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Svensk titel:  Talbokcirklar. Analys av bibliotekariers perspektiv 
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Analysis of librarians’ perspective of their reading 

promotion for people with print disabilities.  

Författare: Malin Öhman 

Färdigställt: 2015 

Abstract: The aim of this study is to examine what view 

librarians have on reading promotion with focus on 

their work with reading groups for people with print 

disabilities. The study is based on four semi-structured 

interviews with librarians. The results from the 

interviews were analyzed with Jofrid Karner Smidt’s 

theory on different kinds of reading promotion roles.  

The study shows that the librarians in charge of 

reading groups for people with print disabilities mostly 

used their abilities of literature and marketing, but the 

pedagogical and human role were also found in the 

results.   The reading group also turned out to have, 

outside the theories, a clear social meaning. This 

reveals that it is not only the literature that is important 

in the reading groups for print disabled people.   

The conclusion shows that the librarians in the study 

were using the reading group not only as a reading 

promotion activity but also as a marketing activity and 

as a place for the print disabled to socialize with other 

people.  

Nyckelord: bokcirkel, talböcker, talbokslåntagare, DAISY, 

läsfrämjande arbete, litteraturförmedling  
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1 Inledning 

Dagens bibliotekarie har flera olika arbetsuppgifter. Immi Lundin, lärare i 

litteraturvetenskap vid Lunds Universitet, menar att vi i Sverige under de 

senaste åren har lyft fram rollen att förmedla information till alla. Det har skett 

en expansion av informationsteknologi i våra bibliotek samtidigt som 

bibliotekarieutbildningen har fokuserat på förmedling av olika typer av 

information. Detta menar hon är positivt i många avseenden, men samtidigt har 

bibliotekariens roll att förmedla och tillgängliggöra skönlitteratur kommit i 

skymundan (Lundin, 2004). Filosofie doktor Joacim Hansson menar i sin skrift 

Det lokala folkbiblioteket – förändringar under hundra år (2005) att 

folkbiblioteken alltid har befunnit sig i ett spänningsfält mellan folkbildning 

och formell utbildning och menar att det finns en tydlig skillnad mellan dessa. 

Folkbildningen syftar till att utveckla ett aktivt deltagande i 

samhällsutvecklingen och därmed låta deltagare uppnå en känsla av delaktighet 

(Hansson 2012). Folkbildningen har därmed en förmåga att få sårbara grupper i 

samhället att lyfta sig själva och genom detta minska klyftorna i samhället 

(ibid). Även Hansson menar att det skett en kraftfull utveckling av 

folkbibliotekens utbildningsrelaterade roll och att detta även syns i de 

biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningarna i Sverige (Hansson 

2005). Då utbildningen strävar efter att ge de blivande bibliotekarierna en mer 

utbildnings- och informationsteknologisk inriktning frågar jag mig hur 

bibliotekariernas kompetens ser ut i det litteraturfrämjande arbetet som sker ute 

på folkbiblioteken.  

Denna uppsats har sin utgångspunkt ur ett intresse för bibliotekarien som 

litteraturförmedlare. Under utbildningen har mitt intresse väckts för 

litteraturförmedling och jag vill här i min kandidatuppsats ta tillfället i akt att 

utvidga mina kunskaper om litteraturförmedlande verksamheter vid 

folkbiblioteken.  

1.1 Bakgrund 

Folkbiblioteken har idag blivit ålagda flera olika uppdrag, bland annat som stöd 

i utbildningen och informationstekniken. Detta kan möjligen påverka 

biblioteken och göra dem splittrade och göra det svårt när det gäller att 

prioritera de olika verksamheterna. Traditionellt sett så har folkbiblioteken 

bland annat haft som uppgift att tillgängliggöra litteratur och utbildningen till 

bibliotekarie har tidigare haft en strävan att ge de blivande bibliotekarierna en 

bred litteraturkompetens och en utbildning i förmedling, menar Åse Kristine 

Tveit, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap i Oslo, som samtidigt 

anser att förmedling fortfarande är en viktig arbetsuppgift i dagens bibliotek 

(Tveit 2004). Bibliotekslagen framhåller fortfarande läsning och tillgång till 

litteratur som en del av folkbibliotekens uppdrag (SFS 2013:801), men tillgång 

till litteratur innebär så mycket mer än att köpa in och förvara böcker.  

 

Den 24 mars 2011 tillkallade regeringen en kommitté för att analysera 

litteraturens ställning i Sverige och denna kommitté, som fick namnet 

litteraturutredningen, är ett exempel på att debatten om litteratur och läsning 

återigen har lyfts fram (Litteraturutredningen 2012). När man i utredningen ser 
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på litteraturens ställning i framtiden anar man en ”bokflod” som innebär att 

utgivningen av litteratur kommer att förstärkas än mer genom att det blivit 

enklare att publicera en bok (ibid). Detta kommer att göra det svårare för läsare 

att finna den litteratur de önskar. Här behövs någon form av förmedlingshjälp. 

Av all service som biblioteket kan hjälpa till med är det inget som värdesätts så 

högt hos biblioteksanvändarna som att få ett bra boktips. Detta menar Francine 

Fialkoff, redaktör på tidskriften Library Journal (Ross 2006). 

 

Folkbibliotekens aktiviteter blir fler och fler. Folkbiblioteken anordnade under 

2013 113 000 publika aktivitetstillfällen, vilket är en ordentlig ökning. 2007 

anordnades drygt 66 000 aktiviteter. Dessa aktiviteter rör sig om olika former 

av läsfrämjande aktiviteter och av dessa aktiviteter är 62 % riktade till barn och 

unga (Kungliga biblioteket, Bibliotek 2013).  
 

I bibliotekslagen står det i 4 § att:  

”biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild 

uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att 

utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska 

hjälpmedel för att kunna ta del av information” (SFS 2013:801)  

Till denna grupp räknas talbokslåntagarna som genom psykisk eller fysisk 

funktionsnedsättning har en läsnedsättning och därmed inte har möjlighet att 

tillgodogöra sig tryckt text. Den som lånar talböcker behöver extra stöd i att 

hitta litteratur och flera bibliotek har experimenterat med olika sätt att nå denna 

målgrupp med allt från tekniska hjälpmedel till placering av talböcker i 

biblioteket (BibliotekstjänstSAB 2000).  

SAB:s kommitté för uppsökande verksamhet har intervjuat bibliotekarier i 

kommuner med service för funktionshindrade och äldre. Detta resulterade i 

boken Likvärdig service! Bibliotekens tjänster för äldre och funktionshindrade 

och tar upp flera olika aktiviteter med fokus på allas rätt till biblioteksservice 

(BibliotekstjänstSAB 2000). Här tas bland annat upp att målgruppen äldre blir 

allt större och beräknas öka under de första decennierna av 2000-talet. 

Samtidigt konstateras att äldre och funktionshindrade besöker biblioteken mer 

sällan. I boken förespråkas ett större samarbete mellan bibliotek och personal 

inom äldreomsorgen.  

Att kulturaktiviteter ökar delaktigheten för äldre konstaterar Statens kulturråd 

(2013) och menar att dessa aktiviteter skapar sociala samband. Äldre är därmed 

en målgrupp som har behov av kultur men även stöd för att kunna ta del av 

den. Sammanfattningsvis menar statens kulturråd att kulturens effekter på 

hälsan är att den bryter isolering och ger en ökad känsla av delaktighet men att 

det behövs utbildning och fortbildning för att arbeta med dessa uppgifter 

Statens kulturråd 2013). Att bibliotekspersonal som arbetar med äldre och 

funktionshindrade behöver utbildning menar även SAB:s kommitté för 

uppsökande verksamhet och menar att detta behöver innefatta flera som arbetar 

i biblioteket, inte bara en person (BibliotekstjänstSAB 2000).  Utbildning och 

stöd är viktigt för att bibliotekspersonalen ska kunna behålla sitt engagemang 

och öka sin kompetens (ibid).  

Talbokslåntagare är låntagare i biblioteket som genom psykisk eller fysisk 

funktionsnedsättning har en läsnedsättning och därmed inte har möjlighet att 
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tillgodogöra sig tryckt text. Denna grupp beräknas vara ungefär 570 000 

personer i Sverige och antalet talbokslåntagare ökar kraftigt uppger 

biblioteken, en ökning som kan bero på att det numera inte bara är personer 

med synnedsättning som lånar talböcker utan även personer med dyslexi eller 

andra läs- och skrivnedsättningar (Gustafsson Chen, 2013). Enligt en 

användarundersökning från 2010 som utförts av MTM, Myndigheten för 

Tillgängliga Medier, finns det i Sverige ca 50 000 talbokslåntagare vid 

folkbiblioteken i Sverige och utav dessa lånar 50 % talböcker (MTM 2015). 

För att bli talbokslåntagare behöver låntagaren inte uppvisa något intyg eller 

ange orsaken till läsnedsättningen (Gustafsson Chen, 2013). 

En talbok är en ljudversion av en pappersbok. Till skillnad från ljudböcker, 

som är avsedda för ett kommersiellt syfte, är talböcker endast avsedda för 

personer med läsnedsättning och får inte läsas av någon annan. Talboken kan 

vara i olika filformat – mp3-fil, DAISY-format, kassettband - skillnaden 

mellan ljudbok och talbok är därmed juridisk och har inget med filformatet att 

göra (Gustafsson Chen 2013). Talböcker framställs med stöd från 

upphovsrättslagen (SFS 1960:729) 17 § Framställning av exemplar m.m. till 

personer med funktionshinder. Det vanligaste filformatet för talböcker idag är 

DAISY (Digitalt Audiobaserat InformationsSYstem). DAISY-talböcker består 

av en samling datafiler som lagras på ett lagringsmedium, vanligen en cd-

romskiva. Datafilerna innehåller en digitaliserad inspelning av en mänsklig 

inläsares röst. Inspelningen är strukturerad så att det efterliknar det tryckta 

exemplarets struktur och kan därför hanteras på ungefär samma sätt som en 

vanlig tryckt bok (TPB 1998).  

Ett sätt att nå talbokslåntagarna är att erbjuda målanpassade bokcirklar, en så 

kallad talbokcirkel. Genom dessa cirklar kan talbokslåntagarna få talböcker 

presenterade för sig och diskutera litteratur i grupp tillsammans med andra i 

liknande situation. Här frångår biblioteket sin vanligtvis öppna och 

gränsöverskridande hållning för att anpassa sig till en målgrupp. Det kan verka 

motsägelsefullt att det inkluderande biblioteket håller i bokcirklar som inte är 

öppna för alla, men i vissa fall kan det innebära att biblioteket på det viset når 

grupper som annars inte hade hittat till biblioteket (Frid 2012). Målanpassade 

bokcirklar är dock inget ovanligt i folkbiblioteken, Frid berättar om bokcirklar 

för enbart män, för nyanlända svenskar, för nyblivna föräldrar etc. (ibid). 

 

1.2 Problembeskrivning 

Bibliotekarier har idag flera olika roller och kompetenser. Exempel på en roll 

kan vara, som Immi Lundin menar, att förmedla information till alla (Lundin 

2004). Men det kan även vara att värdera böcker och uppmärksamma dessa för 

låntagare i biblioteket och att marknadsföra bibliotekets utbud och 

verksamheter (Karner Smidt 1994). Jag har en föreställning om att 

bibliotekariens olika roller skiftar med de varierande arbetsuppgifterna på olika 

sorters bibliotek och för olika sorters användargrupper. Vilka faktorer är 

viktiga när bibliotekarier arbetar med talbokslåntagare? Hur ser bibliotekarier 

på sina kompetenser när det gäller att arbeta med litteraturfrämjande 

verksamheter för talbokslåntagare?  
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Det råder en stor brist på studier rörande litteraturfrämjande arbete för 

talbokslåntagare. Forskning och kunskap om detta är i stor utsträckning 

relevant ur ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv, inte minst 

för att utbildningen till biblioteks- och informationsvetare ska passa in på 

arbetet som senare utförs efter utbildningen.  

