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Abstract: The purpose of this bachelor’s thesis has been to see in what 

way the relationship between the librarians’ views on the 

users, and their views on the librarian acting as an 

intermediary, impacts on the choice of reading and on the 

way in which activities are designed in direct literature 

mediation toward adult public library users. The investigation 

has been based on four semi-structured interviews. A 

qualitative content analysis has been conducted within a 

thematic framework based on Jofrid Karner Smidt’s 

mediation roles (1994) and Carl Gustav Johannsen’s user 

images (2009). The key findings are that the librarian most 

often acts in the capacity of authority or as a critic (Smidt, 

1994); however, in a process of personalisation and 

socialisation, in addition she takes the position as a normal 

being (Grøn & Balling, 2012; Smidt, 1994). Moreover, we 

have found that the librarians’ views on the user vary 

depending on whether the mediation is planned or 

spontaneous – from this follows that she designs the 

mediation either vertically/authoritatively or 

horizontally/collaboratively (Grøn & Balling, 2012). 

Following from previous research (Hansson, 2005; Schreiber, 

2006), we have, moreover, identified a new mediation role, 

i.e. the librarian as a social worker, and a new user image, i.e. 

the user as a normal being. 
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1 Inledning och bakgrund 

Frågan är i grunden om biblioteken ska ge folket det folket vill ha eller om det ska 

ge folket det folket inte visste att det ville ha. (Hansson, 2005, s. 25) 

 

Bibliotekarieyrket har ofta omtalats som en semiprofession (se till exempel Hodson & 

Sullivan, 2007). När Jofrid Karner Smidt i sin avhandling Mellom elite og publikum: 

Litterær smak og litteraturformidling blant bibliotekarer i norske folkebibliotek (2002) 

kallar bibliotekarieyrket för en “mellanprofession” åsyftar hon dock någonting annat. 

Bibliotekarien befinner sig, enligt Smidt (2002), i en position där hon varken tillhör 

”folket” eller litteratureliten, kulturkonsumenterna- eller producenterna, 

servicepersonalen eller akademikerna. Detta gör att det professionella förhållandet till 

litteraturen som det ingår i arbetsuppdraget att förmedla oundvikligen blir 

dubbelbottnat, och tvingar bibliotekarien att orientera och positionera sig jämte såväl så 

kallad fin- och populärkultur, som efterfrågansstyrning och kvalitetskriterier. 

 

Denna placering mellan vad som i vissa sammanhang kan betraktas som motpoler, 

begränsas dock inte till spännvidden mellan vad Smidt kallar för elit och publik (2002). 

Ytterligare en faktor som bör beaktas vad gäller bibliotekariens professionella roll i 

litteraturförmedlingsprocessen, är hur den nödvändiga kunskapsbasen för detta 

förmedlingsarbete förvärvas. I rapporten Synen på skönlitteratur för vuxna på svenska 

folkbibliotek (2015) kartlägger Maria Ehrenberg svenska folkbibliotekariers läsning. 

Hon konstaterar att mycket av den litteratur de förmedlar på arbetstid, utgår ifrån vad de 

läst privat, då den betalda inläsningstiden är i det närmaste obefintlig. Ehrenberg ser här 

ett potentiellt problem med bibliotekets demokratiska arbete (2015, s. 32); hur ska 

litteraturförmedlingen kunna rikta sig till alla, om den är beroende av en yrkesgrupps 

fritidsintressen? Även här framkommer hur bibliotekarieyrket kan ta sig uttryck som en 

“mellanprofession”, inte bara i spännvidden mellan folkligt och elitisktiskt, utan även 

mellan vad Åse Kristine Tevit i Innganger: Om lesing og litteraturformidling (2004) 

kallar för “[b]alansen mellan privata passioner och professionell kunskap” (2004, s. 82). 

 

Ännu en omdiskuterad balansgång i det litteraturförmedlande arbetet är den rörande 

fokus på användaren respektive samlingen. I artikeln Bibliotekaren som 

litteraturfomidler (1994) skriver Smidt om hur bibliotekarien, förutom att förhålla sig 

kritisk till sin egen litterära smak (1994, s. 8), och vara medveten om de kulturella 

faktorer som påverkar hur någon kan tänkas uppleva en text, dessutom måste ta hänsyn 

till vad hon kallar för användarens individualpsykologiska sida (1994, s. 7). Ett kritiskt 

förhållningssätt kan alltså i förmedlingsprocessen anses nödvändigt både i förhållande 

till kunskapen om böckerna och de kulturella faktorerna, och i kommunikationen med 

användaren rörande lyhördhet för dennes tidigare erfarenheter av livet i sin helhet 

(Smidt 1994; Tveit, 2004; Ridderstrøm, Skjerdingstad & Vold 2016). 

 

I denna spännvidd mellan elit och publik har vi, liksom Smidt (1994; 2002) valt att rikta 

vår uppmärksamhet mot det sistnämnda. Precis som bibliotekariens 

litteraturförmedlande roll omskapats med hänsyn till samhälleliga förändringar och 

policys, har synen på biblioteksanvändaren skiftat (se till exempel Hansson 2005; 

Johannsen 2009). En rad samverkande, och emellanåt konflikterande, bilder av 
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biblioteksanvändaren existerar idag i samspel med de olika förmedlarroller som 

“mellanprofessionens” placering inom kulturfältet frambringat.  

 

För att bredda såväl den teoretiska medvetenheten kring vad som förmedlas, hur det 

förmedlas, och varför det förmedlas som förutsättningarna för att praktiskt kunna arbeta 

utifrån den kritiska självgranskning som måste anses nödvändig med de komplexa 

förutsättningar som föreligger litteraturförmedlingsarbetet, vill vi i denna studie närma 

oss en förståelse av förmedlarroller och användarbilder i den direkta 

litteraturförmedlingsprocessen.
1
Vi tror att den förmedlarroll bibliotekarien väljer att inta 

åtminstone delvis bottnar i hur hon betraktar sitt uppdrag gentemot användaren och 

dennes antagna behov. Relationen mellan litteraturförmedlande roller och 

användarbilder borde därför kunna betraktas som avhängiga såväl varandra som den 

position och det uppdrag biblioteket har i samhället (se exempelvis Hansson, 2005; 

Johannsen, 2009). I denna studie ämnar vi uppnå djupare kunskap kring denna relation. 

 

1.1 Problemformulering 

Utifrån skisseringen ovan av de, emellanåt samverkande och emellanåt 

motsatssträvande, poler som bibliotekarien befinner sig emellan och måste förhålla sig 

till, blir det intressant att undersöka vilka roller som kan tänkas intas gentemot 

användarna i litteraturförmedlingsprocessen. Frågor som väcks är hur bibliotekarien 

betraktar sin egen litteraturförmedlande funktion, och utifrån denna väljer att utforma 

arbetet med direkt litteraturförmedling, samt hur hennes syn på användaren spelar in. 

Beroende på hur bibliotekarien uppfattar bibliotekets och sitt eget uppdrag kommer 

valet av litteratur, och förmedlingen av denna, sannolikt ta sig olika uttryck. 

 

Tidigare studier inom litteraturförmedlingsfältet har i hög grad fokuserat på bilden av 

användaren, och av bibliotekarien som förmedlare, i förhållande till bibliotekets 

formella litteraturförmedlingsmål, betraktat genom institutionella, politiska och 

policybaserade glasögon. En hel del finns även skrivet om hur praktiska 

litteraturförmedlingssituationer rent konkret tar sig uttryck. Det vi önskar bidra med är 

att, genom att fokusera på relationen mellan olika användarbilder och förmedlarroller, 

nå en djupare förståelse kring varför det direkta litteraturförmedlingsarbetet tar sig de 

uttryck det gör. Det är en kunskapslucka som är angelägen att fylla, för att såväl det 

praktiska som det teoretiska arbetet med litteraturförmedling ska kunna utvecklas. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att nå fördjupad kunskap om hur bibliotekariens syn på 

användaren och den egna förmedlarrollen förhåller sig till varandra, samt hur detta 

speglas i utformningen av direkt litteraturförmedling riktad mot vuxna 

folkbiblioteksanvändare. 

                                                 
1
 I Med läsning som mål utgiven av Statens Kulturråd görs det skillnad på direkt och indirekt 

litteraturförmedling. Medan den indirekta litteraturförmedlingen handlar om ämnesuppställningar, 

skyltning, litteraturlistor och lästips på nätet handlar den direkta litteraturförmedlingen om samtalet 

mellan låntagare och bibliotekarien och muntliga presentationer som till exempel bokprat. I vår studie har 

vi valt att fokusera på den direkta litteraturförmedlingen. 
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 1.3 Forskningsfrågor 

Syftet kommer att operationaliseras genom två forskningsfrågor behandlande 

förmedlarrollen och synen på användaren i förhållande till varandra och 

litteraturförmedlingsprocessen. Genom att utforska hur förmedlarroller och 

användarbilder tar sig uttryck i de val av litteratur som bibliotekarien gör, samt hur hon 

väljer att lägga upp de aktiviteter som ingår i arbetet med direkt litteraturförmedling, 

ämnar vi komma åt de uttryck relationen mellan nämnda roller och bilder kan ta sig. 

Hur förhåller sig bibliotekariens syn på användaren och den egna förmedlarrollen till 

valet av litteratur i direkta förmedlingssituationer? 

 

Hur samspelar bibliotekariens syn på användaren och den egna förmedlarrollen med 

utformningen av och arbetet med direkt litteraturförmedling? 

 

2 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

Vi har delat upp litteraturgenomgång och tidigare forskning i tre delar. Kapitlet om 

litteraturförmedling tar upp frågorna, hur, vad och varför, vi går också in på vad direkt 

litteraturförmedling är och på vad litteraturförmedlande aktiviteter kan vara. I kapitlet 

om synen på användaren ger vi en kort bakgrund om synen på folkbiblioteksanvändaren 

i historisk belysning samt tar upp kosekvenser av olika perspektiv och synsätt. Slutligen 

i kapitlet om litteraturförmedlaren ges en historisk översikt av vilka olika 

förmedlarroller folkbibliotekarier intagit och tillskrivits, samt hur dessa förhåller sig till 

faktorer som efterfrågestyrning och kvalitet, och professionell kompetens respektive 

privat litteraturintresse. 

 

2.1  Litteraturförmedling 

Helge Ridderstrøm, Kjell Ivar Skjerdingstad och Tonje Vold (2016) skriver i 

Kulturformidlingens hva, hvordan og hvorfor om tre frågor att ställa i olika 

förmedlingsprojekt. Vem ska detta göras för och av vem är också viktigt att fråga sig 

(Ridderstrøm, Skjerdingstad & Vold 2016, s. 15). Frågan vad handlar om vilka aspekter 

av det som förmedlas som synliggörs. Det som synliggörs gör det på bekostnad av något 

annat. Här sker en politisk och etisk urvalsprocess. Frågan hur handlar om anpassning 

av det som förmedlas, så att det känns relevant för mottagaren. Det går att anpassa på en 

mängd olika sätt, författarna tar upp bland annat anpassning genom tema, stämning eller 

samhällsproblem. Frågan varför handlar om reflektion kring det egna förmedlandet och 

om förmedlaren som maktutövare. Det handlar om att vara medveten om det egna 

maktutövandet och vad som ligger till grund för prioriteringarna kring det som 

förmedlas (Ridderstrøm, Skjerdingstad & Vold 2016, s. 28-33).  

 

Litteraturförmedling är inte helt enkelt, det finns en hel del dilemman. Biblioteken ska 

präglas av allsidighet, medierna som köps in ska ha bredd och inte ta politisk, religiös 

eller moralisk hänsyn, en grundpelare i bibliotekstraditionen menar Jens Thorhauge i 

Luk op for skønlitteraturen (1989). Samtidigt menar han att när det gäller 

litteraturförmedling kan detta krav göra bibliotekarierna överdrivet neutrala.  Rädslan 
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att pracka på användarna sina åsikter kan göra att man som bibliotekarie väljer att bara 

göra böckerna tillgängliga i hyllan. Men detta är enligt Thorhauge ett dåligt sätt att 

förmedla litteratur på; skönlitteraturens väsen är allt annat än neutralt, och därför går det 

inte att förmedla skönlitteratur på ett neutralt sätt. Det är dock fortfarande viktigt med 

allsidighet och att låta många olika uttryck och åsikter komma fram. En kvalitetspräglad 

förmedling handlar om att använda sig av den kunskap som biblioteken har om sina 

användares livssituationer, och sedan förmedla utifrån det (Thorhauge 1989, s. 109-

110). 

 

Thorhauge omnämns i många uppsatser som berör litteraturförmedling, det kan bero på 

att dessa frågor fortfarande är aktuella, trots att texten skrevs för 27 år sen. Dilemmat 

återstår fortfarande till viss del. Mycket tyder på att utvecklingen går åt det håll 

Thorhauge förespråkade år 1989 (se vidare tidigare forskning om förmedlarrollen). 

Bilden av den försiktiga bibliotekaren som inte vill tvinga på användarna sina åsikter 

och förhålla sig så neutral som möjligt stämmer inte överens med den utåtriktade 

bibliotekarien i upplevelsesamhället, som förmedlar sina personliga läsupplevelser på 

ett allt annat än neutralt sätt. 

 

I Litteraturformidling og bibliotekaren som faglig - personlig formidlingsautoritet 

menar Rasmus Grøn och Gitte Balling (2012) att idealet i litteraturförmedling har blivit 

kommunikation av den personliga läsupplevelsen med bakgrund av det dominerande 

upplevelsesamhället. I den omfattande danska enkätundersökning som artikeln bygger 

på visar det sig att det i högre grad fokuseras på aktiviteten, dialogen och det sociala 

eventet än på den litteratur som förmedlas. Detta med målet att tillfredsställa 

användarens behov (Grøn och Balling 2012, s.56). 

 

2.1.1 Direkt litteraturförmedling 

Tveits Innganger: om lesning og litteraturformidling (2004) är lite av en klassiker i 

litteraturförmedlingssammanhang, som både studenter och forskare gärna hänvisar till. 

Tveit berör det mesta inom området, och hon skriver både om praktiska råd, som till 

exempel hur man lyckas med ett bokprat, och större frågor som att definiera 

kulturbegreppet, eller att förklara vilka aktörer och intressen det finns på 

bokmarknaden. 

