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Inledning – Att ge röst åt användarna

Ofta  får  man  höra  att  folkbiblioteken  ska  vara  till  för  sina  användare  och att 
användarnas efterfrågan och feedback är viktig. Men varifrån kommer kunskapen 
om  vad  användare  vill  och  hur  de  ser  på  biblioteken  egentligen?  I  vilka 
sammanhang hörs användarnas röster? När det gäller användares uppfattningar om 
folkbibliotekens  arbete  med  skönlitteratur  är  svaret  ”åtminstone  inte  i 
vetenskapligt  grundade  empiriska  undersökningar”.  Väldigt  få  sådana  har 
nämligen gjorts. 

Jag  var  redan  från  början  intresserad  av  att  undersöka  förmedlingen  av 
skönlitteratur för vuxna på folkbiblioteken eftersom min erfarenhet från arbete på 
folkbibliotek fått mig att börja reflektera över makten man som anställd har när 
det gäller exempelvis vad som tipsas om eller vad som ställs fram. Jag hade även 
börjat fundera över vad användarna egentligen tänkte om den litteraturen och om 
bibliotekens arbete. Mitt intresse för att undersöka hur användare verkligen talar 
om folkbibliotekens förmedlingsarbete tändes på allvar när jag insåg hur otroligt 
få  undersökningar  som över  huvudtaget  hade gjorts.  Det  var  nästan  så att  jag 
började tvivla  på min egen möjliga framtid som informationsspecialist,  för jag 
måste ju ha missat något i mina litteratursökningar? Det måste ju finnas mera? 
Eller  så  är  det  helt  enkelt  så  att  vetenskapliga  undersökningar  där  verkliga 
användare får komma till tals lyser med sin fåtalighet. Åtminstone om man ser på 
kvalitativa  undersökningar  i  förhållande  till  svensk  folkbibliotekspraksis,  och 
åtminstone om man jämför med det utrymme som bibliotekariernas röster ges att 
bre ut sig på.

Sanna Talja, som är en av dem som intresserat sig för vad användarna har att 
säga,  om  än  på  ett  finskt  musikbibliotek,  menar  att  det  visserligen  gjorts 
undersökningar  av  exempelvis  hur  nöjda  användare  är,  men  att  dessa  ofta 
fokuserar på den nuvarande verksamheten och utgår från bibliotekens perspektiv. 
Användare och professionella är två strikt isärhållna grupper där man ofta inte har 
ansett  att  användarna  kunde  ha  intresse  eller  kompetens  nog  att  tala  om 
bibliotekspraktiken på en mer allmän nivå. Talja menar att det finns ett behov av 
mer forskning som tittar på biblioteket från användarnas synvinkel.1 Även Sara 
Appelqvist och Elin Boardy menar i sin magisteruppsats ”Det är ett yrkesmässigt  
dilemma”:  om  förmedling  av  skönlitteratur  på  ett  folkbibliotek  att  det  vore 

1 Talja, S. (2005), ”Users Library Discourses”, s. 307 f.
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intressant  och  relevant  att  genomföra  användarundersökningar  om 
litteraturförmedling  för  vuxna  eftersom  de  själva  undersökt  bibliotekariernas 
uppfattningar om fenomenet.2 Det är här jag tar vid.

Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är alltså att undersöka hur vuxna biblioteksanvändare talar 
om folkbibliotekens arbete med förmedling av skönlitteratur. Jag är intresserad av 
att se på vilka olika sätt denna verksamhet konstrueras i användarnas tal och även 
försöka fundera kring vad detta kan tänkas ha för konsekvenser för bibliotekens 
förmedlande arbete.

De frågeställningar jag ämnar besvara är:

• På vilka olika sätt talar användarna om skönlitteratur och förmedling?

• Vilka  olika  diskurser  kan  man  relatera  talet  om  skönlitteratur  och 
förmedling till?

• Hur  konstrueras  positionerna  förmedlare–mottagare,  bibliotekarie–
användare i användarnas tal om förmedlingen på biblioteket?

• Vilka  praktiska  konsekvenser  kan  existensen  av  olika  diskurser  få  för 
förmedlingsverksamhet på bibliotek?

Centrala begrepp

Härnäst  kommer  några  viktiga  begrepp  och  det  sätt  på  vilket  de  används  i 
uppsatsen att förtydligas.