 

1.3 Syfte och frågeställning 

I den här uppsatsen har jag för avsikt att undersöka bibliotekariernas 

litteraturfrämjande arbete för talbokslåntagare med fokus hur hur 

bibliotekarierna uppfattar sina roller. Detta har resulterat i följande 

frågeställningar:  

o Hur uppfattar bibliotekarien sin roll som litteraturförmedlare i 

arbetet med talbokslåntagare? 

o Vilken funktion har den litteraturförmedlande verksamheten för 

talbokslåntagarna enligt bibliotekarien? 

o Vilka egenskaper och kompetenser upplever bibliotekarierna 

som viktiga i det litteraturfrämjande arbetet med 

talbokslåntagarna? 

Jag kommer att besvara dessa frågor genom kvalitativa, semistrukturerade 

intervjuer med bibliotekarier som håller eller har hållit i någon form av 

talbokcirkel. Med hjälp av intervjuer vill jag försöka kartlägga centrala 

aspekter av intervjupersonernas erfarenheter med fokus på deras 

litteraturförmedlande roller. I kapitel 5 presenterar jag informanternas utsagor 

och i kapitel 6 analyserar jag resultatet med hjälp av Karner Smidts teori om 

olika litteraturförmedlingsroller och diskuterar det i relation till tidigare 

forskning. I kapitel 7 sammanfattar jag uppsatsen och kommenterar resultatet.  

Förutom att fylla en kunskapslucka i svensk biblioteks- och 

informationsforskning hoppas jag även att denna studie kan vara något av en 

hjälp och inspiration till de bibliotekarier som funderar på att starta upp något 

liknande i sin verksamhet.  

 

1.4 Begrepp och definitioner 

I uppsatsen har jag valt att använda mig av begreppet bokcirkel men anser att 

de alternativa benämningarna läsecirkel eller litteraturcirkel är liktydiga. När 

bibliotek omnämns avser jag, om inget annat skrivs, folkbibliotek.  

1.4.1 Den svenska talboksmodellen och MTM 

 

Den svenska talboksmodellen innebär att staten ansvarar för produktion av och 

information om talböcker. Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, är en 

statlig myndighet och fungerar som lånecentral för talböcker, 

punktskriftsböcker och teckenspråkig litteratur. MTM producerar talböckerna 
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och ger dem en bibliografisk beskrivning samt ger biblioteken information och 

rådgivning inom detta verksamhetsområde (MTM 2015).  

1.4.2 Talbokcirkel 

 

Med talbokcirkel avser jag en bokcirkel, bokklubb eller bokprat som endast är 

avsedd för talbokslåntagare. De verksamheter jag har kommit i kontakt med 

under intervjuerna kan ha haft andra namn men jag har ändå valt att kalla dessa 

för talbokcirklar. Ofta görs en skillnad mellan boksamtal och bokprat (se till 

exempel Bäckljung & Granlund 2011), men den här uppsatsen likställer dessa 

då den här uppsatsen har sitt fokus på litteraturfrämjande aktiviteter för 

talboklåntagare.  
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2 Tidigare forskning och 
litteraturgenomgång 

Här presenteras litteratur inom de ämnesområden som anknyter till denna 

uppsats. Uppsatsen berör två huvudteman: litteraturförmedling och 

talbokslåntagare. Jag har valt att titta närmare på forskning, handbokslitteratur 

och uppsatser som rör litteraturförmedling och bokcirklar samt talböcker och 

talbokslåntagare. Det fenomen som jag har valt att studera är relativt outforskat 

och jag har därför haft svårigheter att finna relevant forskning direkt kopplat 

till just bokcirklar för talbokslåntagare. Då jag har för avsikt att beskriva hur 

bibliotekarierna arbetar med sina litteraturförmedlingsverksamheter har 

handböcker för hur dessa verksamheter kan bedrivas ansetts vara relevant 

litteratur. På samma sätt har handbokslitteratur rörande arbetet med 

talbokslåntagare ansetts vara relevant.  

2.1 Litteraturförmedling och bokcirklar 

I slutbetänkandet av Litteraturutredningen Läsandets kultur finns ett kapitel 

som rör insatser för läsfrämjande arbete och ett avsnitt är direkt knutet till 

folkbibliotekens roll i detta arbete. Här står att folkbibliotekens traditionella 

roll har varit att tillgängliggöra litteratur och att denna roll betonades i den 

gamla bibliotekslagen (Litteraturutredningen 2012). Numera är folkbiblioteken 

mer än bara en kostnadsfri bok- och mediesamling. Litteraturutredningen 

menar att nu är folkbiblioteken mer aktiva i det läsfrämjande arbetet genom 

pedagogiska insatser med läsfrämjande aktiviteter med avsikt att synliggöra 

och tillgängliggöra sina samlingar. I Läsandets kultur står att läsa att 

bibliotekens läs- och litteraturfrämjande arbete som inte är direkt kopplade till 

utlåning av böcker har ökat de senaste åren. Bland annat har antal bokprat ökat 

från 17 989 år 2007 till 20 904 år 2011 och bok- och läsecirklar har ökat från 

1868 stycken år 2007 till 5400 stycken år 2011. Samtidigt finns det en hel del 

skillnader mellan kommunerna då förutsättningarna skiljer sig åt. Av de drygt 

100 000 arrangemang som genomfördes på folkbibliotek 2011 var dock 64 % 

inriktade till barn. Att det ofta är barn och unga som prioriteras när det gäller 

läsfrämjande verksamheter menar även Jönsson & Lindqvist (2013).  

Jofrid Karner Smidts avhandling Mellom elite og publikum - litterær smak og 

litteraturformidling blant bibliotekarer i norske folkebibliotek från 2002 är 

visserligen 13 år gammal men tar upp förmedlingen av skönlitteratur i 

folkbiblioteken på ett analyserande sätt och är därmed av intresse för den här 

uppsatsens syfte. Karner Smidt har med hjälp av intervjuer och en 

enkätundersökning velat ta reda på vad som kännetecknar bibliotekariernas 

litterära smak samt vilka inställningar de har till skönlitteratur och hur dessa 

inställningar syns i deras litteraturförmedling. Karner Smidt menar att 

bibliotekarien befinner sig mittemellan den litterära eliten och allmänheten. De 

har ofta ett professionellt förhållningssätt till litteraturen och kan påverka vad 

låntagarna läser, men är samtidigt inte de som ger ut litteraturen. Hon är 

speciellt intresserad av bibliotekariernas litterära smak, men kapitel 4 tar upp 

litteraturförmedlingen och där beskriver Karner Smidt att hennes informanter 

allihop uttrycker att kontakten med allmänheten är en av de mest givande 

sidorna av bibliotekarieyrket. Det är om den förmedling där de får personlig 

kontakt med låntagarna som informanterna pratar absolut mest om. Karner 
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Smidts undersökning visar på att det inte räcker att ha litteraturen tillgänglig på 

hyllorna i biblioteket utan att det behövs någon förmedlare som kan göra 

låntagarna uppmärksamma på kvalitetslitteraturen.  

Litteraturförmedling i bibliotek handlar om att informera om och synliggöra 

litteratur, skapa läslust och vägleda läsare i val av litteratur. Detta menar Åse 

Kristine Tveit, lektor vid Biblioteks- och informationsvetenskap vid högskolan 

i Oslo, som i sin bok Innganger – Om lesning og litteraturformidling (2004) tar 

upp litteraturförmedlingens problematik och möjligheter. Hon menar att en bra 

förmedlare inte bara behöver kunskap om litteraturen utan dessutom kräver 

människokunskap, engagemang och involvering (Tveit 2004).  Tveit menar att 

litteraturförmedling förutsätter kunskaper och intresse för litteraturen och 

läsaren. Litteraturförmedling, menar Tveit, innebär allt från det tekniska – som 

att köpa in litteratur, katalogisera den och placera i hyllan för att låntagaren ska 

kunna tillgodogöra sig litteraturen, men det innebär samtidigt att 

litteraturförmedlaren direkt eller indirekt möter läsare i små eller stora grupper 

och berättar om utvalda böcker. Tveit tar i sin bok upp läsningens sociala 

funktioner och menar att litteraturen kan fungera som en premiss till att delta i 

och vara accepterad i vissa sociala sammanhang. Hon beskriver att läsning av 

populärlitteratur kan motiveras av att läsaren vill ”hänga med” och ha något att 

tillföra i samtal om dessa. Aktiviteten bokprat menar Tveit är ett bra sätt att 

presentera litteratur på till grupper och bör innehålla ett begränsat antal böcker 

och litteraturen bör anpassas efter målgruppens behov. Tveit har med ett 

kapitel som berör bokcirklar. Hon utforskar bland annat hur professionella 

litteraturförmedlare kan ta initiativ och inspirera till bokcirklar. Anledningarna 

till att vara med i bokcirklar kan variera, menar Tveit. Somliga är med i 

cirklarna för att bättra på sin litteraturkunskap, medan vissa grupper inriktar sig 

på den sociala aspekten där vänner möts och samtalar om mycket annat än bara 

boken. Att välja vilken bok som ska läsas kan skapa en del problem i 

bokcirklar, menar Tveit, men det är samtidigt bokvalet som gör bokcirklarna så 

tilltalande. Genom att vara med i en bokcirkel läser man böcker som man 

vanligtvis inte hade valt att läsa själv. Tveit anser att litteraturgrupper är en 

viktig aktivitet för litteraturförmedlare då de får läsarna att läsa mer, gör 

läsarna mer engagerade i det de läser samt väljer bredare bland litteraturen.  

Det har forskats ytterst lite om bokcirklar i Sverige menar Kerstin Rydbeck, 

professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet och 

filosofie doktor i litteraturvetenskap. Rydbeck ägnar sig åt ett projekt som 

syftar till att studera bokcirkeln som företeelse i Sverige idag. I projektet ämnar 

hon studera innehållet i bokcirkelverksamheten och med hjälp av både kvantitativ 

och kvalitativ metod undersöka vad den har för funktioner för deltagarna. I sitt 

konferenspaper Läsningens cirklar – på gränsen mellan privat och offentligt 

(2009) beskriver Rydbeck innehållet i projektet. Rydbeck menar att två 

huvudtyper av bokcirklar kan urskiljas, de som är organisatoriskt knutna till 

folkbibliotek eller annan huvudman och ibland även får ekonomiskt stöd samt 

bokcirklar utan några organisatoriska band utan ekonomiskt stöd. Rydbeck tar upp 

frågan om hur viktig den bildande funktionen egentligen är för deltagarna i 

förhållande till andra funktioner till exempel den sociala. ”Är bokcirkeln bara ett 

sätt att umgås och ha trevligt under lite mera organiserade former eller bör 

engagemanget här också betraktas som en del av ett mera medvetet 

bildningsarbete” (Rydbeck 2009, s. 3).  
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Trots en omfattande internationell forskning kring läsvanor i allmänhet, finner 

Rydbeck endast några få större undersökningar av nutida bokcirkelverksamhet. 

Bland annat boken Book Clubs: Women and the Uses of Reading in Everyday Life 

(2003) av Elizabeth Long och Jenny Hartleys enkätstudier från 1999 och 2001 

med syftet att kartlägga bokcirkelverksamhet som presenterade i The Reading 

Groups Book (2002/3). Svensk forskning som behandlar bokcirkelverksamhet, 

menar Rydbeck, utgörs främst av ett antal magisteruppsatser i biblioteks- & 

informationsvetenskap (t.ex. Ann-Sofi Bjarnes & Katarina Larsons Läsaren i den 

informella läsecirkeln från 2004 och Lena Havels & Solveig Krafts Boksamtal – 

intervjuer med bibliotekarier och deltagare i olika litteraturcirklar från 2003). 

Sedan Rydbecks paper publicerades har det tillkommit en del uppsatser på 

magisternivå, t.ex. Jönsson & Lindqvists magisteruppsats Bibliotekariers 

resonemang kring arbetet med läsecirklar sett ur ett professionsperspektiv 

(2013). I den här uppsatsen undersöker Jönsson och Lindqvist hur 

bibliotekarier resonerar kring sitt arbete med litteraturfrämjande verksamheter 

för vuxna och då i synnerhet deras tankar runt arbetet med läsecirklar. Jönsson 

& Lindqvist menar i sin problemformulering att beslutet att starta upp en 

läsecirkel för vuxna inte är helt självklart och att denna aktivitet kräver både 

närvaro och förberedelser inför träffarna. De fokuserar på hur bibliotekariernas 

yrkesidentitet och kompetens påverkar bibliotekets inställning till 

läsecirkelsverksamhet för vuxna. I uppsatsen tar de bland annat upp 

diskussionen kring avsaknaden av litteraturvetenskap inom 

bibliotekarieutbildningen samt avsaknaden av utbildning i litteraturförmedling. 