 

Bokprat är en vanligt förekommande form av direkt litteraturförmedling på 

folkbibliotek, så därför anser vi att det är viktigt att ägna lite extra intresse fåt detta för 

att få en bakgrund. Att ha bokprat är ett sätt att få nya och gamla böcker att nå nya 

läsare menar Tveit. Genom att fokusera på andra böcker än de som låntagarna redan 

känner till från bästsäljarlistorna, blir det också cirkulation av beståndet och avlastar 

vänteslistorna på de populäraste böckerna. 

 

Många bibliotekarier tycker att bokprat är roligt, men det kan också uppfattas 

skrämmande och obekvämt att prata inför en grupp. Det är inte alltid så enkelt att fånga 

människors intresse, och det är mycket att tänka på som tillexempel röstläge, 

kroppsspråk och konsten att kunna bjuda på sig själv (Tveit 2004, s. 79). 
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Grøn och Balling (2012) anser att bokprat kännetecknas av en intern karaktär; till 

skillnad från arrangemang som till exempel författarbesök, är det bibliotekarierna själva 

som planerar och håller i arrangemanget. De menar att bokprat i högre grad prioriteras 

på biblioteken och att det gör att bibliotekarierna kliver in i rollen som litterär auktoritet, 

en roll som förut varit förbehållen andra i det litterära kretsloppet, som kritiker och 

forskare (Grøn och Balling 2012, s. 55). Den interna karaktär som bokprat har gör att 

dessa blir extra intressanta för vår studie, då en sak vi vill undersöka är bibliotekariens 

syn på sin egen förmedlarroll, och att detta blir tydligt eftersom bokprat är något som 

bibliotekarien själv planerar och utför. 

 

Tveit tar upp olika anledningar att vara med i en bokcirkel. Vissa användare är där för 

att skaffa sig kunskap om litteraturen, medan det sociala är det mest framträdande i 

andra grupper. Det kan bli väldigt intressant att samtala om litteraturen, särskilt när 

människor upplever en och samma text helt olika. Att diskutera litteratur kan bli väldigt 

personligt, vilket kan göra att medlemmarna i en bokcirkel lär känna varandra bättre. 

Andra effekter som visat sig av bokcirklar är att deltagarna läser mer uppmärksamt för 

att sedan kunna diskutera med varandra. Läsningen prioriteras då deltagarna känner 

lojalitet mot resten av gruppen och är ett sätt att vidga sin litterära kunskap på genom att 

inte bara läsa sådant de själva har valt (Tveit 2004, s. 111). 

 

Bokcirkelns plats på folkbiblioteken är beroende av resurser, kompetenser och lokala 

prioriteringar, men också av bibliotekariernas hållning till folkbildning, skriver Niels D. 

Lund i Skønlitterære læsekredse - mellom livsverden, marked og folkebibliotek (2006). 

Han tar upp folkbibliotekets tre grader av involvering. Den första graden är att passivt 

införskaffa det som efterfrågas. Den andra graden är mer utbyggd, här organiserar 

biblioteken möten och står för lokalerna, hjälper till med rådgivning och förser 

bokcirkeln med färdiga bokset. Vid sista graden av involvering utformar bibliotekarien 

läsecirkeln efter olika teman eller litteraturhistoria, och man närmar sig studiecirkelns 

klassiska form (Lund 2006, s.116). 

 

Grøn och Balling (2012) tar också upp bokcirklar, en aktivitet som placerar sig tydligt i 

litteraturförmedlingen som en social aktivitet. I ett folkbiblioteksperspektiv intresserar 

de sig för rollfördelningen i bokcirklar och litteraturkaféer, eftersom de menar att 

gränserna mellan användare och bibliotekarier suddas ut. Rollfördelningen mellan 

användare och bibliotekarie blir flytande då inte bara bibliotekarien utan även 

användaren rekommenderar böcker till andra användare och till bibliotekarien (Grøn & 

Balling 2012, s. 56). 

2.2 Synen på användaren 

Synen på biblioteksanvändaren har varierat genom tiderna, och det finns inget entydigt 

svar på vilken användarens roll är, eller vad biblioteket ska vara för användaren. Vi vill 

undersöka hur bibliotekarierna i vår studie ser på användarna. Det finns det en mängd 

forskning på området, och vi har valt ut det vi ansett vara mest relevant för vår egen 

undersökning. Vi märker att många teman går igen, men att det också råder en viss 

konflikt kring frågan om synen på användaren. 
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2.2.1 Synen på folkbiblioteksanvändaren i historisk belysning 

I Bibliotekarprofessionen siden 1960’erne tar Trine Schreiber upp intresset som väcktes 

för användargruppernas olikhet och varierande behov på 1970-talet. (Schreiber, 2006). 

Många bibliotekarier kritiserade de etablerade kultur- och kunskapsnormerna. Ett ideal 

var att söka upp användarna utanför biblioteksmiljön; en slags ”socialarbetaridentitet” 

(Hansson 2005; Schreiber 2006) där man ville arbeta med målinriktad förmedling för att 

kunna uppfylla medborgarnas olika behov. Det primära skulle inte vara beståndet, utan 

användarnas behov. Många bibliotekarier hade hållningen att medborgare inte bara hade 

rätt till fri kultur och kunskap, utan även att alla skulle få vara med och definiera vad 

kultur och kunskap var för något. Målsättningen var att biblioteket skulle vara med och 

bygga välfärdsstaten. På 1980-talet var det också fokus på användarnas behov, men med 

individualisering på dagordningen, och i en ekonomi som byggde på tillgång och 

efterfrågan (Schreiber 2006, s. 29). 

 

Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen (2006) tar i Bibliotekets 

brugare: fra klienter till forandringsagenter upp olika idealtyper av 

biblioteksanvändaren: borgaren, klienten och kunden. Dessa idealtyper ska förstås som 

en spegling av verkligheten, men dessa kategorier går inte att hitta i den rena form som 

finns i en modell. Med hjälp av denna modell vill författarna förstå och förklara olika 

syner på användaren och hur dessa skiftat tillsammans med samhälleliga förändringar.  

 

Idealtypen medborgare har rättigheter som rösträtt, men också en plikt att delta i 

samhällslivet. Klienten är knuten till välfärdsstatens utveckling, här är också fokus på 

individens rättigheter, men istället för dialog är det experten som bestämmer vad som är 

bra för klienten. Kunden som idealtyp har sitt ursprung i utvecklingen av den nya 

marknaden där kunden vet bäst (Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2006, s. 42-43).  

 

Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen (2006) menar att nutidens biblioteksanvändare 

hamnar mellan kund och likvärdig medborgare. Exempel som att dra in användare med 

andra förstaspråk än danska för att köpa in böcker på andra språk, låta unga 

få inflytande på inköp av hiphop och låta litteraturintresserade bidra till 

litteratursiden.dk gör användarna till förändringsagenter. De olika exemplen på att 

involvera användarna menar författarna är medborgarrollen omsatt till praktik, där 

denna inte bara blir ett flyktigt ideal (Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen, 2006, s. 

55). 

 

Carl Gustav Johannsen (2009) har använts sig av Åsa Hedemark och Jenny Hedmans 

studie Vad sägs om användare?: folkbibliotekens användardiskurser i tre 

bibliotekstidskrifter (2002), som vi kommer ta upp i nästa stycke, och framförallt 

Jochumsen & Hvenegaard Rasmussens (2006) idéer, när har gjort en översikt i 

Folkebibliotekernes brugerbilleder: fire forestillinger om brugeren. De olika 

brukarbilderna, eller användarbilderna som han presenterar är användaren som 

samhällsmedborgare, användaren som omedveten om sina informationsbehov
2
 

användaren som kund och användaren som kreativ partner. Johanssen beskriver att 

                                                 
2
 Johannsen (2009) använder sig ursprungligen av benämningen ”offer”, men då detta inte säger så 

mycket om i vilket hänseende användaren betraktats som ett offer, eller för vad, har vi valt att använda 

benämningen ”omedveten om sina informationsbehov”. 
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föreställningen om användaren som kreativ partner är relativt ny och det inte bara är 

bibliotek som utvecklar och formar verksamheten efter detta ideal, utan också många 

andra kulturinstitutioner. Vi har valt att använda oss av dessa användarbilder som 

teoretisk ram. 

 

2.2.2 Skilda perspektiv, konsekvenser av olika synsätt 

I uppsatsen Vad sägs om användare (2002) har Jenny Hedman och Åsa Hedemark gjort 

en diskursanalys, där de undersökt hur biblioteksanvändare omnämns i tre 

bibliotekstidskrifter. Det de har tittat på är hur användare benämns, hur användare 

kategoriseras i olika grupper och vilka olika teman och diskurser som återkommer. 

 

Författarna till uppsatsen är kritiska till att kategorisera människor efter ålder, kön, 

utbildningsnivå och benämningar som stökiga ungdomar med mera. De menar att den 

närmast stereotypa synen på användarna som kommer fram i undersökningen, i 

förlängningen gör att användarna behandlas olika beroende på de färdiga föreställningar 

som bibliotekarierna har om vilken kategori användarna tillhör. Istället bör fokus ligga 

på användarens egna upplevda behov, det är det som bör ange ramen för en 

användargrupp. (Hedman & Hedemark 2002, s. 50-51) 

 

Hedman och Hedemark (2002) tar upp vilka konsekvenser de olika synsätten innebär. 

Synen på användaren som medborgare hör ihop med en folkbildningsdiskurs. På ett 

retoriskt plan används ordet medborgare och uppdragsgivare, medan de i artiklar som 

handlar om praktiken benämns som ”folk”, en grupp som är förknippad med olika 

problem. Positiva konsekvenserav den här synen på användare blir för biblioteket dels 

det sociala ansvaret, dels rättvisetanken och dels hög kvalitet på samlingen. Men det 

finns också negativa sidor som att omyndighetsförklara användaren, brist på självkritik 

från bibliotekariernas sida och omedveten censur. 

 

Användare som i olika grad är i behov av hjälp kopplas samman med den pedagogiska 

diskursen. Här blir de positiva konsekvenserna att bibliotekarien arbetar med att främja 

lärande och öka tillgängligheten. De negativa konsekvenserna är att det lätt blir för 

mycket av nyttoaspekten och att användarens integritet blir äventyrad. Användaren kan 

också ses som kund eller konsument i en marknadsekonomisk diskurs. Med det här 

synsättet blir användaren myndighetsförklarad, och samlingarna efterfrågestyrda, vilket 

kan ses som positivt. De negativa konsekvenserna är ett bristande socialt ansvar och att 

samlingarna blir utarmade (Hedman & Hedemark 2002, s. 53). 

 

Eftersom vår studie handlar om litteraturförmedlande aktiviteter tyckte vi att Michael 

Linde Larsens artikel Biblioteket bogen og brugaren (2012) är intressant eftersom den 

tar upp användaren som läsare. Larsen menar att det på senare år även skett en 

förändring på danska folkbibliotek. Förändringen är att biblioteken vill sätta läsaren och 

läsarens egna läsupplevelser i centrum, istället för att på traditionellt vis sätta författare 

och verk i centrum. På det här sättet vill man att användarna ska vara delaktiga i 

förmedlingen och fokus ska ligga på den personliga läsupplevelsen. Det är glädjen i att 

läsa som ska stimuleras, och det är bibliotekariens roll att stötta och uppmuntra 

användaren; inte att försöka utbilda, för det kan resultera i minskad läslust. Detta menar 

Larsen kräver att litteraturförmedlare utvecklar nya modeller, där man sätter läsaren i 
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centrum. Larsen menar att bibliotekariernas främsta uppgift i framtiden kommer att 

handla om att möta läsaren, och både på nätet och i det fysiska rummet sätta läsarens 

upplevelse i centrum. Det är viktigt att bibliotekarien möter besökaren i ögonhöjd, och 

att genom att ta utgångspunkt i sin egen läsupplevelse skapa identifikationsmöjlighet för 

användaren för att öppna upp för att skapa en personlig relation till läsaren (Larsen 

2012, s. 91). 

 

Någon som har en annan infallsvinkel på användaren än Larsen är Joacim Hansson. I 

essän Användare, varför då? (2012) menar Hansson att fokus på användaren är 

missriktat. För hundra år sedan var biblioteket en plats som fanns för medborgarna att 

kritiskt och självständigt tillskansa sig den bildning de ansåg sig behöva för att kunna 

vara aktiva i den demokratiska processen. Dagens syn på användaren som kund, och där 

biblioteken ska ge ”användarna vad de vill ha”, gör att bibliotekens samhällsroll 

ifrågasätts oftare. Hansson menar att bibliotekens uppdrag borde vara att bidra till ett 

demokratiskt samhälle, inte att tillfredsställa konsumenter med enkel underhållning 

(2012, s. 163-165). 

 

2.3 Förmedlarrollen  

2.3.1 Från kultur- till upplevelseförmedling  

En hel del forskning har bedrivits kring hur bibliotekarier, utifrån hur de betraktar 

bibliotekets litteraturförmedlande uppdrag, och inte minst sin egen förmedlarroll, 

utformar arbetet med direkt litteraturförmedling (Grøn & Balling 2012; Kann-

Christensen & Balling 2011; Hansson 2005; Smidt 2002).  

 

I sin essä inom ramen för Nationellt program för folkbildningsforskning (2005) 

skisserar Hansson den samhällsutveckling och de politiska initiativ och policys som 

under de senaste hundra åren satt ramen för den svenska folkbiblioteksverksamheten. 

Mycket av det Hansson berör i sin studie knyter an till det vi vill nå djupare kunskap om 

i vår studie; bibliotekariens syn på sin egen förmedlarroll, och uppfattningen om 

användaren och dennes antagna behov. Hansson beskriver hur bibliotekariens 

litteraturförmedlande roll förändrats i och med utvecklingen från ett industri- till ett 

kunskapssamhälle. Det svenska folkbiblioteksväsendet har rört sig ifrån en folkbildande 

och auktoritär, via en kvalitetssäkrande och kommersiellt motverkande, till en mer 

flerdelad roll (Hansson 2005). I och med bibliotekets placering mitt emellan en 

folkbildande och en mer formellt utbildningsanknuten funktion menar Hansson att 

bibliotekarierollen nu är mer flerdelad i relation till olika uppdrag än tidigare (2005, 

s.22). Här finns en tydlig uppdelning mellan de kultur- och informationsförmedlande 

rollerna, samtidigt som de förenas i bibliotekets uppdrag i den “civila” sektorn och 

bibliotekets roll som socialcentrum (Hansson 2005, s. 30-31); en roll till vilken vi 

kommer att få anledning att återknyta i studiens avslutande kapitel. 

 

Hansson berör hur folkbiblioteket nu även får agera som verktyg för ekonomisk tillväxt. 

