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state supported distribution 

 

Författare:  Emelie Elg och Anna Lundegård 

 

Färdigställt:  2010 

 

Handledare:  Mats Dolatkhah och Skans Kersti Nilsson  

 

Abstract: The purpose of this paper is to explore branch librarians’ 

ideals for mediating fiction and their view on the literature 

that are distributed by the Swedish Arts council. The study is 

based on the following questions: How do branch librarians 

reflect about mediating fiction? How do they express their 

view and their work with literature that are distributed by the 

Swedish Arts council? And which ideals of mediating can be 

distinguished from these expressions?  

 

To answer these questions a qualitative examination based 

on interviews with four branch librarians where used. The 

empiric material where then analysed by Jofrid Karner 

Smidt's theory about different ideals for mediating fiction. 

Smidt's theory is published in her doctor's dissertation 

Mellom elite og publikum.  

 

Following conclusions are drawn from the study: we saw 

that there are multiple ideals regarding how to mediate 

fiction and that these ideals often co-operate side by side of 

each other but conflicts do occur in some cases. The 

librarians have a positive view on the literature that is 

distributed by the Swedish Arts council and believes that the 

books contribute to a broad and high quality library 

collection. The librarians express a wish to increase the loans 

for these books by mediating or market them. We believe 

that a solution could be that the Swedish Arts council 

contributed not only with books but also with some 

marketing assistance to the libraries. 

 

Nyckelord: Litteraturstöd, distributionsstöd, litteraturförmedling, 

filialbibliotek, Kulturrådet, kvalitetslitteratur, efterfrågan 
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1 Inledning och problemformulering 
 

Statens Kulturråd har till uppgift att tillgodose och informera medborgarna i Sverige om 

kultur och kulturpolitik. Kulturrådet ska bidra till att ge ekonomiskt stöd inom 

kulturområden som teater, dans, musik, litteratur och bibliotek. Beträffande de 

sistnämnda så distribuerar Kulturrådet ca 700 böcker till huvudbiblioteken i varje 

kommun som får ta del av dem utan kostnad. Syftet med detta litteraturstöd är att 

Kulturrådet eftersträvar att varje medborgare ska ha möjlighet till ett brett och 

kvalitativt urval litteratur på biblioteken (Statens Kulturråd, 2010d). 

 

Efter att vi läst Framsidans
1
 temanummer från 2004 som behandlar Kulturrådets 

litteraturstöd blev vi intresserade av hur litteraturstödet uppfattades av olika parter och 

uppmärksammades på att kritiken var hög. Det som kritiseras är bland annat att alla 

kommuner i Sverige mottar lika många böcker oberoende av kommunens storlek och 

invånarantal. Resultatet blir att de litteraturstödda titlarna tar upp en större del av de små 

bibliotekens ytor än vad de gör på folkbibliotek med större ytor. De mindre biblioteken 

har även mindre möjligheter att magasinera böcker som inte lånas ut och de gallras då ut 

istället. Kritik riktas även mot att de större bibliotek som finns i kommuner med högre 

invånarantal har bättre förutsättningar till att låna ut den ibland smalare litteratur som 

Kulturrådet distribuerar. Små bibliotek har också mindre möjligheter att ta hand om 

titlarna då de har mindre tillgång till resurser i form av tid och anställda (Framsidan, 

2004, s.). 

 

I Framsidans ovan nämna temanummer finns en insändare skriven av Christer 

Hermansson, författare och bibliotekarie, som själv fått ta del av litteraturstödet. 

Christer menar att det är orättvist att utgå ifrån majoritetens litterära smak då några 

böcker från Kulturrådet är mer marknadsförda än andra och att efterfrågan skapas mer 

på dessa böcker som redan är marknadsförda. Problemet blir att alla böcker inte får 

samma möjligheter och villkor att marknadsföras för att nå ut till bibliotekens 

användare (Framsidan, 2004, s. 22f.). 

 

Enligt Maria Jonassons magisteruppsats Det blir liksom lite öststat va!: Om 

litteraturstödda titlar, förvärv och förmedling av skönlitteratur på 5 folkbibliotek håller 

bibliotekens roll på att förändras till att endast tillhandahålla böcker som efterfrågas av 

användarna på biblioteken (Jonasson, 2007, s. 42). Om biblioteken helt lämnar den 

folkbildande rollen för att istället bli expeditörer av efterfrågan undrar vi hur de 

litteraturstödda titlarna passar in i denna bild. Särskilt då den smala litteraturen kanske 

inte alltid har samma möjligheter att marknadsföra sig.  

 

”Utlåningen av litteraturstödda titlar har ökat, såväl i antalet titlar som i antalet 

exemplar. Men av alla de litteraturstödda titlar som nu finns i bibliotekens bestånd 

är det en större andel än innan distributionsstödets införande som står outlånade. 

                                                 
1
 Kultur i Väst, Regionbiblioteket Västra Götaland ger ut tidningen Framsidan och Framsidan special. 

Varje nummer kretsar kring ett tema och behandlar vad som händer i verksamheten, både i och utanför 

biblioteksvärlden. 
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Diktsamlingar är en litteraturkategori som är mest representerade bland dessa 

hyllvärmare.” (Christina Rennerstedt
2
, Bästsäljare och hyllvärmare, 2002, s. 5f.) 

Idag när biblioteken har en krympande budget frågar vi oss bibliotekarierna anser att det 

är positivt att motta titlarna som distribueras från Kulturrådet eller upplever de dem som 

en betungande arbetsbörda och ett slöseri med resurser. Det som vi vill ta reda på med 

hjälp av denna undersökning är om bibliotekarier på filialbibliotek hellre prioriterar de 

böcker som bibliotekarierna vet att användarna kommer att efterfråga. De böcker som 

många användare lånar "på eget bevåg" är oftast väl marknadsförda i medier och många 

användare hittar dessa böcker av egen kraft.  Eller om det är så att de ser på dessa 

böcker som en tillgång till att få en bredd i deras bestånd och nå ut med kultur till fler 

användare. Det ger också användarna chansen att stöta på och låna något de inte brukar.  

 

Kulturrådets vision är att de litteraturstödda titlarna ska nå ut till användarna genom 

litteraturfrämjande verksamheter och marknadsföring (Statens Kulturråd, 2010b). Vi 

vill undersöka om denna vision delas med bibliotekarierna.  

 

Problemställningen som vi vill titta närmare på är bibliotekariernas förhållningssätt till 

böckerna från Kulturrådet. De magisteruppsatser som vi tagit del av visar att böckerna 

inte alls behandlas till den grad som är syftet från Kulturrådet att de ska förmedlas 

genom läsfrämjande verksamhet eller marknadsföring. Vi vill ta reda på hur 

bibliotekarier på filialbibliotek har för olika synsätt på litteraturförmedling med särskilt 

fokus på de litteraturstödda titlarna. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad filialbibliotekarierna har för förmedlingsideal 

och hur de litteraturstödda titlarna passar in i dessa ideal. För att belysa dessa frågor 

undersöker vi hur bibliotekarierna talar om förmedling av skönlitteratur i stort och 

särskilt hur de talar om förmedling av de litteraturstödda titlarna. Vi undersöker varför 

bibliotekarierna anser att de ska främja skönlitteratur, vilken slags litteratur som de vill 

ska förmedlas och hur de vill förhålla sig till användarna.  

 

Våra frågeställningar lyder: 

 

 Hur resonerar bibliotekarier på filialbibliotek kring förmedlingen av 

skönlitteratur? 

 Hur uttrycker bibliotekarierna sina uppfattningar om litteraturstödda titlar och 

sitt arbete med dessa?  

 Vilka synsätt på förmedling av skönlitteratur går att urskilja i dessa uttryck? 

                                                 
2
 Generaldirektör vid Statens Kulturråd 2002 
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1.2 Bakgrund, Statens Kulturråd 

 

Litteraturstödet har funnits i Sverige sedan 1975 då den dåvarande riksdagen beslutade 

att införa det statliga stöd som bidraget innebär. Det är också ett stöd som har varit 

starkt omdiskuterat sedan dess införande och flera justeringar av stödet har skett sedan 

1975, men principerna för stödet har varit detsamma hela tiden. ”Litteraturstödet har 

varit ett produktionsstöd för att garantera förlagens möjligheter att producera ett 

kvalitativt brett urval av titlar.” (Bästsäljare och hyllvärmare, 2002, s. 9).  

 

Litteraturstödet uppkom som en produkt ur ett huvudbetänkande från 1974, Boken. I 

huvudbetänkandet kan man läsa att litteraturstödet motiveras till att medverka till 

yttrandefriheten, genom att förbättra de förutsättningar som fanns för att producera 

böcker som inte var direkt lönsamma. Genom att kunna bidra med ett ekonomiskt 

bidrag till dessa böcker, skulle ett behov hos särskilda läsargrupper tillgodoses 

(Bästsäljare och hyllvärmare, 2002, s. 9f.).  

 

1997 kom en bokutredning, Boken i tiden, där förslaget om litteraturstödet än en gång 

diskuterades. Förslaget var att stödet inte endast skulle innefatta produktionen utan även 

distributionen av böckerna. Anna Greta Leijon, utredare och författare bakom Boken i 

tiden, menar att det inte skulle vara bra att ta efter den norska modellen när det gäller 

distributionen av böcker. I Norge fick varje bibliotek ett exemplar av de distribuerade 

titlarna, vilket skulle bli jobbigt för de små biblioteken i Sverige om de årligen skulle få 

runt 700 böcker som de skulle förmedla till användarna. Förslaget var att istället skicka 

ut dessa böcker till ett bibliotek, huvudbiblioteket, i varje svensk kommun, och så blev 

det (Bästsäljare och hyllvärmare, 2002, s. 10).  

 

I dag är Statens Kulturråd en central förvaltningsmyndighet inom kulturområdet i 

Sverige och har som övergripande uppdrag och ansvar att förverkliga de nationella 

kulturpolitiska målen. Kulturrådet ansvarar för fördelningen av statligt kulturstöd till 

bland annat teater, dans och musik men ger även stöd till litteratur, kulturtidskrifter och 

folkbibliotek. Kulturrådet ska också ge underlag för kulturpolitiska beslut som fattas av 

regeringen och det görs genom att följa upp och utvärdera de statliga insatserna inom 

kulturområdet och Kulturrådet har också till uppgift att informera medborgarna i 

Sverige om kultur och kulturpolitik. Kulturrådet vill att alla medborgare i Sverige ska 

ha rätt till att ta del av kultur av hög kvalitet och litteraturstödet är ett sätt att nå 

medborgarna med en del av kulturen (Statens Kulturråd, 2010d). 