Uppsatsförfattarna upplever att det finns ett behov av en utbildning som är mer 

anpassad för folkbibliotekarien där ett större fokus på litteraturförmedling 

borde ingå. Arbetet med läsecirklar är tidskrävande menar Jönsson och 

Lindqvist i sina slutsatser och menar samtidigt att arbetet med läsecirklar 

innebär en satsning på en förhållandevis liten målgrupp i kontrast till grundidén 

att finnas till och ha resurser för alla.  

En annan magisteruppsats som rör bokcirkelverksamheten är Bibliotekariens 

roll i läsecirkeln: En studie av hur sju bibliotekarier vid folkbibliotek ger 

uttryck för sin litteraturförmedlande roll i läsecirkeln undersöker Bäckljung 

och Granlund hur bibliotekarier resonerar kring sin roll som ledare i bokcirklar 

med folkbibliotek som huvudman (Bäckljung & Granlund, 2011). Denna studie 

har jag funnit mycket användbar då Bäckljung och Granlund liksom jag 

fokuserar på bibliotekariernas känslor och åsikter runt sin roll i bokcirkeln. De 

har liksom jag valt att använda Karner Smidts litteraturförmedlingsroller som 

teoriverktyg, men valt att fokusera på tre av dessa och dessutom använda sig av 

Ross et al. (2006) för att belysa läsecirklarnas sociala funktion. 

Uppsatsförfattarna finner att deras informanter är försiktiga i sin 

litteraturförmedling. Informanterna menar att det är svårare att närma sig de 

vuxna läsarna än barn och unga där det finns en stark pedagogisk aspekt. Det 

finns en efterfrågan på utbildning om att hålla i bokcirklar enligt 

informanterna, men flera informanter menar att de tar hjälp av varandra. Vid 

uppstart av en bokcirkel tar bibliotekarien kontakt med ett bibliotek som redan 

har en aktiv bokcirkel och på det sättet hjälper biblioteken varandra. Bäckljung 

och Granlunds informanter lägger större vikt vid läsandet och litteraturen och 

på läsecirklarnas marknadsförande effekt av biblioteket, än vid bokcirkelns 

sociala funktion.  

Förutom forskningen finns det en del handbokslitteratur som behandlar 

fenomenet bokcirklar. Bland annat har kulturjournalisten och känd 



9 

 

förespråkare av bokcirklar, Immi Lundin behandlat detta i Cirkelbevis: 

läsecirklar på bibliotek (2004). Lundin tar främst upp hur bokcirklar fungerar 

och ger praktiska råd och inspiration till de som önskar starta upp en liknande 

verksamhet. Hon menar att det finns starka argument för bibliotek att satsa på 

bokcirklar, både för bibliotekets egens skull och för samhällets i övrigt. Lundin 

menar att den största vinsten med bokcirklar på bibliotek är att relationen 

mellan låntagare och bibliotekarie förbättras. Dessutom menar Lundin att 

bokcirklarna fungerar som bra marknadsföring för biblioteken. Nina Frid, 

bibliotekarie och författare till boken Slutet på boken är bara början (2012) 

anser även hon att det finns flera goda skäl för biblioteket att satsa på 

bokcirklar. Frid menar att bokcirklar och boksamtal levandegör samlingarna på 

biblioteket. Dessutom menar Frid att dialog kring böcker och läsning inte bara 

är bildande och trevligt, utan viktigt för demokratin och borde därför vara en 

självklarhet för biblioteken.  

2.2 Talböcker och talbokslåntagare 

I boken Vad är talböcker? (2013) försöker Anna Gustafsson Chen förklara vad 

som är en talbok och vem som får bli en talbokslåntagare. För att få låna 

talböcker ska man ha en permanent eller tillfällig läsnedsättning. Det kan röra 

sig om allt från synnedsättning och dyslexi till rörelsehinder och kognitiva 

funktionsnedsättningar. Däremot räknas det inte som läsnedsättning om man är 

analfabet eller om man har svenska som andraspråk. Gustafsson Chen betonar 

vikten av att de personer som arbetar med talböcker i biblioteket bör hålla sig 

uppdaterade, men att det kan vara svårt att hinna med i den snabba 

utvecklingen av tekniken inom talboksområdet. Hon menar att det finns 

flertalet kurser och studiedagar som hålls i landet, bland annat av MTM. 

Gustafsson Chen menar att talboksverksamheten på biblioteken har fått en 

något undanskymd tillvaro och hon ger förslag på flera sätt att marknadsföra 

sin talboksverksamhet. Hon slår ett slag för uppsökande verksamhet och menar 

att det alltid är bra för biblioteken, men speciellt för talbokslåntagarna. Vidare 

anser Gustafsson Chen att bemötande är extra viktigt när man arbetar med 

talbokslåntagare och att det viktigaste är att lyssna på låntagarna.    

Closing the 95 Percent Gap: Library Resource Sharing for People with Print 

Disabilities är en artiklel som fokuserar på de nyckelelement som påverkar 

bibliotekens resursdelning för personer med funktionsnedsättning i USA, 

Canada och Storbritannien. Författaren Mary Anne Epp har arbetat med 

låntagare med synnedsättning i över 35 år och har en master i biblioteks- och 

informationsvetenskap. I artikeln menar Epp att experter uppskattar att bara 5 

procent av det som publiceras på engelska i världen kan tillgodogöras av 

människor som inte kan tillgodogöra sig text. Epp framhåller att en av 

utmaningarna för biblioteken är otillräcklig utbildning, både för bibliotekarier 

och låntagare. Många bibliotekarier saknar utbildning i de teknologiska 

hjälpmedel och Epp menar att användarna behöver experter med en pedagogisk 

hållning som inte bara kan lära dem hur det teknologiska fungerar utan även 

kan hjälpa dem över barriären som de nya teknologiska hjälpmedlen kan 

innebära (Epp 2006).   

Kandidatuppsatsen Talböcker och nedladdning – En studie om 

talboksanvändares användning av och uppfattning om nedladdning av 

talböcker av Balkenstig och Gyllander (2013) tar främst upp 
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talboksanvändarnas åsikter angående nedladdningstjänster på biblioteket, men 

har för den här uppsatsen intressanta inslag i form av talboksanvändarnas 

resonemang kring sitt biblioteksanvändande. De menar att gemensamt för deras 

respondenter är att respondenterna först och främst använder biblioteket för att 

få tillgång till litteratur av olika slag. Det är läsintresset som är gemensamt för 

talbokslåntagarna och Balkenstig och Gyllander menar att det är tydligt att 

biblioteken och talböckerna har stor betydelse för deras respondenter. Vidare 

nämner de under förslag till fortsatt forskning att deras respondenter pratade 

mycket gott om den bibliotekarie som hjälpt dem. De anser att en undersökning 

om hur en driven, insatt och intresserad bibliotekarie kan påverka användarna 

vore intressant.  
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3 Teori  

Som teoretisk utgångspunkt har jag valt att utgå ifrån professor emerita Jofrid 

Karner Smidts artikel om bibliotekariers litteraturförmedlingsroller. Med 

utgångpunkt ur dessa roller kommer jag i analysen undersöka hur de kommer 

till uttryck i bibliotekariernas arbete i de litteraturförmedlande verksamheterna 

för talbokslåntagare. Jofrid Karner Smidt undervisar i litteraturvetenskap vid 

Bibliotekshögskolan i Oslo. Karner Smidt menar att förmedlingsproblematiken 

framförallt handlar om resurser och prioriteringar men framhåller att en god 

litteraturförmedling inte är helt beroende av ekonomiska resurser.  

3.1 Bibliotekariens litteraturförmedlingsroller 

I artikeln Bibliotekaren som litteraturformidler (Karner Smidt 1994) 

presenterar Smidt följande fem litteraturförmedlingsroller som bibliotekarien 

kan anta i sitt arbete med läsfrämjande arbete i biblioteket.  

3.1.1 Bibliotekarien som kritiker och litteraturkännare 

 

En bibliotekarie som har rollen som kritiker och litteraturkännare har som 

uppgift att värdera och välja ut böcker som hen vill ge extra uppmärksamhet. 

Detta skulle kräva att bibliotekarien har kunskaper i litteratur och litterära 

traditioner lika väl som nyare experimentella litterära former. Rollen som 

litteraturkännare hjälper låntagarna att upptäcka nya författare, litterära genrer 

och läsestilar. Denna roll kan dessutom innebära att bibliotekarien ger sig till 

känna i medier och skriver om nyheter i biblioteket, på samma sätt som 

litteraturkritiker skriver om förlagsnyheter. Karner Smidt anser dock att 

bibliotekarien bör behålla en viss självständighet för att avskilja sig från 

litteraturkritikerna. Det behövs inte fler litteraturkritiker som skriver om 

samma saker, utan någon som lyfter fram det som de andra kritikerna inte 

skriver om och som inte når media. Bibliotekarien kan till exempel lyfta fram 

äldre litteratur som har blivit bortglömd. 

3.1.2 Bibliotekarien som socialantropolog 

 

Karner Smidt menar att det finns ett samband mellan upplevelsen av texten 

som blir läst och de ”kulturella glasögon” som läsaren har på sig, med andra 

ord att den kulturella miljö vi befinner oss i påverkar vår läsning. Rollen som 

socialantropolog innebär att litteraturförmedlaren vet vad låntagarna läser och 

inte läser men ännu viktigare är att förmedlaren har kunskap om den kulturella 

miljö som låntagarna befinner sig i. Det handlar främst om att förhålla sig 

fördomsfri till det som är annorlunda och inte ta sin egen kulturella 

utgångspunkt som det enda rätta. Karner Smidt menar att det är oerhört viktigt 

att förmedlaren har god kännedom om både sin egen lokalmiljö och den 

kulturella mångfald som hen, och låntagarna, är en del av. Detta innebär att 

förmedlaren kan sätta sig in i den situation som låntagaren befinner sig i.   

3.1.3 Bibliotekarien som pedagog 
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En pedagog, menar Karner Smidt, bygger upp positiva förväntningar till det 

hen vill förmedla. Pedagogen motiverar sina låntagare och samarbetar med 

deras glädje inför att upptäcka nya saker. Pedagogrollen innebär att 

förmedlaren anpassar urvalet efter svårighetsgrad och nivå så det passar 

låntagarna. Här gäller det för förmedlaren att känna sina låntagare och veta vad 

och hur de läser för att kunna erbjuda något som kan passa in med det redan 

lästa.  

3.1.4 Bibliotekarien som marknadsförare 

 

Karner Smidt anser att bibliotekarier kan bli mycket bättre på marknadsföring 

och borde ta lärdom av andra kulturinstitutioner om hur de marknadsför sina 

verksamheter. För att göra bra reklam, och att vara en god marknadsförare, 

krävs ett helhetstänk kring det man vill förmedla och det krävs en stark 

identitetskänsla. Bra reklam vågar provocera och bryta regler. 

Marknadsföringsrollen i litteraturförmedling är en mänsklig roll med 

engagemang, självironi och som personliggör låntagarna. Marknadsföring 

handlar inte här enbart om hur bibliotekarierna marknadsför sin specifika 

verksamhet utan kan även innefatta att bibliotekarierna med hjälp av sin 

verksamhet marknadsför bibliotekets övriga utbud.  

3.1.5 Bibliotekarien som vanlig människa 

 

Karner Smidts femte litteraturförmedlingsroll är rollen som vanlig människa. 

En människa som tar fasta på att personliggöra sig själv och låntagarna och 

lyckas etablera en tillit hos dem. Denna förmedlingsroll är engagerad, både i 

det som förmedlas och i mottagarens välbefinnande.  

Dessa fem roller är inte uteslutande utan går ofta in i varandra. Karner Smidt 

menar att en god förmedlare möjligtvis är lite av allihop.  

