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Biblioteken, litteraturen och läsaren

Skans Kersti Nilsson

De svenska folkbiblioteken är sedan 100 år tillbaka vårt lands viktigaste litteratur-
förmedlande institution. Folkbiblioteken, som finns i landets alla kommuner, 
är organiserade lokalt, regionalt och nationellt för att kunna tillgodose och 
komplettera medieförsörjningen till landets alla invånare. Lånen är och förblir 
gratis. Bibliotekens policy är att inspirera och stimulera till litteraturläsning. De 
prioriterade grupperna barn, ungdomar och invandrare har sedan länge varit 
föremål för läsfrämjande projekt. Idag inkluderas även vuxna i den läsfrämjande 
verksamheten, dels som förebilder i barns närmiljö, men också mot bakgrund 
av den minskade läskunnigheten bland vuxna. 

Litteraturförmedling är således ett centralt verksamhetsområde för folk-
biblioteken. Denna verksamhet behöver dock uppmärksammas genom 
metodutveckling, forskning och utbildning för att motsvara framtida behov.

Staten, litteraturen och biblioteken 
Det var Valfrid Palmgren Munch-Petersens pionjärinsatser under tidigt 1900-tal 
som formade folkbiblioteken till en offentlig, demokratisk institution. Förebilden 
för det offentliga biblioteksrummet med öppna hyllor och gratis lån hämtades 
från USA och beskrevs i skriften Om folkuppfostran (1910) och i utredningen 
Förslag angående de åtgärder, som från statens sida böra vidtagas för främjande 
av det allmänna biblioteksväsendet (1911). Bildningsideologiska tankegångar 
kom att prägla biblioteket som institution, där människor skulle kunna mötas 
oavsett ålder eller social tillhörighet och genom den goda litteraturen höja de 
lägre klasserna ur ett kulturellt och socialt underläge: ”Folkuppfostran, om något, 
skall en gång bidra till att mildra klassmotsatserna och att skänka människorna 
en god vilja att hvara med hvarandra och genom hvarandra sträfva mot alltjämt 
högre mål.” (Munch-Petersen 1910, s. 16) En central, statlig styrning av biblio-
tekens inköp genomfördes 1912, då statsbidrag till biblioteken utgick i form av 
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litteratur ur den s.k. Grundkatalogen. Denna avskaffades 1930 då ansvaret för 
inköp och förmedling överläts till bibliotekarierna. I 1949 års Folkbiblioteks-
sakkunnigas utredning Folk- och skolbibliotek formuleras en målsättning, som 
poängterar bibliotekets funktion ur såväl individens som samhällets synvinkel: 

… folkbiblioteksväsendet har till uppgift att göra det möjligt för en låntagare 

att som lån erhålla den litteratur, han kan behöva för sin enskilda utbildning, 

sitt arbete och som förströelse […]. Det kan slutligen med skäl betraktas 

som ett statligt intresse, att medborgaren erhåller tillgång på god och sund 

förströelseläsning, som kan ge fritiden ett värdefullt innehåll. (Ibid.,s.. 41-42) 