Användare
Användare, besökare, låntagare, kund – i biblioteksvärlden och i den litteratur jag 
använt  mig  av  brukas  många  olika  termer  om de  personer  som på  olika  sätt 
använder  biblioteket.  Jofrid  Karner  Smidt  menar  att  hon inte  kunde se  någon 
betydande värdemässig skillnad i hur bibliotekarier använde de olika begreppen. 
Dock ansåg hon att det faktum att de två yngsta bibliotekarierna hon intervjuade 
för  sin  avhandling  Mellom  elite  og  publikum  använde  termen  kund  var 
anmärkningsvärt. Hon tolkar detta som ett uttryck för att ett marknadstänkande får 
allt  större plats  inom biblioteksvärlden.3 Svetla Tomova väljer att  i  sin uppsats 

2 Appelqvist, S. & Boardy, E. (2008), ”Det är ett yrkesmässigt dilemma”, s. 53.
3 Smidt, J. K. (2002), Mellom elite og publikum, s. 259.
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använda begreppet besökare eftersom hon anser att användare har en negativ klang 
i och med att det kan uppfattas som någon som ”enbart tar, utan att ge tillbaka”.4

Jag menar att alla benämningar speglar ett visst sätt att se på personerna som 
använder biblioteket. Användare är det ord jag själv kommer att använda (förutom 
i direkta citat) när jag talar om personer som brukar biblioteket. Jag föredrar det 
eftersom  det  ger  personerna  en  aktiv  roll  och  heller  inte  begränsar 
biblioteksanvändandet  till  en viss aktivitet.  Termen låntagare antyder att  själva 
utlåningsakten är den centrala aktiviteten på biblioteken och blir problematisk att 
använda generellt  eftersom inte  alla  personer  använder  biblioteket  för  att  låna 
material eller enbart för det. Besökare är för det första en tämligen passiv term 
som inte ger användare den handlingskraft jag anser att de förtjänar, för det andra 
är det  lätt  att  bara se  besök som ett  fysiskt  sådant  medan man idag även kan 
använda biblioteket utan att besöka det fysiskt. Mitt problem med termen kund är i 
stort  det samma som Karner Smidts,  jag anser inte  att  en marknadsekonomisk 
diskurs hör hemma på biblioteken som är en av de få platser i samhället idag där 
alla får vistas utan att nödvändigtvis behöva vara en del av marknaden. Mycket av 
bibliotekens verksamhet är gratis (om man bortser från den indirekta betalningen 
via  skatt)  och  det  är  också  allmänt  accepterat  att  vistas  i  lokalerna  utan  att 
exempelvis låna material eller delta i evenemang.

När jag refererar  till  litteratur  där  det  talas  om personer  som tillägnar  sig 
skönlitteratur utan att detta direkt kopplas till biblioteken kommer jag att använda 
termen läsare.

Skönlitteratur
Det finns en slags vardagsuppfattning om vad skönlitteratur är: skönlitteratur är 
det som inte är facklitteratur, något som författaren har ”hittat på”. Börjar man 
göra en noggrannare analys är det dock svårare att en gång för alla definiera vad 
skönlitteratur är och inte är. Jens Thorhauge menar att skönlitteraturen skiljer sig 
från  facklitteratur  genom  att  vara  berättande,  bildlig  och  flertydig  i  sin 
framställning.  Skönlitteratur  är  konst  och  har  som  syfte  att  ge  läsaren  en 
upplevelse. Han pekar dock också på att uppdelningen är artificiell och lätt kan 
raseras.  Det  finns  mellanformer  såsom  exempelvis  litteratur  som  behandlar 
historiska händelser där författaren tar sig konstnärliga friheter i framställningen.5

Vissa menar också att huruvida en text är skön- eller facklitteratur bestäms av 
hur läsaren ser den.6 Hur texten uppfattas av en läsare kan dock bestämmas av hur 
den presenteras,  tar  man  utdrag ur en användningsmanual  för en tvättmaskin, 
radbryter texterna och presenterar dem som poesi läses de antagligen som poesi. 
Idag är det rätt vanligt att man på omslag till (främst skönlitterära) böcker ser en 

4 Tomova, S. (2005), ”Ett trevligt bemötande som i vilket annat serviceyrke som helst”, s. 9.
5 Thorhauge, J. (1995), ”Luk op for skønlitteraturen”, s. 178 f.
6 Thorhauge, J. (1995), ”Luk op for skønlitteraturen”, s. 178 f.
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benämning som berättar för läsaren hur man ska läsa texten innanför pärmarna. 
Det  kan exempelvis  stå  ”dikter”,  ”roman”  (som tydligt  är  något  helt  annat  än 
”kriminalroman” eller ”kärleksroman”),  eller ”en verklig historia”.  Med Gérard 
Genettes begrepp kan man kalla dessa beskrivningar för paratexter.  Paratext är 
enligt Genette allt sådant som rör sig runt den litterära texten och kan påverka hur 
den tolkas. Begreppet består av peritext, det vill säga det som ingår i samma paket 
som  texten,  såsom  de  beskrivningar  jag  precis  tagit  upp,  omslaget  eller 
baksidestexten på en bok, samt epitext som behandlar texten på avstånd, såsom 
exempelvis recensioner.7