 

Litteraturstödet innefattar skönlitteratur, facklitteratur, barn- och ungdomsböcker och 

serier. Fyra gånger om året skickas böckerna ut till huvudbiblioteken i kommunerna i 

Sverige. Vilka böcker som är berättigade till stödet bestäms av en arbetsgrupp på 

Kulturrådet, bestående av författare, kritiker, översättare, ämnesexperter och 

bibliotekarier. Vid bedömning av böckerna finns vissa kvalitetskriterier som 

arbetsgruppen utgår ifrån beroende på vilken litteraturkategori det är som bedöms. Det 

är knappt hälften av böckerna som ansöker om stödet som får det (Statens Kulturråd, 

2010b).  

 

Även biblioteken i Norge får ta del av ett litteraturstöd som liknar det i Sverige, i Norge 

är det Norsk Kulturråd som står bakom distributionen av böcker till de norska 

biblioteken. Böckerna som distribueras ska verka som ett tillägg till de titlar som 
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biblioteken köper in efter egen budget. Det som skiljer sig åt mellan Norge och Sverige 

är att i Norge får alla bibliotek, både skolbibliotek och folkbibliotek, ta del av de 

distribuerade böckerna (Norsk Kulturråd, 2010a). Det mål som Norsk Kulturråd vill 

uppnå genom att distribuera böckerna är att i möjligaste mån ge en bredd av nya böcker 

inom vissa genrer, ge en bredd till allmänna kulturtidskrifter och bland nya norska 

texter. Stödet finns till just för att vara ett stöd, inte för att fungera som en inköpscentral 

av litteratur till biblioteken (Norsk Kulturråd, 2010b). 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Vi har valt att avgränsa vår undersökning till att intervjua bibliotekarier på 

filialbibliotek i vår närhet och deras arbete kring de titlar som Kulturrådet distribuerar. 

Vi undersöker endast den stödda skönlitteraturen vilket innebär att undersökningen inte 

omfattar facklitteratur. Vi har valt att inrikta undersökningen på filialbibliotek då vi 

anser att det är ett inte allt för utforskat område, och att tidigare magisteruppsatser har 

behandlat bibliotekariers förhållningssätt till Kulturrådets böcker på huvudbiblioteken i 

kommunerna. Vi valde också att först avgränsa oss mot rena filialbibliotek, men vi 

insåg sedan att det inte skulle gå, så vi utvidgade vår undersökning till att även innefatta 

integrerade folk- och skolbibliotek. 
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1.4 Begrepp och definitioner 

 

Kvalitetsbegreppet: Enligt Kulturrådet och deras hemsida så definieras 

kvalitetsbegreppet så här: 
 

"Utgångspunkt för bedömning av bokens kvalitet är intensitet, originalitet, komplexitet, 

förnyelse eller självständighet ifråga om litterär teknik, gestaltning av idéer och 

erfarenheter samt förmåga att överskrida olika typer av genreförväntningar." (Statens 

Kulturråd, 2010e) 

 

När vi diskuterar kvalitet och kvalitetsbegreppet i uppsatsen så kommer vi utgå ifrån 

Kulturrådets definition och det gör vi för att kvalitetslitteratur är ett omdebatterat 

begrepp där ingen direkt homogen definition finns.  

 

Litteraturförmedling: När vi utgår ifrån begreppet litteraturförmedling i uppsatsen, så 

utgår vi från att: litteraturförmedling är att synliggöra och informera om litteratur, skapa 

läslust hos användaren och vägleda användaren till att finna den litteratur som 

användaren är i behov av (Tveit, 2004, s. 18).  

 

Bibliotek och filialbibliotek: I vår uppsats använder vi oss av begreppen bibliotek, 

filial och filialbibliotek synonymt. Då vi använder dessa begrepp avser vi att syfta på 

samma fenomen, filialbibliotek. Endast då det står huvudbibliotek, är innebörden just 

huvudbibliotek, det största folkbiblioteket i varje kommun. 

 

Låntagare och användare: Med användare och låntagare menar vi besökare av 

biblioteket. Vi kommer inte göra någon skillnad på begreppen användare och låntagare i 

vår uppsats, utan vi kommer att använda dem som likvärdiga begrepp.  

 

Statens Kulturråd: I uppsatsen använder vi oss av både Statens Kulturråd och 

Kulturrådet men vi avser att mena Statens Kulturråd.  

 

Litteraturstödda titlar: Avser böcker från Kulturrådet. 
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1.5 Relevans 

 

Vi anser att vår undersökning är av relevans för att belysa hur filialbibliotek arbetar med 

de litteraturstödda titlarna. Vi anser också att det är ett bidrag till att mer svensk 

forskning sker kring Kulturrådets böcker och framför allt att forskning sker på 

filialbibliotek som inte tidigare varit ett lika belyst forskningsområde, som folkbibliotek 

har varit. 

 

I vår uppsats avser vi inte att spegla alla filialbibliotek och filialbibliotekariers syn på de 

litteraturstödda titlar som kommer från Kulturrådet och förmedlingen av densamma. 

Utifrån resultatet från vår undersökning går det inte att dra några generella paralleller 

med övriga filialbibliotek i Sverige, utan vi kommer belysa det som är utmärkande för 

våra informanter och avser då endast spegla deras verklighet. 
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1.6 Disposition 

 

Första kapitlet i vår uppsats kommer behandla inledning och problemställning. Här 

kommer vi också att presentera våra frågeställningar och syftet med vår undersökning. 

Under kapitel ett går det också att finna vilka avgränsningar som vi gjort, relevans för 

vår undersökning och även en bakgrund över Statens Kulturråd. 

 

Under kapitel två presenteras en genomgång av tidigare forskning och en genomgång av 

annan relevant litteratur för vår undersökning. Tillvägagångssättet när vi sökte litteratur 

finns också beskrivet här. I det här kapitlet beskriver vi lite kort om varje text som vi 

anser är relevanta för vår undersökning. Vi kommer sedan att utveckla och diskutera 

dessa texter mer under kapitel sex, där vi redovisar vår diskussion. 

 

Jofrid Karner Smidts doktorsavhandling Mellom elite og publikum ligger till grund för 

vår teori och under kapitel tre är den beskriven och vi har utgått ifrån Smidts tre 

förmedlingsideal som framkom genom Smidts doktorsavhandling. 

 

I kapitel fyra beskrivs vår metod för att genomföra vår undersökning. Här står även att 

läsa hur vi gick tillväga, urvalet av informanter och forskningsetiska övervägande bland 

annat. 

 

Kapitel fem är till för resultatet och analysen av vår undersökning. Här presenteras 

informanterna kort och resultatet från våra genomförda intervjuer presenteras i fyra 

olika teman. Teman som vi har använt oss av är förmedling efter efterfrågan, aktivt 

förespråkande och upplysande förmedling, förmedling i samverkan och praktiskt 

förmedling av litteraturstödda titlar. De första tre teman är hämtade från teorin som vi 

har använt oss av, det fjärde temat har uppkommit från de praktiska frågorna från vår 

intervjuguide. 

 

Kapitel sex beskriver vår diskussion och våra slutsatser som vi kom fram till efter 

genomförandet av vår undersökning. I diskussionen kommer vi koppla våra resultat till 

de resultat som vi har tagit del av genom den litteratur som vi presenterade i kapitel två. 

 

Kapitel sju är en sammanfattning av vår undersökning, hur vi gått till väga och vilka 

metoder vi har valt att använda oss av.
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2 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
 

Första delen av kapitlet beskriver hur vi gått tillväga vid insamlandet av information till 

vår uppsats. Det följs av ett avsnitt där vi beskriver de magisteruppsatser som vi anser är 

av relevans för vår egen undersökning och på vilket sätt vi har användning av dem. 

Sedan följer en presentation av Statens Kulturråds utredning Bästsäljare och 

Hyllvärmare som berör Kulturrådets böcker. Till sist beskriver vi all övrig litteratur som 

vi anser är relevant för vår undersökning.  

2.1 Informationssökningsprocess 

 

Den information som vi har använt oss av i vår uppsats har vi främst sökt i BADA och 

Högskolan i Borås bibliotekskatalog. Sökord som vi använde oss av vid 

informationssökningen var Kulturrådet, litteraturstöd, litteraturstödda titlar och 

litteraturförmedling. Vi valde ut och läste igenom magisteruppsatser som vi ansåg vara 

relevanta för vårt ämnesval. Vi tittade också på källorna som uppsatsförfattarna hade 

använt sig av och om deras källor kunde vara relevanta för oss. Vi hade i åtanke att 

författarna till magisteruppsatserna redan hade gjort ett urval före oss och därför sökte 

vi även information i olika databaser och på internet.  

 

Den information som vi fick fram kretsar mycket kring de nordiska länderna, då framför 

allt i Norge och Danmark, Det var inom dessa länder vi hittade relevant forskning till 

vår undersökning. Vi hittade inte så mycket forskning från Sverige. Det vi hittade var då 

framför allt Statens Kulturråds rapport och magisteruppsatser som vi tagit del av. 

2.2 Magisteruppsatser 

 

Joakim Granlund och Jonas Stål har tillsammans skrivit magisteruppsatsen ”Jag är en 

av de få som blir lycklig...”- bibliotekariers attityder och förhållningssätt på 5 

folkbibliotek till statens distributionsstödda titlar. Syftet med uppsatsen är att ta reda på 

vilka attityder bibliotekarier i undersökningen har gentemot de titlar som Kulturrådet 

förmedlar till folkbibliotek med hjälp av litteraturstödet. För att få svar på sina 

frågeställningar har Granlund och Stål intervjuat sju bibliotekarier på fem olika 

folkbibliotek runt om i Sverige (2007, s. 56).  

 

Enligt Granlund och Stål så går det inte att få fram ett entydigt svar på frågan kring 

vilka attityder som existerar hos bibliotekarierna kring de litteraturstödda titlarna. 

Författarna anser att det är en fråga som är alldeles för komplex och beroende på om 

bibliotekarierna har en positiv eller negativ inställning till de distribuerade titlarna. De 

bibliotekarier som intervjuats ifrågasätter egentligen inte själva stödet av böcker från 

Kulturrådet, utan det som de är negativt inställda emot är utformningen av stödet. 

Beroende på vilken attityd som bibliotekarien har gentemot stödet och böckerna, 

behandlas också böckerna olika på de olika biblioteken (Granlund & Stål, 2007, s. 48). 

”Vad som avgör om titlarna kommer in i bibliotekets bestånd och hur mycket är en 

fråga om hur de bemöts av de ansvariga bibliotekarierna. Är attityden över lag positiv så 

tas de omhand oberoende av antalet anställda och storlek på biblioteket” (Granlund & 

Stål, 2007, s. 49). Granlund och Stål diskuterar också var gränsen för litteraturstödet ska 

gå, med tanke på de nya mediernas frammarsch (2007, s. 54). Författarna diskuterar 

vidare kring utformandet av ett informationsblad som Kulturrådet skulle kunna skicka 
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ut och på så sätt kunna informera bibliotekarierna och biblioteken om vilka böcker som 

kommer finnas med i deras nästa sändning, då det är ett problem hos bibliotekarierna att 

inte veta vilka böcker som kommer till biblioteken och att böckerna då redan är inköpta 

(Granlund & Stål, 2007, s. 55). 

