början av graviditeten vill deltagarna också läsa allt om graviditet och barn. Det kan vara så 
att tidskrifter svarar mot detta behov då tidskrifterna erbjuder mer eller mindre lättlästa 
artiklar kring olika ämnen som rör graviditet och barn. Nicholas och Mardens studie visar 
också den att föräldrar läser tidskrifter under graviditeten (1998, s. 45). 
 
Några föräldrar har använt sig av Internet under graviditeten, både för att hämta fakta om 
graviditeten och barnets utveckling, men även för att mer informellt diskutera med andra 
föräldrar på olika chattsidor. Internet finns idag i många hem och är för många en 
lättillgänglig informationskälla. Man kan själv välja när, var och hur man vill söka 
information. Det är främst deltagarna i grupp C och D som använde sig av Internet för att få 
information under graviditeten. Diana använde inte Internet då hennes dator var lite långsam. 
Carina använde sig av Internet men inte i lika stor utsträckning som Christina och Camilla. 
Samtidigt anser vi att kunskaperna i informationssökning påverkar hur lyckade sökningarna 
blir och om man hittar den information man har tänkt sig. Det framkommer dock inte om 
informanterna misslyckats med att få information om något de undrat över när de sökt på 
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Internet. Grupp A och B använde också Internet men de verkade inte ha använt sig av det som 
informationskälla under graviditeten. 
 
Andra källor som informanterna har använt sig av är de egna böcker man köpt om barn och 
graviditet eller också har man lånat böcker av sina föräldrar eller vänner som har barn. Många 
av deltagarna vänder sig också till sina föräldrar och andra närstående för att diskutera och få 
råd under graviditeten. Annelie menar också att man får råd från omgivningen under 
graviditeten utan att be om det, ”alla kommer med bra och dåliga råd”. Annelies kommentar 
beskriver tydligt det McKenzie resonerar om i sin stud ie där gravida kvinnors magar kan 
påverka omgivningen så att personer ställer frågor om eller kommenterar graviditeten (2003, 
s. 31). 
 
Vi noterade att de föräldrar som hade barn sedan tidigare många gånger under intervjun kom 
in på sina erfarenheter som förstföderska och de tankar och frågor som dykt upp då. Vid andra 
barnet går mycket ”på rutin”, och i stället är det frågor om syskonrelationer som dyker upp. 
Den egna erfarenheten från den första förlossningen kanske är den största källan till 
information vid barnafödande. 
 
En del föräldrar har använt sig av biblioteket och lånat böcker kring graviditet och barn men 
ett flertal av våra informanter har inte gjort det. Ett par av informanterna som är vana 
biblioteksanvändare besökte inte biblioteket för att söka information kring graviditet och barn 
förrän det blivit känt att de var gravida. Beatrice som är en van biblioteksanvändare gick inte 
till biblioteket och lånade böcker om graviditet och barn, däremot köpte hon någon bok. 
Beatrice har dock talat om att hon under vissa perioder använder sig av biblioteket mera (vid 
studier till exempel) och i andra perioder lite mindre. Inom ELIS-forskningen framkom på ett 
tidigt stadium att människor inte använder biblioteket för att lösa sina vardagsproblem 
(Savolainen, 1995, s 259). Vi tycker vi kan urskilja dessa tendenser i vårt material då det visat 
sig att även vana biblioteksanvändare som exempelvis Beatrice inte använt sig av biblioteket. 
I McKenzies studie visade det sig att informanterna främst köpte böcker och av de nitton 
kvinnorna var det få som använde sig av biblioteket (2001, s.98ff). Även i Nicholas och 
Mardens studie framkommer det att biblioteket inte uppfattas som en källa till 
specialistinformation och rådgivning av informanterna, vilket författarna menar är 
bekymmersamt eftersom föräldrar representerar en stor del av den målgrupp som biblioteken 
vänder sig till (1998, s. 45f). 
 
Om man inte brukar använda sig av biblioteket tänker man förmodligen inte på att biblioteket 
finns som informationskälla och att där finns böcker och tidskrifter om graviditet och barn 
som kan vara av intresse. Att man inte använder biblioteket innebär naturligtvis inte att man 
saknar tillgång till information. Det finns andra informationsvägar och källor vilket vår empiri 
visar. Flera faktorer påverkar vilka informationskanaler som väljs. Valen är inte alltid 
medvetna då Wilson menar att individens sociokulturella miljö, utbildning, yrke med mera 
påverkar valet av informationsväg och källa. Han menar också att en individ använder den 
källa som inger förtroende och har samband med det informationsbehov man har (1981, s. 3). 
 

6.3.3.2 Källor efter förlossningen och fram till nu 
 
Direkt efter förlossningen och de dagar de nyförlösta är på BB är det BB-personalen 
deltagarna vänder sig till då de har frågor. Britt berättar att hon fick broschyrer på BB-
avdelningen om amning med mera. Berit nämner också att det finns en amningsgrupp man 
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kan vända sig till om man får problem med amningen och att personalen verkligen tryckte på 
att man skulle vända sig dit vid problem. 
 
Efter hemkomsten från BB är det BVC och BVC/distriktssköterskan som tar över och 
fungerar som en formell källa där det finns tillgång till expertkunskap när barnet är sjukt eller 
för att få råd och stöd. Den första tiden går man ganska ofta på kontroll till BVC. Men Denise 
menar att har man inga speciella frågor så är besöken på BVC snabbt avklarade då det mest är 
mätning och vägning av barnet. 
 
Vi tolkar att BB-personalen och BVC-sköterskan fungerar som självklara och naturliga 
informationskällor för informanterna då de tillhör den profession som arbetar med föräldrar 
och barn i samhället. Savolainen (1995) säger i sitt resonemang att människor använder de 
källor som finns som en naturlig del i deras kontext (s. 266f). 
 
Två av deltagarna har anhöriga som är BVC-sköterska respektive barnsjuksköterska och de 
brukar vända sig till dessa då de funderar över något eller barnet är sjukt och därefter vänder 
de sig till BVC. Några föräldrar läser i sina böcker när de funderar över något. Britt brukar 
låna sin mammas böcker om sjukdomar. De föräldrar som inte hittar några ”svar” i sina 
böcker ringer till BVC och konsulterar dem i frågan. Generellt ser samtliga grupper BVC som 
lättillgängliga och tillmötesgående. Att BVC/distriktssköterskan är en tillförlitlig källa till 
information om barns hälsa visar också Nicholas och Mardens studie. Den visar att 
föräldrarna vände sig till distriktssköterskan, som ansågs vara den viktigaste professionella 
informationskällan vid frågor om hälsa och utveckling hos barnen (1998, s. 45f). 
 
Trots att våra informanter ser BVC som lättillgänglig och tillmötesgående tycker vi det finns 
en tendens i vårt material att en del föräldrar så långt det går vill lösa de frågor som uppstår på 
egen hand då de i första hand ser till sin egen erfarenhet eller försöker få tag på relevant 
information och först därefter vänder sig till BVC med sin fråga. Här kan vi jämföra med 
Savolainen (2003) där han menar att den egna erfarenheten ofta är tillräcklig för att lösa ett 
problem eller att dra sig till minnes information som man haft tillgång till tidigare. När detta 
inte räcker till vänder man sig till en expert för att få hjälp (s. 72). Enligt Wilson (1981) kan 
det också bero på personliga faktorer som vilken roll individen ha r i sin sociala miljö. Den 
som är van att klara sig själv kanske vill göra så och ber inte om hjälp direkt. Det kan också 
finnas en ovilja hos föräldrarna att visa sig okunnig inför BVC-sköterskan (s. 8). 
 
Muntliga informella källor har betydelse då barnet är fött. Deltagarna vänder sig till sina 
föräldrar, syskon som har barn, vänner och kompisar som har barn i samma ålder. Det är 
dessa källor man vänder sig till och diskuterar med eller frågar hur de har gjort med 
exempelvis nappen, sömnen, när de har börjat med annan mat med mera. Flera deltagare 
menar att de inte har så mycket tid till förfogande efter förlossningen och då kanske det är 
lättare och går snabbare att använda muntliga källor. Wilson (1981) talar om att det kan vara 
så att muntliga källor används i större utsträckning vid affektiva behov än vid kognitiva behov 
(s. 9). Det kan vara så att informanterna har känslomässiga behov av att få utbyta erfarenheter 
med andra föräldrar eller vänner för att få veta hur andra gör och få tillgång till information 
som de kan jämföra sina egna erfarenheter med. 
 
Vi kan notera att frågans art avgör vilka informationsvägar informanterna väljer. Om det 
handlar om mer allmänna frågor som mat eller nappanvändning vänder man sig till 
referensgruppen med vänner och vänner som har barn i samma ålder och frågar hur de har 



 58 

gjort. Om frågorna handlar om sjukdomar eller allvarligare frågor som kräver mera 
expertkunskap vänder man sig till BVC-sköterskan. 
 
För deltagarna i grupp A är tidskrifter en viktig källa till information även efter förlossningen. 
En tidskrift är lätt att lägga ifrån sig och sedan ta upp och fortsätta läsa utan att tappa tråden i 
det man läser, till skillnad mot fackböcker som informanterna tycker tar längre tid att sätta sig 
in i och är lite tunga att läsa. Anna menar att ”när man fått barn händer allt så fort, man hinner 
inte läsa”. Att grupp A efter förlossningen vänder sig till tidskrifter kan bero på att de är 
förstföderskor och att de i tidskrifterna får tillgång till allmän information om hur det är vara 
förälder. De tar också upp hur tidskrifterna handlar om vanliga människor och deras frågor 
och vi tolkar att våra informanter identifierar sig med dessa och kan jämföra med sina egna 
erfarenheter. Det fanns förstföderskor även i grupp B, C och D där det framkommer att 
Camilla läser tidskrifter även efter förlossningen men i övrigt framkom inte om informanterna 
använde sig av tidskrifter som informationskälla på samma sätt som deltagarna i grupp A 
gjorde. Camilla berättar dock att hon efter förlossningen lånat mycket böcker på biblioteket 
där hon läst om hur andra har upplevt första tiden som förälder, fokuseringen på det lilla 
barnet till exempel. Detta intresserade Carina, som önskade att hon känt till dessa böcker och 
kunnat ta del av dem, då hon menar att föräldraskapet i sig får man ingen direkt information 
om. Det tolkar vi som att det finns ett behov av att kunna identifiera sig, att läsa och känna 
igen hur man upplever föräldraskapet. Både Carina och Camilla är förstföderskor och behovet 
att läsa och känna igen sig själv finns också hos grupp A som är förstföderskor. Skillnaden är 
att grupp A läste tidskrifter och Camilla läste böcker om föräldraskap. Grupp A nämner inte 
böcker om föräldraskap men tar upp att de tycker att fackböcker är för tung litteratur. Detta 
visar att informanterna använder olika källor för att tillfredsställa samma behov. 
 
Föräldrarna i grupp B, C och D, förutom Camilla, nämner inte att de hämtar information från 
tidskrifter efter att barnet är fött och det framkommer inte heller varför. Att föräldrarna inte 
använder sig av tidskrifter kan bero på att de nu inte söker så allmän information som kanske 
många tidningar tar upp utan att de är mera precisa i sitt behov av information och då söker i 
böcker om barn i stället.  Britt lånar böcker om sjukdomar från sin mammas bokhylla till 
exempel. I grupp B, C och D har dessutom flera av föräldrarna barn sedan tidigare och har 
tillgång till sin egen erfarenhet vilket vi tror kan påverka valet av informationskälla. 
Föräldrarna jämför det nya barnets utveckling med hur det var med äldre syskon, även om det 
kan skilja i utveckling så har de det äldre barnet som referens till hur det kan vara. Då det 
gäller tidskrifter som informationskälla visar Nicholas och Mardens (1998) studie att 
föräldrarna inte känner förtroende för tidskrifter då de tycker att det finns brister i kvalité och 
realism och att tidskrifterna mer förmedlar bilden av en perfekt förälder (s. 45f). I vår 
undersökning nämner Britt vid ett tillfälle att det har börjat skrivas om kändisar och deras 
barn i en del tidskrifter vilket hon tycker gör dem mindre seriösa. I övrigt framkommer inget 
negativt om tidskrifter i vår studie vilket kan bero på att det är skillnad i upplägg och innehåll 
i svenska respektive engelska föräldratidskrifter. 
 