Detta, konstaterar Hansson, är en utveckling som går stick i stäv med den inkluderande 

förmedlarroll som sedan länge varit tonsättande för biblioteken. Han menar att 
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bibliotekens verksamheter är för komplexa för att gå hand i hand med ekonomisk 

rationalitet, snabbhet och enkelhet (Hansson 2005, s.42-43).  

 

Nanna-Kann Christensen och Gitte Balling (2011), som i sin studie Literature 

promotion in Public Libraries söker finna konsensus kring antaget konflikterande 

parametrar påverkande litteraturförmedling skriver dock att en ekonomisk rationalitet i 

linje med New Public Management
3
 på många sätt kan sägas överensstämma med 

bibliotekens litteraturförmedlande uppdrag och bibliotekariens förmedlaridentitet. De 

bildande, upplysande och kulturförmedlande värden som kan sägas vara centrala för 

bibliotekarieprofessionen och förmedlarrollen, konflikterar inte i sig varken med NPM-

faktorer som effektivisering eller kontinuerlig verksamhetsutveckling. Tvärtom kan 

detta gynna aspekter som anses viktiga i litteraturförmedlande sammanhang, till 

exempel att synliggöra biblioteket utåt och att locka fler användare till 

programverksamheten (Kann-Christensen & Balling 107-109). 

 

Tidigare avsnitt i denna studie har behandlat hur användaren i och med ett ökat 

marknadsfokus kommit att betraktas allt mer som en kund. Resultatet av detta blir enligt 

Grøn och Balling (2012) att större fokus läggs på ett personliggörande av såväl den 

litteratur som förmedlas som sätten den förmedlas på. Bibliotekariens roll kan i och med 

detta anses ha övergått ifrån en kulturförmedlande till en upplevelseförmedlande 

identitet (Grøn och Balling 2012, s.54). Oavsett om implementeringen av NPM-logiken 

går i strid med de litteraturförmedlande strategierna eller inte, kan detta, i samband med 

en ökad upplevelseorientering, alltså sägas påverka hur bibliotekarien uppfattar och 

utövar den egna förmedlarrollern; någonting som blir högst relevant för oss då detta 

utgör kärnan i studiens syfte. 

 

 

2.3.2 Auktoritära och kollaborativa kvalitetsdefinitioner  

Förutom att sammanhänga med bibliotekariens aktiva arbete med ett personliggörande 

och socialiserande av litteraturförmedlandet i sig, går förskjutningen ifrån en kultur- till 

en upplevelseförmedling alltså att koppla till större samhälleliga och organisatoriska 

faktorer som New Public Management-reformer. Förutom att påverka hur bibliotekarien 

betraktar sin förmedlarroll leder detta oundvikligen till behov av hänsynstagande till 

mätbara prestationer, då NPM-logiken utgår ifrån konkurrensen som redskap i strävan 

efter en förbättrad servicekvalitet Följande denna logik blir biblioteket en aktör på en 

marknad, och användaren blir, som fastslaget ovan, att betrakta som dess kund. Detta i 

kombination med en förändrad inställning till den egna förmedlarrollen kommer 

oundvikligen att påverka bibliotekariernas utformning av den direkta 

litteraturförmedlingen. Ett högt antal deltagare och, deras nöjdhet betraktat genom 

kvantitativt tillämpbara parametrar, blir ett mål i sig då det legitimerar bibliotekets 

fortsatta existens (Kann-Christensen & Balling 2011, s. 108-109).  

 

                                                 
3
 I Nationalencyklopedien förklaras begreppet New Public Management som ett “samlingsbegrepp för 

organisatoriska och styrningsrelaterade reformer inom den offentliga sektorn, ofta inspirerade av det 

privata näringslivet”. 
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Med ett ökat fokus på det individuella och subjektiva i förmedlingen, blir även 

kvalitetsdiskussionen subjektiv, på ett vis som kan föranleda att denna förankras i 

enskilda läsupplevelser snarare än i en textbaserad diskussion (Grøn & Balling 2012, 

s.59). Nyckeltermen är just upplevelse; Kann-Christensen och Balling (2011) 

problematiserar exempelvis hur det i riktlinjerna för det litteraturförmedlande arbetet på 

danska folkbibliotek skrivs fram att det, parallellt med bibliotekens kvalitetsfokus, bör 

finnas ett tydligt användarfokus, och att det kan finnas många vägar till “positiva 

läsupplevelser” (s.107) som inte bör dikteras av en auktoritär förmedlare.  

 

Ofta omtalas kvalitet och efterfrågestyrning som motpoler, men den diskussion som vi 

kunnat urskilja i tidigare forskning och litteratur tycks snarare uppehålla sig kring vad 

som definieras som kvalitet, och vem som definierar detta, än huruvida kvalitet är 

någonting som biblioteken ska uppehålla sig vid eller inte. Det personliggörande av 

litteraturförmedlingen som sker genom ett ökat fokus på bibliotekariens förmåga att 

förmedla personliga läsupplevelser, och den socialisering av förmedlingen som tar sig 

uttryck genom att användarna kan betraktas som likvärdiga och aktiva förmedlare av 

sådana upplevelser (Grøn och Balling, 2012) ligger visserligen i skarp kontrast mot den 

kvalitets- och moralsäkrande grindväktarroll som Hansson (2005) skriver att 

bibliotekarien tidigare innehade. Men, menar Grøn och Balling (2012), rör det sig inte 

snarare om en omdefiniering av smakbegreppet ifrån en vertikal auktoritär till en 

horisontal kollaborativ förmedlingsförståelse, än om ett nedläggande av 

kvalitetsdiskussionen? Om så är fallet, kanske såväl användarens efterfrågestyrning, 

som bibliotekariens institutionella kvalitetsexpertis, kan mötas i rollen av bibliotekarien 

som kritiker och litteraturkännare; en roll kartlagd av Smidt i artikeln Bibliotekaren 

som litteraturformidler (1994) till vilken vi återkommer i studiens teori och 

analyskategorier. 

 

2.3.3 Professionellt och privat - litteraturkännedom beroende av 
gratisarbete  

“Svenska folkbibliotekarier är ett läsande släkte” konstaterar Ehrenberg i rapporten 

Synen på skönlitteratur för vuxna på svenska folkbibliotek (2015, s.29) som utförts på 

uppdrag av Region Halland. I samma rapport skriver Magnus Persson att 

skönlitteraturen betraktas som en självklar del av bibliotekariens professionella identitet 

(2015, s.10). Initialt kan dessa båda utsagor betraktas som kongeniala. Vid en fortsatt 

läsning av resultaten som ligger till grund för Ehrenbergs citat framträder dock en 

tämligen komplex relation mellan folkbibliotekariers läsande och deras professionella 

förhållningssätt till skönlitteratur. Att bibliotekariens förmedlarroll gått ifrån att 

eftersträva neutralitet till en personlighetsinvestering i förmedlandet behöver inte 

nödvändigtvis enbart sammanhänga med betraktandet av användaren som kund vilket 

berörts i föregående stycke. Det kan även handla om när och var bibliotekarierna läser 

in litteraturen som ligger till grund för deras litterära expertis.  

 

I Ehrenbergs studie kartläggs svenska folkbibliotekariers läsvanor och -preferenser, och 

hur dessa sammanhänger med vilken litteratur de förmedlar på biblioteken. Ehrenberg 

finner en hög överensstämmelse mellan den litteratur som bibliotekarierna läser för 

nöjes skull, och den som de använder som bas i sitt litteraturförmedlande arbete. Denna 

överensstämmelse ses som föga förvånande, då bibliotekarierna i snitt tycks ha ungefär 
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en timmes betald lästid per vecka, vilket med den belästhet som är nödvändig för deras 

arbetsuppgifter innebär att de i “de flesta fall [läser] gratis åt sina arbetsgivare på 

fritiden” (Ehrenberg 2015, s. 31). 

 

Här framkommer en förskjutning ifrån en roll som kritiker och litteraturkännare som 

självklar grund för professionsidentiteten (Hansson 2005), mot en förmedlarroll 

avhängig privata litteraturintressen (Ehrenberg 2015). Denna bild överensstämmer väl 

med den utveckling av litteraturförmedlingsarbetet med ett starkt fokus på 

bibliotekariens förmedlande av sina egna upplevelser och intressen som yrkesverktyg 

som även Grøn och Balling (2012, s.59) skisserar. 

 

Trots att förmedlarrollens fokus- och kvalitetsskifte ifrån auktoritärt till kollaborativt 

kan fungera positivt i definitionen av smakbegreppet, och i förlängningen bidra till en 

ökad demokratisering av den direkta litteraturförmedlingen, blir det viktigt att ställa sig 

frågan vari bibliotekariens professionalitet i förmedlingsprocessen egentligen ligger 

(Grøn och Balling, 2012, s. 58). Detta är en fråga inte så mycket behandlande 

bibliotekariens förmåga att fungera som litteraturförmedlare, utan snarare om vad som 

särskiljer henne ifrån andra förmedlare av litteratur, när personlig upplevelseorientering 

snarare än institutionell expertis blir grunden för förmedlingsarbetet. I koppling till våra 

forskningsfrågor rörande hur bibliotekarien, utifrån synen på sina egna och användarens 

roller, förhåller sig till arbetet med direkt litteraturförmedling, framstår dessa teman inte 

bara som relevanta, utan direkt avgörande, för vår egen studie och dennas resultat. 

3 Teori och analyskategorier 

Såväl Johannsens (2009) som Smidts (1994) modeller är välanvända och -citerade inom 

B&I-området. Såvitt vi kunnat se har de dock inte i någon tidigare studie använts som 

varandra kompletterande teoretiska ramar. Måhända sammanhänger det med de 

vetenskapliga sammanhang i vilka de främst förekommit. Medan Smidts 

förmedlarroller främst använts för att utforska hur bibliotekarier på ett praktiskt plan 

arbetar litteraturförmedlande (exempelvis Andersson & Rindälv, 2012; Öhman, 2015) 

har Johannsens användarbilder främst förekommit i studier som ur ett institutionellt, 

organisatoriskt och policybaserat perspektiv kartlagt hur biblioteksanvändare betraktats 

(exempelvis Kann-Christensen & Balling, 2011; Kann-Rasmussen & Balling, 2015; 

Eriksson, Michnik & Nordeborg, 2013). Att det är i sådana sammanhang de olika 

rollerna och bilderna använts faller sig naturligt när teoriernas utformning närmare 

betraktas. Medan Smidt, utifrån ett undersökande perspektiv framhåller olika 

möjligheter för hur det direkta litteraturförmedlingsarbetet skulle kunna utföras, gör 

Johannsen snarare en skarpt kritisk analys av hur användarna historiskt betraktas av 

folkbibliotek och -bibliotekarier. Denna differens i de respektive analyskategoriernas 

utformning och ursprung bör extra tydligt framhållas när de används som ett 

komplement till varandra. Under respektive delkapitel följer mer detaljerade 

redogörelser för de respektive artiklarnas innehåll och empiriska grund. 
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3.1 Fyra användarbilder  

Johannsens artikel Folkbibliotekernes brugerbilleder - fire forestillinger om brugeren 

(2009), ursprungligen publicerad i Dansk Biblioteksforskning, består i en analys av hur 

användaren betraktats av och inom bibliotekssektorn sedan år 1960. Johannsen tar 

avstamp i studier behandlande bibliotekets organisatoriska utveckling, avhängig 

samhälleliga och ekonomiska omvärldsförhållanden, och hur folkbiblioteksanvändaren 

betraktats parallellt med denna. Johannsen hänvisar bland annat till biblioteks-, 

informations- och organisationsforskning utförd av Castells, Hedemark, Hedman, 

Sundin, Jochumsen, Rasmussen, Kann-Christensen och Scott (Johannsen, 2009, s.16), 

men understryker samtidigt att den tidslinje han skisserar inte bygger på någon ingående 

empirisk analys. Istället är de användarbilder som Johannsen tar fram avsedda att 

fungera som en förstudie innehållande ett teoretiskt ramverk, tänkt att fungera som en 

referensram för framtida, mer konkreta, undersökningar. Det är också på detta sätt vi 

valt att tillämpa användarbilderna; som en teoretisk ram, vilken i kombination med 

annan tidigare forskning kan fungera som ett analysverktyg för vår insamlade empiri. 

3.1.1 Användaren som samhällsmedborgare 

Bilden av användaren som samhällsmedborgare är tätt sammankopplad med 

demokratibegreppet och gemensamma samhällsintressen. Här betraktas användaren som 

aktiv, myndig och socialt ansvarstagande. Precis som för användarbilden kreativ partner 

utgörs grunden av delaktighet, men är här riktad mot politiska och demokratirelevanta 

ämnen. Biblioteket förhåller sig här till användaren som en aktiv medborgare i 

lokalsamhället, och fungerar stimulerande för förutsättningarna att delta i detta. 

Användaren, kapabel att definiera sina egna informations- och kulturbehov, kan här 

använda biblioteket som ett verktyg för politisk aktivism (Johannsen, 2009, s. 8-9). 

3.1.2 Användaren som omedveten om sina informationsbehov 

I denna roll, i vilken Johannsen ursprungligen beskrivit användaren som offer, betraktas 

denne som en svag och hjälplös person. Vad användaren har ansetts vara offer för har 

skiftat med styrande politiska ideologier och hur biblioteket betraktat sitt 

samhällsuppdrag. Det har handlat om att användaren ansetts vara i behov av finkulturell 

bildning, eller setts som oförmögen till en adekvat kvalitetsbedömning under 

kommersiella influenser. Idag kan detta ta sig uttryck genom att bibliotekarien anser 

användaren vara i behov av hennes hjälp för att på ett kritiskt och rationellt sätt sålla i 

informationsfloden. 

 

Oavsett anledning anses inte användaren förmögen till att definiera sina 

informationsbehov, och de litteraturval användaren själv gör anses bidragande till att 

låsa fast henne i offerpositionen. Bibliotekarien däremot antas kunna lokalisera 

användarens “egentliga, objektiva, intressen”, och är därför bäst lämpad att ansvara för 

kulturell eller politisk utveckling å användarens vägnar. Fokus ligger på vad användaren 

borde läsa, inte på vad hon vill (Johannsen, 2009, s. 9-12).  