För första gången tilldelas förströelseläsningen ett egenvärde. Policy för urval 
och kvalitet ska enligt sakkunniga vara så att ”det bäst motsvarar medborgarnas 
behov, självfallet inom de gränser som hänsynen till elementära konstnärliga 
krav uppdrager” (ibid., s. 43). Under tidigt 1960-tal utvecklas folkbiblioteksvä-
sendet kraftigt. Det är en expansionsfas i alla avseenden: antalet bibliotek ökar, 
organisationen förbättras, medel till medieinköp ökar. Politiskt föreligger ingen 
motsättning mellan bibliotekens folkbildande och estetiskt värderande uppgift å 
den ena sidan och tillhandahållandet av enklare underhållningslitteratur å den 
andra. Ett visst motstånd mot detta synsätt kom dock från Sveriges Allmänna 
Biblioteksförening (SAB), vilket framgår av en handbok för mindre biblio-
tek, Biblioteksskötsel (Kalén 1960). Här förespråkas att kvalitetsprincipen ska 
gälla även för de mindre biblioteken. Den ”riktiga”, personlighetsutvecklande 
litteraturen måste under alla omständigheter prioriteras. Den enklare underhåll-
ningslitteraturen kan möjligen köpas i mån av resurser. Denna syn på individ, 
litteratur och läsning kom att möta skarp kritik från dåvarande läraren i skön-
litteratur vid skolöverstyrelsens biblioteksskola, Bengt Nerman. I debattboken 
Demokratins kultursyn (1962) går han till angrepp mot de moraliserande synsätt, 
som litteraturkritiker, lärare och bibliotekarier utgick ifrån: ”En bildnings- och 
kultursyn som vill fostran… måste vara ett effektivt hinder för människan att 
acceptera sig som helhet [och] att själv växa och skapa” (ibid., s. 88). I en 
tillbakablickande artikel beskriver Nerman sin gärning och bibliotekariernas 
uppdrag på följande vis: ”Vi arbetade för demokratin. och demokrati byggs 
nerifrån. […] De borde också kunna hjälpa låntagarna, på en gång orientera 
och intressera dem: de borde kunna tala om böcker.” (Nerman 2010) Denna 
litteratursyn kom att bli ett pedagogiskt inslag i utbildningen av den genera-
tion folkbibliotekarier som Nerman undervisade under 1950- och 1960-talen. 

Utredningen Kulturrådet (1972) utgick ifrån det vidgade, antropologiska 
kulturbegreppet för sitt arbete. I betänkandet Ny kulturpolitik (SoU 1972:67) 
har tyngdpunkten lagts på social gemenskap och kontakt. Folkbibliotekens 
verksamhet konstateras nu vara medieförmedling och informationsförmedling. 
De ska också fungera som kulturella centra. Bibliotekens ekonomi förbättrades 
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avsevärt under denna tid. Litteraturutredningens (L68) huvudbetänkande Boken 
(SoU 1974:5) betonade att folkbibliotekens betydelse för litteraturdistributionen 
”för varje år blir allt större” (s.321), en omständighet som pekar på institutionens 
alltmer manifesta ställning i kommunerna men också på de höga bokpriserna. 
Bokutbudet skulle, enligt utredningen, ha bredd, kvalitet och en sammansätt-
ning som svarar mot befolkningens intressen. Inga värderande synpunkter 
på skönlitteraturen skulle anläggas: bibliotekens uppgift är att tillmötesgå alla 
smakriktningar och se till att den mest efterfrågade litteraturen fanns i ett till-
räckligt antal exemplar. Biblioteket skulle med andra ord distribuera böcker 
utan att i nämnvärd utsträckning försöka styra låntagarnas läsvanor och prefe-
renser. I stället för aktiv förmedling av skönlitteratur för vuxna, görs nu stora 
satsningar på uppsökande verksamhet till samhällets ”eftersatta grupper”. Den 
standardutjämning av landets kommunbibliotek som kulturpolitiken syftade till 
genomfördes med en rad stödordningar. Som motprestation måste kommunerna 
anställa fackutbildade bibliotekarier. Den nya bibliotekarieutbildningen i Borås 
(1972) fick samlade resurser för att möta detta behov. 

I slutet av 1970-talet tillsattes en kommitté, Folkbiblioteksutredningen, med 
uppdrag att utreda frågor om folkbibliotekens verksamhet mot bakgrund av änd-
rade ekonomiska förutsättningar. I slutbetänkandet, Folkbibliotek i Sverige (SoU 
1984: 23), konstateras att folkbiblioteket är vår viktigaste lokala kulturinstitution 
och att ”folkbiblioteket skall föra en kamp för boken och läsandet” (s. 39). Boken 
och läsandet tillskrivs en orubbad ställning i framtiden, trots konkurrens från en 
växande mediesituation och expansion av digital teknikanvändning. Bibliotekens 
alternativa kulturverksamhet anses få ökad betydelse som motkraft till den kom-
mersiella underhållningsindustrins, i takt med de nya krav på omprioriteringar 
som kommunerna ställts inför. trots detta visade rapporten Skönlitteratur på 
bibliotek (1983) att bibliotekens utbud och efterfrågan inte var i balans och att 
insatser på förmedling av den kvalificerade litteraturen därför behövdes.