3.2 Tillämpning av teorin i analysen 

Då den här uppsatsen har en avsikt att undersöka bibliotekens 

litteraturfrämjande arbete för talbokslåntagare med fokus på hur bibliotekarier 

uppfattar sin roll som litteraturförmedlare i relation till talbokslåntagarna 

kommer jag att använda mig av Jofrid Karner Smidts litteraturförmedlande 

roller. Jag kommer att i informanternas utsagor söka efter nyckelord och 

begrepp som de använder sig av för att beskriva talbokcirkeln, sin roll och hur 

de känner inför sitt arbete. Ett exempel på en socialantropolog är när 

bibliotekarien sätter sig in i låntagarens situation och ett exempel på 

marknadsföringsrollen är om bibliotekarien i sin utsaga beskriver hur hen 

marknadsför biblioteket och dess resurser. 

Samtidigt som jag söker efter tecken på de specifika rollerna som Jofrid Karner 

Smidt presenterar förhåller jag mig öppen för sådant som inte passar in i någon 

speciell roll.  

Analysen görs i anslutning till resultatpresentationen i kapitel 5 och diskussion 

förs i kapitel 6, då jag samtidigt sätter utsagorna i relation till den litteratur jag 

presenterat i kapitel 2. 
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4 Kvalitativa intervjuer 

I det här kapitlet kommer metodvalet att presenteras och jag kommer dessutom 

att beskriva den kvalitativa intervjuns relevans för min studie. Kapitlet kommer 

att innehålla beskrivningar rörande urval, insamling, genomförande samt 

analys av den valda metoden.  

4.1 Metodval 

Den valda metoden för denna uppsats är kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer. Alan Bryman beskriver att kvalitativa forskare vill uppfatta den 

sociala verkligheten och det som händer där på det sätt som de som lever där 

upplever den. De vill med andra ord uppfatta en situation utifrån de personer 

som studeras perspektiv (Bryman 2002). Då jag i den här studien vill 

undersöka hur bibliotekarierna som leder talbokcirklarna tänker kring sitt 

arbete är denna metod lämplig. Denna metod har gjort att de relativt fritt har 

kunnat vädra de tankar och känslor som de har kring sitt arbete och sin 

litteraturförmedlande roll och har gett mig ett bra analysunderlag och hjälp att 

besvara mina forskningsfrågor.  

Då studier om bokcirklar för talbokslåntagare är ett relativt outforskat ämne är 

det svårt att på förhand veta vad som kommer fram i studien, då passar de 

semistrukturerade intervjuerna extra bra som metod då det ger informanterna 

ett stort utrymme att föra fram det de vill ha sagt.  

4.2 Analys av materialet 

Jag använder mig av det Kvale och Brinkmann benämner 

meningskoncentrering när jag analyserar mitt material (Kvale & Brinkmann 

2009). Meningskoncentrering innebär att forskaren sätter ihop 

intervjupersonernas yttranden till kortare formuleringar. Längre formuleringar 

och förklaringar som respondenten ger i intervjun sammanfattas i kortare 

formuleringar där andemeningen med formuleringen finns kvar (min kurs.) Jag 

har medvetet låtit mina informanter prata fritt inom ramen av mina 

intervjuteman och låtit dem beskriva sina tankar och åsikter med sina egna ord 

och i den ordning de själva önskat. Jag har gått igenom dessa utsagor i sin 

helhet och därefter har jag plockat fram det meningsbärande i dessa utsagor. 

Jag har sökt efter naturliga meningsenheter i texten och med hjälp av dessa 

formulerat mina rubriker i resultatpresentationen. Med naturliga 

meningsenheter menar jag det som uttalandet främst berör, till exempel bokval, 

marknadsföring etc. Den deskriptiva utsagan presenteras under rubriken 

presentation, analys och tolkning och i anslutning till den har jag analyserat 

denna med hjälp av min valda teori. 

4.3 Urval 

Jag har intervjuat fyra personer som i bibliotekets regi leder talbokcirklar. När 

det gäller urval har jag sökt informanter på ett flertal bibliotek i Sverige. Jag 

har främst mailat förfrågningar till olika bibliotek via deras informationsmail. I 

kontakten med dessa beskrev jag min studie och syftet och frågade om de 

visste någon bibliotekarie som håller eller har hållit i en talbokcirkel. I flera fall 
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blev mitt mail vidarebefordrat till rätt personer och i några fall la min 

kontaktperson ut förfrågningar i slutna grupper på internet. Dessutom har jag 

varit i kontakt med MTM för att presentera mitt val av uppsatsämne och 

rådgöra med om de kunde hjälpa mig att finna fler informanter. I mitt sökande 

efter informanter har jag fått positiv respons på mitt val av uppsatsämne. När 

jag funnit en bibliotekarie som passade mitt informationsbehov har jag 

kontaktat denna och frågat om de kunde tänka sig att bli intervjuade. Dessvärre 

valde en av mina bokade informanter att avstå från att bli intervjuad, men jag 

lyckades att ersätta hen med en ny informant inom kort tid.  

Det har visat sig vara ganska ovanligt med talbokcirklar på de svenska 

folkbiblioteken och det har inte varit lätt att finna informanter. Vidare har 

några av de talbokcirklar mina informanter lett haft mer karaktär av bokprat. 

Detta har jag bortsett ifrån och trots detta genomfört mina intervjuer. Fokus på 

min studie har varit hur bibliotekarier resonerar kring sitt litteraturfrämjande 

arbete för talbokslåntagare och jag har därför valt att intervjua fyra informanter 

på olika folkbibliotek i Sverige. Jag har valt informanter från tre olika län. Två 

av orterna kan karaktäriseras som mindre städer, en ort som en mellanstor stad 

och en ort som en storstad. 

En av mina fyra informanter saknar bibliotekarieutbildning men då hon utför 

samma arbetsuppgifter som de övriga har jag trots detta valt att ta med henne i 

mina resultat.  

När det gäller hur många informanter som krävs för studien är det enligt Kvale 

och Brinkmann (2009) helt avhängigt undersökningens syfte och 

frågeställning. Syftet med studien är inte att kartlägga talbokcirklar runt om i 

landet utan fånga bibliotekariers tankar och resonemang runt sina egna 

verksamheter. Studiens resultat är därmed inte representativt för andra 

bibliotek eller talbokcirklar även om sådana kopplingar kan göras.   

4.3.1 Informanterna 

 

Jag har valt att kalla mina informanter Åsa, Gertrud, Karin och Vilma. Namnen 

på informanterna är fingerade och är inte relaterade till informanternas riktiga 

namn.  

Åsa, 63 år, är bibliotekarie vid ett stadsbibliotek i en mindre kommun. Hon har 

arbetat som bibliotekarie i över 30 år och med talbokslåntagare i 15 år och har 

en pedagogisk bakgrund. Antalet talbokslåntagare vid biblioteket ca 100. Åsa 

har en examen i biblioteksvetenskap och när hon gick sin utbildning ingick det 

litteraturvetenskap i utbildningen. Talbokcirkeln startade 2008. 

Gertrud, 55 år, är bibliotekarie vid ett stadsbibliotek i en större kommun. Hon 

har arbetat som bibliotekarie sedan 80-talet då hon tog sin examen och har 

under hela den tiden på något sätt arbetat med talbokslåntagare. Det finns ca 

2300 talbokslåntagare registrerade i biblioteket. Under sin utbildning till 

bibliotekarie läste hon 60 hp litteraturvetenskap. Talbokcirkeln startade 2005.  

Karin, 59 år, är biblioteksassistent vid ett stadsbibliotek i en medelstor 

kommun. Ca 240 talbokslåntagare finns registrerade i biblioteket. Hon har 

arbetat som biblioteksassistent i nästan 40 år och har 15 års erfarenhet av att 



15 

 

arbeta med talbokslåntagare. Karin har genomfört en assistentutbildning där det 

ingick en viss del litteraturvetenskap. Talbokcirkeln startade 1996.  

Vilma, 34 år, är bibliotekarie i en medelstor kommun. Hon har varit 

bibliotekarie i 10 år och har arbetat en del med barn och unga. Hennes tjänst 

innebär att hon arbetar med talbokslåntagare på halvtid. Karin gick ut från 

bibliotekshögskolan för 10 år sedan och har dessutom läst 20 hp barn- och 

ungdomslitteratur. Talbokcirkeln har funnits sedan 2011.  

4.3.2 Avgränsningar 

 

Jag har intresserat mig för läsfrämjande verksamheter för talbokslåntagare som 

har folkbibliotek som sin primära huvudman. Jag har funnit att talbokcirklar 

med annan huvudman har funnits, men då mitt syfte är att ta reda på hur ett 

biblioteks läsfrämjande arbete med talbokslåntagare ser ut har jag medvetet 

valt bort dessa. Jag har dessutom valt att avgränsa mig till verksamheter som 

endast är öppna för talbokslåntagare. Bokcirklar med blandat klientel har jag 

därför valt att inte ta med i studien, även om en studie med denna konstellation 

vore intressant att undersöka.  

4.4 Intervjuförberedelser och genomförande 

4.4.1 Observation 

 

Innan jag genomförde intervjuerna valde jag att observera en talbokcirkel. 

Denna observation gjordes inte som en insamlingsmetod utan denna 

observation utfördes för att få ökad kunskap om hur en talbokcirkel kunde se ut 

och för att kunna sätta in intervjuerna i ett sammanhang. Mina förhoppningar 

var att jag genom observationen skulle få en inblick i en talbokcirkels upplägg 

och dessutom bli hjälpt i mitt arbete med att formulera frågor och utforma 

intervjumanualen. Observationen genomfördes med samtycke från samtliga 

deltagare i cirkeln. 

4.4.2 Genomförande  

 

En intervjuguide (se bilaga 9.1) utformades och godkändes av mina 

handledare. Intervjuguiden utformades efter de teman jag ansåg relevanta för 

de forskningsfrågor jag valt för studien.  

För att få svar på mina forskningsfrågor ställde jag frågor som rörde 

informanternas utbildning och litteraturkompetens. Jag bad dem att beskriva 

sin roll i talbokcirkeln och frågade om vilken betydelse de tror att talbokcirkeln 

har för talbokslåntagarna. Frågorna i intervjuguiden har formulerats med syftet 

att ge informanterna stor frihet i att själva utforma sina svar och det var viktigt 

för mig att informanterna fick uttrycka sig fritt runt talboksverksamheten.  

Efter att jag och informanterna kommit överens om tid och plats för 

intervjuerna skickade jag ut ett informationsmail till informanterna om 

konfidentialitet, syftet med studien samt att deltagandet är frivilligt och kan 

avbrytas när som helst under hela processen fram till publicering (se bilaga 

9.2).  
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En pilotintervju genomfördes för att testa frågorna och kontrollera hur lång tid 

intervjun kunde beräknas ta. Pilotintervjun spelades in och gav mig en 

möjlighet att dessutom testa inspelningstekniken. Pilotintervjun utfördes med 

en bibliotekariekollega och gjorde att jag formulerade om en del av frågorna så 

de var lättare att förstå. Denna intervju användes inte i studien utan 

genomfördes enbart för att testa intervjuguiden. 

  

Intervjuerna genomfördes vid fyra tillfällen, 5, 12, 18 och 20 maj, och tog ca 

30-40 minuter. Tid och plats bestämdes i samråd med informanterna. Tre av 

fyra intervjuer spelades med informanternas samtycke in och transkriberades 

delvis. Ljudinspelningen av intervjun valdes för att jag i uppsatsen ville ha 

möjlighet att använda detaljrika referat och göra ordagranna citat. Jag har valt 

att ta bort talspråk som ”mmm… eh…” för att citaten ska bli så lätta som 

möjligt att förstå. Har dessa uttryck varit viktiga för sammanhanget har de 

däremot fått vara kvar. En av mina informanter ville inte bli inspelad och 

hennes svar antecknades istället. Denna intervju tog något längre tid då det tog 

tid att föra noggranna anteckningar.  

Jag är medveten om att närvaron av ljudinspelaren kan ha påverkat 

informanterna.  

4.4.3 Etiska överväganden 

 

Jag har utgått från de fyra etiska principerna (Bryman 2002). 

o Informationskravet: Informanterna har genom informationsmailet fått 

information rörande studiens syfte och samtidigt blivit informerade om 

att deras deltagande är frivilligt och har rätt att avbryta sitt deltagande.  

o Samtyckeskravet: Deltagarna har själva fått avgöra om de vill vara 

delaktiga i studien. 

o Konfidentialitetskravet: Ingen annan kommer att få ta del av 

intervjusvaren. 

o Nyttjandekravet: Intervjusvaren kommer endast att användas för 

forskningsändamål.  