 

Vi kommer i vår undersökning att utgå från filialbibliotek, men vi anser ändå att 

Granlund och Ståls uppsats är relevant för vår undersökning. Detta för att vi ska kunna 

jämföra om bibliotekarier på filialbibliotek har en liknande inställning till de 

distribuerade böckerna som folkbibliotekarierna i Granlund och Ståls undersökning har, 

eller om deras åsikter skiljer sig åt. 

 

Maria Jonasson skrev år 2007 sin magisteruppsats vid Högskolan i Borås och uppsatsen 

fick heta Det blir liksom öststat va!- Om litteraturstödda titlar, förvärv och förmedling 

av skönlitteratur på 5 folkbibliotek. Syfte med uppsatsen är att ta reda på om det finns 

eventuella diskussioner om kvalitet och förmedling som ligger bakom inköpen av 

skönlitteratur på biblioteken. Jonasson vill också ta reda på om de litteraturstödda 

titlarna från Kulturrådet påverkar inköpen av skönlitteratur. För att få svar på sina 

frågeställningar har Jonasson intervjuat 6 bibliotekarier med inköpsansvar på 5 olika 

folkbibliotek i södra Sverige. ”De flesta informanterna säger att de inte vill förmedla 

något särskilt och det i kombination med ökande grad efterfrågestyrda inköp ger som 

resultat att kvaliteten på bibliotekets litteratur riskerar att sjunka. Bibliotekets roll 

förändras till att bli en expeditör av det som användarna vill ha” (Jonasson, 2007, s. 42). 

Jonasson kommer också fram till att bibliotekarierna i undersökningen har olika åsikter 

angående de distribuerade titlarna, men ingen av bibliotekarierna tycker att de är enbart 

bra eller dåliga. Jonasson kommer också fram till att böckerna som distribueras från 

kulturrådet inte påverkar bibliotekarierna vid deras inköp av böcker till biblioteken 

(2007, s. 37) 

 

Vi anser att uppsatsen är relevant för oss, även då vi inte kommer behandla inköp i så 

stor utsträckning i vår undersökning. Det är också av relevans att ta del av vad Jonasson 

kom fram till när det gäller förhållningssätten bland bibliotekarierna vad gäller de 

distribuerade titlarna från Kulturrådet.  

 

Sara Appelqvist och Elin Boardy skrev år 2008 magisteruppsatsen Det är ett 

yrkesmässigt dilemma - om förmedling av skönlitteratur på ett folkbibliotek. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka vilken inställning bibliotekarier har till förmedling och vilka 

olika förmedlingsstrategier som finns. Appelqvist och Boardy genomförde tre 

fokusgruppintervjuer med sammanlagt 12 bibliotekarier. Alla intervjuerna genomfördes 

på biblioteket där bibliotekarierna arbetar (s. 24). ”Bibliotekarierna har en önskan om 

att förmedla litteratur som har en högre kvalitet än vad de menar att populärlitteraturen 

har, men de är rädda för att detta ska leda till minskad cirkulation och att användarna 

ska uppleva bibliotekarierna som fördömande” (Appelqvist & Boardy, 2008, s. 54). 

Slutsatserna som Appelqvist och Boardy kommer fram till skiljer sig inte alls mycket 

från vad Smidt kommer fram till genom resultatet i sin doktorsavhandling. Både Smidt 

och Appelqvist och Boardy kommer fram till att det finns en ambivalens bland de 

informanter som deltagit i de båda undersökningarna. Ambivalensen ligger i vilket 

förhållningssätt informanterna bör ha och vill ha vid förmedling av skönlitteratur, och 

informanterna hamnar i ett mellanläge mellan att styrda förmedlingen utifrån 

efterfrågan från användare eller att styrda förmedlingen utifrån deras professionella syn. 
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Appelqvist och Boardy anser att det är ett tecken på att förmedlingen av skönlitteratur 

visar på en likriktning (2008, s. 54). 

 

Relevansen av uppsatsen är att den tar upp förmedlingsperspektiv vilket är en del av vår 

undersökning. Genom att använda oss av Appelqvist och Boardys uppsats så vill vi se 

på de skillnader och likheter som vi kan upptäcka i vår undersökning och jämföra dem 

med det som Appelqvist och Boardy har kommit fram till i sin undersökning.  

2.3 Rapport från Statens Kulturråd 

 

Statens kulturråd presenterade år 2002 en rapport med titeln Bästsäljare och 

Hyllvärmare. Undersökningen utvärderade effekten av litteraturstödet till biblioteken 

under åren 1998-2000. Syftet var att undersöka om de litteraturstödda titlarna fanns 

tillgängliga på biblioteken, vilken inverkan stödet har haft på bibliotekets bestånd samt 

utlåningen av titlarna. Undersökningen omfattar material från åtta kommuner bestående 

av inventering av bestånd och utlåning av litteraturstödda titlar samt intervjuer med 

bibliotekspersonalen (Bästsäljare och hyllvärmare, 2002, s.5f.).  

 

Resultatet av utvärderingen av beståndet visar att tillgången till de litteraturstödda 

titlarna har ökat på biblioteken efter införandet av litteraturstödet. Dock saknas somliga 

titlar på biblioteken även efter införandet. Av intervjuerna framkommer det att 

bibliotekspersonalen inte behandlar böckerna för att de kräver extraarbete och därför så 

har personalen valt att inte behandla dem.  

 

Angående utlåningen så visar rapporten att utlån av litteraturstödda titlar har ökat men 

att en större del av den totala samlingen av titlarna är outlånade. Resultatet av 

intervjuerna visar att bibliotekarierna är kluvna till de litteraturstödda titlarna. De 

positiva aspekter som lyfts fram är att litteraturstödet bidrar till att biblioteken får ett 

breddat utbud att erbjuda användarna. De negativa aspekter som lyfts fram rör främst 

hanteringen av böckerna som innebär ett merarbete för personalen. Särskilt då en del 

böcker aldrig lånas ut och istället tar plats i hyllorna. Detta framgick extra tydlig hos 

mindre bibliotek som tidigare inte hade köpt in så många litteraturstödda titlar. De 

litteraturstödda titlarna förmedlas inte aktivt av bibliotekarierna utan annat i bibliotekets 

verksamhet prioriteras på grund av resursbrist. Kulturrådets rapport lyfte fram flera 

förslag till förbättringar av litteraturstödet till biblioteken. Bland annat diskuteras 

möjligheten att litteraturstödet även ska innefatta bidrag för att underlätta hanteringen 

av böckerna på biblioteken. Förslag gavs även till att biblioteken istället får ekonomiska 

medel till att själva välja och köpa in de litteraturstödda titlar som de önskar 

(Bästsäljare och hyllvärmare, 2002, s. 65-72).  

 

Den del av rapporten som är av högst relevans för oss är det material som behandlar 

bibliotekariernas syn på de litteraturstödda titlarna eftersom vi kan jämföra 

filialbibliotekariernas syn på de litteraturstödda titlarna med resultatet som framgår här. 

2.4 Övrig litteratur 

 

Åse Kristine Tveit är högskolelektor vid Högskolan i Oslo. Tveit har skrivit boken 

Innganger: Om lesing og litteraturformidling, som utkom år 2004. Boken behandlar 

litteraturförmedling, olika typer av förmedlingsstrategier och bibliotekariernas olika 

roller som de antar vid litteraturförmedling. Tveit anser att en litteraturförmedlares 
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uppgift är att föra fram och göra litteratur tillgänglig för användaren. Tveit behandlar 

även förhållanden mellan bokmarknaden och läsning. I och med att Tveit tar upp arbete 

som kretsar kring förmedling av litteratur beskriver hon kunskapen om 

förmedlarrollerna och hur rollerna kan användas i praktiken. Tveit visar också på fyra 

olika förmedlingsstrategier som bibliotekarierna kan anta vid förmedling av 

skönlitteratur på folkbibliotek. Tveit behandlar även marknadsföring och reklam för 

bibliotek och jämför med hur det används i bokhandlar. Målet med boken är att ge en 

insikt i vilket som är det bästa sättet att vägleda läsaren till rätt litteratur och möjligheten 

att skapa läslust. 

 

Vi vill ta med oss Tveits tankar kring litteraturförmedling i stort och speciellt i 

relationen till användarna. Tveits förmedlingsstrategier och roller är intressanta i vår 

undersökning då vi vill se om det går att dra kopplingar med de förmedlingsideal som vi 

finner hos våra informanter.  

 

Jens Thorhauge, Danmarks Biblioteksskole, har bidragit med en text i antologin 

Litteratursociologi och heter Luk op for skønlitteraturen. Texten behandlar 

förmedlingsarbetet av skönlitteratur på bibliotek i Danmark. Thorhauge kan urskilja två 

olika typer av litteraturförmedling, indirekt och direkt förmedlingen. Den direkta 

förmedlingen utifrån samtal med användaren och den indirekta genom boktips, 

hylluppställning osv. Utifrån dessa två sätt att förmedla skönlitteratur, har Thorhauge 

kommit fram till fyra olika metoder vid genomförandet av förmedling av skönlitteratur 

till låntagarna. Enklaste är genom direkt dialog med användaren, ett annat sätt är genom 

uppställningssystem, tredje är litteraturlistor och författarporträtt. Den fjärde och sista 

metoden går ut på att man genomför olika arrangemang med till exempel författare på 

biblioteken (Thorhauge, 1995, s. 179f.).  

 

Det som vi anser är relevant med Thorhauges text är det han skriver om 

litteraturförmedling och de olika strategierna som bibliotekarier kan använda sig av i sitt 

yrke. Testen är relevant då vi kan se om det finns samband eller likheter med hur våra 

informanter diskuterar hur de aktivt arbetar med litteraturförmedling på 

filialbiblioteken. 
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3 Teori 
 

Jofrid Karner Smidt är fil dr och förste amanuens vid avdelningen för Journalistikk, 

bibliotek- og mediefag vid högskolan i Oslo. Hon skrev sin doktorsavhandling Mellom 

elite og publikum: Litterær smak og litteraturformidling blant bibliotekarer i norske 

folkebibliotek (2002) där hon undersöker norska folkbibliotekariers litterära smak och 

inställningar till skönlitteratur.  

 

Som teoretisk utgångspunkt använder vi oss av den del av Smidts avhandling som 

behandlar litteraturförmedling. Eftersom syftet med vår undersökning är att undersöka 

bibliotekariers olika förhållningssätt till skönlitteratur samt förmedling av densamma så 

finner vi att Smidts forskning är relevant för vår studie.  