3.1.3 Användaren som kund 

I rollen som kund tillåts användaren definiera sina egna informationsbehov, men 

förväntas göra detta på grunder av egenintressen snarare än kollektiva sådana. Denna 

bild kopplas till NPM-logiken, och till en förflyttning av bibliotekariens fokus från 
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samlingen till att sätta användaren i centrum. Här står användarens subjektiva behov i 

centrum för litteraturförmedlingen, och bibliotekarien går från att agera förmyndare till 

att inta rollen som servicepersonal. Det rör sig om en individualisering av bibliotekets 

tjänster, där det viktigaste blir användartillfredsställelsen snarare än drivandet av 

kulturpedagogiska eller politiskt upplysande projekt. De omedelbara omständigheterna 

snarare än en fast förankrad värdegrund blir avgörande för hur biblioteket väljer att 

möta användaren, och efterfrågan blir en av nyckeltermerna i denna anpassning 

(Johannsen, 2009, s.12-13). 

3.1.4 Användaren som kreativ partner 

För att användaren ska betraktas som kreativ partner krävs att dennes specialkunskaper 

eller expertis får inflytande på biblioteket, och/eller att användaren inkluderas i 

utvecklingen av bibliotekets verksamhet. Användaren ska alltså vara delaktig i olika 

aktiviteter och utvecklingsprojekt; att enbart vara deltagande räcker inte för att betraktas 

som kreativ partner. Eftertraktade värden är kreativitet och innovation (Johannsen, 

2009, s.13-14). 

3.2 Fem litteraturförmedlande roller 

Smidts artikel Bibliotekaren som litteraturformilder (1994), ursprungligen publicerad i 

Bok & Bibliotek, tar avstamp i läsarundersökningar och receptionsforskning, och 

diskuterar de individualpsykologiska och kulturella faktorer som kan påverka hur en 

läsare tar emot och uppfattar en text. Med hänvisning till socialpedagogen Thomas 

Ziehe understryker Smidt läsarens behov av balans mellan att bekräftas i det bekanta 

och att lära sig nytt. Utifrån detta föreslår hon sedan en rad olika ingångssätt till att 

arbeta litteraturförmedlande, alla kretsande kring det centrala begreppet synliggörande. 

Dessa ingångssätt bör ses som varandra kompletterande snarare än uteslutande, och kan 

enligt Smidt implementeras genom en rad olika litteraturförmedlande aktiviteter. 

Genom att använda de olika litteraturförmedlande roller som skrivs fram i artikeln som 

kategorier för att undersöka hur våra informanter resonerar kring direkt 

litteraturförmedling, har vi sökt finna uttryck för hur de ser på sig själva som 

förmedlare, och vilka kompetenser de värdesätter i det litteraturförmedlande arbetet, 

liksom hur dessa förhåller sig till deras syn på användaren och sitt uppdrag gentemot 

denne. Kategorierna används således, liksom Johannsens, belysande i vår analys och 

diskussion. 

 

3.2.1 Bibliotekarien som kritiker och litteraturkännare 

När bibliotekarien intar förmedlarrollen som kritiker och litteraturkännare är det 

huvudsakligen hennes litteraturkunskap som utgör den centrala kompetensen. I denna 

roll framhåller bibliotekarien den litteratur som hon tycker förtjänar speciell 

uppmärksamhet, men i hennes intellektuella litteraturkompetens ingår även att ha en 

distans till sina egna preferenser. Hon bör även ha kunskap om en litterär tradition och 

kanon, samtidigt som hon kan förhålla sig till modern och mer experimentell litteratur. 

Funktionen gentemot användaren blir att hjälpa denne att upptäcka nya författare och 

litteraturtyper, och att finna nya sätt att uppleva litteratur och läsa på. Vägen till detta 

bör gå igenom bibliotekariens litteraturkunskap, vilken givetvis kräver en viss 
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omvärldsbevakningsförmåga, men samtidigt bör bibliotekarien förhålla sig självständig 

gentemot andra litteraturkritiker, och förmedla sådant som inte framhålls av andra 

aktörer och medier (Smidt, 1994, s. 9). 

3.2.2 Bibliotekarien som socialantropolog 

I rollen som socialantropolog är bibliotekarien medveten om att texter kan uppfattas på 

olika sätt beroende av den kulturella förförståelsen hos läsaren. Hon är därför mån om 

att sätta sig in i olika kulturella mönster och traditioner, inte minst hos de egna 

användarna, och har inte sin egen kulturella bakgrund och uppfattning som given 

utgångspunkt i litteraturförmedlingsprocessen. För att skapa en medvetenhet om olika 

kulturella förståelser och uttryck söker sig bibliotekarien bortom enbart användarens 

litterära preferenser, och fokuserar på bland annat det lokalsamhälle där hon är verksam. 

Hit knyts även en viss uppsökande verksamhet, och understryker att bibliotekarien bör 

“vara där olika grupper av människor regelbundet samlas, för att hålla kontakt med 

olika användargrupper” (Smidt 1994, s. 9-10). 

3.2.3 Bibliotekarien som pedagog 

Bibliotekarien som pedagog är en motiverande och engagerande roll som vill knyta an 

till det redan bekanta och välkända för användaren, för att sedan genom samarbete 

upptäcka ny litteratur tillsammans. I pedagogrollen är anpassning av svårighetsgrad och 

nivå centralt. Medan vissa användare föredrar att läsa böcker, är vissa mer utpräglat 

auditiva och intrycken går via hörseln, något som pedagogen har med i beräknandet. 

Det är också bra att ha viss skådespelartalang som en god pedagog, då man inte får vara 

rädd för att stå i centrum och vara tydlig, något som krävs på de arrangemang 

biblioteken ordnar. Som professionell litteraturförmedlare räcker det inte med att känna 

sina användare utan man måste också veta vem det är man önskar nå (Smidt 1994, s. 

10). 

 

3.2.4 Bibliotekarien som marknadsförare 

Marknadsförarrollen i det litteraturförmedlande arbetet har många gemensamma 

nämnare med den hos kritikern och litteraturkännaren; det handlar då om att 

marknadsföra sådant som användaren inte stött på annars, och som inte marknadsförs av 

andra agenter. Skillnaden är att snarare än att ta avstamp i bibliotekariens 

litteraturkunskaper, ta avstamp i subjektiva läsupplevelser och -glädje, och att nyttja 

både användare och andra aktörer som medmarknadsförare för biblioteket. Det handlar 

också om ett personlighetsgörande av litteraturen som ligger nära förmedlarrollen som 

vanlig människa (Smidt, 1994, s.10-11).  

3.2.5  Bibliotekarien som vanlig människa 

Användaren vill möta en människa, inte en maskin eller en boksamling. Bibliotekarien 

som vanlig människa skapar stämning kring litteraturen som förmedlar och sprider 

glädje, värme och entusiasm kring läsning. Den som lyckas etablera tillit kan uppnå 

väldigt mycket. Genom att vara personlig i förmedlingen får användaren förtroende för 

bibliotekarien, och bibliotekarien kan inspirera till läsning (Smidt, 1994, s.11). 
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3.3 Teoritillämpning  

Anledningen till att vi valt just dessa fyra användarbilder och fem litteraturförmedlande 

roller som teoretisk ram, och kombinerat dem med varandra, är att vi tror att 

bibliotekariens syn på sin egen förmedlarroll tydligt är avhängig hur hon betraktar sitt 

uppdrag gentemot användaren. Vi tror även att dessa roller och bilder samspelar med 

varandra på olika sätt, snarare än att en specifik förmedlarroll är knuten till en specifik 

användarbild. Dessa samspel kan bidra till att kasta ett nytt ljus på hur bibliotekarien 

väljer att utforma det litteraturförmedlande arbetet.  

Att den Smidts kategoriuppsättning fungerar normativt, medan Johannsens fungerar 

kritiskt, är dock viktigt att ha i åtanke vid läsningen av denna studies analys och 

diskussion. Även om vi ämnat tillämpa samtliga kategorier på ett analytiskt och 

belysande vis, är det möjligt att teoriernas ursprung får bilderna bibliotekarien uppfattas 

ha av användaren att framstå som mer problematiska än de förmedlarroller som tolkas 

in hos bibliotekarien själv. Det faktum att Smidts artikel skrevs och publicerades femton 

år tidigare än Johannsens, kan också tänkas resultera i att vissa kopplingar mellan 

Smidts förmedlarroller och Johannsens senare användarbilder gått förlorade i analysen. 

Med en medvetenhet om den svåra balansgång kombinationen av dessa teorier för med 

sig, är det ändå vår övertygelse att en analys av det empiriska materialet på grundval av 

dem båda kan bidra till studiens syfte; att nå fördjupad kunskap om hur bibliotekariers 

syn på användaren och den egna förmedlarrollen förhåller sig till varandra, samt hur 

detta speglas i utformningen av direkt litteraturförmedling riktad mot vuxna 

folkbiblioteksanvändare. Genom en teoretisk korstabulering ämnar vi urskilja 

intressanta uttryck gällande hur dessa perspektiv samverkar och påverkar varandra. 

4 Metod  

Forskningsfrågorna besvaras med hjälp av en kvalitativ intervjustudie, där empirin 

analyserats utifrån de fem förmedlarroller Smidt skisserar i artikeln Bibliotekaren som 

litteraturformidler (1994), och de fyra synsätt på användaren som Johannsen kartlagt i 

studien Folkebibliotekernes brugerbilleder: fire forestillinger or brugaren (2009).  

 

Mot bakgrund av en litteratur- och forskningsgenomgång och ovan nämnda teoretiska 

kategorier, har en kvalitativ textanalys utförts på det empiriska materialet som består av 

transkriberade semistrukturerade intervjuer. Denna analys ligger till grund för de 

slutsatser och den teoretiska vidareutveckling av hur förmedlaren och användaren kan 

betraktas, som dras i uppsatsens avslutande avsnitt. 

4.1 Val av metod och datainsamlingsteknik 

Semistrukturerad intervju placerar sig mellan extremerna strukturerad och ostrukturerad 

intervju. I semistrukturerade intervjuer finns en frihet att ändra och lägga till frågor 

under intervjuns gång. Forskaren har en löst strukturerad intervjuguide med ämnen och 

frågor som ska beröras under intervjun. (Wildemuth, 2009, s. 232) 



16 

 

Vi önskade en fördjupad förståelse och kunskap om hur våra informanter resonerar 

kring, och ser på, direkt litteraturförmedling i förhållande till synen på sin egna och 

användarens roll. Vi ansåg att semistrukturerade intervjuer var det som passade bäst för 

ändamålet. Eftersom kvalitativa intervjuer är riktade mot informantens ståndpunkter, 

och utöver det är en flexibel form som tillåter intervjun att utvecklas på olika sätt 

beroende på vad informanten tycker är relevant, kändes det mer intressant att välja 

kvalitativa intervjuer för att kunna ställa öppna frågor och möjliggöra för oväntade svar. 

I den inledande fasen av arbetet med denna studie såg vi enkätundersökning som ett 

möjligt metodalternativ, då Litteraturformidling og bibliotekaren som faglig - personlig 

formidlingsautoritet av Grøn och Balling (2012) är ett bra exempel på att 

litteraturförmedling är ett ämne som är intressant att undersöka med kvantitativa 

metoder. Men slutligen beslutade vi att det var tankarna som ligger bakom planeringen 

av direkt litteraturförmedling som vi var intresserade av att undersöka, och valde utefter 

det att göra semistrukturerade intervjuer.  

4.1.1 Intervjuguidens utformning  

Vi har valt att utforma intevjuguiden efter tre teman, hur, vad och varför, som vi skrivit 

om under litteratur och tidigare forskning. (Ridderstrøm, Skjerdingstad & Vold 2016, s. 

28-33). Eftersom vi ville ha så öppna frågor som möjligt, och för att öppna upp för 

oväntade och intressanta svar, så valde vi att inte ställa frågor direkt bundna till 

förmedlingsrollerna eller användarbilderna. Men genom att ställa frågor om vad som 

förmedlas, hur informanterna går till väga för att anpassa förmedlingen så att de blir 

relevanta för användaren och väcka kritiska tankar hos informanterna om varför, så 

berör vi både synen på användaren och den egna yrkesrollen. I bilagorna finns den 

intervjuguiden vi använde oss av, och en version då frågorna är sorterade utifrån de 

olika temana. 

4.1.2 Urval och tillvägagångssätt 

Vi har använt oss av ett målinriktat urval. Alan Bryman rekommenderar detta som 

urvalsteknik när det gäller kvalitativ forskning. Det är ett urval som är passande 

eftersom det handlar om att strategiskt välja informanter vars utsagor är relevanta för 

forskningsfrågorna och problemformuleringen (Bryman, 2011, s. 438).  

 

Eftersom vi ville möta våra informanter ansikte mot ansikte valde vi bibliotek i Västra 

Götaland. Vi tog kontakt med biblioteken via mejl, efter att ha undersökt att de valda 

biblioteken ordnade evenemang som läsecirklar och bokprat. Vi fick snabbare än väntat 

svar från bibliotekarier som var positiva till att ställa upp på en intervju. Det 

gemensamma för bibliotekarierna var att de alla arbetade med skönlitteratur för vuxna 

och direkt litteraturförmedling. 

 

Allt som allt intervjuades fyra bibliotekarier, de var fördelade på fyra bibliotek i tre 

olika kommuner. Biblioteken var av olika storlek och typ. Vi ansåg att fyra intervjuer 

var ett passande antal, eftersom vi villa låta intervjuerna få ta den tid som det behövde, 

samt kunna ge dem mycket utrymme i analysen.  
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Intervjuerna tog mellan 30-50 minuter och ägde rum antingen i personalrummet eller i 

ett grupprum på biblioteken. 

4.1.3 Etiska aspekter 

I Den kvalitativa forskingsintervjun tar Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2014) upp 

vad konfidentiell behandling innebär. Konfidentialitet handlar om att skydda 

deltagarnas privata integritet. Ofta innebär det att deltagarna inte ska gå att identifiera. 

Det är viktigt att informera informanterna om vem som kommer få tillgång till 

materialet, studiens syfte och att deltagandet är frivilligt (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 

109). 

 

Innan intervjuerna informerades informerade om att inga namn, orter eller annat som 

skulle kunna spåras till informanten skulle användas i uppsatsen, och att enbart vi 

uppsatsförfattare skulle ha tillgång till de transkriberade intervjuerna i sin helhet. Vi 

upplyste om studiens huvudsakliga problemområde, om att deltagandet var frivilligt och 

att de när som helst fick dra sig ur om de ville, eller välja att inte svara på vissa frågor. 