Jag har valt att avkoda namnen på informanterna och de fingerade namnen har 

ingen koppling till informanternas verkliga namn.  
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5 Resultat 

I det här kapitlet presenteras informanternas utsagor utifrån de teman jag funnit 

i intervjuerna. I kapitel 6 analyseras materialet i relation till Jofrid Karner 

Smidts teori om förmedlingsroller samt relateras till tidigare forskning och 

litteratur och diskuteras.  

5.1 Presentation 

Rubrikerna är satta efter de naturliga meningsenheterna som jag funnit i 

informanternas utsagor. Jag har valt att tematisera efter dessa enheter och 

därmed blanda informanterna.  

5.1.1 Bakgrund 

 

Det är olika på vems initiativ talbokcirklarna startade. Åsa, som var den som 

startade upp talbokcirkeln 2008, gjorde det efter önskemål från 

talbokslåntagare. Det började med att Åsa träffade nya talbokslåntagare ett par 

gånger varje år och visade upp nya talböcker och därefter har det fortsatt till att 

bli en återkommande verksamhet på biblioteket. På liknande sätt startade 

Vilmas talbokcirkel, men här var det i uppstarten ett aktivt samarbete 

tillsammans med synskadades förening. Karins talbokcirkel startade 1996 och 

då var det en personal vid biblioteket som tog initiativet. ”Hon ville göra 

någonting för talbokslåntagarna”, berättar Karin.  

På Gertruds bibliotek var det hennes chef som för ca 10 år sedan ansåg att det 

skulle startas en bokcirkel för talbokslåntagarna. Det var en målgrupp som var 

svår att nå och få att komma till biblioteket. När cirkeln startade var det 

sammanlagt 10 personer som var involverade i arbetet, jämfört med de 4 som 

arbetar med den nu. I början fanns det 2 grupper, nu är det bara en grupp. 

Gertrud beskriver utvecklingen som att talbokcirkeln blivit mer och mer 

självgående. Det har inte tillkommit några nya medlemmar på mycket länge 

och hon uttrycker det som att deltagarna har ”tagit över cirkeln”.  

Efter cirklarnas start har de till viss del utvecklats så de passar deltagarna. Den 

största förändring som skett från starten och till nu var när DAISY kom. Karin 

beskriver den oron som personalen kände på hennes bibliotek:  

”Det var en stor förändring när DAISY kom istället och vi tänkte ojojoj 

hur ska det här gå […] Men dom var allt med på det. De lärde sig 

spelarna och tyckte det var jättebra.” 

Talbokcirklarna är på flera av biblioteken en programverksamhet av flera. 

Gertrud berättar att det sker mycket programverksamhet i bibliotekets regi och 

mycket av denna är läsfrämjande verksamheter. Gertrud ger dessutom boktips 

via webben som bland annat deltagarna i talbokcirkeln kan ta del av.   

Vilma berättar att det förutom talbokscirklarna finns flera andra 

litteraturfrämjande verksamheter på kommunens bibliotek.  

”Vi har ju en LL-bokcirkel, som vi kallar det, som är för de som bor på 

gruppboende […] Det är lite mer spännvidd på åldern i denna bokcirkel, allt 

från dom som fyllt 30 till dom som är pensionärer”.  
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Det finns även en vanlig bokcirkel på stadsbiblioteket, bokcirklar för barn, en 

cirkel för nyanlända svenskar med lättläst litteratur. Dessutom har de ett väldigt 

stort programutbud med allt från författarbesök till filosofiska caféer. På Åsas 

bibliotek saknas det dock bokcirklar för vuxna som inte är talbokslåntagare. 

5.1.2 Struktur och form 

 

Informanterna lägger ner mellan 2-5 timmar av sin arbetstid inför varje 

talbokscirkel till förberedelser. Det handlar om allt från att ladda ner nya 

talböcker till att köpa fika inför träffen. Gertrud berättar att böckerna som ska 

diskuteras i talbokcirkeln får läsas hemma och de lästips hon ger till låntagare 

får också skrivas hemma på obetald arbetstid.  

Talbokcirklarna träffas en gång i månaden, förutom ett uppehåll under 

sommaren. Alla talbokcirklar utom Vilmas har sina träffar i, eller i anslutning 

till, bibliotekslokalen. Vilmas talbokcirkel har ett helt annat upplägg. I början 

hölls talbokcirkeln på biblioteket, men nu träffas de på en ny plats vid varje 

tillfälle. De är i allt ifrån kyrkans lokaler, ABF:s lokaler, gymnasiebiblioteket 

osv. Dessutom avslutas varje termin med en utflykt. Detta är enligt Vilma för 

att de ska upptäcka nya platser och få se något nytt. De talbokcirklar som mina 

informanter håller i träffas alltid mitt på dagen en vardag mitt i veckan.  

 

Karin berättar att de alltid kör en presentationsrunda vid varje talbokcirkel. 

Detta är mycket med tanke på att låntagarna har dålig eller ingen syn och för 

att de ska veta vilka som är med på cirkeln vid just det tillfället. Karin 

beskriver: ”Ibland kan man höra: ’nej men är DU här?’ […] ’Det var längesen 

vi träffades!’ [skrattar]”.  

 

Talbokcirkeln är på samtliga av informanternas bibliotek avgiftsfri, men fika 

kan kosta upp till 30 kronor för deltagare i Vilmas cirkel. Fikar gör de på alla 

talbokcirklar, Vilma berättar:  

 
”När vi pratat om den [boken, min anm.] ett tag så är det fika [skrattar]. Det är 

en viktig del i det hela […] Sen pratar vi inte bara om boken utan vi brukar 

bland annat gå igenom vårt kulturprogram”.  

 

Att Vilma väljer att under talbokcirkeln gå igenom bibliotekets kulturprogram 

innebär att hon marknadsför bibliotekets övriga utbud.  

 

 

 

5.1.3 Bokval 

 

Antalet böcker som diskuteras i talbokcirkeln varierar. I Vilmas och Gertruds 

talbokcirklar är det främst en bok som ska behandlas. I Åsas talbokcirkel är det 

mellan fem och sex böcker och i Karins talbokcirkel behandlas hela 20-30 

talböcker per tillfälle. Förklaringen till att det är så många böcker kan delvis 

vara att den här cirkeln mer kan karaktäriseras som en bokpresentation. Karin 

beskriver: ”Vi sitter och läser annotationerna på och ibland hinner man bara 

säga författarnamnet så är det ’Den tar jag!’”. Därefter fortsätter de att 

presentera böckerna. ”Man pratar lite om andra böcker också […] och dom 

pratar och tipsar varandra sinsemellan också” fortsätter Karin.  
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Åsa gör urvalet av böcker efter vad hon vet att låntagarna har läst tidigare och 

vad de tycker om för litteratur. I Gertruds cirkel är det deltagarna som väljer ut 

boken.  

Vilma berättar att hon har en önskan om att talbokslåntagarna ska utvidga sin 

litterära bredd. Hon och hennes kollega väljer boken som ska läsas i cirkeln 

tillsammans. ”Vi försöker variera med både nytt och gammalt. Det är så olika 

vad de tycker om också, så vi försöker att ta en spännvidd och lite nytt som de 

inte själva hade valt”. De vill att de ska gå utanför sina ramar och testa något 

de inte brukar lyssna på men är samtidigt lyhörda för vad talbokslåntagarna 

tycker om och inte. De väljer exempelvis inte de blodigaste deckarna om 

låntagarna inte brukar föredra deckare. En, ibland två, böcker diskuteras i 

huvudsak per gång. ”Jag brukar tänka igenom vad jag själv tyckt om boken och 

lite vad man kan ta upp och prata om. Den boken som vi ska ha läst är alltid en 

stor del i själva cirkeln, men även att man kommer in på mycket runt om”.  

5.1.4 Deltagarna 

 

Gertrud menar att det som är typiskt för den här målgruppen är att de läser 

extremt mycket, och det håller de andra informanterna med om. Karin 

beskriver hur det kan gå till när bokpresentationerna börjar: 
 

”Och sen börjar vi presentera nya talböcker och då är det huggsexa […] Och 

då kan det vara så att någon lånar och sen ställer vi de andra på kö […] ’den 

vill jag ha, den vill jag ha också’. Så då kan de sitta och vakta om de redan har 

jättemycket. Jamen det är jättekul, det är det. Och sen är det ju samma där att 

det blir prat om författare och böcker och kanske om något vi inte har, men då 

säger jag att då försöker vi att ladda ner. Kollar om det finns. Jag menar 

legimus har ju jättemycket. Så det finns ju det mesta.”  

 

Även Vilma berättar att de ofta kommer in på andra böcker eftersom de läser 

mycket.  

Det är främst pensionärer som är med i talbokcirklarna. Endast Vilma anger att 

de har en deltagare som är i 50-årsåldern, resten är från 65 och uppåt.  
 

Gertrud anser att deltagarna är väldigt aktiva i diskussionerna ”de säger vad de 

tycker”. Denna inställning delar hon med de övriga informanterna som alla 

vittnar om talbokslåntagarnas bestämda åsikter och som utan svårigheter säger 

vad de tycker och tänker. Vilma tycker att deltagarna generellt är aktiva i 

diskussionerna  

 
”sen är det alltid någon som säger mindre än andra som kanske mer lyssnar. 

Men generellt tycker jag att alla har åsikter […] Så tror jag också att det är mer 

med äldre att de vågar säga vad de tycker. ”De är så säkra i sig själva. Är det 

en dålig bok då är det det. Punkt”.  

 

För Åsa är det viktigt att gruppen håller sig till max 8-9 personer för att alla ska 

kunna vara delaktiga i samtalen, och denna storlek på grupp är liknande hos 

alla informanter.  

Åsa betonar att talbokcirkeln är viktig för både henne och deltagarna.  

 
”Det är väldigt mycket det att vi får träffas känner jag. Det är en väldigt stor 

social bit. Den är viktig för dem.” 
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Denna inställning delas av Karin. 

 
”jag tycker ju att det är jätteroligt. Det är ju en jättetrevlig stund bara det att vi 

träffas och att presentera de här nya böckerna för dem. Speciellt för en tant hon 

är ju helt blind och det här är det enda hon har. Hon lånar jättemycket så det är 

ju jätteviktigt för henne. Så jag tycker att det är jätteviktigt. Det är klart det är 

det ju för allihop av dem, men speciellt för henne som är helt blind.” 

 

Deltagarna är ofta återkommande, Vilma berättar att det inte har tillkommit 

någon ny under det året som hon har varit med och lett talbokcirkeln. Vilma 

poängterar att cirkeln är öppen för fler deltagare och står med i bibliotekets 

aktivitetsprogram, men den här gruppen har varit som den ser ut med samma 

medlemmar ett par år.  

 

Karin berättar att det har kommit anhöriga och berättat att talboksklubben var 

det enda som funnits för deras anhöriga. De har vittnat om hur betydelsefullt 

det varit. 

Även om det av Åsa och Karin betonas att det viktigaste oftast är att bara 

träffas så pågår det diskussioner i cirklarna. Karin berättar: 

 
”om det har kommit nobelpriset naturligtvis då har vi ju alltid en träff, det brukar vara 

samma vecka ungefär, och då ser vi ju till så att vi har laddat ner om vi inte har så vi 

har ett gäng. Och då blir det ju lite diskussioner om det. Naturligtvis. Och sen ofta blir 

det ju om det har varit nått på tv:n eller radion speciellt biografier är roligt att läsa om 

kända människor och så om, det blir det diskussioner om. Hur de beter sig de där 

kända människorna och så (skrattar)”. 

 

Vilma anser att det är väldigt viktigt att diskutera litteratur i grupp.  

 
”Man får lite motstånd och andra synvinklar. Och just den sociala biten […] 

det finns en del som inte kommer ut så mycket av de som är med så då tänker 

jag att då blir det verkligen en viktig grej, just det sociala. Man pratar ju om 

lite annat också. Om vad som händer. Jag ser det som väldigt viktigt.”  