Under de följande åren sjönk bokanslagen till de kommunala biblioteken, 
samtidigt som trycket på bibliotekens informationsförmedlande funktion för-
stärktes genom informationsteknikens utveckling. Som effekt av detta sjönk 
utlåningssiffrorna kraftigt och mindre biblioteksenheter lades ner. oron för 
folkbibliotekens framtid reste kravet på en bibliotekslag, vilken antogs av 
riksdagen i december 1996 (SFS 1996:1596). Lagen innebar i princip inget 
annat än fastställande av status quo: boklånen skall vara avgiftsfria, varje 
kommun skall ha folkbibliotek (§2), vilka särskilt skall ägna uppmärksamhet 
åt barn och ungdomars behov av medier för att stimulera språkutveckling 
och läsning (§9). Utredningen om boken och tidskriften, Boken i tiden (SoU 
1997:141), uppmärksammade de ökade krav, som ställts på folkbiblioteken i 
utbildningssammanhang och därmed de urholkningar som detta i flera avse-
enden, exempelvis bokinköp och litteraturutbud, bidragit till. Därför föreslås 
att biblioteken ska få tillgång till den litteratur som erhållit statligt litteraturstöd. 
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Ett distributionsstöd var sedan länge en omdiskuterad fråga men den norska 
modellen, som diskuterats, prövades aldrig. Nu skulle distributionsstödet bidra 
till att komplettera den kvalitetsinriktade, ”smala” litteratur, som biblioteken inte 
köpt in av ekonomiska skäl men också på grund av den efterfrågestyrning och 
kundorientering som blivit aktuell. Den länge efterlysta momssänkningen på 
litteratur år 2002 – från 25 procent till 6 procent – kom tillsammans med ökad 
produktion av pocketböcker att ge kraftfulla utslag på direktförsäljningen av 
litteratur och i minskade utlåningssiffror för biblioteken. 

I den nu aktuella Litteraturutredningen (SoU 2012:10) konstaterar Lars Hög-
lund, med hänvisning till en brittisk rapport, att ”… samhällskostnaderna för 
dem som inte lär sig läsa uppgår till mångmiljardbelopp och vidare att just läslust 
är en viktig faktor för framtida studiegång (KPMG 2006).” (Höglund 2012, s. 
45) Skolverkets rapporter under 2000-talet visar tecken på minskad läsning och 
minskad läsförståelse. Biblioteken spelar dock alltjämt en stor roll för de ungas 
läsning, även om den tryckta litteraturen fått konkurrens av digitala tjänster 
och e-böcker. Det finns, med andra ord, all anledning att studera vilka metoder 
som kan användas för att stimulera läsning både via tryckta och digitala medier. 

Biblioteken i det litterära systemet 
Frågan om och hur litteraturläsning skiljer sig från andra typer av läsning är 
högst aktuell idag. Argument om att litteraturen kan utveckla empati får stöd 
i exempelvis neurovetenskaplig forskning och humanistisk, etisk kritik. Vad 
som utmärker litteraturen från andra konstformer är, menar John carey, att den 
skärper det kritiska tänkandet och därför är nyttig: 

… literature gives you ideas to think with… It does not indoctrinate, because 

diversity, counter-argument, reappraisal and qualification are its essence. But 

it supplies materials for thought. Also, because it is the only art capable of 

criticism, it encourages questioning, and self-questioning. (carey 2005, s. 208)

Bibliotekens syn på litteratur och läsning är öppen och inklusiv. Utgångspunk-
ten för den förmedlande verksamheten är huvudsakligen kopplad till läsarens 
egna behov. Diskussionen om skönlitteraturens ställning på bibliotek och om 
skönlitterär läsning i relation till texttillägnelse via andra medier, har länge 
kommit att överskuggas av frågor om läskunnighet och behoven av informa-
tionskompetens. Skönlitteratur och förmedling har dock återigen flyttats högre 
upp på bibliotekens agenda. 