Vår undersökning visar hur förstföderskorna växer in i sin nya roll som föräldrar. Andrea 
säger att ”nu känns det lugnare i mammarollen”. Alla i grupp A menar också att de första 
stora frågorna som fanns under graviditeten och barnets första år är avklarade. De tycker att 
de nu befinner sig i en mellanperiod där allt rullar på. I grupp A är alla förstföderskor och vi 
menar att man nu kan se hur den egna erfarenheten börjar få en allt större betydelse och att de 
växt in i föräldrarollen och agerar mera efter eget kunnande. Samtidigt dyker det upp nya 
funderingar som 1-årstrots och tänder, men de berättar också att de inte aktivt sökt 
information kring dessa frågor. Att informanterna inte aktivt söker information kan ses som 
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ett exempel på Wilsons (1981) resonemang om hur det kan dröja en tid från att behovet 
uppstår till att det tillfredsställs (s. 8). Det kan också vara så att de inte aktivt söker 
information då de inte känner så stor osäkerhet att de måste få svar på sina frågor. 
 
Andra källor till information efter förlossningen är föräldragruppen och öppna förskolan. 
Anna tycker att föräldragruppen i sig är ett bra forum. Detta tar även Diana upp och menar att 
”det är jätteroligt att träffas i grupperna också”. Britt deltar i föräldragrupp med sitt fjärde 
barn och det tycker vi visar att föräldragruppen även har en social funktion. 
 
Öppna förskolan är också ett forum som har betydelse för några av informanterna. Dit började 
de gå då barnet var 2-3 månader och i första hand gick man dit för sin egen skull för att träffa 
andra föräldrar samtidigt som man deltog i aktiviteter som sångstunder och rim- och 
ramslekar. Wilson (1981) har ett resonemang om människors livsvärld som han definierar 
som den totala erfarenhet som en individ har som informationssökare. Livsvärlden består 
sedan av olika subvärldar med referensgrupper som användaren vänder sig till vid 
informationssökning. Föräldragruppen liksom öppna förskolan fungerar som referensgrupper i 
våra informanters livsvärld. Vi tolkar att föräldragruppen och öppna förskolan fyller behovet 
av social samvaro med andra föräldrar. I grupperna ges också möjlighet att samtala om sina 
barn med andra föräldrar och få tillgång till andra föräldrars erfarenhet. 
 
Internet används även efter att barnet har fötts men inte i lika stor utsträckning. Christina 
menar att tiden inte räcker till, det blir lite på kvällarna när barnen somnat. 
Internet är i dag en betydelsefull informationskanal som vi tror kommer att öka i betydelse i 
takt med att fler får tillgång till och kunskap om dess möjligheter och förtjänster. Den 
generation som växer upp idag är vana vid att använda sig av Internet som informationskälla. 
I Nicholas och Mardens studie används Internet av föräldrarna i liten utsträckning men det får 
ses i ljuset av att undersökningen är gjord 1995 och Internet ännu inte slagit igenom som 
informationskälla. I SOU:utredningen ”Stöd i föräldraskapet”, anser utredarna att 
informationsmaterial anpassat till Internet bör utvecklas som ett led i att möta nya 
generationers föräldrar och deras informationsvanor och behov (1997, s. 110). 
 
Utifrån Wilsons (1981) resonemang om kategorier av sökvägar kan vi se att informanterna, i 
stor utsträckning, använder sig av kategori A som innebär att användaren själv söker reda på 
information i sin referensgrupp, sin livsvärld, i universum av kunskap eller via dokument eller 
någon person. De vänder sig till föräldragruppen, föräldrar, vänner som har barn och tidigare 
erfarenheten i livsvärlden och direkta frågor som de får svar på muntligt via till exempel 
BVC-sköterskorna eller skriftligt till exempel via böcker de har hemma i bokhyllan. Vi tolkar 
det som att informanterna direkt eller indirekt använder sig av samtliga av Wilsons kategorier. 
Alla använder sig inte av allt men alla sökvägarna finns representerade i vårt empiriska 
material. Att spridningen och användningen av sökvägar är så stor beror, enligt Wilsons sätt 
att se, på att föräldrars kontext ser olika ut. Faktorer som utbildning, ekonomi och 
sociokulturell bakgrund påverkar informationssökningsbeteendet (s. 6). 
 

6.3.3.3 Modell över använda källor 
 
Följande modell förtydligar och ger en översiktlig bild av de informationskällor som 
informanterna använder sig av för att tillgodose sitt informationsbehov. 
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 FORMELLA INFORMELLA 
 MUNTLIGA SKRIFTLIGA MUNTLIGA SKRIFTLIGA 
INTERNA Föräldragruppen 

på MVC 
Barnmorskan 
BVC-sköterskan 
Föräldragruppen 
på BVC 
 

Broschyrer av 
MVC 
Boken Vänta 
barn av MVC 
Egna böcker 
Lånade böcker av 
föräldrar 
Filmer 

Mamma 
Pappa 
Mormor 
Nära anhöriga  

 

EXTERNA Besök på 
förlossningen 
Föreläsning av 
psykolog före 
förlossningen 
Läkare 
BB 
Amningsgrupp 
Psykolog, tand- 
sköterska m. fl. 
som informerar 
på öppna 
förskolan 
Försäkringskassa 
Bibliotekarie i 
föräldragrupp 
 

Gravidtidningar 
gravid.se 
Föräldratidningar 
Internet 
Material på BB 
Biblioteket och 
föräldrahyllan 
Bokklubbar 
Liberos hemsida 
Bibliotekets 
katalog 
kanalen.org 
Pampers hemsida 
aftonbladet.se 
Försäkringskassa 

Vänner/kompi
sar som har 
barn 
Föräldrar på 
öppna 
förskolan 
 

foraldranatet.se 
- chattsida på 
Internet 
för föräldrar 

Figur 5. Olika typer av informationskällor som används av gravida och småbarnsföräldrar (efter Block och 
Lagbergs modell, 1998, s. 29). 
 
Vi har valt att redovisa källorna i en modell trots att vi tittat på vilka källor informanterna 
använder sig av både före och efter förlossningen. Den visar inte förändringen över tid och 
inte heller i vilken situation informanterna använder sig av vilken källa. Modellen är ett sätt 
att visa fördelningen av formella och informella källor.  
 
I kolumnen formella externa skriftliga källor valde vi att redovisa namnen på de källor som 
används på Internet då det framkom att olika källor användes av olika informanter. Det visar 
att Internet är en relativt stor källa till information för småbarnsföräldrar. Både Wilson (1981) 
och Savolainen (1995) visar i sin forskning att människor ofta föredrar informella muntliga 
källor framför formella kanaler. Vi tycker ändå att vi kan se i vårt material att Internet har 
förändrat den bilden lite. Många har tillgång till Internet hemma och är för många en 
lättillgänglig källa i dag. Christina menade dock att efter förlossningen fanns inte lika mycket 
tid att avsätta till Internet men det var fortfarande en källa hon använde sig av. I vår modell 
representeras Internet även i fältet för informella externa skriftliga källor då en förälder 
chattade med andra föräldrar via Internet på en särskild sida för föräldrar. Det visar på 
Internets olika möjligheter. 
 
För de generationer som växer upp i dag kommer Internet att vara en både naturlig och 
självklar källa till information och forskning visar att det är de självklara källorna människor 
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vänder sig till (Savolainen, 1995, s. 266f). Vi menar att biblioteken skulle kunna utnyttja 
Internets möjligheter och ta fram information som riktar sig till föräldrar med tips på böcker i 
föräldrahyllan, tips om tidskrifter, musik, barns språk med mera. Vi menar också att en källa 
som uppfattas som bra och informativ återvänder man till. 
 
När det gäller fältet med informella interna skriftliga källor har vi i modellen inte noterat 
några källor. Vi frågade i grupperna om de använde sig av mail och några föräldrar gjorde det, 
men inte om frågor som direkt rörde barnen. Vi menar dock att detta förmodligen är något 
som kommer att ändras i framtiden eftersom skriftlig kommunikation inom föräldragruppen 
via webben kan bli vanligare. I den ”nya” generationen föräldrar kommer kommunikation via 
webben säkert att vara en naturlig kommunikationskanal och därmed också en källa till 
information för föräldrarna. 
 
Tidskrifter är ytterligare en källa som återfinns under formella, externa, skriftliga källor och 
resultatet visade att alla informanter läste tidskrifter under graviditeten och några informanter 
fortsatte göra det även efter förlossningen. Däremot var det några föräldrar som inte kände till 
att man fick låna hem tidskrifter och de informanter som inte använde sig av biblioteket 
kanske inte heller kände till att biblioteket har tidskrifter. Det är inte alla som läser böcker och 
inte använder sig av biblioteket. Däremot kanske de läser tidskrifter och får man kännedom 
om att tidskrifter finns på biblioteken kan det vara en anledning för dessa föräldrar att börja 
använda biblioteket. Det visar att det är viktigt att vid biblioteksträffen visa föräldrarna det 
material som finns på biblioteket och även informera om de lånemöjligheter som finns. 
 
Om vi jämför de källor som informanterna i vår studie använde sig av med de källor som 
McKenzie redovisar i sin studie kan vi notera att de blivande föräldrarna i båda studierna 
vände sig till samma sorts källor för att få information (2001., s. 98f). Dessa källor kan även 
ses i Nicholas och Mardens studie. Nicholas och Marden tittade även på hur många källor 
informanterna använde och resultatet visade på en bredd där någon använde nio källor medan 
någon bara använde sig av en källa för att tillfredsställa behovet av information (1998., s. 
43f). 
 
Biblioteket är ofta en av många informationskällor som småbarnsföräldrarna använder sig av. 
Vilka källor som används är mycket individuellt, men vi uppfattade att flera föräldrar som 
nämnde att de utbildar sig nu eller nyligen avslutat en utbildning ofta använde Internet som 
källa. 
 

6.3.4 Biblioteksträffen 
 
I följande avsnitt redovisar vi vad informanterna tyckte om biblioteksträffen. Vi redovisar 
också några informanters åsikter om föräldrahyllan samt några röster om barns 
språkutveckling. Vi valde att fråga informanterna om föräldrahyllan då bibliotekarierna 
informerade om den på biblioteksträffen. Vi ville också ha informanternas synpunkter om 
barns språk då det är en central del i bibliotekariers arbete med barn. 
 
Det visade sig att grupperna A, B och D tyckte att det var en bra träff på biblioteket och 
lagom med information. Anna tycker att ”tanken att visa vad som finns” är bra, att man kan 
låna filmer och tidskrifter med mera. Hon menar också att ”man ser andra saker än tidigare”. 
Den biblioteksträff som grupp A var på inföll lite senare än beräknat så barnen var runt 15 
månader och de tyckte spontant att träffen borde ha kommit ”mycket tidigare” för att få veta 



 62 

att biblioteket finns och vad det kan erbjuda. Anna tyckte det var ”Kul att se att de hade 
böcker till så små barn”. Detta höll Annelie med om och hon var dessutom positivt överraskad 
av att biblioteket hade kartongböcker att låna ut. 
 
Flera deltagare i olika grupper tar upp att det är bra att ”man blir påmind” under den här 
träffen, att biblioteket finns där som en tillgång, en resurs. Det framkommer också tydligt att 
deltagarna genomgående tycker att biblioteksträffen med föräldragruppen gör det lättare att 
återkomma till biblioteket. Detta visar hur viktigt det är för biblioteken att göra ”reklam” för 
sig och verkligen visa att det finns som en resurs för föräldrar. 
 
Vi noterade att flera av informanterna inte kände till vad biblioteket hade att erbjuda, till 
exempel visste inte Anna och Annelie att tidskrifter fanns för hemlån. Vår undersökning har 
visat att tidskrifter spelar en stor roll i både blivande föräldrars och nyblivna föräldrars vardag 
och det finns uttalade önskemål från våra informanter att biblioteket ska introduceras tidigt 
under graviditeten. Det visar att biblioteket har en funktion att fylla på ett tidigt stadium för 
den blivande föräldern. 
 
Vi noterade också att i föräldragrupper där någon eller några av deltagarna var 
biblioteksanvändare och delade med sig av sina erfarenheter av hur de använder biblioteket, 
positivt kunde påverka de andra deltagarna som inte använder biblioteket alls eller i mindre 
utsträckning. Biblioteksanvändarna förmedlade till exempel tips på författare och titlar liksom 
tips om att man kan låna CD-skivor och testa om barnet tycker om musiken innan man köper 
en skiva. 
 
Beatrice tycker biblioteksträffen är bra på det sätt att hon får litteraturtips om nya ”guldkorn” 
på biblioteksträffen. Hon menar att det annars ”blir lätt att man lånar de här som man vet är 
bra”. 
 
Grupp C tyckte att biblioteksträffen var stökig och det var svårt att höra vad bibliotekarien 
berättade och informerade om. Barnen gick iväg så de fick hämta dem och då missade de 
också vad bibliotekarien sa. Att grupp C tyckte det var stökigt berodde på att det rådde en stor 
aktivitet på biblioteket denna dag med många besökare på barnavdelningen, det var 
skolklasser och dagmammor och föräldrar med barn som skulle låna böcker. 
 