 

3.1 Mellom elite og publikum 

 
Det forskningsämne som Smidt valde att belysa i sin doktorsavhandling framkom efter 

att Smidt hade uppmärksammat ett behov hos bibliotekarier att reflektera över frågor 

som rör litteraturförmedling. Genom undersökningen vill Smidt bidra med nya 

perspektiv över bibliotekariers syn på förmedling av skönlitteratur, värderingskriterier 

samt bibliotekariers litterära smak och läsupplevelser. Smidts frågeställning lyder "Hva 

kjennetegner bibliotekarernes litterære smak? Hvilke holdninger har de til 

skjønnlitteraturen og hvordan gir disse holdingene seg utslag i deres 

litteraturformidling?” (Smidt, 2002, s. 4).   

 

Det empiriska materialet i avhandlingen samlar Smidt in genom att använda sig av en 

enkätundersökning, intervjuer samt en receptionsstudie i vilken bibliotekarierna läste tre 

romaner och utvärderade dem utifrån egen smak men även hur böckerna skulle kunna 

uppfattas av potentiella låntagare.  De teoretiska utgångspunkter som Smidt använder 

för att analysera det empiriska materialet är byggd utifrån teorier av den ryska 

språkfilosofen och litteraturforskaren Mikhael Bakhtin, den tjeckiske estetikern Jan 

Mukarovský samt den franske kultursociologen Pierre Bourdieu (Smidt, 2002, s. 6).  

 

Genom sin undersökning fann Smidt att bibliotekariernas huvudsakliga litterära smak är 

bred och befinner sig mellan högt och lågt, där det höga representerar experimentell och 

mindre producerad litteratur och det låga representerar det populära och traditionella 

samt mer producerad litteratur. En osäkerhet och ambivalens framgår när 

bibliotekarierna talar om förmedling av skönlitteratur. Genom enkätsvaren och 

intervjuerna framhåller bibliotekarierna att deras litterära smak inte skiljer sig från 

användarnas. Men i receptionsstudien framgår det att bibliotekarierna själva uppskattar 

experimentell litteratur, som anses vara för avancerad för att förmedlas till användarna. 

Smidt tolkar att bibliotekarierna anser att det finns skillnader mellan bibliotekariernas 

smak och låntagarnas smak men att dessa skillnader inte är markanta. Bibliotekarierna 

vill inte framstå som litterära elitister utan de önskar förhålla sig på samma nivå som 

användarna. Därav framhåller de inte sin personliga smak i mötet med användare, utan 

förhåller sig neutrala i förmedlingen, även om de främjar kvalitetslitteratur. Det finns ett 

starkt likhetstänkande hos bibliotekarierna vilket Smidt tolkar har sitt ursprung från 

demokratiska ideal. Det ska finnas något för alla i bibliotekets utbud, oavsett vilken 

social status eller vilket kulturellt kapital man har (Smidt, 2002, s. 311-318).  
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3.2 Förmedlingsideal 

 

I vår studie använder vi Smidts tre förmedlingsideal som verktyg för att analysera det 

empiriska materialet. De ideal som Smidt utläste från sin empiri är Efterfrågestyrd 

förmedling, Förespråkande och upplysande förmedling samt Förmedling i samverkan. 

(Smidt, 2002, s. 260). Vi anser att idealen är samspelta med syftet i vår uppsats och 

därför tillämpbar som analysverktyg för vår empiri.  

 

3.2.1 Förmedling enligt efterfrågan 

 

Att förmedla efter efterfrågan innebär att användarens premisser är i centrum där 

bibliotekarien strävar efter att leverera god service genom att rätta sig efter användarnas 

behov, smak och önskemål. Inköp och förmedling sker efter efterfrågan och biblioteket 

ska erbjuda en bred samling som inkluderar populära serier och genrer. Den 

skönlitteratur som efterfrågas efter exponering i medier och liknande köps snabbt in för 

att täcka efterfrågan hos användarna.  

 

Enligt detta synsätt är det viktigt att användarna läser, men inte vad de läser. Det är 

legitimt att läsa för värden som underhållning och för att fly verkligheten för en stund. 

Vidare ska populärlitteraturen likställas med övrig skönlitteratur och därmed vara av 

samma värde. Att utestänga populärlitteratur är att utestänga låntagare, alla betalar skatt 

och biblioteket ska finnas till för alla. Biblioteket ska sträva efter att erbjuda ett så bra 

och brett utbud som möjligt för att nå ut till alla i samhället. Höga besöksantal är bästa 

möjliga resultat.  

 

I referenssamtalet utgår bibliotekarien från användarens intressen och förmedlar 

litteratur som liknar det användaren tidigare läst och uppskattat. Bibliotekarien 

fokuserar på att försöka känna av vilken slags litteratur som låntagaren uppfattar som 

god och försöker alltså inte applicera sin egen smak på låntagaren. Bibliotekarien 

försöker inte heller uppgradera låntagarnas smak och har ett avhållsamt förhållningssätt 

till folkupplysningstankar. Det är viktigt att inte vara nedvärderande eller fostrande 

gentemot låntagaren. Att bredda låntagarens litterära smak sker endast om låntagaren 

uttryckligen ber om det (Smidt, 2002, s. 262ff.). 

 

3.2.2 Förespråkande och upplysande förmedling 

 

Det traditionella folkbildningsidealet är i fokus vid den förespråkande och upplysande 

förmedlingen. Bibliotekarien strävar efter att lyfta fram litteraturens utvecklande 

funktioner och har en aktiv förmedlarroll för att främja läsfärdigheter. Stor vikt läggs 

vid att förmedla de värden som läsning av skönlitteratur för med sig såsom språk, 

inblick i andras situationer, olika miljöer, läsupplevelse och personlig utveckling. Det är 

bibliotekets uppgift att främja litteratur av hög kvalitet. En viktig användargrupp är 

småbarnsföräldrarna eftersom bibliotekarierna tidigt vill skapa en god kontakt mellan 

barn och läsning på grund av litteraturens utvecklande egenskaper.  

 

Under detta ideal innebär förmedling att vägleda och att informera om litteratur som 

användaren annars inte hade uppmärksammat. Samhällets invånare väljer inte medvetet 

de medier de använder eller vilken litteratur som annonseras ut via medier. Biblioteket 
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ska verka för att bredda det litterära fältet för låntagaren och locka till nya 

läsupplevelser. Detta kan leda till ett breddat synfält, perspektiv som utvecklar läsaren 

positivt. Den litteratur som förmedlas får gärna ligga på lite högre nivå än den 

användaren normalt läser, detta för att skapa en utmaning för att stimulera läsaren. Att 

utveckla användarens smak ses som ett uttryck för värdesättning där bibliotekarien 

lyfter låntagaren. Det påpekas att vissa läsare önskar ha en mer personlig och drivande 

kontakt med bibliotekarien eftersom de inte alltid vågar ta steget själva och fråga om 

råd. Bibliotekarierna upplever inte att det är svårt att få användare att läsa skönlitteratur 

av högre kvalitet.  

 

Enligt idealet är bibliotekarien försiktig med att leda in låntagaren på nya spår vid 

referenssamtalet. Istället försöker man bryta låntagarnas läsvanor i grupp, vid boksamtal 

eller i läsecirklar. Vid det förespråkande och upplysande förmedlingsidealet är 

låntagarens tidigare intressen en utgångspunkt vid förmedling och bibliotekarien vill 

undvika för tung litteratur som minskar läslusten. Bibliotekarien vill inte uppfattas som 

överlägsen utan anser att bibliotekarien och användaren ska stå på samma nivå (Smidt, 

2002, s. 264f.). 

 

3.2.3 Förmedling i samverkan 

 

Att förmedla i samverkan innebär att de båda ovannämna idealen inte nödvändigtvis 

utgör ett motsatsförhållande till varandra utan existerar sida vid sida i en förening.   

Enligt detta ideal undviker bibliotekarien de båda synsättens mer extrema karaktärer och 

sammanfogar istället vissa delar till en mellanväg.  

 

En stor vikt läggs vid att utgå från användarnas preferenser men det behöver inte betyda 

att folkbildningsideal såsom att utveckla användarens smak avvisas. Men det måste ske 

på rätt sätt eftersom en missionerande verksamhet inte är önskvärd. Bibliotekarien 

strävar efter en bred skönlitterär samling som speglar mångfald. Smidt tolkar att det 

finns en kluvenhet bland bibliotekarierna till hur de ska förhålla sig till att ge 

användarna vad de vill ha och ändå förmedla litteratur som bibliotekarierna anser är av 

god kvalitet som bidrar med vikiga värden för läsaren (Smidt, 2002, s. 265ff.). 
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4 Metod 
 

Under vårterminen 2010 genomförde vi en pilotstudie ute på ett bibliotek där vi fick 

möjlighet att prova olika metoder för insamlandet av empiriskt material inför 

kandidatuppsatsen. Vi valde att genomföra en enkätstudie på biblioteket där pilotstudien 

var förlagd. Anledningen till just detta val var att vi ville få lite mer kött på benen inför 

kandidatuppsatsen och vi ansåg också att vi kunde nå ut till fler bibliotekarier än om vi 

hade valt intervjuer vid pilotstudiens genomförande. Nackdelen med att använda sig av 

enkäter är att frågor och svar redan är färdigformulerade. Pål Repstad (1999), Närhet 

och distans, skriver ”Många har säkert erfarit den starka frustration man kan känna när 

man ska svara på färdigformulerade frågor och inte får svara som man vill, eftersom det 

fattas svarskategorier eller för att de som finns är för fyrkantiga.” (Repstad, 1999, s. 64) 

Liknande tendenser såg vi också när vi samlade in enkäterna vid studiens slut. Många 

bibliotekarier skrev mer än vad som behövdes och ville ofta motivera varför de svarat 

som de gjorde på frågorna. Det ledde fram till att vi bestämde oss för att använda oss av 

kvalitativa intervjuer i vår undersökning. Enkätsvaren visade på att det fanns en vilja 

hos bibliotekarierna att motivera och visa hur och varför de svarat som de gjort, och för 

att få ett djupare svar på dessa frågor så anser vi att kvalitativ intervjumetod är det bästa 

att använda för oss i vår undersökning. 

 

4.1 Intervjuer 

 

Vi har utgått från en intervjuguide när vi genomförde våra intervjuer. Det viktiga med 

intervjuguiden är inte att alla frågorna tas upp exakt utan att alla teman i guiden på ett 

eller annat sätt berörs. Intervju är en form av ett djupare samtal. Frågorna är bara där 

som förslag och hjälp och finns inte till för att styra samtalet.  