Biblioteken är en av aktörerna i den litterära institutionen. I Lars Furulands 
modell (1997), kallad den litterära processen, ingår biblioteken tillsammans 
med skolor, högskolor, universitet och folkbildning i ledet för icke-kommersiell 
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distribution, som mellanled i överföringen från produktionsled (författare, för-
lag) till konsumtionsled (inköp, läsning). Vad som inte framgår av modellen 
är att författarna är direkt beroende av bibliotekens utlån av böcker. Sedan 
1954 har den statliga biblioteksersättningen, som kompenserar författare och 
andra upphovsmän för att deras verk får lånas ut kostnadsfritt på biblioteken, 
distribuerats via Sveriges Författarfond. Fastställandet av ersättningsbeloppen 
sker genom förhandlingar mellan regeringens representanter och representanter 
för upphovsmännen genom Sveriges Författarförbund, Svenska tecknare och 
Svenska Fotografers Förbund. Folkbiblioteken har således en nyckelposition i 
förhållande till de svenska författarnas, illustratörernas och fotografernas direkta 
arbetsvillkor. Folkbiblioteken har även, som vi nyss konstaterat, en nyckelroll 
i distributionen av den litteraturstödda förlagsutgivning och särskilt den sma-
lare kvalitetsutgivning, som vanligtvis inte marknadsförs av den traditionella 
bokhandeln. Detta innebär att folkbibliotekens betydelse för produktionen och 
spridningen av litteratur på svenska språket är stor.

Folkbiblioteken som institution uppskattas av landets invånare. Det är den 
samhällsinstitution som flest svenskar har förtroende för enligt SoM-under-
sökningen 2008. Hela 85 procent anser att bibliotek är viktiga för att samhället 
ska fungera (Höglund och Wahlström 2008, s. 277). även bibliotekens service 
får i jämförelse med andra institutioner ett mycket gott betyg (Höglund 2010). 
Svenskarnas förtroende för biblioteken och dess tjänster kan därför sägas vara 
gott. trots detta faktum har antalet besökare minskat under perioden 1995-2009 
(ibid.). Antalet besökare i kategorin ”någon gång per år eller oftare” har sjunkit 
14 procent, medan antalet besökare i kategorin ”någon gång per kvartal eller 
oftare” har sjunkit med 11 procent. Detta tyder på att de besöksvana fortsätter 
att komma i högre utsträckning än de besöksovana. En tydlig nedgång i bib-
lioteksbesök för båda grupperna ägde rum i samband med momssänkningen 
2002. Det totala antalet bokläsare kan dock konstateras vara stabilt under denna 
period. I SoM-institutets bok Nordiskt ljus (2010) uppmärksammas besökarnas 
aktiviteter i biblioteken under år 2009 fördelat på kön och ålder. Intressant är att 
43 procent av kvinnorna angav ”lånat skönlitteratur” som viktigaste aktivitet, följd 
av aktiviteten ”frågat bibliotekarie om hjälp” (34 procent). Bland män dominerar 
aktiviteten ”läst tidningar och tidskrifter” (33 procent), medan aktiviteterna ”lånat 
skönlitteratur” och ”frågat bibliotekarien om hjälp” kommer på delad andra 
plats med 25 procent (ibid., s. 347f). Sammantaget bekräftar undersökningen att 
bokutlåningen fortfarande är den vanligaste aktiviteten på folkbiblioteken. trots 
detta har antalet lån minskat sedan 1995. Kungliga Bibliotekets rapport Bibliotek 
2010 redovisar nyckeltalen mellan 1995- 2010. År 1995 lånades 9 medier per 
invånare/år och antalet boklån var 8 per invånare/år. År 2010 har motsvarande 
siffror sjunkit till 7,2 och 6,2 (s. 27). orsakerna bakom de sjunkande utlånen 
står att finna i momssänkning och de radikala förändringar av bokmarknaden 
som informationsteknik och informationsåtervinning har bidragit till. 
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Bibliotekens litteratursyn och förmedling 
Biblioteken representerar ett förhållningssätt till litteratur och läsning som 
något uteslutande gott och positivt för individ och kollektiv. Bibliotekets lit-
teratursyn förknippas med läslust och läsutveckling som stöd för individens 
personliga utveckling och avkoppling, liksom med det öppna samhällets syn 
på demokrati och yttrandefrihet. Forskning visar att litteraturläsning har en rad 
funktioner och betydelser från barndom till ålderdom och den kan även fung-
era som konstruktivt stöd under brytningspunkter i livet (se t.ex. ross 1999). 
Bibliotekens litteratursyn är bred. Biblioteket ska tillhandahålla litteratur av god 
kvalitet och samtidigt ha en neutral syn på genrer, medietyper, smakriktningar 
etc. Inköpen styrs av utgivning, kvalitet och efterfrågan. Kritik mot bibliotekens 
inköp och förmedling har av och till framförts i medierna. Under 1980-talet 
riktades skarp kritik från författare och kritiker mot bibliotekariernas kunskaper 
om skönlitteratur (Hedemark 2009, s.150). I början av 1990-talet introducerades 
användarstyrning på bred front genom det s.k. GÖK- projektet. Biblioteksy-
tan organiserades med kundperspektivet i fokus i ett antal sektorer. Böcker 
gallrades ut och böcker exponerades. Idéerna, som hämtades från tyskland, 
väckte starka reaktioner inom och utanför de egna leden. Ungefär vid samma 
tid började metoder för den direkta litteraturförmedlingen att efterfrågas. In-
spiration hämtades från Storbritannien och USA där idéer om litteraturläsning 
satte likhetstecken mellan läsutveckling och identitetsutveckling. Inom ramen 
för folkbiblioteken har rachel van riel’s läsutvecklingsprogram, ”opening the 
book”, entusiasmerat bibliotekarier verksamma på fältet till att förmedla lit-
teratur genom boksamtal. 