Definitionen av skönlitteratur kan alltså problematiseras och diskuteras, det 
kommer  dock inte  vara  fokus  för  denna uppsats.  När  det  kommer  till  fysiska 
bibliotek kan en bok bara stå uppställd  på ett  ställe  samtidigt.  Jag har valt  de 
informanter  jag  tillfrågat  på  plats  i  biblioteket  (mer  om urval  av  informanter 
nedan,  s. 34)  på  basen av  att  de  på ett  eller  annat  sätt  visade  intresse  för  det 
biblioteket  klassat  som  skönlitteratur.  Jag  preciserade  uttrycket  skönlitteratur 
under intervjuerna genom att tala om det som böcker som inte var faktaböcker. De 
skönlitterära verk som nämndes av informanterna var romaner och poesi. Det var 
ingen som tog del av skönlitteratur i annan form än fysiska böcker. Jag kommer 
att tala om skönlitteratur som det som mitt undersökta bibliotek klassificerar som 
skönlitteratur och som mina informanter talar om som skönlitteratur.  När jag i 
uppsatsen endast använder termen litteratur är det skönlitteratur som avses.

Litteraturförmedling 
Förmedling  i  ett  bibliotekssammanhang  betecknar  det  biblioteket  gör  för  att 
främja användningen av beståndet  menar  Jens Thorhauge i  en text  från 1995.8 
Texten  skrevs  alltså  innan  användningen  av  internet  på  allvar  slog  igenom  i 
samhället  och  även  förändrade  förutsättningarna  för  bibliotekets 
förmedlingsverksamhet  nämnvärt.  Låt  oss  ändå  börja  i  Thorhauges  definition, 
eftersom  den  fortfarande  stämmer  överens  med  en  grundförståelse  av  vad 
förmedling innebär. Thorhauge menar att en bred definitionen av förmedling även 
skulle innefatta bibliotekets placering, utformning och inredning eftersom dessa 
påverkar hur användarna kommer åt beståndet.9 Det är tydligt att Thorhauge här 
pratar  om  det  fysiska  biblioteket  när  han  exempelvis  nämner 
biblioteksbyggnadens  placering  och  utformning,  men  idag  spelar  framför  allt 
bibliotekets digitala del en viktig roll i förmedlingsverksamheten. Rasmus Grøn 
talar om en ”fordobling af formidlingsrummet”10 och menar att den ökade virtuella 
förmedlingen inte sker på bekostnad av andra förmedlingsformer utan snarare är 

7 Genette, G. (1997), Paratexts, s. 5.
8 Thorhauge, J. (1995), ”Luk op for skønlitteraturen”, s. 174.
9 Thorhauge, J. (1995), ”Luk op for skønlitteraturen”, s. 179.
1 0 Grøn, R. (2010), Oplevelsens rammer, s. 3.

8



en utvidgning av det som redan görs i det fysiska biblioteket.11 Därmed blir inte 
heller det fysiska bibliotekets placering, som Thorhauge nämner som en del i ett 
brett  förmedlingsbegrepp,  lika  begränsande,  medan  design  och  upplägg  av 
bibliotekets  webbplats  kan  ses  som  en  viktig  del  av  ett  bredare 
förmedlingsbegrepp. 

Thorhauge menar dock att litteraturförmedlingen kan betraktas snävare som 
den  kommunikation  om  tillgängligt  material  som  görs  av  biblioteket  till 
användarna. Denna kommunikation kan vara direkt eller indirekt. Den indirekta 
förmedlingen består av den presentation av litteratur som görs genom specifika 
uppställningar,  utställningar  och  listor  medan  den  direkta  främst  handlar  om 
bibliotekariens  samtal  med  enskilda  användare  eller  om  evenemang  som 
behandlar litteratur och som görs för en grupp användare.12 Med andra ord skulle 
man  kunna  säga  att  den  direkt  förmedlingen  är  den  som  innebär  en 
kommunikation riktad till  en känd publik,  så som exempelvis  samtalen mellan 
bibliotekarie och användare efter att användaren frågat efter tips om något bra att 
läsa.