Vi noterade under våra studiebesök att bibliotekarien informerade om föräldrahyllan på 
föräldraträffen på biblioteket. Av de föräldrar som använder bibliotek R fungerar 
föräldrahyllan som en bra källa till information. Britt har lånat från föräldrahyllan både före 
och efter förlossningen, men saknar litteratur om lite äldre barn. Beatrice har lånat från 
föräldrahyllen efter att hon fått barn. Denise säger sig ha läst allt på den hyllan. 
 
Vår uppfattning är att de föräldrar som använder bibliotek S inte hade kännedom om 
föräldrahyllan före biblioteksträffen. Anna fick kännedom om föräldrahyllan på 
biblioteksträffen och menar att hon hade lånat tidigare från den om hon hade känt till den. 
Annelie säger att de böcker som finns på föräldrahyllan även finns på öppna förskolan. 
Föräldrahyllorna ser olika ut på bibliotek R och S men vårt material tyder på att den används 
av de föräldrar som känner till den och det framkom önskemål om att få kännedom om den 
redan under graviditeten. 
 
Vi frågade också våra informanter om de har uppfattat att de fått information om barnets 
språkutveckling. När det gäller språkutveckling har Anna och Annelie läst i tidningen Vi 
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Föräldrar att man ska börja läsa tidigt för sitt barn och att det handlar om igenkänning för 
barnet. Grupp A och C har inte uppfattat att de fått någon information om barnets språk från 
BVC eller biblioteket, men Christina menar att BVC-sköterskan frågar om språket i lite 
förtäckta frågor så hon menar att BVC uppmärksammar barnets språkutveckling. Camilla fick 
en broschyr om språket när BVC-sköterskan var hemma och gjorde BOEL-testet (en kontroll 
av barnets hörsel). I grupp D säger Danielle att bibliotekarien pratade mycket om 
språkutveckling vid biblioteksträffen och Denise menar att BVC checkar av men ger ingen 
direkt information om barnets språk. Det som framkommer i grupp B är att informanterna 
tyckte att Rita kunde tala för böcker och att de fick lagom med information, men det 
framkommer inte några åsikter om det Rita tar upp om språkutveckling. Det vi noterat efter 
fokusgruppintervjuerna är att vi inte varit tillräckligt tydliga i vår frågeställning om 
språkutveckling, utan vi tror att en del föräldrar tolkade frågeställningen som att det rörde sig 
om barns fysiska utveckling språkmässigt, vilket inte var meningen. Tanken var att få deras 
synpunkter på informationen om språkstimulans som ges vid biblioteksträffen. 
 
Vi uppfattar det som att alla informanter var positiva till att biblioteksträffen ingår i 
föräldrautbildningen. Vi frågade föräldrarna om det var något som var mindre bra med 
biblioteksträffen och om det var något de skulle vilja ändra på. Våra informanter var positiva 
till biblioteksträffen och dess innehåll och några kritiska kommentarer eller förslag på 
förändring framkom inte, förutom i Grupp C. De tyckte att det hade varit bra om de hade fått 
information i ett avskilt rum, då det var mycket liv och rörelse i biblioteket. 
 
Våra informanter var medvetna om vår anknytning till Bibliotekshögskolan och naturligtvis 
kan detta har påverkat dem till att inte ge några kritiska kommentarer. Vi tycker dock att vi 
under våra fokusgruppintervjuer hade ett öppet diskussionsklimat och vår uppfattning är att 
eventuella kritiska kommentarer om biblioteksträffen hade framkommit om det hade funnits 
några. 
 
Barnbibliotekarierna ger under träffen allmän information om biblioteksresurser och barns 
behov av språkstimulans. Frågorna som dyker upp hos föräldrarna är ofta olika och påverkas 
av hur barnet utvecklas. I Grupp A med tre informanter får vi på frågan om vilka frågor som 
är aktuella just nu, tre olika svar. Det handlar om sovproblem, tänder och en eventuell 
trotsålder. Det gäller alltså att visa föräldrarna vilka resurser som biblioteket kan erbjuda för 
att föräldrarna ska kunna få svar på sina frågor, inte i första hand att under biblioteksträffen ge 
svar på individuella frågor. 
 
För föräldrarna är själva träffen – att träffa varandra – en viktig del av biblioteksträffen. De 
tycker att det är roligt att se hur de andra barnen växer och utvecklas. Intresset för att träffas 
kunde vi se även under våra fokusgruppintervjer. Ett exempel på detta intresse är Andrea som 
missat ett par tillfällen i föräldragruppen och inte deltagit i biblioteksträffen men ändå valde 
att delta i fokusgruppintervjun trots att hon hade flyttat till en annan stad. Att föräldraträffarna 
har en viktig social funktion visar det faktum att de flesta av våra informanter som tidigare 
fått barn och deltagit i föräldraträffen deltar även när syskon föds. Exempel på detta är Britt 
som nu deltar i föräldragruppsverksamheten med sitt fjärde barn. Vi tror inte att föräldrarna 
har ett medvetet behov av ett biblioteksbesök, men de informanter som är icke-användare är 
mycket positiva när de informeras om vilka resurser som biblioteket kan erbjuda. För många 
föräldrar blir biblioteksträffen en aha-upplevelse och en påminnelse om att biblioteket finns 
som en resurs för föräldrar och barn att använda. Att biblioteket innehåller så många olika 
medier är också en positiv överraskning för många. 
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Barnbibliotekarien Rita framhåller under intervjun att hon vill förmedla en positiv bild av 
barnböcker och att läsa barnlitteratur. Beatrice tycker att det var bra att få information och tips 
om nya böcker, och ”guldkorn”. Hon menar att hon inte hinner läsa om böcker själv. Birgitta 
och Britt uttrycker sig igenkännande och har stött på barnbibliotekarien i olika sammanhang 
bland annat på föräldramöten på dagis där hon bland annat har läst för föräldrarna. Även 
grupp D tar upp att barnbibliotekarien pratade om barnböcker. 
 

6.3.5 Biblioteksanvändning 
 
Då vi samtalade i fokusgrupperna ledde detta till ett allmänt resonemang om biblioteket och 
om man använder biblioteket eller inte. Detta gjorde att en bild av våra informanter som 
biblioteksanvändare framträdde. Vi vill här förtydliga att vi inte har frågat våra informanter 
om deras biblioteksvanor. Vi menar att en sådan fråga under en gruppintervju skulle påverka 
intervjuklimatet negativt och de informanter som inte använder sig av biblioteket skulle kunna 
känna sig utpekade. Den bild som framträdde visar och bekräftar att föräldragrupperna är 
homogena i det att deltagarna är nyblivna föräldrar, men när det gäller erfarenheter av 
biblioteksanvändning så är det stora skillnader mellan dem. Vårt material visar också att 
biblioteket med biblioteksträffen verkligen når både användare och så kallade icke-användare. 
Den förändrade livssituation det innebär att bli förälder och föräldrarnas intresse av sina barns 
utveckling gör dem mottagliga för information.  Biblioteket har då en möjlighet att med 
biblioteksträffen inspirera föräldrarna att se biblioteket som en resurs för sig och sitt barn. 
 
Anna använder biblioteket för egen del men går även till biblioteket eftersom barnet är 
intresserat av böcker. Anna går också till biblioteket med barnet så att det får träffa andra barn 
där. Vi tolkar det som att Anna ser biblioteket som en mötesplats för sig och sitt barn. Andrea 
var inte med på biblioteksträffen. Hon använder inte biblioteket och såg ingen anledning att 
göra det, men säger att hon kanske kommer att använda biblioteket när barnet blir lite större. 
Annelie är med i bokklubbar och glömmer att biblioteket finns. Hon använder sig av Internet 
för att söka information. 
 
Birgitta är dålig på att använda biblioteket. De gånger hon är där tänker hon ”Varför är jag 
inte här oftare?” och tror själv ”det beror på allmän lathet”. Hon har tillgång till bokbuss men 
dess tider krockar med andra aktiviteter. För egen del köper hon pocketböcker då hon behöver 
lång tid på sig att läsa böcker. Britt använder biblioteket men verkar ha svårt att ta sig tid att 
gå dit.  När hon går till biblioteket går hon ofta direkt till informationsdisken och ber om hjälp 
och hon ser biblioteket som verkligt serviceinriktat. Berit använder sig inte av biblioteket men 
hoppas det ska bli lättare i och med biblioteksträffen. Hon brukar köpa pocketböcker men 
tänker nu att hon lika gärna kan gå till biblioteket och låna. Beatrice går till biblioteket minst 
en gång i månaden och hon har använt sig av biblioteket sedan hon var liten. Periodvis har 
hon använt biblioteket mera, till exempel när hon studerade och fick hjälp med kurslitteratur, 
liksom nu när hon har barn och de är intresserade av böcker och vill läsa, så använder hon 
biblioteket regelbundet. 
 
Christina är biblioteksanvändare men har använt sig mer av biblioteket sedan hon fått barn. 
Hon ser det som ”en trevlig utflykt att gå till biblioteket” och ”Man vill att de ska vänja sig 
vid biblioteket så det blir naturligt”. Det framgår inte om Carina använder sig av biblioteket 
men hon var med på biblioteksträffen. Camilla har lånat mycket på biblioteket sedan hon fått 
barn och delar med sig av egna tips på böcker om föräldraskap. 
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För Denise är det självklart att gå till biblioteket och hon går dit nästan varje vecka, ”Jag är så 
van så jag tror alla går dit”, säger hon. Danielle har varit mycket på biblioteket. Det 
framkommer inte om Desiré använder biblioteket men hon var med på biblioteksträffen. För 
Diana är det självklart att gå till biblioteket trots att hon bor utanför orten och måste resa en 
liten bit för att ta sig dit. Hon tycker biblioteket är serviceinriktat och hjälper till att söka 
information och böcker, dessutom är de inte främmande för att beställa hem eller köpa in 
böcker om man ger förslag på detta. 
 
Vi menar att detta bekräftar Wilsons (1981, s. 10) resonemang kring att det är viktigt att ha en 
holistisk syn på användare och vara medveten om att tidigare erfarenheter ser mycket olika ut. 
Vi tror att det att det är viktigt att bibliotekarien planerar informationen och verksamheten på 
biblioteket med detta i åtanke och att kunna möta föräldrar med olika erfarenheter av 
biblioteket så att alla i gruppen känner att biblioteket är en resurs för just sig och sin familj. 

6.3.6 Framtiden 
 
Då det gäller det framtida samarbetet mellan MVC/BVC och biblioteket så tycker grupp B, C 
och D att biblioteket ska introduceras redan under graviditeten, eventuellt vid en 
föräldragruppsträff på mödravården (MVC). I början av graviditeten går de blivande 
mammorna inte så ofta till MVC för kontroll och föräldragrupperna startas oftast upp under 
senare delen av graviditeten. Britt menar att man har så många frågor när man kommer till 
barnmorskan och det skulle vara bra att tidigt få information om att biblioteket finns och kan 
vara en resurs i sammanhanget. Det framkommer i intervjuerna att grupp B och D får material 
om graviditeten hemskickad i samband med att man skriver in sig på MVC och både Birgitta 
och Britt föreslår spontant att en reklamlapp om biblioteket kan bifogas i detta utskick. 
 
I den kommun som grupp B och D tillhör delas det ut gåvoböcker när barnen är 2,5 respektive 
5 år gamla. Föräldrarna tycker att biblioteket skulle kunna ha lite mera kring detta, till 
exempel att biblioteket har en träff där föräldrarna tillsammans med sitt barn får hämta boken 
en viss dag och att de då får lite information kring böcker och vad som passar för just den 
åldern eller att man har sagostund på biblioteket den dagen. De menar att det annars är lätt att 
bara slinka in på biblioteket, hämta boken och sedan gå igen. Diana tycker dock att det ska 
vara fritt att välja om man vill vara med på en sådan träff eller bara gå dit och hämta boken. 
Diana skulle uppskatta och tycka det vara roligt att gå på biblioteksträffar med sagostund och 
fika tillsammans med sitt barn, men sedan en tid anordnas det inte längre några sagostunder 
på det bibliotek som hon använder. 
 