Mer konkret innebär förmedling alla de åtgärder som underlättar aktivering 
av bibliotekens bestånd av litteratur och annan media (thorhauge 1997). Det 
gäller, enligt traditionellt synsätt, att hitta rätt bok till rätt låntagare vid rätt 
tidpunkt. Förmedlingsbegreppet har varit starkt ifrågasatt för att vara föreskri-
vande och moraliserande. Ett nytt försök att definiera begreppet har gjorts av 
Jens Gudiksen (2005). Han menar att förmedling består av tre komponenter: 
1/överföring, 2/utbyte av tolkningar och 3/förändring. Förmedlingsbegreppet 
anknyter enligt denna definition till kommunikationsteori och dialogfilosofi med 
inslag av kognitiv optimism. Detta skiljer förmedling från pedagogik. 

Litteraturförmedlingens historia har sammanfattats i tre epoker: 1/ Den 
konfirmativa fasen (1920-1964), då biblioteket utvecklas till en självständig 
institution i samklang med ett redan befintligt folkbildningsideal; 2/ Den 
reformativa fasen (1964-ca 2000), då folkbildningsidealet gradvis ersätts av 
användarstyrning; 3/ Den performativa fasen (ca 2000-), när biblioteken går i 
riktning mot en upplevelsecentrerad ideologi (Grøn 2010, s. 158). Begreppet 
”serendipitet”, förmågan att kunna göra trevliga upptäckter av en ren slump, är 
här centralt. I Sverige förekommer dessa ideologier i varierande grad beroende 

KN
Sticky Note
Tillägg: (se t.ex. Ross 1999, 2006)

KN
Sticky Note
Avstavning: Biblioteks-ytan



7

BIBLIotEKEN, LIttErAtUrEN ocH LäSArEN

på kommunens storlek, politik och verksamhetsinriktning hos bibliotekets led-
ning och anställda. I storstäderna Stockholm, Göteborg och kanske tydligast i 
Malmö, har orienteringen gått i riktning mot ”upplevelseparadigmet”, medan 
biblioteken i mindre kommuner och städer kombinerar praxis och synsätt från 
ovannämnda tre perioder. Den performativa fasen har exempelvis i Danmark 
kommit att förenas med New Public Management (NPM), som ett led i den ökade 
konkurrensen om icke-användarna. Det danska finansdepartementets beslut 
att införa NPM i den offentliga sektorn har vållat konflikter på biblioteken och 
i förlängningen bidragit till att bibliotekens litteratursyn alltmer förskjutits mot 
den individuella upplevelsen, enligt Nanna Kann-christensen och Gitte Balling:

the user is acknowledged as someone, who not only wants materials made 

available, but also seeks experiences and influence. As a consequence the 

concept of quality is increasingly based on the user experience and a more 

diverse perspective on taste and quality. (Kann-christensen & Balling 2011, 

s. 107) 