Rasmus  Grøn  utgår  i  sin  avhandling  Oplevelsens  rammer:  former  og  
rationaler  i  den  aktuelle  formidling  af  skønlitteratur  for  voksne  på  danske  
folkebiblioteker  från ett liknande tänkande och menar att med en bred definition 
av förmedling som tillgängliggörande kan hela bibliotekets verksamhet ses som en 
slags förmedling eftersom det syftar till  att  få läsarna och skönlitteraturen (den 
materialkategori Grøn i likhet med mig intresserar sig för) i kontakt med varandra. 
Han  gör  dock  en  uppdelning  av  förmedlingen  i  de  delar  han  kallar 
informationsförmedling och kulturförmedling. Informationsförmedlingen innebär 
att  skönlitterära verk behandlas som dokument från ett  kunskapsorganisatoriskt 
perspektiv, de klassificeras och indexeras och förses med katalogposter för att de 
ska  gå  att  hitta.  Kulturförmedling  innebär  att  skönlitteraturen  förmedlas  som 
kulturella  upplevelser  och  denna  förmedling  kan  i  likhet  med  Thorhauges 
uppdelning  antingen  ske  direkt  eller  indirekt.13 Det  är  denna  kulturförmedling 
Grøn avser när han talar om litteraturförmedling och det samma gäller mig.

1 1 Grøn, R. (2010), Oplevelsens rammer, s. 100.
1 2 Thorhauge, J. (1995), ”Luk op for skønlitteraturen”, s. 179 f.
1 3 Grøn, R. (2010), Oplevelsens rammer, s. 15.
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Tidigare sagt och gjort

Olika ideal för förmedling?

Åse Kristine Tveit tar i sin bok Innganger: om lesning og litteraturformidling upp 
olika roller som en förmedlare av litteratur kan inta i förmedlingsarbetet. Frågan 
om vad man ska förmedla hänger alltid ihop med vad man har för syn på läsning 
och hur man tänker kring det problematiska begreppet ”litterär kvalitet”.  Tveit 
menar  att  förmedlaren  kan  välja  att  behålla  sin  litterära  smak  för  sig  själv, 
reducera sig till expedit och bara ge folk det de ber om.14 Här är det dock snarare 
frågan  om  det  som  Grøn  kallar  för  informationsförmedling  och  knappast 
litteraturförmedling så som jag valt att definiera det i denna uppsats. I Tveits fall 
ska användaren rätt tydligt veta vilket verk hen vill ha och bibliotekariens uppgift 
blir i stort sett bara att hjälpa användaren att få det som frågas efter. En annan 
extremposition Tveit nämner är förmedlaren som inte alls döljer sin egen litterära 
smak utan snarare prackar den på användaren i tron på dess förträfflighet. Dock 
finns en mellanväg där de viktiga professionella egenskaperna för en bibliotekarie 
som arbetar med förmedling, kunskap om litteratur och förmåga att kommunicera 
med och förstå olika användare, kombineras.15

Det  finns  också  en  slags  konstruerad  historisk  dimension  hos  de  olika 
förmedlingsidealen  eller  rollerna.  Tveit  nämner  att  förmedlarrollen  historiskt 
utvecklats  från  att  ha  varit  mer  avsändarstyrd  till  att  bli  mer  mottagarstyrd.16 
Rasmus  Grøn  delar  i  sin  avhandling  upp  förmedlingsverksamheten  på  danska 
folkbibliotek  i  tre  perioder.  Den  bekräftande  (”konfirmative”)  fasen  (fram till 
mitten  av  60-talet)  domineras  av  ett  upplysningsparadigm  med  fokus  på  en 
selektiv,  värdebaserad  förmedling  där  den  av  biblioteket  definierade 
kvalitetslitteraturen ska utveckla användarnas kulturella och personliga bildning. 
Man kan se den auktoritativa förmedlaren som en representant för ett tänkande 
som dominerade under denna period. Den reformativa fasen (från slutet  av 60-
talet till  millennieskiftet) utmärks enligt Grøn av ett serviceparadigm. Här ställs 
användarens behov all mer i centrum med fokus på exempelvis efterfrågansstyrt 
1 4 Tveit, Å. K. (2004), Innganger, s. 43.
1 5 Tveit, Å. K. (2004), Innganger, s. 43.
1 6 Tveit, Å. K. (2004), Innganger, s. 44.
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urval och automatisering. Användarna ses som självgående och ska tillhandahållas 
det  material  de efterfrågar  utan  att  bibliotekariens  smak ska påverka.  Att  som 
bibliotekarie inta positionen som neutral förmedlare är utmärkande för den här 
fasens kollektiva värderingar.17