På det bibliotek som grupp A och C använder sig av finns det teater och sagostund att gå på 
när barnen blir lite större och detta är något som de ser fram emot att göra. Christina ger 
förslag på att biblioteket kan ordna föreläsningar eller temadagar med föräldrar och barn i 
fokus. På en direkt fråga från oss om det finns intresse för sångstunder med rim och ramsor 
för små barn på biblioteket så svarar grupp A och C att ”det skulle vara roligt”, ”det hade jag 
gärna gått på” och ”då skulle man ha kommit tidigare till biblioteket”. Flera av deltagarna i 
grupp A och C hade besökt öppna förskolan och där tidigt kommit i kontakt med sångstunder 
med  rim och ramsor, men de hade gärna kommit till biblioteket på rim- och ramsträff, om det 
hade funnits. 
 
Vad vi kan utläsa från vårt empiriska material så är barnbibliotekariernas verksamhet främst 
inriktad mot barnen och deras behov från det att barnet föds. Från föräldrarnas sida 
framkommer det att ett kraftigt informationsbehov utlöses i och med graviditeten. 
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Tankar om framtida aktiviteter och samverkansformer skiljer sig till viss del åt mellan 
barnbibliotekarier och föräldrar. I fokusgrupperna framkommer det tydligt att föräldrarna 
skulle vilja att biblioteket presenterades som en informationsresurs redan tidigt under 
graviditeten – gärna genom skriftlig information från MVC och eventuellt också genom att 
den föräldrautbildning som MVC organiserar före barnets födelse också ingår ett besök på 
biblioteket. 
 
Barnbibliotekariens tankar och visioner rör sig kring hur man ska stimulera föräldrar och barn 
efter att barnet är fött. Aktiviteter som nämns är rim och ramsor tillsammans med föräldrar, 
visning av mer barnlitteratur och annan media som ger tillgång till berättelser för barn samt 
utveckling av samarbetet med BVC och invandrarfamiljer genom till exempel bokpåsar med 
böcker som skulle kunna förmedlas via BVC-sköterskan. Flera av dessa aktiviteter dyker upp 
också när vi frågar föräldrarna om det framtida samarbetet. Det gäller till exempel 
litteraturtips och så kallade rim och rams träffar på biblioteket. 
 

6.3.7 Barriärer 
 
Vårt empiriska material visar på olika omständigheter som påverkar informanternas 
informationssökningsbeteende. Wilson menar att barriärer kan vara miljöberoende, 
individuella och interpersonella (1981, s. 8). Vi har i vårt empiriska material noterat barriärer i 
informanternas fysiska omgivning liksom barriärer hos personen och i interaktionen med 
andra människor. 
 
Följande konversation som utspelades under en av våra fokusgruppintervjuer visar hur olika 
tidigare erfarenheter av biblioteket ser ut och påverkar hur våra informanter söker 
information: 
 
Beatrice: Katalogen är smidig. 
Berit: Vad är det för katalog? 
Beatrice: På biblioteket. Man ser om dom finns inne eller någon annanstans. 
Britt: Det är väl de själva som går in och kollar. 
Beatrice: Nej, det kollar man själv. 
Moderatorn: Skulle detta vara något att visa på föräldrainformationen? 
Beatrice: (Skratt) Den är till för oss som vill klara oss själva. 
Britt: Ja, ja. Det finns personal, vet du! 
 
Dialogen visar hur Beatrice som är biblioteksanvändare talar om i föräldragruppen vad hon 
tycker om bibliotekets katalog och hur smidig den är för att se var i biblioteket hon kan hitta 
böcker och dessutom se om de finns inne eller är utlånade. Berit vet inte alls vad katalogen är 
eller innebär. Britt tror att bibliotekets katalog är ett hjälpmedel för bibliotekarierna och 
ingenting som hon själv som användare kan utnyttja. Britt vänder sig till personalen vid frågor 
vilket givetvis också är ett sätt att få tillgång till vad biblioteket erbjuder. Vi menar att 
dialogen visar att det är en barriär ”att inte kunna”. Om Berit och Britt får kunskap om hur de 
kan använda bibliotekets katalog ökar tillgängligheten till bibliotekets resurser då de till 
exempel kan sitta hemma och via Internet (om det finns i hemmet) söka på författare och 
titlar. Samtidigt är det naturligtvis positivt att Britt utnyttjar den service som 
bibliotekspersonalen står till tjänst med. Det ena behöver inte utesluta det andra utan visar hur 
information kan ge kunskap om flera sätt att fått tillgång till bibliotekets resurser. 
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Ett problem som våra informanter tog upp som hinder var när de uppfattade att de hade fått 
felaktig information och fick söka sig vidare till en annan informationskälla för att få relevant 
eller tillräcklig information. Exempel från vårt empiriska material är när några av föräldrarna 
har stött på problem vid amning av sina barn. För Andreas del resulterade problemen i att hon 
slutade amma sitt barn. Denise stötte på barriärer i interaktion med både BB och BVC när hon 
precis kommit hem från BB. Hon blev sjuk och fick problem med amningen och när hon 
kontaktade BB tyckte de att BVC skulle hjälpa henne och vid kontakt med BVC tyckte de att 
BB skulle hjälpa henne. Hon fick hjälp till slut men det kändes jobbigt för Denise att ingen 
tog sig an hennes problem. Britt å sin sida hade bekymmer att amma sitt första barn och i 
informationen hon fick så var det ”bara att lägga till barnet” och ”det var så naturligt”. Hon 
gjorde detta och tyckte att barnet åt men sedan skrek i alla fall. Britts mamma löste sedan 
problemet då hon förstod att barnet inte fick tillräckligt med mat genom amningen utan skrek 
för att det var hungrigt. Vi kan här jämföra med McKenzies studie och hur informanterna i 
den stötte på hinder i interaktion med informationskällan, Rachel som hade flyttat och hade 
problem med att få kontakt med den organisation som hade hand om tvillinggraviditeter på 
den nya orten (2001, s. 22f). Wilson å sin sida menar att det alltid finns en risk att misslyckas 
vid informationssökning och ovanstående exempel bekräftar hans ståndpunkt (1981, s. 3ff). 
 
En annan svårighet med att få tillgång till relevant eller tillräcklig information är när mängden 
eller kvalitén på materialet inte kan ersätta den egna erfarenheten. Deltagarna i grupp A som 
är förstföderskor resonerade om hur mycket under graviditeten kretsade kring förlossningen 
och att mycket av den information de fick handlade just om detta, men samtidigt menade de 
att de ändå inte fick något svar eftersom varje förlossning är individuell. Vi tolkar det som att 
det för Anna, Andrea och Annelie var en form av barriär att vara förstföderska då de trots all 
information kring förlossningen inte fullt ut kunde föreställa sig förlossningen förrän de själva 
fött och fått den erfarenheten. Bristen på egen erfarenhet figurerade som personlig barriär. 
 
Diana har tillgång till Internet och all information som det innebär, men hennes dator är 
”långsam” så hon köpte tidskrifter i stället under graviditeten. Vi tolkar det som att Diana har 
tillgång till och kunskap om den information som finns via Internet men tekniska barriärer 
satte stopp för att utnyttja denna möjlighet under graviditeten. Hon avstod dock inte från att 
skaffa information i och med detta utan sökte andra vägar att nå information då hon läste 
tidskrifter i stället. Britt har inte tillgång till Internet hemma vilket vi tolkar som en barriär att 
nå information. Internet finns att tillgå på de flesta bibliotek men om man inte använder sig av 
biblioteket kanske man inte heller vet att det finns möjlighet att använda Internet på 
biblioteket. Fördelar med Internet på biblioteket kan vara att förbindelserna är snabba och att 
man eventuellt kan få hjälp med att värdera olika informationskällor. 
 
Denise som är biblioteksanvändare gick inte till biblioteket och lånade litteratur kring 
graviditet och barn förrän det var allmänt känt att hon skulle ha barn. Vi tolkar att detta till 
stor del kan bero på att Denise bor på en liten ort där ”alla känner alla” och således kan den 
fysiska miljön vara en barriär för att tillgodose ett informationsbehov. Denise å sin sida är en 
av de deltagarna som i stor ut sträckning använt sig av Internet och hade inte haft några 
svårigheter att finna information. 
 
Britt använder sig av biblioteket men för henne är tiden för närvarande en barriär, att ta sig tid 
och prioritera att gå till biblioteket. Britt säger om biblioteket att ”det är fridfullt att gå till 
biblioteket, få en stund för sig själv, varva ned eller tvärtom…”. Vi tolkar att biblioteket för 
Britt till viss del betyder rekreation där hon kan få stimulans eller möjlighet att få stillhet. Hon 
berättar att hon under en tidigare period åkte till biblioteket under tiden som ett av barnen var 
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på en aktivitet. Dessa gånger brukade hon läsa lite tidskrifter och barnen tittade i böcker eller 
tidningar, och så lånade de med sig några böcker hem. Här ser vi hur faktorer i omgivningen 
kan påverka på ett positivt sätt, en prioriterad aktivitet för en familjemedlem frigjorde tid för 
andra familjemedlemmar att använda biblioteket. 
 
Annelies barn river för närvarande sönder alla böcker det får i sin hand vilket gör att Annelie 
inte tycker det är aktuellt att låna böcker på biblioteket.  Annelie tycker dessutom att det 
skulle vara retligt att lämna tillbaka trasiga böcker, trots att barnbibliotekarien vid 
biblioteksträffen berättade att böcker går sönder och att de får göra detta då barn i ettårsåldern 
ofta läser ”handgripligt”. Här noterar vi att det faktum att barnet river sönder alla böcker blir 
en barriär för Annelie att gå till biblioteket och låna böcker till barnet. Dessutom blir det en 
personlig barriär då Annelie inte vill utsätta sig för att behöva lämna tillbaka trasiga böcker. 
Hon löser dock detta med att köpa böcker via bokklubbar till barnet. Lånetiden kan också vara 
en barriär. Birgitta berättar att det tar lång tid för henne att läsa en roman så hon föredrar att 
köpa pocketböcker framför att låna på biblioteket. Biblioteket är en av flera 
informationskanaler. Att vara icke-användare behöver inte betyda att man inte har tillgång till 
information eller litteratur. Bokklubbar och pocketböcker kan ses som alternativ eller 
komplement till biblioteket och dess resurser. 
 
McKenzie (2003) resonerar kring informationskällor och barriärer. Hon menar att en person 
som får kontakt med en informationskälla ändå kan uppfatta en barriär i interaktionen med 
källan. När vi tänker oss biblioteket som informationskälla menar vi att det är viktigt att från 
bibliotekets sida, genom referenssamtal, läsa av och möta individen där den befinner sig i sin 
informationssökningsprocess. Vi har också noterat att det som är en barriär för en person 
behöver inte vara något som helst hinder för en annan person.  Birgitta som bor utanför 
samhället funderar på om biblioteket är öppet eller inte och tycker det skulle vara retligt om 
hon åkte in till biblioteket och så är det stängt när hon kommer dit och har då åkt i onödan. 
Hon har dock tillgång till bokbuss men dess tider krockar med andra aktiviteter så Birgitta kan 
inte utnyttja denna service. Diana som också bor utanför samhället ser dock varken avstånd 
eller öppettider som något hinder då hon är inne i samhället var eller varannan dag och då 
också besöker biblioteket. 
 
Att inte känna till bibliotekets resurser är en barriär. Annelie kände till exempel inte till att 
biblioteket hade tidskrifter för hemlån. För de föräldrar som deltar i föräldragrupp kan denna 
barriär åtgärdas genom information och biblioteksträffen fungera som en barriärbrytare. 
Personer som deltar i föräldragrupp får möjlighet att gå till biblioteket tillsammans med sin 
grupp för att få information. För personer som inte brukar använda sig av biblioteket kan det 
vara lättare att komma dit under organiserade former med föräldragruppen än att gå dit på 
egen hand.  Då kan både gruppen i sig och biblio tekarien medverka till att den som normalt 
inte använder biblioteket får en annan inställning och i framtiden tar sig tid att tillsammans 
med sitt barn besöka biblioteket. 
 
Höglund och Person menar att fördelarna med att använda en ny informationskälla ska vara 
uppenbara för att man ska kunna förändra informationssökningsbeteendet hos en användare 
(1985, s. 51). Vi anser att för att kunna förändra inställningen hos föräldrar som är icke-
användare gäller det att biblioteket tydligt visar vad man kan erbjuda för resurser och visa på 
vilka fördelar biblioteket har som informationssökningssystem. Det finns få tillfällen där 
biblioteket möter icke-användare och får möjlighet att presentera sin verksamhet och därför 
har föräldraträffarna på biblioteket en viktig funktion. 
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7 Diskussion och slutsatser 
 
I det här kapitlet kommer vi att föra en diskussion utifrån våra frågeställningar. Vi kommer 
löpande i texten att resonera kring vår empiri och våra slutsatser. Vi ger också förslag till 
vidare forskning.  
 