NPM är ett nytt perspektiv som fått konsekvenser för litteraturförmedlingen, 
dock utan att utmana dess innehåll, försäkrar man. Varken NPM eller ny tek-
nologi förhindrar ”nära” användarkontakter och därför råder ingen konflikt 
mellan bibliotekarieprofessionen och förvaltningen gällande litteraturförmedling 
(ibid., s. 113). 

En direkt konsekvens av ökat användarinflytande och efterfrågestyrning är 
ökade krav på bibliotekariers lyhördhet inför användarnas smak och önskemål. 
Användarnas smak är också utgångspunkten i Ballings doktorsavhandling Lit-
terær æstetisk oplevelse: læsning, læseoplevelser og læseundersøgelser: en diskus-
sion af teoretiske og metodiske tilgange (2009), där läsupplevelsen studeras på 
empirisk väg. Vad som skiljer en vanlig upplevelse från en estetisk är, enligt 
Balling, att den senare rymmer erfarenheter av en oändlig ”helhet”, vilket ger 
konsten dess särskilda betydelse. Under läsprocessen blir vi först medvetna om 
verket som fiktion, medan tillägnelsen av verket kräver att läsaren sätter det i 
relation till den egna verkligheten. Litteraturens funktion baseras på läsarens 
attityd, förväntan och upplevelse av verket. Läsupplevelsen är sammansatt och 
rymmer olika inslag. Läsaren kan exempelvis både vilja lära sig något och bli 
underhållen samtidigt. två egenskaper tycks dock vara överordnade i den goda 
läsupplevelsen: Det måste vara en god historia som berättas och den måste 
vara välskriven. Därför gäller det för den litteraturförmedlande bibliotekarien 
att ha goda kunskaper om litteratur, att kunna tala om litteratur, men framförallt 
att kunna lyssna. 

I Norge har utbildning och forskning inom området en tydlig profes-
sionsanknytning där litteraturförmedling är ett särskilt kunskaps- och 
fördjupningsområde. Därmed prioriteras även litterär kompetens. Förmedlaren 
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bör ha litterära kunskaper från det humanistiska fältet: genrekunskap, kunskap 
om centrala verk, litteraturhistorisk kunskap samt en välutvecklad förmåga att 
kunna läsa olika texter (tveit 2004, s. 24). Biblioteksbesökaren förväntar sig 
helt enkelt att förmedlaren har adekvat kunskap om den litteratur som han/
hon är intresserad av. Bibliotekarier refereras ofta till som brobyggare med ut-
vecklad förmåga att genom referenssamtal identifiera användaren och dennes 
behov. Detta är också grundläggande i såväl litteratursamtalet som all annan 
förmedlande verksamhet. Litterär kvalitet är dock en realitet att förhålla sig till, 
framhåller tveit. även om kvalitetsbegreppet är dynamiskt och problematiskt, så 
är det likväl inte relativistiskt eller baserat på personliga preferenser och smak. 
En definition av kvalitet som bygger på personlig smak är djupt problematisk: 
Vad litteraturen gör med oss, vilka effekter den har på oss, är alltid individuellt 
och oförutsägbart (ibid., s. 37). Förmedlingen är inte neutral eftersom litteratu-
ren aldrig är, eller kan vara, neutral. Litterära preferenser och personlig smak 
kan å andra sidan vara en förutsättning för utveckling av litterär kompetens. 