Grøn menar dock att  vi idag befinner oss i en tredje fas, den performativa 
fasen dominerad av ett upplevelseparadigm.18 Han understryker här att det inte är 
frågan om ett  genomgripande paradigmskifte  i  förhållande  till  den reformativa 
fasen utan att mycket av det som utmärker denna fortfarande är aktuellt.19 Det som 
Grøn  dock  finner  vara  nytt  på  basen  av  en  enkätundersökning  bland  danska 
folkbibliotek  är  att  upplevelsen  blivit  ett  centralt  begrepp.  Skönlitterära  verk 
förmedlas  som potentiella  personliga  upplevelser,  fokus  förflyttas  därmed  från 
själva innehållet i ett litterärt verk till vad en användare kan få för utbyte av detta  
innehåll.20 Dessutom är det även fokus på själva förmedlingen som upplevelse i 
form av mer performativa former av förmedlingsverksamhet som ofta involverar 
användarna.21 

Fokus  på  läsupplevelsen  är  ett  sätt  att  komma  förbi  den  eviga  frågan om 
litterär kvalitet eftersom den därmed blir mindre relevant. När man i förmedlingen 
fokuserar på den personliga upplevelsen riktas uppmärksamheten mot läsningen 
som förankrad i en subjektiv erfarenhetsvärld som bygger på individuella smak- 
och relevanskriterier. Textens kvalitet handlar om vilka upplevelser läsningen har 
gett.22 Hur boken var skriven är helt enkelt inte lika relevant om man fokuserar på 
vad innehållet gav en för känslor och tankar när man läste och hur man kunde 
koppla det till  sina egna erfarenheter. Resultatet av Grøns enkätundersökningen 
visar även på en ny ideal förmedlarroll: den personliga förmedlaren som intar en 
mer personlig och uppsökande position.23 

Grøn är noga med att poängtera att hans enkätundersökning i sträng mening 
inte är representativ för danska folkbibliotekariers åsikter eftersom enkäten endast 
besvarats av 187 av de 291 kontaktade biblioteken och vid varje bibliotek är det 
bara en eller i vissa fall två av de anställda som fyllt i den. Det handlar alltså om 
åsikterna hos en rätt så liten andel av de biblioteksanställda. Inte desto mindre kan 
man se resultaten som en indikation på vilka praktiker, tendenser och åsikter som 
finns  inom  fältet  för  litteraturförmedling  på  danska  folkbibliotek.24 En  sådan 
tendens  som  Grøn  upptäcker  är  alltså  upplevelsen  av  en  ökande  grad  av 
personlighet  i  förmedlingsarbetet.  I  svaren  på  en  öppen  fråga  om  huruvida 

1 7 Grøn, R. (2010), Oplevelsens rammer, s. 158.
1 8 Grøn, R. (2010), Oplevelsens rammer, s. 158.
1 9 Grøn, R. (2010), Oplevelsens rammer, s. 223.
2 0 Balling,  G.  &  Grøn,  R.  (2012),  ”Litteraturformidling  og  bibliotekaren  som  faglig-personlig 
formidlingsautoritet”, s. 54.
2 1 Grøn, R. (2010), Oplevelsens rammer, s. 228.
2 2 Balling,  G.  &  Grøn,  R.  (2012),  ”Litteraturformidling  og  bibliotekaren  som  faglig-personlig 
formidlingsautoritet”, s. 59.
2 3 Grøn, R. (2010), Oplevelsens rammer, s. 105.
2 4 Grøn, R. (2010), Oplevelsens rammer, s. 92-96.
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bibliotekets förmedlingsverksamhet förändrats under de senaste fem åren och i så 
fall  hur  framhöll  nästan  30  procent  av  de  svarande  på  ett  eller  annat  sätt  att 
förmedlingen blivit personligare25:

Mere  personlig.  Bibliotekarerne  bruger  deres  egne  navne  på  skrevet  udstillingsmateriale. 
Bogcaféer med bibliotekarer der anbefaler bøger. Låner til låner anbefalinger på tavle. 

Vi er blevet mere opmærksomme på at den personlige formidling og anbefaling er værdsat af  
lånerne. 

Vi er begyndt at afholde litteraturcaféer. Vi opsøger lånerne uopfordret og anbefaler bøger. 
Lånerne anbefaler også bøger til os. 