”Det ligger också i metodens flexibilitet att intervjumallen ofta kan och bör 

justeras under ett projekt. Det kan bli aktuellt att förändra den beroende på vem 

man pratar med. Alla aktörer har inte samma förutsättningar att lämna information 

om en och samma fråga, och ofta är det onödigt att få samma faktiska upplysning 

flera gånger.” (Repstad, 1999, s. 64f.).  

Vi använde vår intervjuguide flexibelt så att frågor och infallsvinklar fick möjlighet att 

formas under samtalets gång beroende på situationen och vem det var som intervjuades.  

”Intervjumetoden har kritiserats för att vara alltför idealistisk och individualiserad, 

det vill säga att den fokuserar i alltför hög grad på enskilda personers åsikter och 

negligerar sociala och materiella strukturer och ramvillkor. Det är i sig ingen 

invändning mot intervjuer utan en påminnelse då man ska analysera och tolka sitt 

material.” (Repstad, 1999, s. 62). 

Detta har vi varit medvetna om under genomförandet av intervjuerna, men samtidigt så 

ville vi i vår undersökning titta på enskilda personers åsikter och tankar för att sedan 

kunna jämföra dem med varandra. Frågorna och intervjuguiden som vi har använt oss 

av finns att se i Bilaga 2. 
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4.2 Forskningsetiska överväganden 

 

Vi har avidentifierat våra informanter genom att ge dem fingerade namn och deras 

riktiga ålder och kommun som de arbetar finns heller inte med i undersökningen. Vi har 

gjort detta för att informanterna inte ska känna sig utpekade i uppsatsen. Informanterna 

har medverkat av egen fri vilja, och har när som helst kunnat dra sig ur undersökningen. 

Om så har varit fallet har dennes intervju och material tagits bort och vi har inte använt 

oss av det materialet.  

 

Karin Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken, tar upp detta i samband med 

förvarandet av de utskrivna intervjuerna. Det får inte förekomma namn på de som är 

med i intervjun på intervjuutskrifterna. Widerberg menar också att man inte heller ska 

spara filer med intervjuutskrifterna eller koder för vem som har gjort vilken intervju på 

datorn (2002, s. 121f.). Det har vi haft i åtanke när vi transkriberat intervjuerna. 

Ljudfiler och dokument som har gjort det möjligt att härleda en intervju till en 

informant finns inte längre kvar. Dock innehar vi en kopia av varje intervju där 

informanterna är avidentifierade. Vi erbjöd våra informanter att läsa igenom sina 

transkriberade intervjuer men inga informanter önskade göra detta.  

 

4.3 Intervjuguiden 

 

Den intervjuguide vi använde oss av vid genomförandet av intervjuerna delade vi upp i 

fem olika teman, där det första temat i korta drag behandlade vilken bakgrund 

informanterna hade. Under det andra temat kom vi in på frågor som berörde 

litteraturförmedlingen på filialbiblioteket och det tredje temat handlade om synen på 

användarens litterära smak jämfört med bibliotekariens. Fjärde temat tog upp frågor 

kring kvalitet och efterfrågan på biblioteket. Det sista temat var det tema med flest 

frågor och det behandlade frågor kring litteraturstödda titlar.  

 

4.4 Genomförandet av intervjuer och tillvägagångssätt 

 

Intervjuerna har vi genomfört tillsammans och vi delade upp frågorna mellan oss. Då 

den ene intervjuade förde den andre anteckningar och vice versa. Vi valde att 

genomföra intervjuerna tillsammans för att båda på ett tidigt stadium skulle kunna ta del 

av informanternas åsikter och om den som intervjuade missade något, hade den andre 

personen möjlighet att flika in med egna frågor eller följdfrågor. Den som inte 

intervjuade hade också möjlighet att se på kroppsspråket som informanten hade under 

intervjun. Nackdelar som vi såg med att genomföra intervjuerna tillsammans var att det 

tog längre tid, hade vi gjort dem var för sig så hade vi hunnit med att genomföra några 

intervjuer till. Med att intervjua bibliotekarierna tillsammans riskerade vi att sätta 

bibliotekarien i ett underläge, vi var två och bibliotekarien var ensam. 

 

Alla intervjuerna blev inspelade med informanternas godkännande. Intervjuerna 

transkriberades och det arbetet delade vi upp genom att transkribera två intervjuer var. 

Intervjuerna vi gjorde tog mellan 30 och 40 minuter att genomföra. Intervjuerna skedde 

på informanternas arbetsplats och genomfördes mellan vecka 16 och 18, våren 2010. 
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4.5 Urval av informanter och geografisk spridning 

 

Vi genomförde fyra stycken intervjuer med bibliotekarier på filialbibliotek. Först var 

tanken att vi bara skulle valt ut ”rena” filialbibliotek, men då vi inte fick mer än två 

positiva svar på mejlen vi skickade ut, så valde vi att också skicka ut mejl till 

integrerade skol- och folkbibliotek. Efter vi genomfört dessa fyra intervjuer och vi 

kunde konstatera att vi fått liknande svar ifrån alla fyra informanterna, valde vi att 

stanna vid dessa då vi ansåg att fler intervjuer inte hade gett något annat svar. 

 

Biblioteken valdes ut genom att vi såg vilka kommuner som fanns i vår närhet, då vi 

inte hade möjlighet att åka för långt bort. På detta sätt skulle vi kunna genomföra 

intervjuerna ”öga mot öga” istället för via telefon, vilket vi ansåg skulle ge mer 

kvalitativa svar. Troligen hade resultatet sett annorlunda ut om filialbiblioteken låg på 

olika ställen i Sverige och även kommunstorleken kan påverka resultatet. 

Filialbiblioteken som medverkade i vår undersökning låg i kommuner som är ungefär 

lika stora. 

 

De fyra informanterna som ville ställa upp, kom från olika kommuner och det var också 

det vi ville. Hade vi tagit flera från samma kommun, hade vi nog fått ganska liknande 

svar eftersom informanterna även visste hur det gick till på de andra filialerna i 

kommunerna. Vi hade också i åtanke att bortfall kunde ske när vi skickade ut mejlen, 

vilket gjorde att vi skickade ut till fler bibliotek än vad vi ansåg att vi behövde.  

 

Vi har inte gjort någon skillnad på ålder, kön och liknande när vi valde ut våra 

informanter, då vi ansåg att det inte skulle spela någon roll. Vi valde inte heller ut 

informanter utifrån arbetsuppgifter, utan valde de som var intresserade av att delta i vår 

intervjustudie. Två av informanterna var enhetschefer, men jobbade även med samma 

arbetsuppgifter som övriga bibliotekarier, och de andra två var anställda bibliotekarier. 
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5 Resultat och analys 
 

I detta kapitel presenteras först en kort presentation av de bibliotekarier som deltagit i 

vår undersökning. Sedan följer en analys där vi har jämfört resultatet av intervjuerna 

med de tre förmedlingsideal som Smidt identifierade i sin undersökning vilka är 

publicerade i boken Mellom elite og publikum (2002). Dessa ideal är Förmedling efter 

efterfrågan, Aktivt förespråkande och upplysande förmedling samt Förmedling i 

samverkan. Slutligen presenterar vi resultatet från vad våra informanter utgav om sina 

praktiska erfarenheter kring arbetet med de litteraturstödda titlarna och analyserar dem 

utifrån ovannämnda teori. Resultatet analyseras även tillsammans med bibliotekariernas 

inställningar till förmedlingsarbetet.  

5.1 Presentation av informanter  

 

Vi har i följande presentation valt att ge våra informanter påhittade namn tagna ur 

alfabetisk ordning. Detta för att underlätta för läsaren att följa med i texten.  

5.1.1 Anita, biblioteksfilial A 

 

Anita jobbar som bibliotekarie på bibliotek A, som ligger i en förortskommun till en 

större stad. Filialbiblioteket är ett rent filialbibliotek och ligger mitt i centrum. Anita har 

arbetat som bibliotekarie sedan 1988 då hon var klar med sin examen från BHS, med en 

examen som har en inriktning på barnlitteratur. Anita har arbetat en stor del av sina 

verksamma år på filialbibliotek, och det är där hon har fått fast tjänst. Hon har även 

gjort några timmar och vikarierat på huvudbiblioteket både i kommunen och i andra 

kommuner. Anita är enhetschef för filialen och hon ansvarar för inköp av litteratur till 

biblioteket, men att det även är ett beslut som tas tillsammans i grupp på biblioteket. 

Annars är hennes huvudsakliga arbetsuppgifter desamma som de andra som arbetar på 

filialen.  

 

5.1.2 Bea, biblioteksfilial B 

 

Bea arbetar på filialbibliotek B och där har hon arbetat i 14 år, sedan hon tog examen 

från bibliotekshögskolan i Borås. Hon har i huvudsak jobbat på filialbibliotek, för det är 

det hon helst har velat arbeta med. Filialbiblioteket där Bea arbetar är ett rent 

filialbibliotek och är inte integrerat med skolan. Hon arbetar där tillsammans med en 

biblioteksassistent och Bea gör även timmar på ett skolbibliotek och på bokbussen som 

finns i kommunen. Bea anser att hennes huvudsakliga arbetsuppgifter utgår ifrån allt 

som har med biblioteksarbete att göra. Kommunen där Bea arbetar är en blandning av 

små och medelstora orter. 

 

5.1.3 Christer, biblioteksfilial C 

 

Christer arbetar på ett filialbibliotek som ligger i en kommun, inte långt från en 

storstadskommun. Han har arbetat på bibliotek i nästan 10 år, sedan han tog examen 

från bibliotekshögskolan och har arbetat endast på filialbibliotek sedan dess. Christer 

huvudsakliga arbetsuppgifter kan omfatta väldigt mycket, alltifrån att beställa nytt 
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kylskåp till att bokprata i en skolklass. Han är också delaktig i olika läsprojekt som 

skolan har och han är också engagerad i olika evenemang som kommunen genomför. På 

filialen är det tre stycken som arbetar tillsammans. I kommunen finns det fem stycken 

bibliotek, ett huvudbibliotek, två större och två mindre filialbibliotek. 

 

5.1.4 Diana, biblioteksfilial D 

 

Diana har fått sin utbildning vid bibliotekshögskolan, men hon har även en akademisk 

fil kand. bakom sig. Hon har arbetat på bibliotek i nästan 40 år och de sista tre- fyra 

åren har hon arbetat på filialbibliotek. Tidigare har hon varit anställd på 

högskolebibliotek och sjukhusbibliotek, och idag gör hon även timmar på 

huvudbiblioteket utöver den tid hon arbetar på filialbiblioteket. Diana är ansvarig för 

arbetet på filialbiblioteket och hon har också ansvar för budget, personal och inköpen på 

filialen. Diana anser att hennes huvudsakliga arbetsuppgifter är allt det vanliga arbetet 

som kan förekomma på bibliotek. Filialen är integrerat med skolan på orten och ligger i 

anslutning till skolans lokaler och biblioteket är öppet för skolan två timmar varje dag. 