4.1.4 Tillförlitlighet 

Reliabilitet och validitet är viktiga kriterier i kvantitativ forskning och handlar om hur 

pass tillförlitlig forskningen är. Bryman tar upp att det finns en diskussion hos 

kvalitativa forskare som handlar om ifall dessa begrepp verkligen är överförbara och 

relevanta för kvalitativ forskning (Bryman, 2011, s. 351). Det pågår en diskussion om 

huruvida kvalitativa studier bör bedömas och värderas utifrån andra kriterier; ett av 

dessa kriterier är tillförlitlighet, som i sin tur har ett antal underkriterier.  

 

Ett av underkriterierna är överförbarhet som innebär att forskaren gör fylliga och täta 

beskrivningar. Detta anses vara viktigt eftersom kvalitativ forskning handlar om djup 

och inte om bredd. (Bryman, 2011, s. 352-355). I vår studie har vi strävat efter att vara 

så transparenta som möjligt genom att utförligt beskriva hur vi gått till väga i arbetet 

med vår analys. 

 

Ett annat underkriterium till tillförlitlighet är möjligheten att styrka och konfirmera. Det 

handlar om att forskaren har insikt om att det inte går att vara fullständigt objektiv, men 

att man som forskare försöker att säkerställa att man agerat i god tro. Forskaren får inte 

medvetet låta sina personliga värderingar eller sin teoretiska inriktning påverka, något 

som gäller genom hela utförandet av studien (Bryman, 2011, s. 355). Det här är något vi 

hela tiden arbetat medvetet omkring. Innan intervjuerna var det svårt att förutspå om 

empirin skulle vara förenlig med det teoretiska ramverket, eftersom vi ville ha så öppna 

intervjufrågor som möjligt och undvika att styra samtalet för mycket. Vissa av 

kategorierna i teorin blev heller inte särskilt synliga i intervjumaterialet, men det har i 

sin tur tillfört intressanta aspekter. 
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4.2  Metod för analys 

För att, med de semistrukturerade intervjuerna som empiriskt underlag, kunna få en 

förståelse för hur relationen mellan bibliotekariers syn på användaren och den egna 

förmedlarrollen förhåller sig till de val av litteratur och den utformning av aktiviteter 

som sker i arbetet med direkt litteraturförmedling, har vi utgått ifrån Smidts (1994) 

förmedlarroller och Johannsens (2009) användarbilder. Vi har använt dessa som 

analyskategorier utefter vilka vi delat in informanternas svar. Vi har alltså utfört vad 

Bryman (2011) kallar för en tematisk analys, där vi utifrån ett så kallat “framework” 

(Bryman, 2011, s. 528) ordnat in vår data. Ramverket har utgjorts av de fyra 

användarbilder och fem förmedlarroller som redogörs för i studiens teorikapitel, och 

under dessa, av Smidt och Johannsen tydligt definierade roller, har vi sökt passa in olika 

utsagor och upplevelser som kommit till uttryck i intervjuerna. Vi har även tolkat in hur 

dessa roller och bilder kan tänkas samspela med och överlappa varandra, samt noterat 

när de inte kommit till uttryck, och analyserat vad som möjligtvis kan vara anledningen 

till det. Genom att se den insamlade empirin, i form av ordagrant och utförligt 

transkriberade intervjuer, som en textenhet snarare än som utsagor ifrån olika personer, 

i vilken vi letat efter teman som knyter an till det teoretiska ramverket, kan denna 

kvalitativa textanalys förstås som hermeneutisk snarare än som en intentionstolkning 

(Barbosa da Silva, 1996, s. 189).  

 

Vi har, utefter vår teoretiska förförståelse, sökt efter underliggande teman i 

informanternas svar för att kunna ana urskilja vilka uttryck som framkommit rörande 

olika förmedlarrollers och användarbilders samverkan med varandra såväl som med 

utformningen av den direkta litteraturförmedlingen. Att placera in en viss informant i en 

viss förmedlarroll, eller fastslå att någon har en entydig och konstant bild av 

biblioteksanvändare har varken varit syftet med eller av intresse för studien. Således har 

analysen av en samlad text varit det, i förhållande till syftet, fruktbaraste sättet att utföra 

vår analys. Det är även av denna anledning som informanterna fått behålla sina tämligen 

opersonliga prefix. Den korta introduktionen av de som intervjuats bidrar dock med en 

viss transparens rörande informanternas yrkessituation, vilken kan betraktas som 

relevant för studien. 

 

Rent praktiskt har analysarbetet utförts genom att vi noggrant transkriberat de 

semistrukturerade intervjuerna, och sedan sorterat in olika uttryck för förmedlarroller 

och användarbilder som tolkats in i dem i Smidts (1994) och Johannsens (2009) 

respektive kategorier. Efter en första påfyllnad av kategorierna i det teoretiska 

ramverket plockade vi sedan ut intervjucitat som visade uttryck för respektive kategori, 

för att tydliggöra och exemplifiera hur de olika roll- och bildaspekterna har 

framkommit. I denna process har vi arbetat mycket med olika färgkodningar, och 

ständigt återkommit till de teoretiska kategorierna. Teorierna har även behövt 

kompletteras med en ytterligare roll och bild; detta skriver vi mer om i studiens 

slutdiskussion.  

 

Att vara två personer som har intervjuat två informanter vardera har givit oss fördelen 

att vi kunnat ha ett visst avstånd till det empiriska material som samlats in av den andre, 

samtidigt som vi kunnat reda ut oklarheter och omständigheter som inte framgått enbart 

av den transkriberade texten för varandra. 
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5 Resultat och analys 

I det här kapitlet börjar vi med att ge en kort presentation av informanterna. Efter det 

följer analysen där vi analyserat empirin utifrån det teoretiska ramverket. Varje teoretisk 

kategori har blivit tilldelat varsitt stycke i varierande längd, beroende på hur pass 

framträdande respektive kategorier har varit i empirin.   

5.1 Presentation av informanterna 

Vi har valt att kalla våra informanter för P1, P2, P3 och P4. För att få grepp om vilka de 

är kommer här en presentation som kort behandlar hur länge de arbetat på sina 

arbetsplatser, ansvarsområden och utbildning. Informanterna har arbetat som 

bibliotekarier mellan sju och sexton år. P1 och P2 har båda studerat litteraturvetenskap, 

och P1, P2, och P3 har alla varit inom samma organisation eller på samma arbetsplats 

sedan de blev färdigutbildade.  

 

P1 har arbetat som bibliotekarie i elva år. Sedan hon blev färdigutbildad har hon arbetat 

inom en och samma organisation. Biblioteket hon arbetar på just nu är ett 

huvudbibliotek. Förutom bibliotekarieutbildningen har hon studerat litteraturvetenskap 

och journalistik.  

 

P2 har arbetat som bibliotekarie i tio år. Hon har arbetat på ett och samma bibliotek, 

som är beläget i ett kulturhus, sen hon blev färdigutbildad. Tidigare har hon haft 

inriktningen barn- och ungdomsbibliotekarie men arbetar nu med skönlitteratur för 

vuxna. Hon har läst litteraturvetenskap och studerat barn- och ungdomslitteratur. 

 

P3 har arbetat som bibliotekarie i sju år. Hon har varit på samma arbetsplats sedan hon 

blev färdigutbildad. Eftersom biblioteket hon arbetar på är ett mindre bibliotek får hon 

göra lite av varje. 

 

P4 har arbetat som bibliotekarie i 16 år. Sedan fyra år tillbaka arbetar hon på ett 

integrerat skol- och folkbibliotek där all utlåning och återlämning sker vid disken. 

 

5.2 Fyra användarbilder 

 

5.2.1 Användaren som samhällsmedborgare 

I de intervjuer som genomförts har det inte framkommit några tydliga exempel på att 

användaren betraktas som samhällsmedborgare, i den bemärkelsen att användaren 

förväntas besitta en aktiv, myndig, och ansvarstagande roll när det kommer till att 

använda biblioteket som redskap för delta i en politisk och demokratisk process. Inte 

heller har det gått att urskilja några uttryck för att biblioteken, i samverkan med 

användaren, skulle arbeta för att tillvarata mer kollektiva, gemensamma intressen. 

Fokus i den direkta litteraturförmedlingen tycks snarare ligga på användaren som 

individ, och dennes personliga upplevelser och utvecklingsmöjligheter i dessa 

sammanhang. 
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Vad som däremot kan skönjas är sammanhang där bibliotekarien ämnar skapa utrymme 

för diskussion och debatt gällande samhälleliga och politiska frågor. Det kan både röra 

sig om att hålla i bokcirklar med teman som feminism och HBTQ, och att välja ut 

böcker som förväntas skapa politisk diskussion bland läsarna. P1 nämner till exempel 

att hon valt ut De förklädda flickorna i Kabul av Jenny Nordberg till bokcirkeln, 

medveten och förhoppningsfull om att läsningen skulle uppmuntra till en viktig men 

svår diskussion. 

 

Att koppla samhällsaktuella fenomen till egna erfarenheter och upplevelser med hjälp 

av litteraturen verkar också värdesättas högt, särskilt av två av informanterna. P4, som 

särskilt framhåller litteraturens funktion när det kommer till att diskutera frågor som 

sträcker sig bortom böckerna, säger att: 

 
[L]äser man en bok om ett speciellt ämne så kommer man ju in på [...] vad som 

händer i samhället, hur avspeglar det här sig, känner ni igen det här? Så det är så 

mycket mer som kommer in i det.  

 

Samma bibliotekarie tar även upp svårigheten i att hantera de diskussioner som kan 

uppstå, och understryker att eftersom biblioteket ska “vara en öppen verksamhet där alla 

kan ta del” är det viktigt att diskussionerna kan genomföras utan att någon känner sig 

kränkt. I de situationerna tycks bibliotekarien fungera som gränsdragare och ramsättare 

för vad som lämpar sig att diskutera på litteraturträffarna och inte. 

 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att användaren betraktas som samhällsmedborgare 

i den mån att hon uppfattas som intresserad av, och/eller i behov av, att delta i 

diskussioner om samhällsaktuella och politiska frågor, men inte i den mån att hon ses 

som en myndig och aktiv medborgare i en större samhällsgemenskap, vilkens intresse 

biblioteket möjliggör för henne att utveckla. Åtminstone inte när det kommer till det 

litteraturförmedlande arbetet; vid en undersökning av andra biblioteksaktiviteter är det 

möjligt att denna roll framträtt tydligare. 

5.2.2 Användaren som omedveten om sina informationsbehov 

Att urskilja ifall bibliotekarien betraktar användaren som omedveten om sina 

informationsbehov eller ej har visat sig vara svårare än väntat. Få tydliga exempel 

återfinns där bibliotekarien ger uttryck för att användaren skulle vara i behov av hennes 

vägledning för att få sina “egentliga och objektiva” informationsbehov tillgodosedda. 

När bibliotekarierna pratar om att tipsa användarna om litteratur bortanför det som 

presenteras på topplistor eller i TV- och radioprogram, verkar det snarare röra sig om en 

vilja att använda sina egna litteraturkunskaper och omvärldsbevakningskompetenser för 

att, utifrån användarens intressen, få henne att upptäcka ytterligare litteratur som hon 

inte skulle ha funnit själv. Inte att ersätta de böcker eller genrer hon läser med sådant 

som bibliotekarien uppfattar som “bättre”. Uttalandena om att vara användarna 

behjälpliga med att sålla i informationsfloden verkar snarare kunna kopplas till vad 

bibliotekarien betraktar som sin egen kompetens än som användarens omedvetenhet om 

vad hon behöver. 

 

Några exempel på när bibliotekarien önskar bilda användaren går dock att tolka in i 

intervjusvaren. Det kan till exempel handla om att välja ut en viss bok till en läsecirkel 
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som bibliotekarien anser att “alla [borde] ha läst”, eller att ha temat Nobelpristagare 

trots att bibliotekarien är medveten om att cirkeldeltagarna tycker att hon “väljer så 

jobbiga ämnen”. Ett annat exempel är en bokcirkelaktivitet kring temat vampyrer i 

vilken bibliotekarien försökte inkludera en genusdiskussion. Enligt P3 misslyckades 

dock detta då det “kändes lite som om det gick över huvudet på [deltagarna]”. Här 

framträder både punkterna om infogandet av användaren i en kulturell kanon, och 

önskan om att hos henne skapa ett politiskt uppvaknande, som Johannsen (2009) tar upp 

som exempel för hur synen på användaren som omedveten om sina informationsbehov 

kan komma till uttryck. 

 

Ofta bottnar dock bibliotekariens intresse av att utveckla användarens val av litteratur 

som sagt i samråd med användaren utifrån dennes intressen. P2 pratar visserligen om en 

önskan att “försöka smyga in någonting annat” hos användare som läser bygderomaner, 

men nämner i samma andetag att det är för att även långserierna ju så småningom tar 

slut. P4, som vill försöka få sina användare att läsa klassiker, gör detta med 

motiveringen att hon vill slå hål på fördomarna om att vissa författare skulle vara 

svårlästa bara för att de blivit litterärt erkända. Hon vill inte att läsarna ska välja bort 

den litteraturen bara för att de inte har “riktigt tilltro till sin egen förmåga” när det 

kommer till att läsa sådana texter. Detta skulle kunna ses som uttryck för att användaren 

behöver bibliotekarien som förmyndare, men lika gärna som att bibliotekarien vill 

uppmuntra fortsatt läslust utifrån befintliga intressen. 

 

Att bibliotekarien inte anser användaren vara i behov av förmynderi i 

litteraturförmedlingsprocessen kan dock bottna i en rad andra faktorer; urval av lämpligt 

material anses av en del av informanterna ske per automatik i inköpsprocessen, och via 

policys och medieplaner sållas olämpligt material, exempelvis med “ett väldigt rasistiskt 

budskap” ut redan där, vilket gör att de känner att de kan tipsa fritt om det som finns i 

bibliotekets bestånd. P2 nämner dock att hon inte skulle tipsa om den erotiska romanen 

Femtio nyanser av honom av E.L. James, då den inte har ett “moraliskt försvarbart 

innehåll”. Hon understryker dock att det är romanen i sig, och inte genren, hon vänder 

sig emot: 

 
Om någon vill ha något lite såhär svulstigt, kärleksaktigt, så finns det ju härliga 

grejer man kan läsa som inte är [ … ] just den boken. Så då skulle jag nog försöka 

fiska ur sådär, “vad är det du vill ha egentligen”, liksom.  

 

Detta “egentligen” grundar sig dock i en önskan att komma åt ett informationsbehov 

som användaren själv tillåts definiera, och inte att sälja in ett färdigt, av bibliotekarien 

sammansatt, litterärt paket. 