 

Att diskutera litteratur i grupp anser Gertrud vara av största vikt. Det är ett sätt 

att reflektera över det man har läst, och det är samma för en talbokcirkel som 

för en vanlig bokcirkel. Det som kan vara speciellt för talbokslåntagarna är att 

de behöver hjälp med att få böcker presenterade för sig då det är svårt för 

denna låntagargrupp att få information om böckerna på annat håll. Vilma 

menar att det är ungefär samma sak att hålla en talbokcirkel som en bokcirkel 

anpassad för en annan målgrupp:  

 
”Jag har hållit i bokcirklar för både barn och ungdomar och gymnasieelever, 

egentligen kan jag nog inte se någon större skillnad på själva samtalet. Det jag 

tänker på är att man här pratar om mer saker omkring än vad jag gjorde med 

barnen och gymnasieeleverna, men å andra sidan kom man ju då in på lite tv-

spel och film och sånt.” 

 

Det som flera av informanterna vittnar om är att de får en speciell kontakt med 

deltagarna i talbokcirkeln. Karin berättar: ”man känner verkligen att man är 

uppskattad för det man gör”.  

 

Både Åsa och Gertrud poängterar att en stor fördel med att hålla en bokcirkel 

för talbokslåntagare istället för vanliga låntagare är att det är så lätt att få tag i 

ett exemplar av boken till alla deltagare. ”Det är bara att ladda ner” säger 
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Gertrud. Åsa har valt att bara ha talbokslåntagare i sin bokcirkel med 

hänvisning till att det är svårt att få tag i många exemplar av samma bok till de 

som inte läser talböcker och att det skulle bli för många deltagare i 

talbokcirkeln. 

 
”Det är väldigt många låntagare som har frågat mig om de inte får vara med i 

bokcirkeln och jag har sagt nej. Utan då får det vara någon som sköter det för 

jag kan inte ha tio stycken till för det skulle jag få om jag sa ja. Så jag tror att 

det är ett sug för att få vara med i en sådan här bokcirkel. Lika viktigt för de 

andra. I alla fall om det är äldre låntagare. Är det sådana som jobbar så tror jag 

inte det är så viktigt för de har så mycket ändå. Men har man kommit upp i 

pensionsåldern så tror jag att det är väldigt viktigt.” 

 

5.1.5 Bibliotekariens funktion 

 

Vilma beskriver sin roll såhär: ”Det är väl att vara lite samtalsledare men 

kanske framför allt för att se till att få igång ett samtal”. Vilma betonar vikten 

av att alla i gruppen ska få komma till tals.  

Gertrud beskriver sin roll och uppgift i cirkeln som att hon kollar upp saker. 

Det är henne de vänder sig till med frågor om författaren och litteraturen och 

samtidigt räknar deltagarna med att hon innehar kunskap om ny litteratur.  

 

Åsa beskriver sin roll i talbokcirkeln som den som strukturerar upp cirkeln. 

”Min roll det är ju att fixa kaffe och kakor och duka och ta hand om dem och 

välkomna dem. Sen kör de igång och pratar.” Hon förbereder träffarna och 

sköter det praktiska. Inför varje möte läser hon på om författaren och berättar 

sedan om författaren för gruppen. Detta är mycket uppskattat av deltagarna. 

Åsa tycker att arbetet med talbokscirkeln är mycket givande och belyser den 

sociala aspekten av cirkeln. Det är tydligt att hon bryr sig väldigt mycket om 

deltagarna: ”Min roll är inte att vara en ledare utan att få med alla. […] Att se 

dom.” Åsa betonar dessutom hur viktig talbokcirkeln är för deltagarna:  

 
”Jag tror att det har väldigt stor betydelse för dem, jag tror det. Dels att de får komma 

hit, inte sitta hemma ensamma utan de kommer hit och träffar, jag skulle säga sina 

vänner, här. Och de tycker det är jättetrevligt att de får boktips av varandra och av 

mig. Så jag tror att det är en väldigt stor social bit.” 

 

 

 

Gemensamt för alla informanter är att de tycker att arbetet med talbokcirkeln är 

väldigt roligt. Karin berättar:  

”de är ju jättetacksamma och tycker det är roligt och vi tycker det är jättekul 

också. Så det är en av de roligaste arbetsuppgifterna. Verkligen.” 

Karin berättar att hennes kollega, som också arbetat med talbokslåntagarna, ska 

byta tjänst men har uttryckligen bett att få behålla ansvaret i talbokcirkeln. 

Vilma berättar att den kollega som startade upp cirkeln inte längre arbetar på 

biblioteket men har ändå valt att fortsätta sitt arbete med talbokscirkeln för att 

hon tycker att detta arbete är så roligt.  
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5.1.6 Resurser och kompetens 

 

Alla informanter har fått någon form att litteraturutbildning, men inte i någon 

större utsträckning. Vid frågan om informanterna går på fortbildning kring 

läsfrämjande arbete och arbetet med talbokslåntagarna nämner alla informanter 

att det finns kurser att gå. Åsa och Gertrud nämner MTM’s kurser. Vilma 

berättar att hon har varit iväg på en dag med kultur för äldre ”bland annat”. 

Den fortbildningen handlade om flera olika typer av kultur, allt från animation 

till dans, men även talböckerna fanns med bland det som presenterades. 

Överlag verkar det inte vara någon hög prioritet att gå på dessa kurser. Vilma 

menar att själva talbokcirkeln kan fungera som fortbildning: ”Ibland pratar vi 

lite om telefoner och hjälpmedel, det är bra för en annan också att veta vad det 

finns nu. Att jag också får en viss fortbildning”. När Vilma läste om 

användarperspektivet under sin utbildning till bibliotekarie fick hon en 

föraning om arbete med talbokslåntagare, men hon menar att det mesta har 

man fått lära sig. När det gäller utbildning inom litteratur så uppger flera 

informanter att de får lika mycket tips från deltagarna i talbokcirkeln som de 

ger. Gertrud menar dessutom att hon inte hinner gå på fortbildning och att det 

är för krångligt att ta ledigt från diskpassen. 

 

Gertrud menar att det satsas mycket på barn och unga och att andra 

avdelningar, som till exempel specialmedier, får stå tillbaka. Hon menar att 

resurserna, framför allt tiden, inte räcker till. De boktips som Gertrud skriver 

och lägger ut på webben skriver hon framför allt på sin fritid.  

 

Åsa förklarar att de andra som arbetar i biblioteket vet att hon håller i en 

talbokcirkel och att när de registrerar nya talbokslåntagare ska erbjuda dem att 

vara med i talbokcirkeln, men det är ingen annan personal som varit med på en 

talbokcirkel. Det ser ut på liknande sätt i de övriga informanternas bibliotek. 

Det är en till fyra personer som har hand om talbokcirkeln, resten av 

personalen är inte insatta.  

 

Karin berättar att det inte finns några direkta nedskrivna mål med 

verksamheten och att hon inte vet om det finns något skrivet i biblioteksplanen 

om talboksklubben. Dokumentation av talbokcirkeln finns inte på något av 

mina informanters bibliotek. 

 

 

5.1.7 Marknadsföring 

 

Samtliga informanter berättar att deras talbokcirklar finns med på bibliotekens 

hemsidor. Karin berättar att vid uppstarten av cirkeln skedde marknadsföringen 

delvis med hjälp av en heminstruktör. Hon förklarar att kommunen hade en 

heminstruktör som gick hem till de gamla som behövde hjälp av någon 

anledning och var de då synskadade så tipsade hen om den här talbokcirkeln 

och tog med dem hit och var med på våra möten tillsammans med brukaren.  

Åsas talbokcirkel marknadsförs förutom via bibliotekets hemsida även genom 

utskick till Boken-kommer låntagare. När varje ny talbokslåntagare registreras 

i biblioteket skickas det även med ett blad med information om talbokscirkeln.  

 



23 

 

På Gertruds bibliotek görs det ingen marknadsföring av talbokcirkeln (förutom 

att den står med bland bibliotekets verksamheter) och faktum är att de inte vill 

att vem som helst ska få gå med i cirkeln. Gertrud förklarar att det är en väl 

inarbetad grupp som har hållit ihop i många år och det skulle vara jobbigt för 

deltagarna om det kom någon ny som inte passade in med de övriga. De är 

öppna för att någon mer ska vara med i cirkeln då de är nere på endast sju 

deltagare nu, men de håller utkik efter någon talbokslåntagare som skulle passa 

in i gruppen. I så fall handplockas denna person in. Om marknadsföring skulle 

ske av cirkeln skulle det antagligen krävas att de startade ytterligare en 

talbokcirkelgrupp där vem som helst kunde börja, men Gertrud anser att det 

inte finns tid med detta. ”Det är mycket jobb” förklarar hon. Med alla 

förberedelser och allt efterarbete är det ett tidskrävande jobb med talbokcirkeln 

och hon menar att en grupp är allt som hinns med just nu. ”Om inte chefen 

tvingar oss så är vi nöjda” säger Gertrud. Dessutom har SRF (synskadades 

riksförbund) egna bokcirklar, så det finns fler att delta i utanför bibliotekets 

regi. Vilma berättar att den talbokcirkel som hon ansvarar för marknadsförs på 

hemsidan och i det program som trycks upp inför höst och vår varje år samt att 

det kommer ut information till synskadades förenings medlemmar.  

 

En av mina informanter berättar att pressen varit och hälsat på vid ett flertal 

tillfällen och gjort reportage om talbokcirkeln. Detta har varit uppskattat av 

deltagarna. ”De talar ju om vad bra och roligt det är [skrattar]”.   

5.1.8 Framtidsvisioner 

 

Alla informanter vill ha kvar sina talbokcirklar som de är. Några särskilda 

förändringar ser de inte som nödvändiga. Vilma uttrycker en viss fundering när 

det gäller tekniken runt talböcker och ställer sig frågan hur länge den kommer 

att se ut som den gör nu med skivor och DAISY-spelare: ” men annars så är vår 

tanke att fortsätta med talbokcirkeln en gång i månaden på olika platser. Det får 

vara kvar.” Karin är även hon nöjd med hur talbokcirkeln fungerar och ser 

gärna att den fortsätter som den ser ut nu.  
 

”Det funkar ju bra. Och de är jättetacksamma och tycker det är roligt och vi 

tycker det är jättekul också. Så det är en av de roligaste arbetsuppgifterna. 

Verkligen.” 

 

Gertrud tycker att det skulle vara givande att nå en annan målgrupp bland 

talbokslåntagarna, en talbokcirkel för vuxna dyslektiker. Det är en grupp som 

är väldigt svår att nå och den här gruppen laddar oftast ner sina böcker hemma 

och kommer därför inte till biblioteket.  
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6 Analys och diskussion 

I det här kapitlet analyseras informanternas utsagor efter Karner Smidts teori 

om bibliotekariers litteraturförmedlingsroller. Därefter diskuteras resultat och 

analys tillsammans med tidigare forskning och litteratur och samtidigt 

undersöks om uppsatsens frågeställningar har besvarats.  

6.1 Bibliotekarien som kritiker och 
litteraturkännare 

 

Samtliga informanter har till viss del litteraturkunskaper. Åsa, Gertrud och 

Vilma berättar att de har högskolepoäng i litteraturvetenskap och Karin berättar 

att hon i sin assistentutbildning fått undervisning i litteratur. Detta gör att 

samtliga informanter till viss del passar i rollen som litteraturkännare. Speciellt 

i Gertruds talbokcirkel blir rollen som litteraturkännare extra tydlig då 

deltagarna vänder sig till henne med frågor om författaren och litteraturen och 

samtidigt räknar med att hon innehar kunskap om ny litteratur. Jofrid Karner 

Smidt menade samtidigt att rollen som litteraturkritiker och litteraturkännare 

kan innefatta att bibliotekarien skriver om nyheter i biblioteket, vilket Gertrud 

gör. 

Vilma har som mål med bokvalet till cirkeln att böckerna ska vidga deltagarnas 

vyer och vill därmed att de testar nya genrer. Att hon värderar och väljer ut 

litteraturen aktivt gör att hon passar in i rollen som en kritiker och 

litteraturkännare.  

6.2 Bibliotekarien som socialantropolog 

 

Alla informanter visar att de förstår sina talbokslåntagares situation, men 

framför allt Karin ger tydliga bevis på detta när hon förklarar talbokcirkelns 

presentationsrunda. Hon ger här bevis på att hon förstår låntagarnas situation 

och speciella behov och går ur sin egen bekanta miljö och anpassa situationen 

efter vad som är bäst för denna låntagargrupp. 