Vi ser tre naturliga informationsuppgifter för folkbiblioteket i relationen till de 
blivande/nyblivna föräldrarna: 

- Före födseln gäller det information om graviditeten och den nya rollen som förälder. 
- Efter födseln gäller det information om barnets språkutveckling och hur den kan 

stimuleras.  
- Under tiden framåt gäller det ”allt” om barnets utveckling, sjukdomar med mera samt 

visa bibliotekets övriga resurser för barn och föräldrar. 
 

7.1 Hur arbetar barnbibliotekarien med föräldragruppen idag? 
 
Barnbibliotekarierna träffar föräldragrupperna på respektive huvudbibliotek efter att de blivit 
kontaktade av BVC. Bäst är om antalet föräldrar är mellan fem och tio. I och med att barnen 
är med och ibland även lite större syskon till barnen kan det ofta bli störningar under mötet. 
 
Det som är gemensamt för deltagarna i föräldragrupperna är att de blivit föräldrar men varje 
deltagares kontext och bakgrund, liksom erfarenhet av biblioteket är olika. För 
barnbibliotekarierna blir det då viktigt att känna av vad som fungerar för just den gruppen. 
Barnbibliotekarien ger ibland en kortare information till en del föräldragrupper, i andra 
grupper ställer föräldrarna frågor. Bibliotekarierna försöker möta föräldragrupperna på en 
nivå där det blir ett positivt möte. 
 
Det finns ingen gemensam planering mellan bibliotek och BVC-sköterskorna och inga 
regelbundna träffar. Rita ser gärna ett mer utvecklat samarbete med BVC.  
 
Vi menar att det vore bra att utveckla samarbetet ytterligare när det gäller kontakten BVC och 
bibliotek. Detta för att inspirera BVC-sköterskorna och att ta upp till exempel språkutveckling 
och lässtimulans med föräldrarna, men också för att stämma av vilka frågor som ställs av 
föräldrarna till BVC och i föräldragrupperna för att tydligare se på vilket sätt biblioteket kan 
stötta med information. Viktiga områden kan hamna ”mellan stolarna” med risk att varken 
BVC eller bibliotek tar upp och informerar om dem. Det som verkar sätta gränserna för 
samarbetet är resurser som tid och pengar. Detta är också något som framkommer i uppsatsen 
ABC på BVC, hur fungerar de´? (Holmfors, 2000, s. 58) som visar att det finns en önskan om 
samarbete i framtiden och nya arbetssätt men ändå prioriteras inte samarbetet. Det gäller att 
hitta vägar där man kan få ut mycket av verksamheten trots små resurser. 
 
Vår studie visar inte hur etniska minoritetsgrupper, flyktingar och invandrare ser på sina 
behov av information. Personer med invandrarbakgrund finns självklart också i de två 
kommuner som vi har med i vår undersökning. De finns dock inte representerade i våra 
slumpvis valda föräldragrupper och därför har vi inte heller kunnat få  deras perspektiv på 
föräldraträffarna och deras informationsbehov. De barnbibliotekarier vi har intervjuat har 
synpunkter och resonemang som visar på att de skulle vilja se ett utökat samarbete med BVC 
för att nå denna grupp av föräldrar och barn. Att erbjuda familjerna med invandrarbakgrund 
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att låna hem kassar med böcker (på svenska och hemspråket) från BVC, är ett sätt som nämns, 
liksom att skaffa fler böcker på de invandrarspråk som är aktuella i området. 
 
En annan grupp som inte finns representerade i vårt empiriska material är barnens pappor. 
Frånvaron av papporna beror på att inte heller de har ingått i vårt slumpvis utvalda empiriska 
material, vilket är synd då föräldraskapet till hälften utgörs av denna grupp. Vi tror att 
resurser, både tid och pengar, prioriteringar mellan olika målgrupper och även intresse från 
bibliotekets sida är faktorer som gör att man inte aktivt arbetar mer med att nå denna grupp. I 
kommun S där biblioteksträffen sker senare kommer pappor ibland, men då är det å andra 
sidan mammorna som inte får informationen från föräldraträffen. Vi är medvetna om att 
föräldrarna självklart kommunicerar och informerar varandra, men vi menar att den 
information man som förälder får direkt är lättare att ta till sig än den information som 
förmedlas i andra hand, och att allt inte heller kommer med vid andrahandsinformation. Under 
fokusgruppintervjuerna framkommer det inte något om hur papporna till barnen ser 
biblioteket eller om deras behov av information, vilket innebär att vår studie främst visar på 
hur mammors informationsbehov som småbarnsförälder ser ut. 
 

7.2Vilken information får föräldrarna från barnbibliotekarien? 
 
Barnbibliotekarierna i vår undersökning vill framförallt visa bibliotekets resurser och 
avdramatisera biblioteksbesöket. Genom att presentera bra och rolig litteratur, både 
barnlitteratur och böcker om barn, vill bibliotekarierna förmedla till föräldrarna hur viktigt 
och roligt det är att språkstimulera barnet – att det gör skillnad om man läser för/med barnet 
eller inte och även visa på relevant vuxenlitteratur. Ett sätt som båda bibliotekarierna har valt 
för att öka tillgängligheten till information för föräldrar är att använda sig av ett 
användarorienterat förhållningssätt när det gäller placering av litteratur. Genom att i 
biblioteket placera den så kallade föräldrahyllan i anslutning till barnavdelningen, underlättar 
biblioteket för föräldrarna att hitta information om många olika ämnen som alla ansluter till 
barnet och föräldrarollen. Att biblioteket är ett trevligt ställe att mötas på och träffa andra vill 
bibliotekarierna också informera om vid föräldraträffarna på biblioteket. 
 
Föräldraträffen på biblioteket handlar också om att visa biblioteket så att personer som är 
icke-användare får en vidare syn på biblioteket, det vill säga att biblioteket är mer än böcker. 
Visa att det finns musik, fakta, Internet, tidskrifter och så vidare. Under våra studiebesök med 
föräldragrupperna hörde vi flera gånger förvånade kommentarer från föräldrarna om vilka 
resurser och olika typer av medier som biblioteket kan erbjuda. 
 
Ett sätt för barnbibliotekarien att nå även icke-användare i föräldragruppen kan också vara 
genom dialog med någon eller några föräldrar som är biblioteksanvändare. När 
barnbibliotekarien som professionell informerar om bibliotekets resurser och barnets 
språkutveckling och användarföräldrarna berättar om egna erfarenheter av 
biblioteksanvändning, kan de föräldrar som tidigare inte utnyttjat biblioteket få en tydligare 
bild av hur biblioteket fungerar som resurs för föräldrar och barn. Under våra 
fokusgruppintervjuer inträffade det att litteraturtips diskuterades och att man delgav varandra 
sina erfarenheter, vilket uppskattades i gruppen. Att peka ut någon som icke-användare 
bokstavligt kan dock vara ett säkert sätt att inte få se personen på biblioteket igen. Här gäller 
det återigen att vara lyhörd och stämma av vad som fungerar i gruppen. 
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En grupp människor som får information tolkar utifrån sina erfarenheter och samma 
information kan få olika betydelse för personerna. Därför är det viktigt med dialog och inte 
envägskommunikation och att utgå från var föräldrarna står för att kunna föra dem framåt så 
att de kan tillgodogöra sig information på bästa sätt. Våra informanter utgör en heterogen 
grupp men är homogena i sitt intresse och i sin nya roll som småbarnsförälder. Båda 
bibliotekarierna pratar om att de ”känner av” gruppen vid informations träffen på biblioteket. 
De informerar utifrån de förutsättningar som de uppfattar finns i gruppen vid det här tillfället 
och stämmer även av med BVC-sköterskan. 
 

7.3 Vilka behov av information anser småbarnsföräldrar att de har som 
nyblivna föräldrar? 
 
Vårt empiriska material visar att många frågor om graviditet och föräldraskap dyker upp i 
början av graviditeten. Graviditeten utlöser ett informationsbehov och något som kommer 
fram i fokusgrupperna är just behovet av information tidigt då ”man läser allt”. Flera grupper 
resonerar sig fram till att det vore bra att få information om biblioteket redan tidigt under 
graviditeten eftersom föräldrarna menar att det är då som de är som mest 
informationshungriga och har tid att läsa. En av grupperna hade förslag på att skicka med en 
reklamlapp om biblioteket samtidigt som de fick broschyrer rörande graviditeten hemskickade 
från mödravårdscentralen. 
 
Enligt Wilson (1981) så sätter osäkerhet inför en ny situation igång ett behov och en 
sökprocess vilket vi tycker tydligt kan avläsas i våra informanters utsagor. Inför den nya 
situationen det innebär att bli förälder känner informanterna en osäkerhet som startar ett 
behov av att få reda på ”allt” om graviditet, förlossning och föräldraskap. Wilson menar att 
tidigare erfarenheter, miljön mm påverkar hur och vad för information som individen söker (s. 
7). Osäkerheten utlöser ett informationssökningsbeteende som ser olika ut för informanterna. 
Våra informanter har alla olika erfarenheter och är i och med detta en heterogen grupp med ett 
gemensamt informationsbehov som ändå binder samman gruppen. 
 
Vi menar att biblioteket tidigt ska finnas med som en av flera källor till information. Idag sker 
oftast den första kontakten i och med föräldraträffen när barnet är närmare ett år. Vi har också 
förstått, genom den information som barnbibliotekarierna förmedlar, att ju tidigare föräldrarna 
blir medvetna om betydelsen av att stimulera barnet genom att aktivt arbeta med språket, 
desto större nytta gör det. Barnbibliotekarie Rita informerar om att det finns forskning som 
tyder på att barnet redan under de sista månaderna före födseln, både uppfattar och reagerar 
igenkännande på ljud och även melodier. 
 
Vi uppfattar att lång tid går mellan när föräldrarna uppfattar att de får ett behov av 
information om frågor som rör barn och föräldraskap och när de blir informerade om 
bibliotekets resurser. Föräldrarnas behov startar tidigt under graviditeten och föräldraträffen 
på biblioteket sker oftast när barnen är mellan sex månader och ett år, vilket innebär att det 
oftast har gått mycket mer än ett år sedan behovet uppstod. Detta kan också jämföras med 
tiden som barriär vilket Wilson resonerar kring (1981, s. 8). Föräldrar använder sig av olika 
kanaler och källor för att tillgodose sitt behov av information under den här tiden, men vi 
uppfattar från vårt empiriska material att många föräldrar ”glömmer bort” biblioteket i det här 
sammanhanget. Information om biblioteket och föräldrahyllan (om en sådan finns) bör gå ut 
till de blivande föräldrarna i ett tidigt skede. En annan åtgärd för att nå föräldrarna redan 
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under graviditeten är genom att besöka biblioteket i samband med föräldrautbildningen före 
barnets födelse. 
 
I de föräldragrupper som ingått i vår studie har det endast ingått mammor. Genom att utöka 
samarbetet med MVC och introducera biblioteket tidigare skulle chanserna att nå bägge 
föräldrarna öka då vi genom vår egen förförståelse har uppfattat att båda föräldrarna oftast 
deltar i mödravårdens föräldragrupper. Att även göra papporna medvetna om vad biblioteket 
kan erbjuda och vikten av att språkstimulera sitt barn genom rim, ramsor och berättelser ökar 
chanserna för att föräldrar och barn kommer till biblioteket och ser det som en naturlig källa 
till information och avkoppling. När barnet är fött är det oftast mamman som är hemma med 
barnet den största delen av tiden – och framförallt under barnets första år då 
föräldrautbildningen via BVC sker. 
 
Informationssökning i vardagen (ELIS) präglas av en individuell och flytande 
informationssökning som inte alltid är medveten. Det framkommer även i vår undersökning 
att föräldrarna under graviditeten söker mer allmän och översiktlig information om barn och 
föräldrarollen vilket vi kan koppla till informationssökning i vardagen och Savolainens 
begrepp mastery of life, att skapa ett sammanhang i sin vardag (Spink & Cole 2001, 
Savolainen 1995). Efter att barnet är fött blir frågorna mer precisa och informationssökningen 
handlar också om att fylla en kunskapslucka, då kan det kan gälla frågor om barnmat, tänder 
och så vidare.  
 