 

En slutlig intressant aspekt kopplad till användaren som omedveten om sina 

informationsbehov är att bibliotekarien verkar se på detta olika beroende av 

litteraturförmedlingssammanhanghet. Medan hon i det enskilda mötet med användaren 

“på golvet” tycks utgå ifrån att kartlägga användarens informationsbehov utifrån dennes 

intressen och litterära preferenser, verkar det i de mer organiserade 

förmedlingsaktiviteterna anses mer försvarbart av bibliotekarierna att vara den som 

väljer åt andra. Där omtalas genrer som användarna föredrar i andra ordalag; 

bibliotekarierna understryker att cirkellitteraturen ska innehålla ett visst djup, och inte 
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vara “någon väldigt enkel kärleks- eller deckarhistoria, utan något som går att diskutera 

om.” Lösningen på att få fram sådan litteratur tycks inte alltid lika självklart gå igenom 

att låta användarna definiera sina egna informationsbehov, utan snarare genom 

bibliotekariens expertis, eller som P4 uttryckte det: “Helt odemokratiskt så är det jag 

som väljer böcker [skratt].”  

 

5.2.3 Användaren som kund 

Bilden av användaren som kund var inte särskilt framträdande under någon av 

intervjuerna. Men att lyssna in användaren och försöka lista ut vad denne ville ha, även 

om det kan medföra ett krävande arbete ifrån bibliotekariens sida, visar på en 

serviceanda där användarens behov står i centrum.  

 

Samtidigt som alla informanter såg det som sitt uppdrag att lyfta fram annat än 

topplistebeståndet uttrycktes det också vara viktigt att omvärldsbevaka populär och 

aktuell litteratur. Detta gjorde bibliotekarierna genom att läsa recensioner, bloggar och, 

om tiden fanns, själva böckerna; detta med syftet att lättare tillgodose användarens 

behov, och hålla sig uppdaterad. Ett exempel är P3s strategier i citatet nedanför. 

  
[I]bland tipsar man om böcker som man själv inte har läst för att man vet att dom 

går hem, eh ja. Typ En man som heter Ove eller om nån säger “jag har läst den” så 

vet jag att många gillar eh vad heter dom… Kaffe med rån. 

 

Ett välbesökt författarbesök sågs som en lyckad aktivitet, men det var snarare 

återkopplingen som användarna gav om att det hade varit intressant och bra, som lyftes 

fram av informanten som något positivt, och inte besökssiffrorna i sig. 

 

Alla bibliotekarier var överens om att de flesta som kom på bokprat och bokcirklar var 

kvinnor från 60 år och uppåt (undantaget de nischade bokcirklarna, feministisk 

bokcirkel och HBTQ-bokcirkeln där åldrarna var väldigt blandade). Kvinnor över 60 år 

skulle kunna ses som en slags stamkunder, och att biblioteken anordnar evenemang 

anpassade för dessa stamkunden efter tillgång och efterfrågan-principen. 

 

Kundbilden kan också tolkas in i att bibliotekarierna inte vill kräva någon 

motprestation; användarna ska kunna dyka upp och få sina behov tillgodosedda, utan att 

behöva bidra med någonting tillbaka till biblioteket eller samhället. 

 

Att ha en syn på användaren som myndig att kunna göra sina bokval själv, och att inte 

vilja styra användaren i någon riktning är något som kommer fram här. Exempelvis 

säger P3 att:  

                     
Jag tycker det beror så mycket på vem som det är som man ska tipsa så det är 

utifrån situationen, jag har inga [böcker] som vad jag kan komma på nu lista över 

vad jag inte vill att folk ska läsa, för då finns de knappt här. 

 

Det är en tillåtande och öppen syn på litteratur och användare, det finns inga rätt eller 

fel, inga böcker som inte borde läsas. Här är det individens behov som står i centrum, 

inte något bildningsideal eller gemensamma samhällsintressen. 
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En av bibliotekarierna tog också upp att de hade ett samarbete med Akademibokhandeln 

inför jul då de tipsade om julklappsböcker. Vid tillfället fanns personal från både 

bokhandeln och biblioteket med. Här blir användaren rent bokstavligt kund. 

5.2.4 Användaren som kreativ partner 

Synen på användaren som kreativ partner tar sig många uttryck i de direkta 

litteraturförmedlingsaktiviteterna. Ett av biblioteken anordnar skrivarkurser för 

användarna. Tanken är att få dem att närma sig litteraturen genom sina egna texter, och 

få tid att arbeta djupare med litteraturen. Till skrivarkursen tar biblioteket också in 

författarbesök som möter den lilla gruppen för ett samtal. Här står dialogen mellan 

författare och användare i centrum; efter samtalet tar författaren med sig sina 

erfarenheter och inspiration från den lilla gruppen och delger det till flera användare i 

ett öppet biblioteksarrangemang. Här är det bibliotekarien som organiserar upplägget, 

men sedan tar ett kliv tillbaka. 

 

Ett annat exempel är när biblioteket bjuder in användarna till fika och boktips. Tanken 

är att bibliotekarie och användare ska mötas på lika villkor och föra ett samtal om 

böcker och tipsa varandra. På så sätt blir användaren medskapare. Bibliotekarierna 

verkar utforma den här stunden olika. Några av dem vi pratat med tycker att det 

fungerar bäst att det är bibliotekarierna som tipsar om böcker till användarna, medan det 

på vid vissa tillfällen passar bättre att det blir ett samtal på lika villkor, där användaren 

ses som en kreativ partner, istället för en passiv mottagare. P1 av uttalar sig så här om 

bokprat som bara hålls av bibliotekarien: 

 
Men då känner jag att den formen inte är så himla, just att vi ska stå och berätta för 

någon, då tycker vi att de här afternoon tea-tillfällena, då vi sitter ner och samtalar 

att det har funkat bättre här i alla fall. 

 

Vid vissa tillfällen var användarnas inblandning önskvärd, men programpunkterna var 

inte helt beroende av den. Andra gånger anordnades det aktiviteter som krävde 

användarnas inblandning för att de skulle fungera. P2 berättar om en 

litteraturförmedlande programaktivitet: 

 
Det var inte bara bosniska författare, det var nog även någon persisk poet och så, och så 

fick folk, alltså besökare, lämna in dikter som man sen läste upp under kvällen, och det 

var ändå, det blev ganska välbesökt. Och det var ganska många som lämnade in lite dikter 

och så. Det var ändå ett par stycken liksom, så det kändes som om det var en rätt kul grej. 

 

På studiens minsta bibliotek där bibliotekarien kände sina användare väl, använde hon 

återkopplingen från användarna och deras läsupplevelser som en del i 

omvärldsbevakningsprocessen för att kunna utveckla bibliotekets litteraturförmedlande 

aktiviteter. Även det är ett sätt att låta användaren bli medskapare.  

 

Det vi har sett är en förväntan på aktivt deltagande från användarens sida. Däremot har 

vi inte sett några exempel på användardelaktighet genom hela processen, från 

planeringen och genomförandet till utvärderingen, när det gäller 

litteraturförmedlingsaktiviteter eller val av litteratur.  
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5.3 Fem litteraturförmedlande roller 

5.3.1 Bibliotekarien som kritiker och litteraturkännare 

Rollen kritiker och litteraturkännare, där bibliotekariens litteraturkunskap ses som 

central för det litteraturförmedlande arbetet, är kanske den som tydligast kunnat tolkas 

in av våra informanter, vilka samtliga framhåller litteraturkännedom som en oumbärlig 

yrkeskompetens. I denna roll ingår det att känna till och kunna förhålla sig till såväl en 

litterär tradition som mera experimentell litteratur, och framför allt det förstnämnda är 

någonting som bibliotekarierna tycks sträva efter. Två av de intervjuade berättar om hur 

de haft nytta av sina tidigare litteraturvetenskapliga studier i förmedlingsarbetet, 

kunskaper som inte bara tycks spela roll i det egna arbetet, utan kopplas till bibliotekets 

roll i stort. P2 säger att: 

 
[I]bland så kommer ju de här svårare frågorna där man kanske behöver veta lite om 

svensk lyrik eller sådär. Eller klassikerna, eller vad som helst. Och känna till och 

förstå vad det är för namn [användarna] säger liksom. Och då är det ju tråkigt om 

man missar det tänker jag, ofta. Och framstår som om man inte vet vad det är, för 

det är ju också våran kompetens här på biblioteket att vi ska kunna lite sånt då, och 

ha det, till dem som vill ha det. 

 

P3 är inne på samma spår när hon säger att hon, för att bli en bättre förmedlare, skulle 

vilja ha “bredare kunskaper om litteraturhistoria“. 

 

Men det är inte enbart kännedom om litterär tradition som bibliotekarierna värdesätter i 

förmedlingskontexten. Bredd är ett ord som många gånger kommer upp under 

intervjuerna; att ha en “bred kunskap” och att “bredda [sig] själv som förmedlare” 

kopplas både ihop med att läsa mycket, men också med att vara lyhörd för användarnas 

intressen och litteraturpreferenser. Detta tyder på drag av den intellektuella hållning och 

distans till sina egna preferenser som Smidt (1994) skriver om som nödvändiga hos den 

litteraturkännande förmedlaren.  

 

Det gäller alltså inte bara att ha, vad P4 kallar för en “litteraturöverblick”, utan även att, 

genom inkännande gentemot användaren, hitta för denne ny och intressant litteratur. En 

bibliotekarie uttrycker här ett önskemål om att lära sig mer om undergenrer inom 

deckargrenen, en kategori som hon inte själv intresseras av, men som är populär på det 

bibliotek där hon arbetar. P2 berättar om hur hon, i olika inläsningsperioder, bygger upp 

banker av litteratur inom olika kategorier som hon senare kan plocka ur. På det bibliotek 

där hon arbetar har personalen dessutom haft en egen läsecirkel där de läst in sig på de, 

bland många användare, populära bygderomanerna.  

 

Detta är alla intressanta exempel på hur bibliotekariens roll som litterär expert och 

auktoritet inte nödvändigtvis måste fungera som en motpol till användarnas önskemål, 

utan kan ta sig uttryck i samspel med olika användarroller. Bibliotekarien som kritiker 

och litteraturkännare kan alltså sträcka sig via spannet att “helt odemokratiskt” välja ut 

böcker till de planerade litteraturförmedlingsaktiviteterna, till att, som två av 

informanterna själva uttrycker det, “hitta rätt bok till rätt person”. 
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Förutom att betrakta sig själv som kritiker och litteraturkännare tycks detta även vara en 

aspekt av hur bibliotekarien ser på sina kollegor och tillvaratagandet av deras 

kompetenser. Merparten av inläsningen sker på bibliotekariernas fritid, vilket ännu mer 

tycks förstärka deras spetskompetens inom olika litteraturområden. Att nyttja varandras 

spetskompetenser tycks fungera som en strategi för att nå den bredd som användarna 

förväntas vilja ha av biblioteket. “[J]ag kan känna att om min kollega läser vissa böcker, 

då behöver inte jag läsa dem, jag tänker att då har ju hon läst dem!” säger till exempel 

P2. En del av biblioteken har utvecklat olika strategier för denna form av nätverkande 

och mer strukturerad omvärldsbevakning; det kan handla om interna bloggar och 

tipslistor där bibliotekarierna har olika ansvarsområden, om gemensamma bokfrukostar 

eller läsecirklar på olika teman, där de anställda håller varandra uppdaterade på olika 

trender. Spetskompetensen ses även som en tillgång när det kommer till kontakten med 

användare; “Jag tänker att det är roligt som besökare att veta att den här bibliotekarien 

har den här nischen” säger P2.  

 

På samma sätt kan aktörer utanför det egna biblioteket bidra med litterära kunskaper 

som bibliotekarierna anser sig sakna men vill att användarna ska få del av. Exempelvis 

kan det arrangeras författarkvällar tillsammans med förlag som ger ut böcker på ett visst 

språk och/eller inom en viss genre. I rollen som kritiker och litteraturkännare gäller det 

dock även att förhålla sig kritisk till andra litterära aktörer, och att lyfta fram sådan 

litteratur som inte berörs av så många andra (Smidt 1994). Även dessa uttryck går att 

tolka in i det empiriska materialet.  

 

P4 framhåller hur hon kan tänka sig att tipsa om allt utom topplisteböcker. Det anser 

hon vara meningslöst, då användarna ändå känner till deras existens, och får dem till sig 

via andra kanaler: 

 
Och [topplistedeckare] behöver man sällan tipsa om, för folk vet ändå. Det är väl när de 

själva har tröttnat på Liza Marklund och kommer och säger att de vill ha något annat, fast 

spännande, som jag kan kliva in och visa då. 

 

Hon framhåller just djup som viktigt i det direkta litteraturförmedlingsarbetet. P3 

nämner också att det ligger i litteraturförmedlarrollen att “lyfta fram det oväntade och 

inte bara det som finns kommersiellt på bokhandlarna, och sånt det pratas om mest på 

TV och i tidningar”. 

 

5.3.2 Bibliotekarien som socialantropolog 

I intervjuerna vi gjort har vi inte kunnat tolka in några tydliga uttryck där bibliotekarien 

verkar som socialantropolog. Smidt (1994) understryker att denna förmedlarroll inte 

enbart handlar om att kartlägga och intressera sig för användarnas intressen kopplade 

till litteratur, utan hela deras kulturella kontext och förförståelse; vad Smidt även 

hänvisar till som den individualpsykologiska aspekten av litteraturförmedling. Trots 

uttalanden om att hitta “rätt bok till rätt person” tycks dock reflektionerna kring vad 

användarna kan tänkas uppskatta stanna vid detta; och trots initiativ till 

litteraturförmedlande aktiviteter på olika språk, och litteraturen kopplad till samtal kring 

livserfarenheter, berörs aldrig användarnas kulturella förförståelse eller kontext när 

bibliotekarierna pratar om olika användargrupper. Detta kan bero på hur vi utformat 
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intervjufrågorna. En annan tänkbar anledning skulle kunna vara att andra 

förmedlarroller, exempelvis den som kritiker och litteraturkännare, riktar så mycket 

fokus mot litteraturens kulturella aspekter att det sker på bekostnad av användarnas 

kulturella aspekter. 