På filialen är det fyra stycken anställda som arbetar och några av dem gör även timmar 

på huvudbiblioteket i kommunen.  

 

5.2 Förmedling efter efterfrågan 

 

Smidts informanter anslöt sig engagerat till detta ideal och det är även ett synsätt som 

våra informanter ger uttryck för då de anser att det är efterfrågan som ska styra inköp 

och förmedling av skönlitteratur på biblioteket samt att bibliotekets samlingar ska ha 

något för alla smaker (Smidt, 2002, s. 262ff.). Flera menar att utlåningsstatistiken är en 

viktig faktor som ger underlag för nya ekonomiska resurser.  

 

Bland informanterna finns det en reflektion över att biblioteken alltmer styrs av 

efterfrågan och att rollen som folkbildande minskar. På Anitas bibliotek räknas oftast 

efterfrågan högre än bibliotekariernas egna kvalitetskriterier. Under inköpsarbetet väljer 

bibliotekarierna bort böcker av undermålig karaktär men om de får en förfrågan efter 

sådana böcker så köper de ändå in dem. Tidigare avslog de i högre grad inköp av sådana 

böcker men nu sätter de sällan en definitiv kvalitetsgräns.  

 

Bea från bibliotek B visar liknande tendenser när hon betonar att det är viktigare att 

köpa in och förmedla böcker som är populära än att förmedla de böcker som hon själv 

tycker om. Det som räknas är att låntagaren uppskattar boken. Bea tycker att det är 

viktigt att vara ödmjuk i bemötandet med användarna och inte "tala om för låntagaren 

att något är skräp". Detta synsätt överrensstämmer med vad Smidts informanter gav 

uttryck för att de inte ville inta något översittarperspektiv gentemot användarna utan att 

bibliotekarier och användare ska vara på samma nivå (ibid., s 264). 

 

Alla informanter ger uttryck för ett efterfrågestyrt förhållningssätt till användarna. De 

vill inte bestämma vad användaren ska läsa utan utgår från den enskilda individen och 

tipsar om samma eller liknande litteratur som låntagaren tidigare tyckt om. 

Bibliotekarierna är försiktiga med att förmedla efter personliga preferenser och tar 

hänsyn till låntagarens smak.  
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Genomgående hos informanterna är att de understryker vikten av att hänga med i ”vad 

som rör sig” i TV och andra medier för att inhämta information om vad som kommer att 

efterfrågas av många låntagare. En av bibliotekariens arbetsuppgifter blir då att 

genomföra en omvärldsbevakning för att möta och mätta den kommande efterfrågan hos 

användarna.  

 

Att läsa för att fly verkligheten och för en stunds underhållning anses högst legitimt. 

Vid frågan om vad syftet är med att förmedla skönlitteratur på biblioteket betonar Anita 

det lustfyllda i att läsa och att det är primärt att förmedla den lusten. Övriga informanter 

instämmer i att det lustfyllda är ett centralt värde av förmedlingen.  

När Anita berättar om hur de förmedlar skönlitteratur genom tips från personalen så 

menar hon att även om tanken är att de ska tipsa efter egen smak så är de observanta på 

att inte bli för smala i sitt utbud eftersom bibliotekarierna på bibliotek A är av samma 

kön och ålder. För att få en bredd att erbjuda låntagarna läser de därför utöver sin egen 

personliga smak ibland. Vilket vi tolkar som att bibliotekarierna påverkas av 

användarna i det här fallet och inte tvärt om som tidigare varit när biblioteket i högre 

grad var styrt utifrån folkutbildningstankar.  

 

När informanterna talar om litteraturen från Kulturrådet menar de att böckerna ofta är 

smala och att de inte blir uppmärksammade av användare på samma sätt som den mer 

populära litteraturen. Även om majoriteten av informanterna anser att det går att 

påverka användaren i förmedlingsarbetet till att läsa en annan sorts litteratur så finns det 

en avhållsamhet till att göra det. Diana säger att ”Det är klart att man kan ju springa 

fram och vifta med böcker från Kulturrådet, men…” och visar med kroppsspråket att 

hon tycker att det är en besvärlig situation. Vi tolkar att bibliotekarierna inte vill 

uppfattas som påstridiga eller att de dikterar vad folk ska läsa. Detta verkar vara extra 

känsligt i det personliga mötet med användaren.   

 

5.3 Aktivt förespråkande och upplysande förmedling 

 

Även det aktivt förespråkande och upplysande förmedlingsidealet finns representerat 

hos våra informanter. Våra informanter anser likt Smidts att det finns många viktiga och 

berikande värden med att läsa skönlitteratur (Smidt, 2002, s. 264). Skönlitteraturen 

berikar på många sätt, den kan utveckla människans förmåga att tänka och ger 

förutsättningar för personlig utveckling. Fler värden som lyfts fram i våra intervjuer är 

en ökad förståelse och empati. Flera betonar att det är extra viktigt att främja barnens 

läs- och skrivutveckling i dagens kunskapssamhälle.  

 

Christer från bibliotek C vill slå ett slag för bibliotekets folkbildande funktionen som i 

dagens klimat ofta glöms bort eller till och med är på väg att försvinna. Han vill lyfta 

fram värden i läsning ur ett bredare perspektiv där läsning av skönlitteratur kan påverka, 

förändra och skapa ett klimat i samhället.  

 

Diana tolkar vi som om hon har en del gemensamt med den aktiva och förespråkande 

förmedlingen. Hon lovordar ofta sina låntagare för att inte vara så fokuserade på att låna 

det allra senaste utan menar att det mesta lånas ut vilket hon tycker är roligt. Även om 

många visserligen vill ha det senaste i deckarväg så finns det flera som är intresserade 

av litteratur och uppskattar mer kvalitetslitteratur, vilket hon återigen uppskattar. Vi 

tolkar därför att hon värdesätter att hennes låntagare inte enbart väljer litteratur efter vad 
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som efterfrågas just nu och att läsa annan litteratur är positivt och önskvärt. Diana 

berättar vidare att i samlingen så finns det "... en och annan chick lit litteratur, men inte 

så värst mycket för folk efterfrågar inte det så mycket här, dom kräver lite kvalitet...” 

Vill användarna låna mer sådan litteratur så kan hon låna det från huvudbiblioteket som 

har större budget och en bredare samling. Detta tolkar vi som om att hon vid smalare 

budget prioriterar mer kvalitetslitteratur till bibliotek D:s samling.  

 

När informanterna talar om att det kan vara önskvärt att bredda låntagarens läsfält 

föregår alltid populärlitteraturläsaren som exempel. Detta tolkar vi som om att de anser 

att läsningens tidigare nämna värden kanske inte alltid uppnås genom att läsa det som 

mest efterfrågas, vilket informanterna menar är litteratur åt det mer lättsamma hållet 

såsom deckare och övriga lättsamma romaner. Vi reflekterar vidare över att 

bibliotekarierna anser att det är mer önskvärt och innebär ett högre värde att läsa 

litteratur som skiljer sig från den mest efterfrågade underhållningslitteraturen.  

 

Diana förmedlar även aktivt och kontaktar självmant låntagare och upplyser om 

nyinkommen litteratur trots att hon inte trodde att hon skulle få en sådan roll. Enligt 

Diana är låntagarna tacksamma över att hon har den rollen.  

 

Bea är mer försiktig i sitt förhållningssätt till påverkan på användarna och menar att det 

är en balansgång över hur mycket hon ska påverka då hon inte vill uppfattas som 

påstridig och förarga låntagaren. Hon säger att "man får känna av om man ska säga 

något". Även om hon visar en viss aktsamhet till påverkan så finns ändå ambitionen där.  

 

Anita och Diana framhåller att de ibland breddar användarnas läsvanor genom bokprat 

och förmedling i läsecirkel. Diana försöker ibland smyga in lite mer avancerade böcker 

och tycker att hon får bra respons från sina läsare. Här ser vi en skillnad där Anita och 

Diana förhåller sig mer positiva till att påverka och lyfta fram lite mer speciell litteratur 

i grupp än i det enskilda mötet med en användare, vilket även Smidt fann av sina 

intervjuer (2002, s. 265). 

 

Christer lyfter i sin tur fram skyltningen som medel till att påverka användarna att läsa 

annat än vad de är vana vid. Att påverka läsare genom skyltning ser vi som ett mildare 

och inte fullt lika aktivt sätt att förmedla, men syftet är ändå att styra in användarna på 

andra banor. Christer smyger in personliga favoriter i topplistan på biblioteket eller 

försöker fånga låntagarens intresse genom skyltning med annan litteratur på vägen till 

deckarhyllan. Åter ser vi att det är de läsare av populärlitteratur som bibliotekarierna 

vill ska bredda sin smak.  

 

Alla informanter är överrens om att kulturrådets titlar generellt sett inte efterfrågas eller 

utlånas så mycket av användarna. Men alla bibliotekarier tycker ändå att dessa böcker är 

en tillgång i biblioteket eftersom det finns några användare som hittar till dessa böcker 

ändå. Detta ser vi som ett tecken på att det efterfrågansstyrda idealet inte råder över 

förmedlingen av de stödda titlarna, eftersom andra värden uppskattas som inte är styrd 

av utlånsstatistik.  

5.4 Förmedling i samverkan 

 

I likhet med Smidts analys av sina informanter finner vi att det inte finns ett absolut 

motsatsförhållande mellan de två ovannämnda idealen utan att de existerar bredvid 
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varandra (Smidt, 2002, s.265f.). Vi tolkar våra informanters utsagor såsom att alla våra 

informanter förmedlar enligt båda föregångna ideal. Däremot kan vi se att majoriteten 

av våra informanter visar starkare influenser till antingen det ena eller det andra idealet. 

Smidt uppmärksammade att det fanns en kluvenhet i synsättet till informanternas 

förmedling. Denna kluvenhet visade sig som starkast när bibliotekarierna talade om 

kvalitetslitteratur i relation till efterfrågan av populärlitteratur (ibid., s. 265). 

 

I följande redogörelse för Christers tankegångar ser vi också tecken på sådan kluvenhet.  

 

Christer har respekt och förståelse för att man lånar och läser lättviktiga romaner. Han 

betonar att han är lyhörd för det behovet och de på bibliotek C absolut inte har en 

fördömande hållning gentemot vad låntagarna läser, utan köper i princip in allt som 

efterfrågas. Här visar Christer på ett starkt förhållningssätt till det efterfrågestyrda 

idealet, men i samma mening lägger han till följande tankar som ändå platsar inom ett 

folkupplysningsideal eftersom han trots allt inte anser att all litteratur är likvärdig. 