Personalet sætter egen person på spil.26

Denna personliga förmedling beskrivs ofta som aktiv, direkt och offensiv. Den ger 
även användarna en utvidgad delaktighet i  förmedlingen. Det verkar alltså inte 
längre finnas  en lika  stor  uppslutning bakom det  neutrala  förmedlingsidealet  i 
rädsla  för  att  framstå  som  dömande,  om  man  ska  tro  de  indikationer  som 
resultaten av Grøns enkät ger. Men trots att bibliotekarierna i större utsträckning 
verkar vara redo att investera sina personliga läsupplevelser i förmedlingsarbetet 
handlar det samtidigt om att ”sänka sig” till användarens nivå och förmedla som 
läsare till läsare.  Grøn talar om en tvetydig auktoritet. Bibliotekarien intar rollen 
som  litterär  auktoritet  genom  växande  förmedlingsformer  som  det  enskilda 
lästipssamtalet  eller  booktalks  för  grupper  där  den  personliga  läsupplevelsen 
spelar en stor roll. Dock handlar det om att förmedla som läsare till andra läsare i 
och  med  litteraturförmedlingens  växande  roll  som  erfarenhetsutbyte  och 
socialisering kring litterära upplevelser. Auktoriteten som bibliotekarie suddas ut 
ännu  mer  genom  att  användaren  i  allt  högre  grad  dras  in  i  förmedlingen, 
exempelvis genom olika aktiviteter där användarna får tipsa om läsning till andra 
användare (och bibliotekarier).27

Gitte Balling och Rasmus Grøn frågar sig i en  artikel där de vidare analyserar 
personliggörandet  av  förmedlingen  hur  bibliotekarier  ska  kunna  motivera  sig 
själva som experter om de ska fungera som en läsare bland andra läsare, särskilt i 
och med att  skönlitteraturen ofta är frånvarande i  utbildningen. Bibliotekariens 
plats kunde väl lika gärna intas av någon annan ”superläsare”? Vad legitimerar 
bibliotekariens roll som förmedlare i förhållande till andra läsare?28

2 5 Grøn, R. (2010), Oplevelsens rammer, s. 105.
2 6 Grøn, R. (2010), Oplevelsens rammer, bilagor s. 62-68.
2 7 Grøn, R. (2010), Oplevelsens rammer, s. 233.
2 8 Balling,  G.  &  Grøn,  R.  (2012),  ”Litteraturformidling  og  bibliotekaren  som  faglig-personlig 
formidlingsautoritet”, s. 59.
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Vem är användarna och vad vill de ha?

Det starka användarfokus som Grøn nämner som utmärkande för den reformativa 
fasen är inget som har försvunnit i och med mer fokus på personlig förmedling 
och upplevelser. Även de nya tendenserna i förmedlingsarbetet som Grøn menar 
sig se har sin grund i att försöka ge användarna vad de vill ha. ”Vi er blevet mere 
opmærksomme  på  at  den  personlige  formidling  og  anbefaling  er  værdsat  af 
lånerne”  svarar  en  bibliotekarie  på  Grøns  fråga  om  vad  som  förändrats  i 
förmedlingsarbetet.29 Så även om man inte håller lika hårt på sin neutralitet är det 
inte för att man vill framstå som en auktoritet som kan säga vad som är rätt eller 
fel utan för att man antar att användarna uppskattar den personliga förmedlingen. 
Men  vad  vet  man  egentligen  om  vad  användarna  vill  eller  inte  vill? 
Yrkesverksamma bibliotekarier kan så klart uttala sig utifrån sin egen erfarenhet 
men  som  redan  nämnts  finns  väldigt  lite  forskning  som  kunde  backa  upp 
påståendena.

Gitte Balling och Nanna Kann-Christensen visar i en artikel tydligt på hur ett 
uttalat  användarfokus  kanske  inte  alltid  är ett  fokus  på  användarna,  eller 
åtminstone  inte  på  alla  användare.  De  har  intervjuat  bibliotekarier  och 
bibliotekschefer  om  vad  dessa  anser  vara  syftet  med  och  effekterna  av 
litteraturförmedlingen.  Ett  stort  fokus på användarna  framkommer:  användaren 
ska  känna  sig  sedd  och  få  god  service.  Men  genom  användarna  kan  även 
biblioteket  legitimera sig själv.30 Om användarna uppskattar biblioteket kan det 
visa upp sig själv som en omtyckt, viktig och använd institution, något som anses 
som  viktigt  för  bibliotekens  överlevnad  i  en  era  styrd  av  New  Public 
Management.31 Det  framkommer  dock  att  i  planeringen  av  de 
förmedlingsaktiviteter  som användarna  anses  uppskatta  och  efterfråga  kan  det 
ändå vara bibliotekariernas smak som styr:

I have chosen to take my own top 5 or top 3. My favourite books, and then it’s just so nice to 
see people almost fight over them (on book talks).