6.3 Bibliotekarien som pedagog 

 

Pedagogrollen, menar Karner Smidt, anpassar bokvalet efter låntagarnas 

svårighetsgrad och detta innebär att förmedlaren måste känna sina låntagare 

och veta vad och hur de läser. Åsa gör visserligen bokvalet själv när hon väljer 

ut de 5-6 böcker hon vill lyfta fram, men hon väljer dessa böcker efter vad hon 

vet att låntagarna har läst tidigare och efter vad de tycker om. Detta visar att 

Åsa känner sina låntagare väl och vill ge dem vad de tycker om. Hon tar här på 

sig rollen som en pedagog. Även Karin visar prov på en pedagogisk hållning 

när hon och den övriga personalen gick från kasetter till DAISY och skulle 

introducera detta för sina låntagare. 
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6.4 Bibliotekarien som marknadsförare 

 

Vilma väljer att under talbokcirkeln gå igenom bibliotekets kulturprogram och 

detta tyder på att hon här tar på sig rollen som marknadsförare av bibliotekets 

övriga programutbud. Gertrud beskriver talbokslåntagarnas behov av att 

bibliotekarien synliggör litteratur då denna låntagargrupp annars har svårt för 

att få information om böckerna. Detta innebär att bibliotekarierna som arbetar 

med talbokslåntagare plockar fram nya böcker och synliggör dessa för 

låntagarna och därmed marknadsför bibliotekets utbud. Denna tolkning innebär 

att alla informanter i den här studien till viss del har en roll som 

marknadsförare i den mån att de genom att synliggöra litteratur för 

talbokslåntagarna marknadsför bibliotekets utbud.  

6.5 Bibliotekarien som vanlig människa 

 

Åsa och Karin visar tydligt i sina utsagor hur viktigt deltagarnas välbefinnande 

är för dem och detta tyder på en förmedlingsroll som Karner Smidt ger namnet 

vanlig människa. Samtidigt menar Karner Smidt att en förmedlare som tar fasta 

på att personliggöra låntagarna och lyckas etablera en tillit hos dem är en 

förmedlingsroll som kan beskrivas som en vanlig människa, och i 

informanternas utsagor märks att deltagarna i cirklarna uppskattar de 

bibliotekarier som tagit på sig talbokcirkeln. De litar på dem och uppskattar det 

arbete de lägger ner på talbokcirkeln. Detta anser jag gör samtliga informanter i 

den här studien till vanliga människor.   

 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att tre av Jofrid Karner Smidts 

litteraturförmedlande roller var mest tydliga bland mina informanter. Rollen 

som socialantropolog och rollen som pedagog var mindre tydlig, även om jag 

kunde finna även dessa roller i mitt material. Det kan ibland vara svårt att finna 

tydliga gränser mellan de olika rollerna då de går in i varandra. Detta gäller 

främst rollerna socialantropolog, pedagog och vanlig människa.  

6.6 Bibliotekarien som socialpedagog 

 

Förutom Karner Smidts förmedlingsroller fann jag i intervjuerna något som 

inte kunde räknas in under de befintliga rollerna. Jag har därför valt att lägga 

till en roll i min analys: bibliotekarien som socialpedagog.  Denna roll 

fokuserar inte främst på litteraturförmedling utan fungerar snarare som en 

socialpedagog där böckerna är något som låntagarna samlas runt men där den 

sociala samhörigheten är det viktigaste. Detta blir tydligt när Vilma beskriver 

att de träffas på olika ställen varje gång för att talbokslåntagarna ska få komma 

ut och upptäcka nya platser. Hon uttrycker sig på följande sätt:  

”Och just den sociala biten […] det finns en del som inte kommer ut så mycket av de som 

är med så då tänker jag att då blir det verkligen en viktig grej, just det sociala.”  

Även Åsa indikerar att talbokcirkeln främst har sociala funktioner och hennes 

roll blir snarare som en socialpedagog än som en litteraturförmedlare. 
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Hur uppfattar bibliotekarien sin roll som litteraturförmedlare i 
arbetet med talbokslåntagare? 
 
Mina informanter ser sig inte huvudsakligen som litteraturförmedlare. Vilma 

uttrycker att hon försöker att vidga sina låntagares litterära bredd genom att 

välja ut böcker som de vanligtvis inte läser, men hon beskriver sig ändå mer 

som en samtalsledare än en litteraturförmedlare. I min analys kunde jag härleda 

samtliga informanter till Karner Smidts roll som kritiker och litteraturkännare 

främst för deras kunskaper inom området, men först och främst verkar 

informanterna vilja att deras deltagare ska bli omhändertagna och ha en trevlig 

stund tillsammans, att det är den sociala aspekten som är det viktigaste. Åsa 

beskriver detta genom sitt uttalande: ”Min roll det är ju att fixa kaffe och kakor 

och duka och ta hand om dem och välkomna dem. Sen kör de igång och 

pratar.”  

Det är tydligt att rollen som litteraturförmedlare inte är den viktigaste. Den roll 

som informanterna oftast tar på sig påminner mer om en socialpedagog i den 

bemärkelsen att de tar hand om låntagarna, ser till att de har det bra och att de 

får komma ut och träffa andra människor. Bibliotekarierna förmedlar snarare 

en mötesplats och en fritidsaktivitet än litteratur. Informanterna ger uttryck för 

hur mycket de tycker om sina talbokcirklar och den kontakt de får med 

låntagarna. Den kontakt med talbokslåntagarna som alla informanter anser är 

så givande och värdefull tar även Karner Smidt upp i Mellom elite og publikum 

(Karner Smidt 2002). Hennes informanter var överens om att kontakten med 

allmänheten var en av de mest givande sidorna inom yrket.  

 

Vilken betydelse har den litteraturförmedlande verksamheten 
för talbokslåntagarna enligt bibliotekarien? 
 
Samtliga informanter uppger att talbokcirkeln har betydelse för 

talbokslåntagarna. Den främsta betydelsen är den sociala och för detta ändamål 

passar förmedlingsrollen bibliotekarien som socialpedagog in. Tveit menar i 

sin bok Innganger – Om lesning og litteraturformidling (2004) att 

anledningarna till att vara med i bokcirklar kan variera. Hon menar att vissa 

grupper kan vara inriktade på den sociala aspekten och där samtalas det om 

mycket annat än bara boken. Jag anser att de informanter jag intervjuat för den 

här studien beskriver just sådana cirklar. Rydbeck ställer sig frågan i sitt 

konferenspaper om bokcirkeln bara är ett sätt att umgås och ha trevligt eller om 

det rör sig om ett mera organiserat bildningsarbete (Rydbeck 2009) och i de 

talbokcirklar som jag i den här uppsatsen kommit i kontakt med så är det framför 

allt frågan om att talbokslåntagarna vill umgås, prata med andra och komma ut. 

Karin berättade att det för hennes låntagare ibland var det enda de hade och Åsa 

förklarar att det är mycket det att de får träffas och att det handlar om den sociala 

biten och att det är väldigt viktigt för dem. Det handlar mycket om att få komma 

ut, träffa bekanta och samtala om annat som inte bara rör böckerna. 

 

Trots ett stort fokus på den sociala biten i talbokcirkeln finns det hos 

talbokslåntagarna ett stort intresse för litteraturen. Talbokslåntagarna läser 
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extremt mycket och med tanke på deras nedsatta, eller obefintliga, syn behöver 

de hjälp och stöd i att hitta litteratur som passar dem. Karner Smidts 

undersökning visar att det inte räcker att ha litteraturen tillgänglig på hyllorna i 

biblioteket utan att det behövs någon förmedlare som kan göra låntagarna 

uppmärksamma på litteraturen och detta är extra viktigt för talbokslåntagarna 

där många har en synnedsättning som gör det extra svårt för dem att hitta 

litteratur och information om densamma. Detta belyser Gertrud när hon 

förklarar att talbokslåntagarna har ett behov av att bibliotekarien synliggör 

litteratur då denna låntagargrupp annars har svårt för att få information om 

böckerna. Flera av cirklarna har dessutom startats upp på grund av efterfrågan 

från talbokslåntagarna själva vilket tyder på att det finns en efterfrågan på 

denna typ av verksamhet.  

Dessa två betydelser, den sociala och den litterära, behöver inte nödvändigtvis 

utesluta varandra. Statens kulturråd (2013) menar att kulturen gör stor skillnad 

för bland annat äldres hälsa och bidrar till en ökad känsla av delaktighet 

samtidigt som den bryter den isolering som äldre kan känna av.  

 

Vilka egenskaper och kompetenser upplever bibliotekarierna 
som viktiga i det litteraturfrämjande arbetet med 
talbokslåntagarna? 
 
Bibliotekarierna som ingått i den här studien har ett tydligt intresse för både 

litteraturen och läsaren och detta menar Tveit (2004) är en förutsättning för 

litteraturförmedling. Att många bibliotekarier saknar utbildning i de 

teknologiska hjälpmedlen som finns för talbokslåntagare menar Epp (2006) är 

ett av de största problemen när det gäller att tillgängliggöra resurser för 

personer med synnedsättning. Den pedagogiska hållningen som Åsa och Karin 

antar i sina litteraturförmedlande roller är enligt Epp viktigt för att de ska 

kunna ta sig över den barriär som de nya teknologiska hjälpmedlen innebär. 

Karin beskrev övergången från kassett till DAISY och gav uttryck för den oro 

personalen kände: ”Det var en stor förändring när DAISY kom istället och vi 

tänkte ojojoj hur ska det här gå…”. Det visade sig dock att oron till viss del var 

ogrundad då talbokslåntagarna tog till sig tekniken, lärde sig och uppskattade 

den. Här kan deras pedagogiska hållning spelat stor roll och gett låntagarna den 

trygghet de behövde inför teknikskiftet. Detta tyder på att förmedlingsrollen 

bibliotekarien som pedagog är en passande roll i arbetet med talbokslåntagare. 

Åse Kristine Tveit menar att en bra förmedlare kräver människokunskap, 

engagemang och involvering. Detta belyser att bibliotekarien behöver besitta 

egenskaper som inte alltid går att tillgodogöra sig på högskolor och universitet. 

Informanterna i den här studien utrycker inte någon avsaknad av utbildning i de 

tekniska hjälpmedlen som finns.  

Gustafsson Chen betonar vikten av att de personer som arbetar med talböcker i 

biblioteket bör hålla sig uppdaterade, men att det kan vara svårt att hinna med i 

den snabba utvecklingen om teknik inom talboksområdet (Gustafsson Chen 

2013). Jag märker trots detta en tendens till att bibliotekarierna inte fäster så 

stor vikt vid fortbildning. De nämner att det finns kurser, både i läsfrämjande 

arbete och kurser som rör arbetet med talbokslåntagarna. Vilma beskriver att 

hennes utbildning till bibliotekarie inte har innehållit särskilt mycket av detta 

och att det hon lärt sig har hon lärt sig på plats. Hon nämner dessutom att hon 
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får en viss fortbildning direkt från talbokslåntagarna: ”Ibland pratar vi lite om 

telefoner och hjälpmedel, det är bra för en annan också att veta vad det finns 

nu. Att jag också får en viss fortbildning”. 
   

Den efterfrågan på utbildning i att hålla bokcirklar som Bäckljung och 

Granlund (2011) fann i sin studie finner jag inte bland mina informanter. Dock 

betonar statens kulturråd vikten på utbildning och fortbildning för att arbeta 

med kulturens effekter på äldres hälsa och vikten av fortbildning belyser även 

SAB:s kommitté för uppsökande verksamhet och hävdar att denna fortbildning 

inte bara ska gälla den i personalstyrkan som har huvudansvaret för denna 

låntagargrupp, utan flera som arbetar i biblioteket. Utbildning och stöd är något 

som krävs för att bibliotekspersonalen ska behålla sitt engagemang och öka sin 

kompetens (Bibliotekstjänst 2000). Engagemang ser jag ingen brist på bland de 

informanter jag har pratat med. Jönsson och Lindqvist menar i sin studie att det 

finns ett behov av en utbildning som är mer anpassad för folkbibliotekarier där 

ett större fokus läggs på litteraturförmedling. I mina resultat finner jag dock 

inga behov av mer litteraturkunskaper då de litteraturkunskaper mina 

informanter besitter har varit fullt tillräckliga i deras arbete med 

talbokslåntagarna.  