 

Rörande användarnas litterära preferenser finns dock ett starkt intresse från 

bibliotekariernas sida att sätta sig in i användarnas positiva läsupplevelser av olika slags 

litteratur som ligger långt ifrån den de själva föredrar eller värdesätter; det tydligaste 

exemplet är kanske det där personalen ordnat en intern läsecirkel baserad på de flitigt 

utlånade bygderomanerna. Det går även att uppfatta en strävan efter att arbeta närmare 

lokalsamhället genom exempelvis författararrangemang med författare ifrån den egna 

stadsdelen. 

 

Den upplevda homogeniteten inom den egna yrkeskåren och personalgruppen är också 

någonting som problematiseras, framför allt av P2, när hon talar om vilka 

användargrupper som deltar i de litteraturförmedlande programaktiviteter som anordnas 

av biblioteket: 

 
Alltså så är det ju lite, alla är liksom kulturtanter på ett eller annat sätt, så. Så då 

drar man ju en viss typ av publik naturligtvis, det är ju vi som har valt författarna 

som vi tycker är intressanta. 

 

Samma bibliotekarie härleder svårigheterna med att locka deltagare till en lättläst 

bokcirkel för att träna svenska till vad som skulle kunna betraktas som en skillnad 

mellan arrangör och deltagare bottnande i kulturell förförståelse. 

 
Men jag tror att det är lite “konceptet bokcirkel”, att det är ganska svenskt, och 

ganska västerländskt, det är liksom inte alla som vet vad det är, eller vad det 

betyder, tror jag. 

 

Även om inga tydliga uttryck för att fungera som socialantropolog i olika 

förmedlingssituationer kan tolkas in i intervjumaterialet, går det alltså ändå att uppfatta 

vissa reflektioner och en viss medvetenhet hos bibliotekarierna kring att olika kulturella 

och individualpsykologiska aspekter kan påverka hur litteraturförmedlingen slår an hos 

användarna. 

 

5.3.3 Bibliotekarien som pedagog 

Bibliotekarien i rollen som pedagog var något som var tydligt i alla fyra intervjuer. En 

av informanterna beskrev att hon tog utgångspunkt i litteratur som användare 

uppskattat, för att sedan presentera dem för sådan litteratur de inte skulle ha hittat 

själva. Bibliotekarien får på så sätt användaren att upptäcka nytt genom att knyta an till 

det redan bekanta och trygga. 

 

Det var också tydligt att informanterna tyckte det var viktigt att tipsa om böcker till 

användarna anpassat till svårighetsnivå, med hänsyn till hur deras läsvanor och 

språkkunskaper såg ut. För att lyckas med att hitta rätt bok till rätt person ansåg 

bibliotekarierna att användaren också behöver vara delaktig och aktiv i referenssamtalet. 
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På så sätt kan bibliotekarie och användare tillsammans upptäcka nya titlar, som 

exemplifieras av P3 i citatet nedan. 

 
Pratar jag med nån som bara ber om ett boktips ute på golvet då förväntar jag att de 

ska kunna uttrycka vad de är lite intresserade av. Det är inte alltid dom kan det eller 

gör det men. ja. Nån förväntan finns nog hos mig. Även om de inte läser mycket så 

kan man fråga vad gillar du för slags berättelser när du kollar på film och tv-serier, 

är du intresserad av fantasy och sådär. 

 

I samtliga intervjuer framhålls vikten av pedagogisk kompetens hos bibliotekarier i 

sociala sammanhang, den behövs för att få gruppaktiviteter att fungera på ett bra och 

utvecklande sätt. I två av intervjuerna kom det fram en upplevd brist i de egna 

pedagogiska färdigheterna. Så här resonerade P1, kring frågan vad hon skulle vilja lära 

sig mer om när det gäller att utvecklas som litteraturförmedlare: 

 
Asså för det här med litteraturkunskapen och så, det tycker jag att jag är ganska bra 

på, och har både pluggat, och man läser ju mycket liksom, både privat och på 

jobbet och så där, men då är det väl mer det här pedagogiska som man skulle 

behöva få in mer. Som jag egentligen inte har, som jag mest har gissat mig till. 

 

P2 tar upp att hon saknar praktisk kunskap från utbildningen om hur en bok ska tipsas 

om och hur hon ska gå till väga för att kunna ringa in det väsentliga på ett bra sätt. Det 

krävs övning och erfarenhet för att känna sig bekväm med att stå i centrum och leda en 

diskussion. Pedagogik handlar enligt Smidt (1994) även om att vara medveten om vilka 

man vill nå med förmedlingen; en fråga på vilket svaret under intervjuerna ofta blir 

“alla”. 

 

 

5.3.4 Bibliotekarien som marknadsförare 

Marknadsföring, kopplat till såväl litteraturförmedlingsaktiviteter som bestånd, är en 

aspekt som berörs på något sätt i alla intervjuer. “Det är ju jättesvårt med 

marknadsföring!” utbrister P2, rörande att locka olika grupper till att komma på 

bibliotekets aktiviteter, och nämner även att det är viktigt att “kunna marknadsföra 

böckerna [ … ] på ett bra sätt” om målet är att få fler människor att läsa. 

 

Även marknadsföring av själva biblioteket, via positiva läsupplevelser, är någonting 

som berörs. “Om folk kommer till biblioteket och får en positiv upplevelse, så, det 

sprider ju sig” konstaterar P4, och säger att det hon vill uppnå är att användarna ska 

känna “fasen vad bra att jag är med i en bokcirkel på biblioteket!”. 

 

Användarna som marknadsförare av biblioteket är också någonting som omtalas av 

informanterna. Ett bibliotek har haft en kampanj som handlar om att synliggöra läsande 

för barn genom att få vuxna i deras närhet att läsa. Om detta berättar P1 att: 

 
Vi tänker när vi har litteraturförmedling för vuxna att det ska sippra ner på barn 

och unga också då, om de ser vuxna, föräldrar, pappor som läser så kommer de 

också bli intresserade av att läsa, så det är en följd av det. 
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Framförallt pratar dock bibliotekarierna just om marknadsföring av beståndet. De teman 

som kommer upp kretsar kring samma frågor som de angående att verka som kritiker 

och litteraturkännare. Det handlar om att vilja synliggöra det oväntade för användarna, 

men här handlar det snarare om att kunna presentera materialet på ett sätt som gör 

användarna intresserade, än om att ha kännedom om vad som finns. Intressant här är att 

P4 ser de stickkaféer som anordnas i biblioteket som en del av 

litteraturförmedlingsarbetet, även om de inte har litteratur eller läsning i fokus. Bara 

genom att vistas i biblioteksmiljön innebär nämligen, enligt P4, att samtalen kommer in 

på böcker, och att detta ger henne en chans att marknadsföra bibliotekets bestånd även 

om det inte är huvudsyftet. 

 

P4 lyfter det även som sin styrka att snabbt kunna plocka fram böcker och presentera 

dem på ett sätt som får upp användarnas intresse för dem, även om hon inte har så 

mycket kunskap om boken i fråga. P2 önskar istället att hon var bättre på att “[l]yfta 

fram det som gör att man vill läsa [en viss bok]” på ett snabbt och effektivt sätt. 

Konsensus tycks hur som helst råda om att detta är en viktig litteraturförmedlarkvalitet. 

Smidt (1994) lyfter även vikten av att ha ett helhetstänk kring förmedlingen när det 

kommer till marknadsföring. Detta är ingenting som de intervjuade mer explicit 

kommer in på, annat än att de i läsecirklar och liknande kan arbeta kring olika teman.  

 

Tilläggas bör att vi i denna studie valt att undersöka förmedlarroller i direkt 

litteraturförmedling; marknadsföring däremot verkar snarare kopplas till indirekta 

former av förmedling som skyltning och tipslistor, och det är möjligt att denna 

förmedlarroll tagit sig tydligare uttryck om vi även inkluderat den formen av 

förmedling. 

5.4.5 Bibliotekarien som vanlig människa 

Samtliga informanter pratade väldigt varmt om litteraturförmedling. När informanterna 

skulle beskriva vad de kände inför den direkta litteraturförmedlingen beskrevs det med 

starkt positiva ord som ”fantastiskt”, ”skitkul”,” det absolut roligaste”, ”roligt även för 

min egen del” och ”viktigt och meningsfullt”. Det råder ingen tvekan om att 

litteraturförmedling är något de alla brinner för. Att dela med sig av den personliga 

läsupplevelsen är ett sätt att förmedla läsglädje på. P3 anser att hennes starka sida är att 

förmedla känslan kring en viss bok: 

 
Jag tror att jag är bra på att uttrycka en slags, vad ska man säga… glädje över 

litteraturen och vad det ger för känsla att läsa den här boken. 

 

När användaren lär känna bibliotekariens smak, blir det en person att lita på. P3 berättar 

att deltagarna i bokcirkeln uppskattar och föredrar att det är hon som väljer böckerna, 

för att det brukar bli bra då. Särskilt när användarna känner till och delar bibliotekariens 

specialområde blir bibliotekariens personliga åsikter viktiga för val av bok. P2 säger till 

exempel att: 

 
Ibland vill de ju verkligen ha det som jag tycker är bra, så. “Jag vill att du ska 

rekommendera en bok”, okej, det kan jag ju göra då, såhär “den här tycker jag är bra, jag 

har ingen aning om ifall du kommer tycka det”. 
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En bibliotekarie berättar att öppna bokcirklar inte fungerat bra, användarna vill veta 

vilka andra som är där, och även vem som håller i bokcirkeln. De sociala är viktigt, och 

en aspekt som kommer fram i intervjuerna är att i den direkta litteraturförmedlingen 

skapa utrymme för samtal. Litteraturen kan ibland vara en utgångspunkt för att tala om 

egna livserfarenheter. Men att som litteraturförmedlare dela med sig av böcker som 

betyder mycket, kan också bli känslomässigt påfrestande ifall de inte tas emot som man 

hade hoppats, vilket P4 ger uttryck för i citatet nedan. 

 
[F]olk har ju olika åsikter om saker och ting, man tycker olika. Och om man tar det 

personligt, när någon tycker någonting eller säger någonting, eller tycker att en bok 

som man själv tycker är jättebra att “äsch, det här var det sämsta jag har läst”, att 

man “jaja, okej, så är det”, att man inte tar det personligt. Och det kan ju vara i 

många olika sammanhang, och det … Ja, dels att man kan ta det professionellt, det 

kan vara svårt ibland. 

 

6 Diskussion 

I analysen har vi kommit fram till att bibliotekarierna betraktar såväl litterär 

fackkunskap som ett personliggörande av läsupplevelser som nyckelfaktorer i det 

direkta litteraturfrämjande arbetet. Det tar sig uttryck genom att det främst är rollerna 

som litteraturkännare och kritiker i kombination med bibliotekarien som vanlig 

människa som kan tolkas in i informanternas svar. Detta kan sammankopplas med såväl 

en mer traditionell förmedlarroll med fokus på samling och kvalitet (Hansson, 2005), 

som med det personliggörande av subjektiva läsupplevelser som beskrivs av Grøn och 

Balling (2012). Mellan dessa roller tycks det inte föreligga någon uppenbar konflikt; 

snarare tycks en gedigen litteraturkännedom fungera som en förutsättning för att, i det 

personliga mötet med användaren, oavsett om denne betraktas som samhällsmedborgare 

eller kund, kunna utgå ifrån dennes egendefinierade informationsbehov för att hitta 

passande litteratur. I dessa sammanhang uppfattar vi inte att begreppen kvalitet och 

efterfrågan fungerar som varandras motsatser, utan snarare att användarens behov blir 

en del i en subjektiv kvalitetsbedömning. Upplevelsen, och inte texten, tycks i linje med 

Grøn och Ballings studieresultat (2012) utgöra måttstocken för vad som definieras som 

kvalitet. Här blir också Linde Larsens (2012) kartlagda tendenser om användaren som 

läsare, snarare än verket som centrum för litteraturförmedlingsprocesser, synliga. 

 

Huruvida litteraturförmedlingsarbetet fungerar kollaborativt eller auktoritärt (Grøn och 

Balling 2012) tycks dock vara beroende av i vilken situation den direkta 

litteraturförmedlingen sker; härmed varierar såväl bilden av användaren som den 

förmedlarroll bibliotekarien intar. Generellt kan dock sägas att användaren sällan 

betraktas som samhällsmedborgare i litteraturförmedlingsarbetet, då denne, utifrån de 

kategorier som Johannsen (2009) skisserar, sällan betraktas som del av ett kollektiv. När 

bibliotekarien exempelvis träder in som pedagog, vilket hon ofta gör i 

litteraturförmedlingsarbetet som sker på golvet, tycks hon utgå ifrån användarens 

individuella litteraturpreferenser för att bidra till en individuell utveckling. Kollektiva 

demokratiska utvecklings- eller bildningsmål tycks sällan stå i fokus när det kommer till 

förmedlingssituationer som utspelar sig mellan en enskild användare och en 

bibliotekarie. 



30 

 

 

Bibliotekarien värdesätter sin litterära expertis, och anser att denna kan bidra till att 

utveckla användarens litterära och samhälleliga engagemang. Användaren betraktas 

alltså inte heller som en kund vilkens behov instrumentellt ska tillgodoses, utan hamnar 

snarare mitt emellan samhällsmedborgar- och kundbilden, och blir vad Jochumsen och 

Hvenegaard Rasmussen (2006) kallar för en förändringsagent. Detta gör att användaren 

visserligen är i stånd att påverka biblioteksverksamheten, men inte att verksamheten blir 

totalt efterfrågestyrd. Rörande användaren som kund bör också tilläggas att denna bild, 

trots sin förenlighet med förmedlarrollen som litteraturkännare och kritiker, inte 

nödvändigtvis för med sig att den direkta litteraturförmedlingen står i ett okomplicerat 

förhållande till marknadslogiker. Den konsensus mellan NPM och bibliotekets vilja att 

nå ut till så många som möjligt vilken Kann-Christensen och Balling (2011) finner i sin 

studie har vi inte hittat motsvarande belägg för i vår analys. Snarare tycks 

bibliotekarierna fokusera på en liten kärngrupp av användare i sina 

litteraturförmedlande aktiviteter, och flera av bibliotekarierna understryker att 

upplevelsen för enskilda personer är viktigare i programverksamheten än att dra mycket 

folk.  

 

Användaren betraktas av bibliotekarien oftast som medveten om sina egna 

informationsbehov, men i de planerade litteraturförmedlingsaktiviteterna, som 

bokcirklar och bokprat, blir bibliotekariens auktoritära litteraturkännarroll mer 

framträdande. Här utgår bibliotekarien ifrån sin kunskap, och sina egna preferenser. 