I know from my self, I think it becomes a little more interesting when there is “something 
extra” (on literary events with music and food).32

Balling och Kann-Christensen menar att detta kommer leda till att det framför allt 
är användare med liknande smak som bibliotekarierna som kommer att uppskatta 

2 9 Grøn, R. (2010), Oplevelsens rammer, bilagor s. 65.
3 0 Balling, G. & Kann-Christensen, N. (2010), ”Using the User”, s. 12.
3 1 Balling, G. & Kann-Christensen, N. (2010), ”Using the User”, s. 12. New Public Management baseras på 
tron att konkurrens mellan institutioner automatiskt kommer innebära en förbättring av verksamheten. För  
bibliotekens  del  innebär  detta  att  de  blir  utsatta  för  olika  kvantitativa  mätningar,  utvärderingar  och  
jämförelser. Balling och Kann-Christensen menar att sådana krav kan ses som generella för det senmoderna 
samhället (s. 5).
3 2 Balling, G. & Kann-Christensen, N. (2010), ”Using the User”, s. 12 f.
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dessa  förmedlingsaktiviteter.33 Det  känns  ju  dock  uppenbart  att  man  aldrig 
kommer att kunna tillfredsställa alla användare med en aktivitet, heterogeniteten 
inom gruppen ”användare” är trots allt (förhoppningsvis) stor. Men om det i allt 
för många fall enbart är bibliotekariernas egna uppfattningar om vad användarna 
vill,  eller  rentav en indirekt  inriktning på användare som vill  samma sak som 
bibliotekarierna, blir det självfallet ett problem. 

Även en kategorisering av användarna i olika tydligt avgränsade grupper kan 
dock bli problematisk. Ett exempel är en del av marknadsföringsprojektet  Låna 
dig rik som kommunbiblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronoberg genomfört i 
samarbete med en kommunikationsbyrå. En del i projektet har varit att ta fram 
schematiska målgrupper som är särskilt intressanta för biblioteken att arbeta mot. 
Dessa presenteras i projektets blogg, exemplifierade genom en fiktiv person. Det 
kan exempelvis vara den bokälskande tjejen som ”gillar litteratur, kultur, mat och 
vin, musik, konserter och teater. Men det är också viktigt med kläder och mode” 
eller  invandrarkillen  som framför  allt  uppskattar  biblioteket  för  att  ”det  finns 
tidningar  på  hans  språk  och  datorer  med  Internet”.34 Hur  dessa  målgrupper 
konstruerats framgår inte tydligt av just bloggen där det endast står att man arbetat 
med målgruppsanalyser för att kunna rikta insatser mot olika grupper.35

En tradition som utgår från en slags kategorisering av litteratur i genrer och 
läsare i  grupper  som gillar  en viss  sorts  litteratur  är  den amerikanska  readers' 
advisory-traditionen. Det handlar om en praktiknära tradition inriktad på att hjälpa 
bibliotekarier  att  guida  användare  till  lämplig  fritidsläsning,  framför  allt 
skönlitteratur.36 Här finns ett starkt fokus på att användaren ska ges vad hen vill ha, 
användarna vet själva bäst vad de är ute efter för läsupplevelse och bibliotekariens 
uppgift  blir  istället  att  ge  förslag  på  titlar  som  kan  passa  användarens 
beskrivning.37 

Joyce Saricks, som skrivit den bland amerikanska folkbibliotekarier mycket 
kända boken Readers' Advisory Service in the Public Library menar att ett samtal 
med en användare som vill ha hjälp med att hitta något bra att läsa ska börja med 
att  bibliotekarien  ber  användaren  berätta  om en  bok  hen  läst  och  gillat,  eller 
kanske en bok som inte uppskattades. Genom att lyssna på användarens berättelse 
om en bok kan man  komma fram till  vilka  element  personen uppskattar  eller 
absolut inte uppskattar i ett skönlitterärt verk.38 De olika elementen som kan tänkas 
tilltala läsare kallar Saricks för ”appeal factors”. Det handlar alltså om element 
som gör att läsaren tilltalas av just den boken. Enligt Saricks har fokus legat för 
3 3 Balling, G. & Kann-Christensen, N. (2010), ”Using the User”, s. 13.
3 4 Låna dig  rik-bloggen  > Målgrupper [2013-04-08].  Mer dokumentation  om projektet  finns  att  hitta  på 
http://futurumbibl.wordpress.com/dokument/ [2013-06-06]. Inte heller här är det dock lätt att hitta en tydlig  
beskrivning av hur målgruppsanalysen gjorts. Det verkar vara något som personalen fått arbeta med utifrån  
sina erfarenheter om vilka målgrupper som är viktiga.
3 5 Låna dig rik-bloggen > Om projektet [2013-04-08].
3 6 Saricks, J. G. (2005), Readers’ Advisory Service in the Public Library, s. 1.
3 7 Ross, C. S., McKechnie, L. & Rothbauer, P. M. (2006), Reading Matters, s. 210 ff.
3 8 Saricks, J. G. (2005), Readers’ Advisory Service in the Public Library, s. 88.
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ensidigt  på  ämne  när  man  talat  om skönlitteratur,  istället  finns  andra  viktiga 
element som bidrar till hur känslan i en bok uppfattas, enligt Saricks kan dessa 
delas upp i ”pacing, characterization, storyline and frame”.39 Pacing exempelvis 
handlar om ifall boken är en ”bladvändare” eller inte. Ett av de exempel som tas 
upp som påverkar ”hastigheten” i en berättelse är ifall den innehåller långa och 
noggranna beskrivningar eller mer dialog.40