Jönsson och Lindqvist menar att aktiviteten med läsecirklar kräver både 

närvaro och förberedelser inför träffarna (2013). Att aktiviteten tar resurser, 

framför allt tid, i anspråk vittnar Gertrud om i sin utsaga. Hon menar att det 

ofta är barn- och ungdomsverksamheter som får resurser och att specialmedier 

då blir lidande. Litteraturutredningen uppgav att av de drygt 100 000 

arrangemang som genomfördes på folkbibliotek 2011 var 64 % inriktade till 

barn (Litteraturutredningen 2012). Att det ofta är barn och unga som prioriteras 

när det gäller läsfrämjande verksamheter menar även Jönsson & Lindqvist 

(2013). Det kan finnas skäl för biblioteken att gå igenom vart de lägger sina 

resurser, men Gustafsson Chen menar att talboksverksamhetens undanskymda 

ställning på folkbiblioteken kan lösas genom att marknadsföra 

talboksverksamheten bättre (Gustafsson Chen 2013). SAB:s kommitté för 

uppsökande verksamhet poängterar vikten av att bibliotekspersonalen måste få 

både tid och resurser till att bygga upp en struktur runt sitt arbete med äldre och 

funktionshindrade.  

Rydbeck spekulerar i sitt konferenspaper om folkbiblioteken har informella 

kontakter med cirklar med andra huvudmän (Rydbeck 2009). Vilma beskrev att 

deras talbokcirkel startade upp som ett aktivt samarbete med synskadades 

förening. Gertrud ger också antydningar till ett informellt samarbete med SRF 

och hänvisar till att de har bokcirklar och därmed finns det inte ett lika stort 

behov av att de startar upp ytterligare en cirkel.  
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7 Slutsatser 

Syftet med den här studien var att undersöka hur bibliotekarier ser på sin roll 

som litteraturförmedlare i relation till talbokslåntagarna.  

Jag har med hjälp av semi-strukturerade intervjuer fått fram bibliotekariernas 

åsikter och tankar om de talbokcirklar som finns på de bibliotek som de är 

anställda vid. Jag anser att metodvalet har passat uppsatsens syfte bra då 

metoden gjort det möjligt för informanterna att tala fritt om sina verksamheter. 

Valet av uppsatsämne är snävt och relativt outforskat och har därför gjort det 

svårt får mig att veta exakt vad som skulle komma fram under intervjuerna.  

I materialet som intervjuerna resulterade i har bibliotekariernas 

litteraturförmedlande roller kunnat urskiljas. Jofrid Karner Smidts teori om 

bibliotekariens litteraturförmedlande roller har använts när jag analyserat mitt 

material och jag har kunnat spåra delar av litteraturförmedlingsrollerna i 

informanternas utsagor. Jofrid Karner Smidt menar att de litteraturförmedlande 

rollerna som kan urskiljas glider in i varandra och att den bästa 

litteraturförmedlaren antagligen har lite av alla roller i sig. Jag kan i 

informanternas utsagor finna lite av varje bland informanterna, men det är 

oftast någon roll som dominerar. För den målgrupp som talbokslåntagarna 

utgör var rollen som pedagog och vanlig människa extra tydlig bland 

informanterna men jag fann även en roll som inte fanns med i Karner Smidts 

teori, rollen som socialpedagog där den litteraturfrämjande delen av 

verksamheten inte var det primära.  

Bäckljung och Granlund menar i sin magisteruppsats att deras informanter 

anser att det kan vara svårare att närma sig vuxna läsare och att det när det 

gäller barn och unga finns det en pedagogisk aspekt (2011). Denna 

pedagogiska aspekt finner jag dock bland mina informanter och ställer mig 

frågande till varför det kommer sig. Vidare kommer Bäckljung och Granlund 

fram till att deras informanter lägger en större vikt vid läsandet och litteraturen 

och på läsecirklarnas marknadsförande effekt av biblioteket än bokcirkelns 

sociala funktion (Bäckljung & Granlund, 2011). I mina intervjuer har jag funnit 

att det många gånger inte är främst litteraturförmedlingen som är viktig när det 

gäller talbokcirklarna, utan det är den sociala biten som är viktig både för 

bibliotekarierna och för låntagarna. För låntagarna, som har nedsatt eller ingen 

syn och oftast är äldre, kan talbokcirklarna vara den enda aktivitet de har då de 

träffar vänner, fikar och pratar. Denna funktion är väldigt viktig, det har både 

bibliotekarier och låntagare vittnat om, men den har inte direkt samröre med 

det som vi vanligtvis kallar litteraturfrämjande arbete. Balkenstig och 

Gyllander kom i sin kandidatuppsats fram till att deras respondenter använde 

biblioteket främst för att få tillgång till litteratur av olika slag (2013). Till 

skillnad från mig så intervjuade  Balkenstig och Gyllander talbokslåntagare för 

sin studie, det väcker frågan om bibliotekarier och talboksanvändare har olika 

syn på varför talboksanvändarna använder biblioteket.   

Vikten av rätt utbildning och fortbildning har påtalats i den tidigare 

forskningen och litteraturen, men det är främst utbildning och kunskap om de 

teknologiska hjälpmedlen som behövs för bibliotekarier som arbetar med 

talbokslåntagare. Jönsson och Lindqvists menar i sin magisteruppsats att 

bibliotekarieutbildningen saknar litteraturvetenskap och utbildning i 
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litteraturförmedling och menar att det finns ett behov av en utbildning som är 

mer anpassad för folkbiblioteken (2013). Mina informanter har till viss del fått 

utbildning i litteraturvetenskap och de har ansett att denna utbildning varit 

tillräcklig. Vidare står det klart att bibliotekariens personliga egenskaper är 

viktiga i arbetet med denna målgrupp. Engagemang och en pedagogisk 

hållning betyder mycket för deltagarna i talbokcirkeln och ger bibliotekarierna 

en mer personlig kontakt till dessa låntagare.  

Jag vill med den här uppsatsen fylla en kunskapslucka som rör det 

läsfrämjande arbetet för talbokslåntagare på folkbiblioteket. I dagens stora 

utgivning av böcker finns det ett behov av att lyfta fram litteratur som speglar 

kvalitet och mångfald och då behövs det någon som har kunskap och möjlighet 

att ta på sig det uppdraget. Talbokslåntagare är för folkbiblioteken en 

prioriterad grupp som är i stort behov av stöd för att tillgodogöra sig litteratur. 

Detta stöd innebär delvis hjälpmedel i form av tekniska redskap, men även 

hjälp och stöd i att hitta litteraturen.   

Slutligen vill jag tillägga att syftet med talbokcirklarna på mina informanters 

bibliotek är något oklart. Är syftet att verka litteraturfrämjande för en av 

folkbibliotekets prioriterade grupper eller är syftet med bokcirkeln att erbjuda ett 

sätt att umgås och ha trevligt under lite mera organiserade former? Rydbeck menar 

att båda dessa funktioner finns bland bokcirklar, men om syftet är det senare, ingår 

då denna verksamhet i folkbibliotekens uppdrag? Eller är talbokcirklarna ett sätt 

för biblioteken att marknadsföra sitt bibliotek och dess bestånd? Kanske är denna 

form av verksamhet ändå en lyckad kombination av flera faktorer. De synskadade 

får en mötesplats där de runt ett gemensamt intresse kan träffa andra människor 

och diskutera litteratur samtidigt som biblioteket får möjlighet att visa sin samling 

för en grupp som annars skulle haft det svårt för att få information om böckerna på 

annat håll.  

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

I min uppsats har jag funnit att det primära för deltagarna i talbokscirkeln inte 

alltid är litteraturen. Detta gör att jag ställer mig frågan hur ser den övriga 

programverksamheten ut? Är det litteraturfrämjande verksamheter eller fyller 

de en annan funktion? Det skulle dessutom vara intressant att undersöka 

bibliotekariernas kompetens. Har de kompetens till det som de utför på 

biblioteket? Matchar utbildningen med de faktiska arbetsuppgifterna?   
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9 Bilagor 

9.1 Intervjuguide 

Intervjuguide 

 

Informanten 

o Namn 

o Ålder 

o Bibliotek 

o Hur många kommuninvånare? 

o Tjänst 

o Vad har du för yrkesbakgrund? 

o Hur länge har du varit bibliotekarie? 

o Hur länge har du jobbat med talbokslåntagare? 

o Vad har du för utbildning? 

 Litteraturvetenskap? 

Bakgrund till talbokcirkeln 

o Hur många talbokslåntagare finns på biblioteket? 

o Vilka typer av litteraturfrämjande verksamheter för talbokslåntagare finns 

på biblioteket? 

o Berätta hur talbokcirkeln startade? 

 Vem startade? 

 Varför startade den? 

 Förändringar som skett sedan dess? 

 Hur många talbokslåntagare har biblioteket? 

Struktur och form 

o Hur förbereder du varje talbokcirkel? 

 Hur mycket tid för förberedelser? 

 Hur väljs böckerna ut? 

o Beskriv en typisk talbokcirkel? 

 Hur ofta? 

 Tid? 

 Plats? 

 Fasta punkter? 

 Deltagare: Antal? Nya/återkommande? Åldersspridning? 

 Hur många böcker diskuteras? 

 Avgift? 

 Fika? 

 Hur aktiva är låntagarna i diskussionerna? Samtalsklimat? 

o Beskriv din roll i talbokcirkeln? 

 Vilket ansvar har du? 

o Att diskutera litteratur i grupp, vilken betydelse anser du att det har för 

deltagarna? 
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o Vilka skillnader finns mellan en vanlig bokcirkel och en talbokcirkel? 

Resurser 

o Hur många bland övrig bibliotekspersonal är insatta i talbokcirkeln? 

o Får du och den övriga personalen någon fortbildning kring läsfrämjande 

arbete? Talbokslåntagare? Kurser? 

 Egna tankar kring fortbildning? 

o På vilket sätt marknadsförs verksamheten? 

 Sociala medier? 

 Hemsidan? 

 Dagspress? 

 Posters/affischer? 

Dokumentation 

o Vilken plats har talbokcirkeln i biblioteksplanen? 

o Finns det några nerskrivna mål med verksamheten? 

o Övrig dokumentation? 

Avslutande frågor 

o Har du några egna tankar kring talbokcirkelns framtid på biblioteket? 

o Något du vill tillägga? 

o Något du vill fråga mig om? 
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9.2 Inbjudan till intervju 

 

Åmål, 2015-05-04 

Inbjudan till intervju 

Hej! 

 

Mitt namn är Malin Öhman
1
 och jag har tidigare varit i kontakt med dig 

angående en intervju för min kandidatuppsats.  

Jag skriver min kandidatuppsats under handledning av Linnea Lindsköld och 

Amira Sofie Sandin vid Högskolan i Borås. Mitt examensarbete handlar om 

läsfrämjande arbete för talbokslåntagare på folkbiblioteket. Syftet med 

uppsatsen är att studera hur några bibliotekarier reflekterar kring arbetet med 

talbokcirklar. 

 

Din medverkan kommer att behandlas konfidentiellt. Det är ingen annan än jag 

som kommer att ta del av dina intervjusvar, och jag kommer att använda mig 

av dina intervjusvar enbart för den här uppsatsen. Du har också rätt att när som 

helst avbryta din medverkan. 

 

Intervjun kommer att äga rum den X kl. X. Intervjun tar ca en timme att 

genomföra.  
Jag har för avsikt att med din tillåtelse spela in samtalet för att under arbetet med 

uppsatsen kunna återgå till intervjun. Jag hoppas att du med detta känner dig lugn 

och är motiverad till att delta i min studie. 

 

Tack på förhand! 

 

Malin Öhman 

Email: malinmarialena@live.se 

Tel: 0707-39 66 33 

 

Handledare 

Amira Sofie Sandin 

Email: amira_sofie.sandin@hb.se 

Tel: 033-435 4085 

 

Linnea Lindsköld 

Email: linnea.lindskold@hb.se 

Tel: 033-435 4056 

 

 

                                                 
1
 Jag har under arbetet med min uppsats bytt efternamn. Vid utskicket till de första 

informanterna hette jag Söderström. 