Precis som i Ehrenbergs undersökning (2015) finns en stor samstämmighet mellan det 

bibliotekarierna läser på fritiden och den litteratur de förmedlar på arbetet, och detta 

härleds också av dem själva till att nästan all litteraturläsning sker på deras fritid. 

Fritidsläsningen ensam utgör dock inte grunden för att bibliotekarien, som en av 

informanterna säger, “helt odemokratiskt” väljer böcker till dessa aktiviteter. Utsagor 

om att det ska finnas någonting att diskutera i litteraturen, eller att den ska ha ett djup 

och en samhällsrelevans förekommer ofta; någonting som bibliotekarien berör i de 

planerade förmedlingssituationerna oftare än i de spontana. Detta härleds också till en 

uttrycklig önskan ifrån användarna om att bibliotekarien både ska vara delaktig i 

bokcirkeln och välja böckerna; både personliggörandet (Grøn & Balling 2012), 

bibliotekarien som vanlig människa (Smidt 1994) och en djup involvering i 

bokcirkelverksamheten (Lund 2006) blir här en del av förmedlarrollen. Här finns också 

en efterfrågan hos bibliotekarierna om en djupare pedagogisk kompetens, gärna 

förankrad i utbildningen, som de önskat att de hade för att kunna klara av denna roll 

bättre. 

 

Även om den auktoritära rollen ofta blir framträdande i de planerade 

förmedlingsaktiviteterna, finns det dock också tydliga exempel på kollaborativ planerad 

litteraturförmedling, där användarens litteraturkompetenser närmast blir jämställda 

bibliotekariens, och när denne får agera som kreativ partner (Grøn & Balling 2012; 

Johannsen 2009). Det tydligaste exemplet här är kanske de bokkaféer där bibliotekarier 

och användare förmedlar litteratur på samma villkor. 

 

Angående rollen som marknadsförare har denna inte ensam framkommit särskilt starkt i 

analysen, även om den berörts. Snarare tycks denna roll gå in i flera av de andra 

förmedlarrollerna, då samtliga kategorier kretsar kring att marknadsföra litteratur, men 
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på olika grunder och sätt. Tilläggas bör också att bibliotekarierna visserligen vill sprida 

en positiv bild av läsning och av biblioteket, men att marknadsföring av olika sorters 

litteratur enligt den kategori som Smidt (1994) skisserar, tycks ske mer i indirekt än i 

direkt litteraturförmedling. 

 

Ytterligare en bibliotekarieroll som framkommit i mycket begränsad, för att inte säga 

näst intill obefintlig utsträckning, är förmedlaren som socialantropolog. Detta har flera 

tänkbara anledningar. Kanske handlar det om en bristande förståelse, eller ett bristande 

intresse av, de kulturella förutsättningar som kan föranleda olika upplevelser av en text. 

Detta kan i så fall tänkas sammanhänga med arbetet mot en liten relativt homogen 

kärngrupp av användare i förmedlingsprocessen, i alla fall när det kommer till de 

planerade litteraturförmedlingsaktiviteterna. En annan tänkbar anledning är att fokuset 

har förskjutits sedan Smidts rollskissering ifrån år 1994, och att det idag är intressantare 

att tala om litteraturförmedling och informationspraktiker i sin kontext än om olika 

användargrupper (se exempelvis Hedemark och Hedman 2002). 

 

6.1 Bibliotekarien som välfärdsarbetare och användaren som 
vanlig människa 

Utöver de förmedlarroller som Smidt (1994) berör har vi, i analysen av vår empiri, 

funnit ytterligare en förmedlarroll, som går utöver de som Smidts kategorier nämner. 

Denna roll kan kopplas till benämningarna community librarianship och civic 

librarianship som Hansson tar upp i sin essä om bibliotekariens funktioner på det lokala 

folkbiblioteket (2005, s.33). På svenska skulle denna förmedlarroll kunna benämnas 

bibliotekarien som välfärdsarbetare.  

 

Förmedlarrollen går att härleda tillbaka till 1970-talet, då “det ‘sociala’ biblioteket med 

‘sociala’ bibliotekarier” skulle fungera som en strategi för att nå vad som kallades för 

eftersatta grupper (Hansson 2005, s. 24; Schreiber 2006). Då hängde denna roll samman 

med användaren som omedveten om sina informationsbehov, men Hansson poängterar 

att detta förändrats med bibliotekets uppdrag, och att det idag snarare rör sig om ett 

kommunikativt lokalsamhällssamarbete mellan bibliotekarier och användare (2005, 

s.35). Den gemensamma nämnaren är dock nyttjandet av bibliotekets bestånd som 

utgångspunkt för vardagsrelaterade aktiviteter fokuserande på det sociala mötet. Hit 

räknas även aktiviteter som kanske inte anses typiska för ett bibliotek, där stickkaféet 

blir det tydligaste exemplet i vår studie. Funktionen med litteraturförmedlingen blir i ett 

sådant sammanhang inte främst att fungera lässtimulerande eller bildande, utan snarare 

att skapa sociala relationer och öppna för möten och diskussioner mellan förmedlaren 

och användarna som deltar. Rollen bibliotekarien som vanlig människa ligger i detta 

jämställda möte med användaren nära rollen som välfärdsarbetare.  

 

Utifrån förmedlarrollen som välfärdsarbetare betraktas biblioteket som en del av ett 

större lokalsamhälleligt sammanhang och välfärdssystem, vilket i denna studie 

exempelvis tar sig uttryck genom att flera av informanterna ser litteraturförmedlingen 

som en verksamhet bland många som arbetar med hälsofrämjande effekter i kommunen. 

Bibliotekarierna uttrycker även vikten av att användarna kan få sina åsikter bekräftade 
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eller emotsagda, och att detta kan vara dem till del även om det sker “inne i huvudet” 

och de inte aktivt deltar i diskussioner under exempelvis en bokcirkelträff. 

 

Att människor som i övrigt saknar sociala sammanhang får “komma ut och träffa folk”, 

och att samtalet om livserfarenheter över en kopp kaffe tillskrivs mer tyngd än 

litteraturen som läses, kastar också ett nytt ljus på hur bibliotekarien betraktar 

användaren. I detta socialt och personligt fokuserade möte träder användaren som 

vanlig människa fram i litteraturförmedlingsprocessen. Detta ligger i linje med det 

värdesättande av användarens välmående, och inte bara litteraturläsande, som i Kann-

Christensen och Ballings (2011, s. 108) intervjustudie identifieras och sammanfattas på 

följande vis: 

 
Users are people who should be respected, not only as a means to a customer satisfaction 

end, but because it is part of the librarian’s job. 

 

6.2 Slutsatser 

Angående hur bibliotekariens syn på användaren och den egna förmedlarrollen förhåller 

sig till litteraturvalen som sker i den direkta litteraturförmedlingen, och hur denna 

relation påverkar utformningen av direkta litteraturförmedlingsaktiviteter, kan vi alltså 

konstatera att de olika rollerna förhåller sig till varandra på olika sätt i olika situationer. 

I mer spontana situationer tenderar användaren att betraktas som kund, och 

bibliotekarien intar då rollen som pedagog eller vanlig människa. I mer planerade 

förmedlingssituationer tenderar bibliotekarien att inta en mer auktoritärt litteraturkritisk 

roll, då användarna i grupp betraktas mer som omedvetna om sina informationsbehov. 

Men det finns även exempel där bibliotekarien betraktar användaren som en kreativ 

partner, och då låter denne vara med och styra vad som förmedlas. Huvudsakligen intar 

alltså bibliotekarien rollen som litteraturkännare och kritiker, oavsett hur hon betraktar 

användaren. Slutligen har vi funnit nya kategorier där bibliotekarien iklär sig rollen som 

välfärdsarbetare och betraktar användaren som en vanlig människa; litteraturvalen i sig 

blir då sekundära, och en socialiserad utformning av litteraturförmedlingen hamnar i 

fokus. 

 

Det teoretiska ramverk vi använt har visat sig väl lämpat för den analys vi utfört i syfte 

att besvara våra forskningsfrågor. Att arbeta med två teorier som kunnat belysa 

varandra, särskilt då vi ägnat oss åt att studera relationen mellan olika roller och bilder, 

har varit fruktbart, men inneburit ett gediget arbete. Genom analysprocessen har vi, 

förutom att besvara studiens syfte, också nått en djupare förståelse för vilken komplex 

och mångfacetterad process insamlandet av empiri genom semistrukturerade intervjuer 

innebär. Om vi skulle utföra denna studie på nytt skulle vi önska göra så med en större 

praktisk erfarenhet av att utföra intervjuer i bagaget; detta skulle kunna ge ytterligare 

djup till denna undersökning. 
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6.3 Teoriutveckling och forskningsförslag 

Slutligen bör tilläggas att litteraturförmedling är ett väl utforskat ämne där särskilt 

forskare i våra grannländer Norge och Danmark har bidragit med många studier. Det 

finns också en hel del forskning som berör både bibliotekarier och användare i 

förhållande till olika litteraturförmedlande aktiviteter, ofta rörande deras utförande i 

praktiken. Vi anser dock att uppfattningen av användaren och den egna förmedlarrollen 

behöver ses i relation till varandra för att en djupare förståelse kring den direkta 

litteraturförmedlingsprocessen ska kunna uppnås. Vi har inte hittat några exempel på 

hur tidigare forskning kombinerat dessa roller i förhållande till litteraturförmedling, och 

hoppas att, i och med denna studie, kunna inspirera till vidare och gedignare forskning 

rörande denna relation. Förhoppningsvis har vi också sått ett frö till vidare reflektioner i 

det praktiska arbetet med direkt litteraturförmedling.  

Under arbetets gång har vi, med avstamp i tidigare forskning och valda 

analyskategorier, kunnat utveckla Smidts och Johannsens teorier genom att upptäcka 

ytterligare förmedlarroller och användarbilder. Detta har bidragit till att nya perspektiv 

på samspelet mellan bibliotekarien och användaren i litteraturförmedlingsprocessen 

kunnat träda fram. För att upptäcka och analysera ännu fler möjliga roller och bilder, 

skulle det kunna vara gynnsamt att koppla på ännu fler teoretiska perspektiv som kan 

fungera kompletterande och belysande till Smidts, Johannsens och våra kategorier; detta 

skulle exempelvis kunna vara olika pedagogiska förhållningssätt till, och strategier för, 

litteraturförmedling. Det skulle även vara intressant att utföra en studie liknande denna, 

men där relationerna betraktas utifrån ett användarperspektiv. Det skulle med största 

sannolikhet kunna bidra till en ännu bredare och djupare förståelse för den komplexa 

process som direkt litteraturförmedling innebär. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Hur länge har du arbetat här? 

 

Hur länge har du arbetat som bibliotekarie? 

 

 

1. Vilka planerade litteraturförmedlande aktiviteter för vuxna finns på 

biblioteket? 

 

 

2. Vem riktar de sig till? Vem kommer? Är de användare som besöker 

aktiviteterna representativa för bibliotekens besökare över lag? 
 

3. Hur är det att jobba med litteraturförmedling? Vad anser du är viktigast? 
 

 

4. Vad behöver en kunna för att vara en bra förmedlare? 
 

5. Vad är du bra på? Vad skulle du vilja lära dig mer om? 
 

 

6. Kan du ge exempel på när du känner att förmedlingen har “lyckats”? Vad 

berodde det på? (Positiv påverkan på läsaren, biblioteket, bibliotekarien? 

Återkoppling ifrån läsaren? Utveckling, upplevelse, eftertanke, läslust, ökad 

utlåning?) 

 

7. Kan du ge exempel på när du känner att förmedlingen har ”misslyckats”? 

Vad berodde det på? 
 

 

8. Hur väljer du ut de böcker som du lyfter fram i aktiviteterna? (Efterfrågan, 

de du själv läser, böcker omtalade i media, önskningar om att synliggöra delar 

av beståndet?) 

 

9. Finns det några böcker som du gärna tipsar om? Exempel? Varför? 
(Kontextberoende, eller vissa böcker som det alltid lämpar sig att tipsa om?) 

 

 

10. Finns det böcker som du inte skulle vilja tipsa om? Exempel? Varför? 
(Kontextberoende, eller vissa böcker som det aldrig lämpar sig att tipsa om?) 
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11. Vad läser du in dig på för litteratur i syfte att förmedla den? (Litteratur som 

du vet att användarna uppskattar för att sätta dig in bättre i deras smak? Annan 

litteratur? Förmedlar sådant som du ändå läser? Ingen tid att läsa in sig? Läser 

sammanfattningar/recensioner?) 

 

12. Vad förväntar du dig att användaren ska bidra med under de olika 

litteraturförmedlingsaktiviteterna? (Bokcafé, bokcirklar, dialog eller 

envägskommunikation?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Bilaga 2 Intervjuguide (utifrån teman) 

 
Varför? Kvalitetsvärdering och värdegrund. (väcka tankar vara kritisk till sin 
egen roll) 
 
Bibliotekets uppdrag och hur litteraturförmedlingen förhåller sig till det? 
 

Mål med förmedlingen? Olika utifrån olika låntagare och situationer? Övergripande mål 
som alltid gäller? Delade visioner och förhållningssätt? 
 
Vad är en lyckad förmedlingssituation?  
-händer det att läsarna ger återkoppling? 
 
Hur? Målgrupps/låntagaranpassning och relevans. 
 
Om en låntagare frågar efter “en bra bok”. Hur gör du för att lista ut vad personen 
behöver? 
 
Hur bestämmer man vad man väljer att lyfta fram? Författarens liv, valda delar av 
boken, på vilken nivå lägger man samtalet? 
 
Vad förväntas det att låntagaren ska bidra med? Bokcafé, bokcirklar. 
 
Läser du in dig på litteratur som du vet att låntagarna uppskattar för att sätta dig in 
bättre i låntagarnas smak? 
 
Vad? Urval, aspekter, tillgänglig- och synliggörande. 

 
Att ha flytande bestånd, hur påverkar det förmedlingen?  
När sker litteraturförmedlingen? 
 
Vad tänker du på när jag säger “litteraturförmedling” 
 
Finns det böcker som du inte skulle vilja tipsa om? Exempel? Varför? 
- Krävs det anvisningar ibland om hur en bok ska läsa?  
 
Finns det några böcker som du gärna brukar tipsar om? Exempel? Varför? 
 
Hur väljs böcker som ska lyftas fram? efterfrågan, de du själv läser, böcker omtalade i 
media, önskningar om att synliggöra delar av beståndet? 

 

(Frågor är inte exakt desamma som i den slutgiltiga versionen av intervjuguiden)  