Christer menar att de ändå har vissa kvalitetskrav och säger att det i botten måste finnas 

en gräns där de på biblioteket säger att "Nej, det här går bara inte. Det får du gå till 

pressbyrån och köpa".  

 

Vidare ser vi fler exempel på hur våra informanter förhåller sig till de båda ovannämna 

idealen i en förening.  

 

Diana förhåller sig inte neutral till all slags litteratur utan förmedlar helst inte så mycket 

”chick lit” och liknande utan hon stävar efter mer kvalitetslitteratur. Men hon har ett 

neutralt förhållningssätt till bibliotekets samlingar och påpekar att hon köper in varierat 

för att täcka allas smaker och behov. Diana menar också att det är möjligt för 

bibliotekarien som god litteraturkännare att sälja det mesta till låntagarna. Men hon 

poängterar att låntagarna i slutändan tar beslutet om det är intressant att läsa inte, men 

som bibliotekarie tycker hon att man i alla fall kan försöka påverka. 

 

Christer berättar att om han ska förmedla litteratur till en låntagare som ofta är på 

biblioteket och som han då har skapat en relation till, kan han "klämma in en rysk 

författare mellan Guillou och Marklund", men han understryker att han vid dessa 

tillfällen känner låntagaren väl. 

   

Genom informanternas utsagor så har vi utläst att de har ett pedagogiskt förhållningssätt 

till förmedlingen och användarna. Smidt ser samma tendenser i sin undersökning och 

menar att populärlitteraturen uppfattas som positiv även inom folkbildningstankar 

eftersom populärlitteratur ses som ett lässtimulerande hjälpmedel som främjar 

litteraturens utvecklande egenskaper (ibid., s. 265f). Våra informanter anser också att 

det lustfyllda med att läsa leder användaren in på andra värden. Detta tror vi är en följd 

av att våra informanter arbetar tätt tillsammans med skolor eller till och med arbetar på 

integrerade skol- och filialbibliotek.  

 

Vi har tolkat att informanterna anser att populärlitteratur fungerar som ett första steg där 

läslust bidrar till att utveckla läsfärdigheter. Läsning ses som en värdefull aktivitet i sig, 

utan fokus på vad som läses, eftersom det lägger en grund för vidare läsning.  

 

Bea visar tendenser till att vilja påverka låntagare som läser mer lättsam litteratur till att 

läsa litteratur av högre kvalitet. Hon tipsar då om kvalitetslitteratur som vänder blad och 
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är lätt att få ut till sådana användare som vanligtvis läser mer lättsam litteratur, och som 

hon säger ”inte har så stora krav”. Vi ser tolkar det som om att hon vill höja ribban för 

läsaren i små doser, och att hon anser att det bästa medlet är att böckerna är 

blandvändare.  

 

Utifrån den pedagogiska processen kan vi utläsa att nästa utvecklande steg är 

sammansatt med folkbildningsidealet då möjligheterna öppnas för värden med 

skönlitteraturen som bidrar till personlig utveckling. De värden som informanterna 

lyfter fram är empati, ett berikat språk, en öppen världsbild och ett utvidgat synsätt.  

 

Förutom Smidts förmedlingsideal och det pedagogiska synsättet så har vi utläst 

ytterligare ett förhållningsätt till användare och litteraturförmedling vilket vi väljer att 

kalla det skräddarsydda idealet. Våra informanter ger alla uttryck för detta synsätt och 

vi tolkar att det är en mycket eftersträvansvärd förmedling. Det skräddarsydda idealet 

innebär att bibliotekarien har en personlig relation till låntagaren och utformar inköp 

och förmedling med denna låntagare i åtanke. Vi tror att det faktum att informanterna 

arbetar på ett filialbibliotek, med mindre antal användare än de större och mer centrala 

huvudbiblioteken underlättar för denna typ av förmedling.  

 

Vi ser att våra informanter talar ännu mer kluvet om de litteraturstödda titlarna. Även 

om alla informanter har mest gemensamt med det sist nämnda idealet, i samverkan, så 

har förmedling enligt efterfrågan en stark position i bibliotekariernas ideal. 

Informanterna menar att titlarna från Kulturrådet ofta är av smal karaktär och inte lånas 

ut tillräckligt för att legitimera eget inköp alla gånger.  

Samtidigt är det genomgående hos alla informanter att de ändå uppskattar 

litteraturstödet och att kvalitetslitteratur är önskvärt eftersom de vill främja de positiva 

egenskaper som sådan litteratur kan bära med sig. Det finns en önskan om att lyfta fram 

litteratur med tidigare nämna värden men en avhållsamhet att göra det i rädsla för att 

uppfattas som översittare och litterära smakdomare.  

 

5.5 Praktisk förmedling av litteraturstödda titlar  

 

På biblioteksfilialerna där Anita och Diana arbetar har de båda möjlighet att påverka 

vilka litteraturstödda titlar som de får genom att själva välja vilka litteraturstödda titlar 

som de vill ha efter huvudbiblioteket. Bea och Christer har däremot ingen möjlighet att 

påverka vilka böcker som deras respektive filial får då huvudbiblioteket skickar de titlar 

som blir över beroende på om filialen har boken eller inte.  

 

Flera av informanterna menar att de litteraturstödda titlarna ibland är något för speciella 

för att nå ut till en större skara låntagare och därför skulle en del inte prioriterats för 

inköp från den egna budgeten. Diana säger att ”… kulturrådsböckerna är ju inte sådana 

som det står 10 människor i kö på” och i ett inköpsklimat som alltmer rättar sig efter det 

användaren efterfrågar hade dessa titlar kanske kommit i skymundan. Informanterna 

anser att Kulturrådets stöd till biblioteken höjer värdet på samlingen genom att skapa en 

större bredd för användarna. Biblioteket finns till för användarna och det ska finnas 

något för alla. Här utläser vi ett demokratiskt förhållningssätt som även lyser igenom 

när informanterna talar om förmedling i stort.  
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Enligt informanterna har alla filialer titlarna från Kulturrådet inlagda i katalogen och de 

behandlar inte böckerna annorlunda än övriga nyinkomna böcker. På Christers bibliotek 

satte de tidigare ett märke på de stödda titlarna med avsikt att synliggöra dem för 

låntagarna. Denna märkning ledde dock istället till lägre antal utlån av titlarna. Christer 

uttrycker att ”det var ungefär som att sätta en döskallmärkning på dom” och 

observerade att låntagarna skyggade för termen kultur och sökte i huvudsak efter 

förströelse.  

 

Bea tror att om de skulle ha haft en egen hylla eller en egen avdelning, så skulle de 

distribuerade böckerna uppmärksammas på ett annat sätt och att det i sin tur skulle 

kunna leda till ökat utlån, men då gäller det att ”plocka bort stolpskotten först.”  

 

De litteraturstödda titlarna gallras ofta bort då de inte lånas ut, och de påpekas av alla 

informanter. Anita menar att det inte får bli för trångt i hyllorna utan att varje bok ska få 

en chans att synas och lånas.  

 

Att de tillfrågade bibliotekarierna är positiva till titlarna men inte förmedlar eller 

marknadsför dem på något speciellt kan relateras till det demokratiska synsättet men det 

kan även bero på den tidigare beskrivna kluvenheten till dessa titlar och 

bibliotekariernas avhållsamhet från att påverka i rädsla för att verka som smakdomare.  

  
 



 28 

6 Diskussion och slutsatser 
 

I detta kapitel diskuterar vi resultatet i vår studie och jämför det med den tidigare 

forskningen som presenterats under litteraturgenomgången. Här presenterar vi även våra 

slutsatser.  

 

Tveit menar att biblioteket på senare år har blivit mer styrt av efterfrågan när det gäller 

inköp av litteratur. ”Vad kunden vill ha” är en fråga som idag är aktuell för biblioteken 

att ställa sig vid inköp av litteratur till biblioteken (2004, s. 18). De slutsatser som 

Jonasson presenterar i sin magisteruppsats lutar åt samma håll och pekar mot att 

bibliotekets roll som förmedlare av kvalitativ skönlitteratur minskar och istället blir 

expeditörer av det som efterfrågas av användarna. Genom våra informanters utsagor kan 

även vi styrka att bibliotekariernas litteraturförmedlingsroll har blivit mer neutral över 

tiden och att efterfrågan numer styr mer idag än tidigare. 

 

Vårt resultat är dock inte enkelriktat utan visar att även om det efterfrågestyrda idealet 

har vuxit sig starkt och i många fall prioriteras så finns även ett aktivt förmedlarsätt med 

rötter i folkbildningsideal representerat hos informanterna. Vi ser att bibliotekarierna 

ofta betonar att efterfrågan styr förmedlingen men under vidare samtal framkommer det 

att de gärna främjar annan litteratur som bringar fler värden med läsningen. Dock vill de 

inte uppfattas som översittare eller litterära smakdomare och har därför ett aktsamt 

förhållningssätt till att påverka användarna.  

 

Dessa resultat som behandlar bibliotekariers synsätt på förmedling av skönlitteratur är 

tätt överrensstämmande med resultat som presenteras i Appelqvist och Boardys 

magisteruppsats och även med Smidts doktorsavhandling. Deras forskning fokuserar på 

liknande frågor vilket säkerligen har bidragit till ett snarlikt resultat. Vår undersökning 

skiljer sig dock från de tidigare två genom att undersöka filialbibliotekariers 

uppfattningar. I jämförelse med tidigare forskning kan vi visa att våra 

filialbibliotekariers synsätt på skönlitterär förmedling inte skiljer sig åt från 

undersökningar som fokuserat på bibliotekarier som arbetat på huvudbibliotek.  

 

Vår undersökning visar däremot en skillnad beträffande förhållningssätten till 

kulturrådets titlar. Resultatet i rapporten Bästsäljare och hyllvärmare visar att alla titlar 

som distribuerats inte återfinns i kataloger eller på hyllorna i biblioteket, bland annat för 

att bibliotekarierna upplever behandlingen av böckerna som betungande. Detta har även 

Jonasson uppmärksammat från sina informanters utsagor i sin magisteruppsats. Vårt 

resultat visar att bibliotekarierna inte anser att arbetsbördan som böckerna medför väger 

tyngre än nyttan och nöjet med dem. Därför behandlar de sina titlar och lägger in dem i 

katalogen. Vi tror att detta positiva synsätt beror på att vissa själva har möjlighet att 

påverka vilka litteraturstödda titlar de får till biblioteket och att det är till filialernas 

fördel att de inte tar emot hela sändningen från Kulturrådet utan bara en del av den. Till 

skillnad från huvudbiblioteken mottar de inte heller titlar som de redan har fullt av i 

samlingen.  