Det är inte nödvändigt att skilja mellan ELIS och yrkes- och skolrelaterad informa-
tionssökning. Vi menar att istället för att indela informationssökningsbeteendet i 
informationssökning i vardagen (ELIS ) och yrkesmässig informationssökning, så skulle det 
kunna vara mer produktivt att titta på syftet med informationssökningsbeteendet. Är syftet att 
uppnå sammanhang i tillvaron eller är det att fylla en kunskapslucka? Vi menar att föräldrars 
informationsökningsbeteende är komplext och inkluderar informationssökningsbeteende från 
båda forskningsområdena. Sökbeteende växlar mellan ett mer flyktigt och översiktligt 
informationssökningsbeteende som kan tillgodoses genom att till exempel titta igenom vad 
det finns på Föräldrahyllan på biblioteket, och ett mer riktat sökbeteende när en specifik fråga 
dyker upp. Även när det gäller det yrkesrelaterade informationssökningsbeteendet menar vi 
att det inte endast präglas av behovet att täcka kunskapsluckor utan också av fackinriktad 
litteratur som till exempel syftar till att skapa sammanhang och kunna värdera det man 
kommer fram till i sitt arbete. 
 
Genom att studera syftet med informationssökningsbeteendet, oavsett om det finns i vardagen 
eller yrkeslivet kan vi istället studera vilka metoder som används vid informationssökningen. 
Vi kan dra slutsatser om hur föräldrarnas informationsbehov kan tillgodoses och hur deras 
informationssökning kan underlättas och effektiviseras. 
 

7.4 Vilka källor använder småbarnsföräldrar för att tillfredsställa sitt 
informationsbehov? 
 
Att man som förälder inte besöker biblioteket behöver inte betyda att man inte har tillgång till 
information eller skönlitterära böcker. Det visar sig i vår studie att blivande föräldrar och 
småbarnsföräldrar använder sig av olika informationskällor då de söker information för att 
tillfredsställa behov, till exempel bokklubbar, släkt och vänners bokhyllor, Internet hemma 
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osv. Viktigt för anställda på biblioteket är att komma ihåg att även så kallade icke-användare 
kan tillgodose sitt informationsbehov från annat håll än biblioteket. 
 
Under graviditeten har de blivande mammorna tillgång till mödravårdscentralen som är en 
källa där de får information om graviditeten och sitt fysiska tillstånd. Här får de råd och 
information om till exempel kost. Mödravården är en tillförlitlig källa för informanterna men 
det har visat sig att man inte går på kontroll så ofta i början av graviditeten och att det är nu, i 
början av graviditeten, många frågor och funderingar dyker upp. Informanterna får vända sig 
till andra källor för att hitta den information de behöver under graviditeten. 
 
En informationskälla informanterna vänder sig till under graviditeten visade sig genomgående 
i grupperna vara tidskrifter och de använder sig av dessa i stor utsträckning. Under 
graviditeten söker föräldrarna information för att få bred information om föräldraskap och 
barn. En orsak kan kopplas till studier i informationssökning i vardagen, som visat att 
människor söker orienterande information för att skapa sammanhang i sina liv. För våra 
informanters del handlar det om att skapa ett nytt sammanhang i sitt liv i och med den nya 
rollen som förälder. Man får också beakta i sammanhanget att tidskrifter är en lättillgänglig 
källa då de till exempel finns i livsmedelsaffärer och är tillgängliga för alla. 
 
Internet är också en källa som våra informanter använde sig av i relativt stor utsträckning. Vi 
tror att detta är en källa till information som kommer att få en större betydelse i framtiden med 
tanke på att nya generationers föräldrar växer upp med Internet och ser den som en självklar 
källa att hämta information från och även kommunicera. 
 
Den allra första tiden efter att barnet är fött använder informanterna sig i första hand av källor 
som BB-personalen och BVC-sköterskan som är både förtroendeingivande och självklara 
informationskällor som kan möta den osäkerhet som kanske finns hos föräldrarna. BVC 
figurerar som en självklar informationskälla även i fortsättningen i samband med att 
föräldrarna undrar över något som inte är som det ska med barnet, sjukdomar och så vidare. 
 
Allteftersom barnet utvecklas får föräldrarna ett mer riktat sökbeteende och söker informa tion 
i flera olika källor. För många informanter väger inte tidskrifter längre så tungt som 
informationskälla. Informanterna vänder sig i stället till böcker om barn, böcker om 
sjukdomar och så vidare då de har frågor. Grupp A i vår undersökning, där alla var 
förstföderskor, använde sig dock av tidskrifter även efter att barnet fötts vilket möjligen kan 
bero på att de behöver bred information för att få sammanhang i sin föräldraroll, till skillnad 
mot andra informanter som hade barn sedan tidigare och kan konsultera sin egen erfarenhet. 
 
Informanterna använder källor inom en ganska stor spridningsram som till exempel mamma, 
föräldragruppen, kompisar, Internet, biblioteket. Användningen av dessa källor ser vi som de 
individuella val man gör utifrån sin person, tidigare erfarenheter och andra faktorer som 
utbildning, social roll, miljö med flera faktorer som avgör vilka källor som används eller inte 
används. Wilson beskriver tydligt det sammanhang som finns genom de olika faktorer som 
påverkar informationssökningsbeteendet i sin modell (1981, s. 8). 
 
När det gäller att få information om frågor som inte har medicinsk karaktär, som 
nappanvändning eller när man kan börja med vanlig mat vänder sig informanterna till 
kompisar som har barn, föräldrar eller andra närstående. 
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Wilson talar om den totala livserfarenheten (1981, s. 6f). En betydelsefull källa som våra 
informanter använder sig av är den egna erfarenheten. De föräldrar som har flera barn har 
växt in i sin föräldraroll och ser på ett nytt barn utifrån sina tidigare erfarenheter. Samtidigt 
som den egna erfarenheten är en trygghet i föräldrarollen, dyker det upp nya frågor och 
situationer i och med det nya barnet. Det kan till exempel gälla syskonrelationer och frågor 
som inte uppkommit med det första barnet som till exempel sömn. 
 
Då informanterna sökt information och varit i kontakt med olika källor har de också stött på 
olika barriärer. Vi uppfattar att barriärer har en stark koppling till informanternas person, 
tidigare erfarenheter, interaktionen med källan och informanternas kontext. Av vårt material 
har vi fått tydliga exempel på barriärer och det som kan uppfattas som barriär av en informant 
innebär inget som helst problem för en annan informant. 
 
Ett tydligt exempel på hur man kan stöta på barriärer i interaktionen med en källa är Denise 
som fick problem med amningen när hon kom hem från BB. När hon via telefon försökte få 
hjälp av personal på BVC blev hon hänvisad till personalen på BB och de sin tur hänvisade 
tillbaks till BVC. Barriärer i interaktionen men en källa kan också bero på tekniska hinder 
som att datorn är ”långsam”, vilket gör att användaren väljer en annan källa. Vi har också fått 
exempel på att miljön där informanterna bor kan vara en barriär. Denise som vanligtvis är 
biblioteksanvändare men bor på en liten ort gick inte till biblioteket och lånade material om 
graviditet och barn förrän det var allmänt känt att hon skulle ha barn. ”Att inte känna till” att 
det finns tidskrifter för hemlån på biblioteket är exempel på barriärer som ligger ut anför 
användarens kontroll. ”Att inte kunna” använda bibliotekets katalog är ett hinder. De barriärer 
som vi kunnat notera i vårt material har olika karaktär och är olika svåra att forcera men visar 
en tydlig bredd på hur barriärer kan se ut. 
 

7.5 Hur uppfattar småbarnsföräldrarna informationen de får från 
barnbibliotekarien? 
 
Alla småbarnsföräldrar är positiva till den information de får under biblioteksträffen. De 
menar att ”tanken att visa vad som finns” är bra. Flera informanter blev positivt överraskade 
av vad biblioteket kan erbjuda i form av tidskrifter, musik, kartongböcker med mera och att 
det finns material för små barn. Biblioteksträffen fungerade lite som en aha-upplevelse för 
flera av informanterna. 
 
När informanterna blivit föräldrar och deras livssituation förändrats kommer de till biblioteket 
tillsammans med sin föräldragrupp och ser på biblioteket utifrån de nya behov som de 
upplever i sin nya föräldraroll. Anna uttrycker det som att ”man ser andra saker än tidigare”. 
 
Biblioteksträffen i sig verkar ha en påminnande funktion. Det är flera informanter som menar 
att det är bra att ”bli påmind” om att biblioteket finns som en resurs. Informanterna tycker 
också att biblioteksträffen är ett bra sätt att få information och tips om böcker. 
 
Genomgående tyckte också föräldrarna att idén att komma till biblioteket tillsammans med sin 
föräldragrupp är bra och de menar att det gör att det är lättare att komma tillbaka. Det är en 
fördel att visa på biblioteket i denna organiserade form, deltagarna känner varandra och tycker 
det är roligt att träffas och det visar sig att även de som inte använder biblioteket kommer för 
att det är föräldraträff. 
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Som vi nämnt tidigare så finns ett ”glapp” mellan när föräldrarna upplever att deras behov av 
information från biblioteket egentligen startar och när de får information om vad biblioteket 
kan erbjuda för att tillgodose detta. Informanterna har uttalade önskemål om att få information 
om biblioteket tidigare under graviditeten. Anna menar till exempel att om hon hade haft 
kännedom om föräldrahyllan hade hon använt sig av den tidigare. 
 
Det råder en viss tveksamhet om hur grupperna har uppfattat barnbibliotekariernas 
information om språkutveckling. En grupp har uppfattat att bibliotekarien pratade mycket om 
språkutveckling medan det inte framkommer på något övertygande sätt i de andra grupperna. 
Detta kan dock bero på att vi som intervjuare inte varit tillräckligt tydliga när vi formerat 
frågorna och i vårt ordval. 

7.6 Förändring och utveckling av bibliotekets service till småbarnsföräldrar 
i framtiden 
 
Det skiljer sig åt till viss del mellan barnbibliotekariernas och föräldrarnas tankar kring hur 
samverkan och aktiviteter i framtiden ska utformas. Detta kan förklaras med att 
barnbibliotekarierna i sin verksamhet främst arbetar med barnens behov och aktiviteter kring 
detta. Detta väcker frågor om hur barnbibliotekarier samspelar med övriga bibliotekarier för 
att ge relevant information till småbarnsföräldrar. En fråga vi ställer oss är var i bibliotekets 
organisation ansvaret ligger för att biblioteket möter föräldrarnas behov av information – är 
det hos barnbibliotekarierna eller är det hos de bibliotekarier som ansvarar för 
vuxenlitteraturen? Hittar förstagångsföräldrar som kommer till biblioteket till föräldrahyllan? 
I de två bibliotek som ingått i vår undersökning är föräldrahyllan placerad i anslutning till 
barnavdelningen. På bibliotek S är föräldrahyllan placerat en bit in på barnavdelningen vilket 
kan innebära att den är svår för förstagångsföräldrar att hitta, då de tidigare inte haft anledning 
att besöka den avdelningen. Dessa frågor dök upp under vårt analysarbete, och har därför inte 
ställts till barnbibliotekarierna eller annan bibliotekspersonal. 
 
Vi menar att biblioteket, genom att i ett tidigt skede samarbeta med MVC, skulle kunna finnas 
som en informationskälla för de blivande föräldrarna genom att skicka ut material om vad 
man från bibliotekets sida kan erbjuda dem. Det kan gälla information om föräldrahyllan, 
föräldratidskrifter, bokning av dator, öppettider och tillgången till utbildad bibliotekspersonal 
som kan hjälpa till att söka relevant information. Detta framkom också som ett önskemål från 
flera av våra informanter. Vi tror också att det vore bra om biblioteket finns med under 
föräldrautbildning före förlossningen. På denna utbildning, uppfattar vi av egen erfarenhet, att 
det oftast är båda föräldrarna som deltar. Biblioteket skulle då få möjlighet att påminna om 
Föräldrahyllan, men också informera om vikten av att tidigt introducera språket för sina barn 
och visa hur biblioteket kan stödja föräldrarna i sin informationssökningsprocess. När väl 
barnet är fött är det mycket praktiska detaljer om barnets skötsel och vård som informanterna 
uppger att de har behov av. Ytterligare ett sätt att möta föräldrarna är att genom biblioteket 
starta en läsgrupp med blivande föräldrar – gruppen kunde träffas på biblioteket och biblio-
tekarien ge en kort introduktion, därefter kunde gruppen ha några träffar med diskussion och 
tips om material.  
 
Andra åtgärder som framkom under våra intervjuer med barnbibliotekarierna är önskemål om 
att utveckla antalet besök och träffa föräldrarna fler gånger för att ytterligare presentera 
bibliotekets samlingar, kanske i kombination med att rimma och ramsa tillsammans med 
barnen. Bibliotekarierna menar dock att det rent praktiskt inte är möjligt, då bibliotekets 
resurser i dagsläget inte tillåter ett utökat samarbete i någon större omfattning. Ytterligare 
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åtgärder som barnbibliotekarierna uttryckte önskemål om att utveckla var att utöka kontakten 
med familjer med invandrarbakgrund, bland annat genom att erbjuda fler böcker på 
hemspråket och genom samarbete med BVC kunna erbjuda familjerna bokpåsar med böcker 
på svenska och hemspråket. 
 