Litteraturförmedlarnas Iitterära smak och deras uppfattningar om brukarnas 
litterära smak har studerats av Jofrid Karner Smidt i avhandlingen Mellom elite 
og publikum (2002). Slutsatsen här är att bibliotekariernas litterära smak befin-
ner sig ”i mellom”, dvs. mellan det höga och det låga. Intervjuer visar att en 
grupp bibliotekarier mycket väl kan tänka sig att förmedla den klassiska och 
kvalificerade litteraturen – under förutsättning att bibliotekens målsättning går 
i denna riktning. Det innebär att man ställer sig positiv till att medverka till 
en förstärkning av låntagarnas litterära kompetens. En annan grupp menar 
att demokrati och jämlikhet gäller också litterära preferenser, vilket innebär 
en neutralisering av distinktionen i hög och låg litteratur. I denna kontext blir 
litterärt värde och kvalitet något relativt. Människor har olika smak – alla lika 
viktiga. tolkat på detta vis blir det korrekt att erkänna den breda smakens 
hegemoni i samklang med det ekonomiska fältets och marknadens synsätt. 
Bibliotekariernas föreställningar om låntagarnas preferenser anspelar tydligt på 
den breda, populära romanen, medan de själva anser sig ha en annan, rörligare 
smak än låntagarna. Samtidigt är man noga med att poängtera att detta inte 
ska tolkas som något moraliserande i sig, som någonting ’bättre’. Smak och 
preferenser uppfattas som likvärdiga. Karner Smidt konstaterar att en ideologisk 
jämförelse mellan efterfrågestyrning och folkbildning i den professionella för-
medlingen pekar på att efterfrågestyrningen dominerar. Men mot bakgrund av 
folkbibliotekens ideologiska förankring i det livslånga lärandet är det orimligt 
att låta marknadskrafterna vara vägledande för bibliotekens inköp av litteratur, 
menar hon. Litteraturförmedling har varit ett lågprioriterat verksamhetsområde 
på norska folkbibliotek. En central och ideologiskt färgad konklusion är att lit-
teraturkunskap och litteraturförmedling har förlorat terräng på folkbiblioteken 
på grund av den massiva prioriteringen av informationstekniken. Förhållandena 
i Sverige skiljer sig inte nämnvärt från de norska. 
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En senare undersökning ur professions- och utbildningsperspektiv (oterholm 
& tveit 2010) visar att spänningen mellan den efterfrågestyrda och upplevelse-
orienterade litteraturförmedlingen å den ena sidan och den kvalitetsinriktade 
å den andra har blivit alltmer märkbar. trots att samsyn råder beträffande lit-
teraturförmedlingens praktiska innehåll, så skiljer sig värderingarna kring litte-
raturförmedlingens grundsyn åt på ett sådant sätt att det inte längre går att tala 
om ett gemensamt strategiskt tänkande. resultatet av undersökningen visar att 
diskussionen om litteraturförmedlingens grundsyn och legitimering bör tas på 
högsta allvar på alla nivåer. Men medan frågan om grundsyn och legitimitet för 
bibliotekens litteraturförmedlingsarbete har gått i stå, så har bildningssynen på 
litteratur och kultur en självklar plats inom den alternativa och framgångsrika 
företeelse som Litteraturhuset i oslo utgör. En förklaring till den konkurrens 
biblioteken utsatts för kan, enligt Karner Smidt (2009), vara att det trots allt 
ligger en konflikt inbyggd i folkbibliotekets uppdrag att tillhandahålla något för 
alla och samtidigt vara kvalitetsorienterat. Denna konflikt behöver inte drabba 
det icke-kommunala Litteraturhuset.

Bibliotekens litteraturförmedling i framtiden
Frågan om inköp och förmedling av skönlitteratur har diskuterats under folk-
bibliotekens historia. Bibliotekens navigering mellan kvalitet och efterfrågan 
med ett alltför vagt kvalitetsbegrepp som riktmärke har varit besvärlig, inte 
minst i tider av nedskärningar. Däremot har kundorientering bemötts med po-
sitiva attityder från politiker och den breda allmänheten. Att den förmedlande 
uppgiften blivit alltmer besvärande vag och oklar för bibliotekarierna själva, 
framgår av Svensk Biblioteksförenings rapport Bibliotekarien och professionen 
(2008). Från 1980-talet och långt in på 2000-talet sjönk bokutlåningen med 23 
procent. även andelen nyförvärv av böcker har minskat drastiskt. Sänkt bok-
moms, deckarboom och förlagens breda satsning på pocketutgåvor är viktiga 
orsaksfaktorer, samtidigt som inköp och förmedling fått massiv konkurrens från 
internetanvändning. I framtiden kommer e-boksläsandet att öka.1 Hur allt detta 
kommer att samspela med läsförståelse och läsutveckling och därmed också för 
unga vuxnas personlighetsutveckling och omvärldsorientering är idag ifrågasatt.2 
E-boken kommer att förändra bokmarknaden och därmed även bibliotekens 
situation. Vilka effekter denna förändring kommer att få för ett litet språkom-