 

Som tidigare har beskrivits så har vi utläst flera olika synsätt på förmedling som ibland 

samverkar sida vid sida och som vid andra tillfällen stöter ihop. Utöver Smidts ideal ser 

vi synsätt med rötter i demokrati och pedagogik samt en strävan efter att ge en personlig 

och skräddarsydd förmedling till användarna. Vid de tillfällen då de stöter samman så 

har vi urskiljt att det ibland uppstår en ambivalens och denna ambivalens uttrycks även 
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när bibliotekarierna talar om sina uppfattningar och sitt arbete med litteraturstödda 

titlar. Bibliotekarierna har en positiv syn på de litteraturstödda titlarna och anser att de 

bidrar med kvalitet och en breddning i samlingarna att erbjuda låntagarna. Vi har även 

sett att den praktiska hanteringen inte innebär någon större belastning. Trots detta visar 

vårt resultat, liksom Jonassons, att de litteraturstödda titlarna i huvudsak inte förmedlas 

på något utmärkande sätt. Det finns en önskan om att göra det men en avhållsamhet från 

att lyfta fram de stödda titlarna för att inte uppfattas som översittare.  Bibliotekarierna 

vill heller inte skrämma låntagare med termer som "kultur" vilket innebär att titlarna 

inte aktivt förmedlas till den stora skaran av låntagare.  

 

Jens Thorhauge (1995) beskriver i sin text den direkta litteraturförmedlingen, som 

innebär förmedling genom direkt dialog med låntagaren. Det skräddarsydda idealet som 

vi utläste utifrån våra informanters utsagor, där bibliotekarien ”skräddarsyr” vad 

låntagaren vill ha. Det kan bara göras genom en nära dialog med mellan bibliotekarien 

och låntagaren.  

 

Jonasson tror att vissa böcker kräver särbehandling för att de ska synas i biblioteket 

(2007, s.38). Vi tror att en aktiv och upplysande förmedling krävs för att öka utlånen av 

de distribuerade titlarna i biblioteket. Detta eftersom titlarna inte uppmärksammas i 

medier eller på annat vis.  

 

I Smidts undersökning framgår det att den "lätta litteraturen" blir mycket marknadsförd 

i media, medan mycket av den "goda litteraturen" inte ens blir omnämnd. Våra 

informanter ser också att den litteratur som är mest efterfrågad på biblioteken har blivit 

omnämnd i media samt att Kulturrådets titlar oftast inte marknadsförs i någon större 

utsträckning. Våra informanter har observerat att om en litteraturstödd bok omnämns på 

något sätt så lånas den även snabbt ut.  

 

I Bästsäljare och Hyllvärmare och Jonassons magisteruppsats diskuteras möjliga 

förbättringar av litteraturstödet där förslag såsom att Kulturrådet istället skulle ge 

ekonomiska medel till biblioteken så att bibliotekarierna själva får välja vilka 

litteraturstödda titlar de vill köpa in till sin samling. På de filialbibliotek som vi har 

undersökt ser vi inte att det finns ett lika stort behov av en sådan lösning. Vi ser snarare 

att möjliga förbättringar för filialbiblioteken i den här underökningen kan vara att 

Kulturrådet bidrar med resurser för att stödja förmedlingsarbetet och marknadsföringen 

av de stödda böckerna. Ett sådant stöd skulle kunna möjliggöra att låntagarna får upp 

ögonen för de litteraturstödda titlarna så att efterfrågan ökar och låntagarna börjar ställa 

sig i kö för att låna dem. 
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7 Sammanfattning 
 

Syftet med vår uppsats är att undersöka vad filialbibliotekarierna har för 

förmedlingsideal och hur de litteraturstödda titlarna passar in i dessa ideal. För att 

belysa dessa frågor undersöker vi hur bibliotekarierna talar om förmedling av 

skönlitteratur i stort och särskilt hur de talar om förmedling av de litteraturstödda 

titlarna. Vi undersöker varför bibliotekarierna anser att de ska främja skönlitteratur, 

vilken slags litteratur som de vill ska förmedlas och hur de vill förhålla sig till 

användarna.  

 

Våra frågeställningar lyder: 

 

 Hur resonerar bibliotekarier på filialbibliotek kring förmedlingen av 

skönlitteratur? 

 Hur uttrycker bibliotekarierna sina uppfattningar och sitt arbete med 

litteraturstödda titlar?  

 Vilka synsätt på förmedling går att urskilja i dessa uttryck? 

 

Metoden som används i uppsatsen är kvalitativa intervjuer, där vi valt att intervjua fyra 

bibliotekarier som alla arbetar på filialbibliotek. När intervjuerna genomfördes utgick vi 

ifrån en intervjuguide som återfinns i bilaga 2. Vi genomförde intervjuerna tillsammans 

och alla intervjuerna spelades in på band efter informantens godkännande och 

intervjuerna transkriberades sedan. 

 

Vår teoretiska utgångspunkt för vår undersökning ligger i Jofrid Karner Smidts 

doktorsavhandling Mellom elite og publikum: litterær smak og litteraturformidling 

blant bibliotekarer i norske folkebibliotek och de förmedlingsideal som Smidt såg 

framträda bland bibliotekarierna. Vi valde Smidt som teori för att Smidts avhandling 

behandlar bibliotekariers attityder vid litteraturförmedling, och de tre idealen som Smidt 

kom fram till är efterfrågestyrd, förespråkande och upplysande förmedling och 

förmedling i samverkan. Utifrån Smidts tre förmedlingsideal har vi analyserat vårt 

resultat från intervjuerna och utläst ytterligare synsätt som påverkar bibliotekariernas 

synsätt vid litteraturförmedling. 

 

De slutsatser som vi kan dra från vår undersökning är att bibliotekarierna har en positiv 

syn på de litteraturstödda titlarna och anser att de bidrar med kvalitet och en bredd i 

bibliotekens samlingar. Som filialbibliotek får de motta de böcker som de vill ha eller 

som behövs på filialen och den praktiska hanteringen av de litteraturstödda titlarna 

innebär ingen större arbetsbelastning för personalen. Däremot upplever vi att 

bibliotekarierna inte förmedlar dessa titlar till det grad det är möjligt. Detta på grund av 

en avhållsamhet för att påverka eller en ovilja skrämma låntagare med termer som 

"kultur". En lösning kan vara att Kulturrådet hjälper till med marknadsföring av 

böckerna som de distribuerar till biblioteken. 
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Bilaga 1- Informantbrev 
 

Hej! 

 

Vi heter Emelie Elg och Anna Lundegård och studerar sista terminen på 

Bibliotekarieprogrammet vid Borås högskola.  För närvarnade skriver vi vår 

kandidatuppsats som kommer att handla om hur bibliotekarier på filialbibliotek 

förmedlar vuxen skönlitteratur. Syftet med uppsatsen är att undersöka synsätt på och 

förmedling av Kulturrådets litteraturstödda titlar i relation till bibliotekets övriga 

böcker. 

 

Anledningen till att vi kontaktar er är att vi söker informanter att intervjua till vår 

kandidatuppsats. Vi är mycket tacksamma om ni vill ställa upp och vill dela med er av 

era kunskaper och erfarenheter. Intervjun beräknas ta ca 40 min- 1 timme och kommer 

att spelas in på band. Inspelningsmaterialet raderas sedan efter det att kandidatuppsatsen 

blivit godkänd och transkriberingen förvaras hos oss. De uppgifter som är identifierbara 

som namn, bibliotek och kommun avidentifieras i uppsatsen. Er medverkan är självklart 

frivillig och ni kan när som helst avbryta intervjun och er medverkan.  

 

Vi hoppas att ni vill delta i vår undersökning. Vi vill gärna intervjua er så snabbt som 

möjligt så hör gärna av er inom en vecka oavsett om svaret är positivt eller negativt. Om 

ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår 

handledare.  

 

Tack för att ni ställer upp! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Emelie och Anna 

 

 

Studerande:                                                                                                                                                            

 

Emelie Elg                                                    

Telefon: xxx                                                      

E-post: xxx                                                                                                                                        

 

Anna Lundegård                                                                 

Telefon: xxx 

E-post: xxx  

 

Handledare: 

 

Kersti Nilsson 

E-post: xxx  

 

Mats Dolatkhah      

E-post: xxx  
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Bilaga 2- Intervjuguide  
 

Bakgrund 
- Utbildning? 

- Verksamma år på bibliotek? 

- Huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 

Litteraturförmedling 

-     Varför vill ni främja/ska biblioteket förmedla skönlitteratur? (kulturarv/användarnas 

efterfrågan) 

-     Hur arbetar ni förmedlande? (Hur fungerar det? Skulle ni vilja göra något 

annorlunda?) 

-     Vilka värden/funktioner finns i att läsa skönlitteratur? Är något värde eller funktion  

       viktigare än andra? (vad överordnas i värderingen av skönlitteratur)  

- Vilken slags litteratur förmedlas? Varför? (Är all skönlitteratur likvärdig?) 

 

Syn på användares vs egen litterär smak 

- Vilken slags skönlitteratur läser ni helst själva? 

- Anser ni att er personliga smak skiljer sig från användarnas?  

- Är det möjligt att påverka användare mot en viss riktning genom 

förmedlingsarbetet? (Efter bibliotekariens personliga tips/smak? Till "högre 

kvalitet"? Bredda synen för utbudet?) Önskvärt/ej önskvärt 

 

Kvalitet och efterfrågan 

-    Vilken slags litteratur efterfrågas ofta av användare? Mindre ofta? Vad tror ni ligger    

      bakom efterfrågan? 

- Finns det kvalitetskriterier för skönlitteratur? Vilka /Varför inte? Personliga/ prof.? 

- Håller ni med Kulturrådets kvalitetskriterier? (ha dessa tillhands) Varför/ varför 

inte? 

 

Litteraturstödda titlar 
- Kan ni påverka vilka böcker som huvudbiblioteket skickar till er? Konsekvenser? 

Positiva, negativa? 

- Om/ när ni får önska, vilka böcker vill då helst ha? 

- Hur många böcker brukar ni få från varje sändning? 

- Hur går det till när ni får dessa böcker?  

- Förmedlas böckerna från Kulturrådet? Hur förmedlas dessa? Skiljer sig 

förmedlingen från övrig skönlitteratur? Egen hylla eller liknande? 

- Hur ser ni på dessa böcker? (Tillgång eller börda? Hyllvärmare eller inte?) 

- Håller ni med syftet som föreligger med de litteraturstödda titlarna? (även här)    

      Varför/varför inte? 

- Hur ofta uppskattar ni att dessa böcker lånas ut jämfört med övriga böcker på 

biblioteket? Reflektioner: Varför tror ni att det är så? Vad anser ni om det? 

- Är det möjligt att skapa efterfrågan på böcker som normalt inte är populära? Hur? 

(förmedling/marknadsföring) Önskvärt? 

 

Avslutande frågor 

Något mer som Ni vill tillägga?         

  