På bibliotek R har man också introducerat ytterligare gåvoböcker, som barnen får vid 2,5 och 
4 års ålder. Vi menar att det är viktigt att ta tillfället i akt och etablera en kontakt med 
föräldrar och barn som kommer till biblioteket och ska hämta sin gåvobok. Ett sätt kan vara 
att all personal som har kontakt med barn och föräldrar har en ”checklista” med vissa punkter 
som personalen ska informera om. Det kan till exempel vara att visa barnavdelningen, visa 
var bilderböckerna finns, och fackböckerna, prata med barn och förälder, presentera sig osv. 
Detta är en metod som vi uppfattar finns på en del bibliotek idag. 
 
Våra informanter uttrycker att de skulle uppskatta om biblioteket kunde ha en ”tema-
eftermiddag”, där barn och föräldrar får möjlighet att komma för att få sin gåvobok, få höra en 
saga eller rim och ramsa en stund och kanske ta en fika tillsammans. Här är det självklart 
resurser och intresse från bibliotek och bibliotekspersonal som får styra hur verksamheten i 
detalj ska se ut. 
 
Biblioteksträffen via BVC är ett av få, och kanske det enda, tillfället att nå icke-användare och 
visa bibliotekets resurser. Biblioteket skulle kunna möta föräldrarnas behov av information 
genom att utveckla samarbetet med mödravårdscentralen och redan i början av graviditeten 
via MVC skicka ut skriftlig information till föräldrarna om biblioteket och inbjuda till en 
föräldraträff på biblioteket under utbildningen före barnets födelse. Detta tror vi skulle öka 
möjligheten att föräldrarna uppfattar biblioteket som en resurs. Alla deltar inte i BVC 
grupperna – detta arbete skulle kunna leda till att fler föräldrar nås med information om 
bibliotekets resurser. Vi inser dock att det är bibliotekets ekonomiska ramar som framförallt 
styr hur verksamheten ser ut, och att det i slutändan handlar om vilka åtgärder som prioriteras 
i verksamheten och som har största möjliga effekt. 
 
Biblioteken skulle också kunna utveckla innehåll och placering när det gäller föräldrahyllan. 
Förstagångsföräldrar kan ha svårt att hitta in på barnavdelningen för att hitta föräldrahyllan. 
Detta kan avhjälpas genom att hyllan placeras väl synlig i gräns landet mellan barnavdelning 
och övrig litteratur. Dessutom kan information skickas ut till föräldrarna via MVC om var 
föräldrahyllan är placerad, ge exempel på titlar, liksom uppgifter om bibliotekets öppettider. 
När man står inför uppgiften att bli förälder är det inte säkert att man vet vad det är exakt man 
har behov av att veta, utan vill mer ha en översikt för att skapa sig ett sammanhang av vad 
föräldraskapet innebär. På föräldrahyllan kan det finnas information om många olika områden 
som alla rör föräldrarollen i olika situationer. 
 
Många förstagångsföräldrar känner osäkerhet i sin nya roll och sin relation till den nyfödda 
lilla människan de har ansvaret för. De söker råd och stöd från olika kunskapskällor, varav 
biblioteket kan vara en. Biblioteket är en kunskapskälla med hög grad av trovärdighet, men 
föräldrarna måste relatera information från biblioteket till annan information och råd. 
Informationen och råden syftar till att hantera en ny och ovan situation på ett bra sätt, därför 
måste den information som föräldrarna får från biblioteket överensstämma med vad 
föräldrarna vill ha och anser sig behöva. 
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Vi tycker att vi kan se att intresset för att utöka samarbetet mellan föräldrar och bibliotek 
finns hos båda parter. Det som avgör hur verksamheten ser ut är både bibliotekets ekonomiska 
ramar, och intresset hos bibliotekarier och föräldrar. 
 
Vi vill också förtydliga hur viktigt det är med dialog, mellan bibliotekarie och BVC, men 
också mellan bibliotekarie och föräldrar. Att lyssna på användarna och även icke-användare 
av biblioteket, ger viktiga signaler om hur verksamheten kan behöva förändras. 
 

7.7 Sammanfattning av slutsatser 
 
Vi konstaterar att småbarnsföräldrarna i vår studie, över lag, är mycket positiva till 
biblioteksträffen som oftast sker när barnet är mellan sex månader och ett år. Föräldrarna 
tycker bland annat att det är bra att bli påmind om biblioteket och att bli tipsad om bra böcker, 
vilket också ingår i barnbibliotekariernas intentioner. Barnbibliotekariernas avsikt med 
biblioteksträffarna är att ”avdramatisera” biblioteket, visa de resurser som finns, informera om 
barnets språk och få föräldrar att känna sig välkomna till biblioteket tillsammans med sina 
barn. Vi uppfattar det också som att föräldraträffen har en viktig social funktion och att i de 
föräldragrupper som kommer till biblioteket deltar både biblioteksanvändare och så kallade 
icke-användare. Vi kan se att föräldragruppen och träffen på biblioteket är ett bra forum att nå 
småbarnsföräldrar och speciellt småbarnsföräldrar som är icke-användare. 
 
Föräldrarnas informationsbehov kring barnet och föräldrarollen startar dock betydligt tidigare, 
många frågor väcks redan i samband med graviditeten. Vi uppfattar det som att föräldrarna 
har behov av bred information för att kunna förbereda sig på föräldraskapet i stort. Savolainen 
(1995) beskriver det som att man söker information för att få sammanhang och kunna 
återställa ordningen i livet (s. 262f). Det är få föräldrar som använder sig av biblioteket under 
graviditeten men undersökningen har visat att det finns ett önskemål från föräldrarnas sida att 
få information om biblioteket och dess resurser, till exempel föräldrahyllan, redan under 
graviditeten. Det här ger signaler om att biblioteket bör informera om sin verksamhet och sina 
resurser betydligt tidigare, kanske genom att samarbeta med MVC. Att tidigt få information 
om biblioteket var också ett önskemål som våra informanter formulerade. Efter hand som 
barnen utvecklas blir föräldrarnas informationsbehov mer specifika och rör ofta barnets olika 
utvecklingsfaser. 
 
Biblioteket är en av många informationskällor som småbarnsföräldrarna använder sig av för 
att tillgodose sitt informationsbehov, framförallt efter barnets födelse. Vilka källor som 
används är mycket individuellt och beror på tidigare erfarenheter. Tidskrifter har stor 
betydelse som informationskälla under graviditeten. Internet är en källa som används av både 
blivande föräldrar och småbarnsföräldrar och muntliga källor som till exempel BVC-
sköterskan och egna föräldrar föredras ofta av informanterna. 
 
En intressant slutsats vi kan dra är att föräldrars informationsbehov är ganska lika oavsett om 
de bor i Sverige, Canada (McKenzie, 2001) eller Storbritannien (Nicholas & Marden, 1998). 
Vi kan också se stora likheter i vilka källor föräldrar vänder sig till i de olika länderna. 
 
Föräldragruppen är heterogen i det att tidigare erfarenheter och sociala förhållanden ser 
mycket olika ut. Det kan vi också avläsa på resultatet om hur de uppfattar barriärer. Vi kan 
konstatera att det finns många olika barriärer men att vad som upplevs som barriär är mycket 
individuellt. 
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Resultatet i vår studie visar framförallt mammors syn på sitt informationsbehov, då 
föräldrarna i vår studie uteslutande har representerats av dessa.  
 

7.8 Avslutande reflektioner och förslag på vidare forskning  
 
Arbetet med att skriva uppsats om småbarnsföräldrars informationsbehov har varit intressant 
och stimulerande. Som vi konstaterat tidigare utgör småbarnsföräldrar en stor och viktig 
målgrupp för folkbiblioteken och de erfarenheter vi skaffat genom arbetet med uppsatsen 
känns värdefulla inför vår framtida yrkesutövning. Att vi inte har hittat mer forskning kring 
denna användargrupp kan tyckas anmärkningsvärt. 
 
Vi konstaterar att studiebesöken var ett bra sätt att få kontakt med föräldragrupper eftersom vi 
då fick möjlighet att presentera oss och etablera en första kontakt med föräldrarna. 
Fokusgruppintervjuer visade sig vara en bra metod att få tillgång till information om 
småbarnsföräldrars informationsbehov. Det berodde till stor del på att vi träffade föräldrarna i 
sina grupper och att de redan kände varandra vilket i sin tur gjorde att det rådde en avspänd 
stämning vid intervjuerna. En av informanterna uttryckte också att ”det var roligt att få prata 
om något som verkligen berör”. Sammantaget tycker vi att fokusgrupper är en väl fungerande 
metod för att undersöka olika gruppers informationsbehov.  
 
Studiebesöken på biblioteken och intervjuerna med barnbibliotekarierna gjorde dels att vi fick 
en kontext till intervjuerna med föräldrarna men också att bibliotekets roll blev tydligare då vi 
ser på uppsatsen i ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv. Emellanåt har det 
känts som det varit många bitar att hålla reda på men att se på en grupps informationsbehov är 
komplext och det har gett oss värdefull erfarenhet. 
 
Vi har använt oss av Wilsons modell som teori och den ger en något förenklad, men samtidigt 
en holistisk bild av användaren, som vi menar är relevant eftersom småbarnsföräldrars 
informationssökningsbeteende påverkas av olika faktorer som till exempel tidigare 
erfarenheter och miljö. Vi kan tycka att det är en brist att vi inte har mer information om 
informanternas omvärld och kontext vilket hade möjliggjort en djupare analys kring 
småbarnsföräldrars informationsbehov. Vi kunde kompletterat fokusgruppintervjuerna med 
enkäter om utbildning, yrke, källor med mera, men det skulle också medfört att uppsatsens 
omfång ökat ytterligare. Vi har dock valt att se på föräldragruppens resonemang kring 
informationsbehov för att skapa oss en bild av hur biblioteket ska kunna möta föräldrars 
behov och det tycker vi att vi med den information vi haft tillgång till har kunnat göra. Hade 
mer kunskap om informanterna varit av betydelse? Föräldrar kommer alltid att vara en 
heterogen grupp med ett gemensamt kunskapsbehov.  
 
Det vore intressant att till exempel undersöka hur etniska minoritetsgrupper, flyktingar och 
invandrare ser på sitt behov av information. I det empiriska material vi har använt oss av har 
det inte funnits några informanter med denna bakgrund. En större studie – eller kanske en 
studie i ett invandrartätt område - skulle kunna belysa hur informationsbehovet ser ut hos 
dessa föräldrar. Med ett större empiriskt material kan man också se faktorer som dessa 
grupper har gemensamt med varandra och med föräldragrupper utan invandrarbakgrund. Vi 
ser också att fokusgruppintervjuer skulle vara en bra metod även vid en sådan undersökning, 
men att gruppen då kanske bör vara av samma nationalitet så skillnaderna i kultur inte blir 
alltför stora.   
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8 Sammanfattning  
 
Många folkbibliotek samarbetar med Barnavårdscentralen (BVC) för att informera nyblivna 
föräldrar om bibliotekets resurser och om vikten av att läsa för och med sitt barn för att 
utveckla barnets språk. Genom vår studie vill vi belysa hur småbarns föräldrar uppfattar sitt 
informationsbehov i den nya föräldrarollen och se hur detta behov motsvaras av 
barnbibliotekariernas intentioner med informationen på föräldraträffarna arrangerade av BVC. 
Vi var också intresserade av att se om det finns behov av att förändra eller utveckla 
föräldragruppverksamheten på biblioteket. Med detta som utgångspunkt har vi formulerat 
följande frågeställningar: 
 

• Hur arbetar barnbibliotekarien med föräldragrupper? 
• Vilken information får föräldragrupper från barnbibliotekarien? 
• Vilka behov av information anser småbarnsföräldrar att de har som 

nyblivna föräldrar? 
• Vilka källor använder småbarnsföräldrar för att tillfredsställa sitt 

informationsbehov? 
• Hur uppfattar småbarnsföräldrar informationen de får från 

barnbibliotekarien? 
 
I studien ingår två folkbiblioteket i Västra Götalandsregionen. Metoder vi använt är 
litteraturstudier, studiebesök på två folkbibliotek, individuella intervjuer med två 
barnbibliotekarier och fokusgruppintervjuer med fyra föräldragrupper. 
 