 1. Kungliga Bibliotekets biblioteksstatistik 2011 visar att e-boksutlåningen ökat dramatiskt. Uppgifterna ligger i 
linje med anglosaxiska trender, som bland annat visar att 21 procent i USA har läst en e-bok (http://libraries.
pewinternet.org/2012/04/04/the-rise-of-e-reading/).

 2. Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås, driver tillsam-
mans med Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet ett forskningsprojekt finansierat av 
Vetenskapsrådet inom ramen för programmet ”Människans behov och bruk av fiktion”. Projektet ”Fiktions-
läsningen i internetsamhället: litteraturläsningens betydelse för unga vuxnas personlighetsutveckling och 
omvärldsorientering” beräknas pågå 2011-2014. 
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råde som Sverige är en angelägenhet både för kulturpolitik och forskning. En 
annan viktig orsak till att uppmärksamma bibliotekens litteraturförmedlande 
ställning i framtiden är just användarnas behov och betydelsen av läskompetens 
i det demokratiska samhället. Enligt Nordicoms Mediebarometer 2010 uppgav 
totalt 25 procent att senast lästa bok var lånad på bibliotek. Särskilt viktiga är 
boklånen för barn och ungdom liksom för äldre och lågutbildade (Höglund 
2012, s. 72). Det innebär att biblioteken även i framtiden kommer att ha en 
viktig betydelse för ekonomiskt mindre bemedlade. 

En annan fråga är hur biblioteken ska förhålla sig till den massiva påtryck-
ning som uppstått genom deckarboom och pocketutgivning, samt genom den 
medialisering av författare och litteratur som krympt avståndet mellan kulturen 
och dokusåpasfären (Forslid & ohlsson 2011). oklarheter i förhållningssätt 
har satt spår i arbetet med litteraturförmedling, vilket framgår av Svensk Bib-
lioteksförenings rapport Läsfrämjande – förnyelse behövs! (2008). Kunskaper 
i metodutveckling och ekonomiskt stöd för läsfrämjande verksamhet även 
riktad till vuxna är några förslag som lämnats. Biblioteksföreningens (2009) 
s.k. Delfiundersökning, dvs. inventering av den svenska bibliotekariekårens 
behov av ny kunskap, visar att folkbiblioteken placerar området ”Effekter 
av läsfrämjande verksamhet” på fjärde plats av tio prioriterade forsknings-
områden. 

Vid sidan av Svensk Biblioteksförening har regionbiblioteken arbetat aktivt 
för att utveckla bibliotekariers litterära kompetens och att utveckla metoder i 
litteraturförmedling riktad till vuxna. Under en treårsperiod drev man med stöd 
av Statens kulturråd projektet Metodutveckling i skönlitterärt arbete, MUSA. 
Delvis samma initiativtagare bildade 2006 Nätverket för skönlitterärt arbete på 
bibliotek, NäFS. Nätverket samlar författare, litteraturkritiker, bibliotekarier och 
litteraturvetare för att på bred front fokusera och synliggöra den kvalitetsmässigt 
värdefulla skönlitteraturen på folkbiblioteken. tillsammans driver man frågor 
om utbildning och forskning om skönlitteraturens ställning på biblioteken, inte 
minst för att stärka bibliotekariernas litterära kompetens och för att motverka 
osäkerhet om målsättning, riktlinjer och direktiv om vad som är väsentligt i en 
kvalificerad litteraturförmedling idag. Biblioteken och dess litteraturförmed-
lande uppdrag kommer att ställas inför många nya problem och utmaningar 
i framtiden, vilket understryker vikten av att uppmärksamma det såväl i den 
kulturpolitiska debatten som i forskning och utbildning även i Sverige.3 
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