En bakgrund till hur samverkan mellan folkbibliotek och BVC har utvecklats under de senaste 
decennierna presenteras jämte en av statens offentliga utredningar Stöd i föräldraskapet 
(1997), som beskriver hur arbetet med att ge föräldrar stöd och utbildning såg ut före 1997 
och vad som behöver göras för att stödja föräldrar i framtiden. Vidare ger vi tre illustrativa 
exempel på metoder som folkbibliotek och BVC har valt att använda sig av i sitt samarbete 
för att nå ut till föräldrar och barn. Sist i detta avsnitt redogör vi för Västra 
Götalandsregionens arbete för att stödja folkbiblioteken i arbetet med föräldragrupperna. 
 
I kapitlet tidigare forskning och litteraturöversikt inleder vi med att resonera kring 
informationsbehov, informationssökningsbeteende, informationskällor och barriärer vid 
informationssökning. Vi har tagit hjälp av några forskare som studerat eller på annat sätt 
resonerat kring dessa begrepp, det gäller dels Savolainen (2003), dels Höglund och Persson 
(1985) och T.D Wilson (1981). Därefter presenterar vi begreppet Everyday Life Informations 
Seeking (ELIS), på svenska - Informationssökning i vardagen. Förutom en introduktion kring 
begreppet ELIS hämtat från Spinks och Coles artikel (2001), redovisar vi också Savolainens 
forskning (1995) av metodologi kring ELIS och hans empiriska studie. Studier om föräldrars 
informationsbehov var svårare att hitta. Två undantag är dock McKenzies (2001) studie där 
hon intervjuat kvinnor, gravida med tvillingar om hur de sökte information och Nicholas och 
Mardens studie (1998) där de har intervjuat föräldrar och representanter från organisationer 
som arbetar med föräldrar bland annat i syfte att belysa föräldrars informationsbehov. Vi har 
också valt att redovisa två magisteruppsatser varav den ena behandlar föräldrars syn på 
föräldragruppsverksamhet (Friberg, 2001), och den andra samarbetet mellan bibliotek och 
BVC (Holmfors, 2000). Den litteratur vi valt visar forskning som direkt rör föräldrars 
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informationsbehov men ger också en bild och kontext till hur samarbetet mellan biblioteket, 
BVC och föräldrar ser ut. 
 
De teoretiska ramarna utgörs dels av T.D Wilsons modell från 1981 av faktorer som påverkar 
informationssökningsbeteendet och dels Block och Lagbergs modell (1998) av olika typer av 
informationskällor, som är en utveckling av Höglund och Perssons (1985) fyrfältsmodell med 
samma syfte. 
 
Wilson visar med sin modell de inbördes förhållanden mellan personliga behov och de 
omgivande faktorer som påverkar individens informationssökningsbeteende. Modellen ger en 
holistisk bild av användaren och i vår analys placerar vi in småbarnsföräldrarna i deras roll 
som nyblivna föräldrar i syfte att ge en tydlig bild av deras informationssökningsbeteende och 
de faktorer som påverkar och eventuellt hindrar deras informationssökning. Block och 
Lagbergs modell använder vi för att visa på den mångfald av källor som småbarnsföräldrarna 
använder sig av och för att resonera kring dessa i förhållande till informanterna i 
föräldragrupperna. 
 
Tolkningen av det empiriska materialet har gjorts med hjälp av en hermeneutisk ansats. I 
resultat- och analysdelen redovisar vi vårt empiriska material som vi analyserar med hjälp av 
de teorier vi valt, och inleder med studiebesöken från de båda folkbibliotek som ingick i vår 
studie och de reflektioner som vi gjorde i samband med dessa. Biblioteksträffen ger intryck av 
att vara informell och okomplicerad i syfte att visa bibliotekets resurser och att 
barnbibliotekarierna anpassar informationen efter hur gruppen fungerar. 
 
De två intervjuerna med barnbibliotekarierna visar att även om deras intentioner ser ganska 
lika ut så ser arbetet med föräldragrupperna olika ut i de båda biblioteken. Det är intresse och 
resurser som styr och flexibilitet och anpassning av verksamheten efter behov präglar arbetet 
på båda biblioteken. Arbetet med föräldrar med invandrarbakgrund är inte utvecklat i någon 
av kommunerna. Båda barnbibliotekarierna uttrycker dock en önskan om att utveckla 
verksamheten och i framtiden nå även dessa föräldrar. 
 
De fyra fokusgruppintervjuerna med föräldragrupper visar att ett stort informationsbehov 
uppkommer i och med graviditeten. Informanterna menar att de vill läsa allt som har med 
barn att göra och vi menar att denna informationssökning syftar till att skaffa sig ett 
sammanhang i den nya rollen som förälder. Informationssökningen när barnet väl är fött, ser 
lite annorlunda ut i och med att frågorna nu blir mer precisa, och efterhand som barnet 
utvecklas blir föräldrarnas frågor olika. Vi kan i resultatet se att informanterna använder sig 
av många olika informationskällor och att det bland annat är tidigare erfarenheter som avgör 
vilka som används. 
 
När det gäller källor som informanterna i fokusgrupperna använder sig av så kan vi konstatera 
att tidskrifter är en viktig informationskälla för samtliga informanter under graviditeten. 
Tillgängligheten är en viktig faktor vid informanternas informationssökning och har stor 
betydelse för vilka källor som informanterna använder sig av. Andra källor som användes 
under graviditeten var till exempel Internet, egna böcker liksom föräldrar och vänner. Några 
föräldrar har använt sig av biblioteket under graviditeten men ett flertal har det inte. 
 
Efter barnets födelse är det framförallt muntliga informationskällor som BB-personal, BVC-
sköterska och föräldrar som föräldrarna använder sig av. Vilken källa man väljer ser ut att 
bero på frågans art. Vid frågor med allvarlig karaktär som till exempel sjukdomar, vänder sig 
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föräldrarna till BVC-sköterskan, medan man vid frågor om till exempel nappanvändning 
istället vänder sig till vänner och bekanta. En faktor som starkt påverkar hur och var 
föräldrarna söker information är den egna erfarenheten De föräldrar som har barn sedan 
tidigare refererar ofta till den egna erfarenheten och jämför med äldre syskons utveckling. 
Andra viktiga informationskällor är föräldragruppen på BVC, öppna förskolan och Internet. 
 
Biblioteksträffen uppfattas positivt av våra informanter. Flera föräldrar nämner särskilt att det 
är bra att bli påmind om biblioteket som en resurs. Många av informanterna var också 
överraskade av det utbud som biblioteket kunde erbjuda, och positiva till den information som 
bibliotekarien lämnade. Vi kunde också konstatera att föräldraträffarna har en viktig social 
funktion i och med att gruppen träffas. 
 
Den bild som framträdde av våra informanter under fokusgruppintervjuerna visar att 
föräldragruppen är homogen i det att deltagarna är nyblivna föräldrar men när det gäller vilka 
informationskällor informanterna använder sig av, till exempel biblioteksanvändningen, kan 
vi se stora skillnader. Detta bekräftar Wilsons resonemang kring hur viktigt det är att ha en 
holistisk syn på användare och vi menar att det också är viktigt för biblioteken att ha 
föräldrarnas olika erfarenheter i åtanke när de planerar information och verksamhet, så att alla 
i gruppen känner att biblioteket är en resurs för just dom. 
 
Vi har i vårt empiriska material konstaterat ett flertal barriärer som uppstår hos föräldrarna i 
samband med deras informationssökning. Exempel på barriärer är okunskap om bibliotekets 
söksystem, tillgång till Internet, för lite tid, att barnet river sönder böckerna och lånetiden. 
 
Vi konstaterar i kapitlet diskussion och slutsatser bland annat att föräldrarnas informa-
tionsbehov startar i och med graviditeten men att föräldrarna inte får information om 
bibliotekets resurser innan barnen är mellan sex månader och ett år, och kommer till 
biblioteket i och med föräldraträffen arrangerad av BVC. Genom att samarbeta med 
Mödravårdscentralen (MVC) skulle biblioteket kunna informera föräldrarna i ett tidigt skede 
av graviditeten om biblioteket och dess resurser, så att föräldrarna kan använda biblioteket 
som en av flera informationskanaler. När det gäller det framtida samarbetet så framkommer 
synpunkter om att, förutom att utveckla samarbetet med MVC, också utveckla fler träffar på 
biblioteket till exempel genom rim- och ramsträffar och att genom samarbete med BVC nå 
invandrarföräldrarna. Här är det som vi nämnt tidigare bibliotekets ekonomiska ramar liksom 
bibliotekspersonalens intresse som styr verksamheten. 
 
Sist i detta kapitel sammanställer vi de slutsatser vi har kommit fram till i diskussionen och 
reflekterar också över våra erfarenheter under studien.  
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Bilaga 1 Brev till informanter i föräldragrupper 
 
 
 
 
Till …………………………………………………………………………….. 
 
Tack för att Du vill vara med och samtala kring Dina erfarenheter och 
behov av information som dykt upp i samband med att Du blivit förälder. 
 
Samtalet kommer att röra sig kring följande: 

• Frågor som uppkom under graviditeten, när barnet föddes och fram till idag, och hur 
Du fick svar på dessa. 

• Erfarenhet av biblioteket. Positiv och negativ. 
• Hur skulle Du vilja att samarbetet mellan bibliotek, föräldrar och ev. BVC ser ut i 

framtiden? 
Fundera gärna kring dessa frågor innan vi träffas. 
 
Undersökningen kommer att genomföras som en del i ett examensarbete inom utbildningen 
vid Bibliotekshögskolan i Borås. Vi som håller i den heter Fredrike Henriksson och Annica 
Klahr. Vårt syfte är att få en bild av hur småbarnsföräldrars informationsbehov ser ut och att 
titta på hur biblioteken arbetar, och eventuellt kan arbeta, för att stödja föräldrarna i deras nya 
situation. 
 
Vi kommer att samtala med 4 olika föräldragrupper i Västra Götalandsregionen. Samtalen 
kommer att bandas men alla deltagare kommer att vara anonyma i texten. Vi ordnar med fika 
vid intervjutillfället. 
 
Dina synpunkter är viktiga för att kunna utveckla servicen till 
småbarnsföräldrar.  
 
Vi träffas ……………………………………på ………………………Det är 
viktigt att Du meddelar om Du får förhinder (se tel.nr nedan). 
 
Om Du har frågor kan Du ringa oss  
Fredrike Henriksson tel hem: 0325-702 69, mobil: 070-261 42 57 
Annica Klahr tel hem: 0510-679 89, mobil: 0736-72 31 28 
(Vi ringer tillbaka så att Du slipper stå för telefonkostnaden.) 
 
 
 
Varmt välkommen 
 
Fredrike Henriksson   Annica Klahr 
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Bilaga 2 Frågor till fokusgruppintervjun 
 
Tänka på när vi hör svaren  

- vilken form, muntlig eller skriftlig 
- svårigheter med att få tag i informationen (barriärer) 

 
• När du fick veta att du var gravid – vilka frågor dök upp? Vad kände du att du 

behövde veta (mer om)? 
• Vart eller till vem vände du dig för att få svar? 
• Fick du svar på dina frågor? 
• Om inte – vad gjorde du då? 

 
 

• När barnet kom – vad dök det upp för frågor då? 
• Vart eller till vem vände du dig för att få svar? 
 
 
• Berätta hur ni tyckte att biblioteksträffen var? 
• Var den som ni hade föreställt er? Tänkt er? 
• Var det något ni saknade eller skulle vilja veta mer om? Var det för mycket 

information (om  något)? 
• Hur skulle ni vilja att biblioteksträffarna såg ut? 

 
• Hur skulle ni vilja att samarbetet mellan bibliotek och föräldrar ser ut i 

framtiden? 
 
 
Kanske fråga speciellt om informanterna kan tänka på något speciellt tillfälle då det varit svårt 
att få den information som man skulle vilja ha? Varför var det svårt? 
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Var sker föräldraträffarna ? 
Om olika platser? Vilket är att föredra? Varför? 
 
 
Önskemål gruppen : antalet föräldrar? syskon med? Ålder på de små barnen? 
 
 
Är det alltid mammor som är med – eller händer det att det är papporna som är med på dessa 
träffar?  
Det är ofta bara kvinnor på dessa träffar. Uppfattar du att samtalet, träffen ser annorlunda ut 
om distriktsköterskan är manlig eller det är någon pappa med? 
 
 
Vad är det du vill förmedla till föräldrarna i dessa träffar? 
 
 
Känns det som att det även är BVC sköterskan som informeras eller har ni egna träffar där ni 
planerar samverkansprojekt? Finns  det fler verksamhetsprojekt med BVC? 
 
 
Om gruppen innehåller föräldrar med anna t ursprungsland än Sverige – hur ser 
informationsträffen ut då? 
 
Hur tänker du inför framtiden – tror du att verksamheten kommer förändras, finns det planer 
på det. Realistiska mål men även sådan som kan kännas som ”önske”mål. 

 