Saricks  sätt  att  arbeta  bygger  mycket  på  erfarenhet  även  om  boken  även 
innehåller referenser till forskning. Jag anser därmed att man får vara lite försiktig 
när man läser Saricks. Framför allt eftersom hon har en tendens att generalisera 
”vad läsarna vill” eller ”hur läsarna tänker” som om alla läsare vore en homogen 
grupp om vars åsikter hon gjort omfattande och dokumenterade undersökningar. 
Det förekommer ofta formuleringar som: ”Similar authors and readlikes mean a 
group of authors whose works share elements that appeal to the same readers”.41 
Och  när  hon  pratar  om  sin  lista  med  appeal  factors  kallar  hon  den  ”a  more 
systematic approach that capitalizes on a reader's natural inclinations in describing 
books to fellow readers”42 samt ”an incomplete catalog of the ways we already 
think about and describe books”.43 Något mer än så får man inte veta om på vilka 
grunder  de fyra elementen för att beskriva en boks ”appeal” har valts ut framom 
andra tänkbara möjligheter. 

Ett problem jag ser med en stor del av readers advisory-traditionen är att den 
leder  till  en  slags  kategorisering  av  användare  där  de  alltid  förväntas  vilja  ha 
samma  slags  litteratur  som  de  läst  tidigare.  Grundförutsättningen  för  att 
uppmaningen ”berätta om något du läst och gillat” ska hjälpa i ett lästipssamtal är 
ju att användaren vill ha något likadant som det hen ”brukar gilla” (om man nu 
ens kan använda ett sådant uttryck eftersom jag inte tror att alla människor bara 
gillar en sorts litteratur). Det vill säga att man i alla situationer och skeden av livet  
känner  för  samma  sorts  läsning.  Visserligen  finns  det  fall  där  användare 
uttryckligen vill  ha något som liknar något annat de läst,  och säkerligen är det 
också vanligt med läsare som enbart läser inom en viss genre, men jag tror man 
ska vara försiktig med att tolka frågan ”Kan du hjälpa mig att hitta en bra bok?” 
som ett uttryck endast för en önskan att få läsa något liknande som det man läste 
och gillade senast.

Catherine  Sheldrick  Ross  och  Mary  K.  Chelton  uppmuntrar  i  sin  artikel 
”Reader's  advisory:  Matching  Mood  and  Material”  till  att  inleda  samtalet  om 
boktips med en annan inledningsfras, nämligen att be användarna berätta om vad 
de önskar sig för läsupplevelse eller vad de känner för att läsa just då.44 Här finns 

3 9 Saricks, J. G. (2005), Readers’ Advisory Service in the Public Library, s. 43.
4 0 Saricks, J. G. (2005), Readers’ Advisory Service in the Public Library, s. 46.
4 1 Saricks, J. G. (2005), Readers’ Advisory Service in the Public Library, s. 11.
4 2 Saricks, J. G. (2005), Readers’ Advisory Service in the Public Library, s. 43.
4 3 Saricks, J. G. (2005), Readers’ Advisory Service in the Public Library, s. 44.
4 4 Chelton,  M.  K.  &  Ross,  C.  S.  (2001),  ”Reader’s  Advisory:  Matching  Mood  and  Material”, s. 54. 
Visserligen  skriver  även  Saricks  om att  ”appeal  factors”  ska  hjälpa  bibliotekarien  att  förstå  vilken  sorts 
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alltså ett tydligt fokus på den personliga läsupplevelsen som Grøn beskriver som 
så central i dagens förmedlingsarbete.45 Även om en sådan fråga öppnar upp för att 
man kan känna för olika sorters läsning vid olika tillfällen kvarstår dock problem. 
Framför allt kräver denna uppmaning, i likhet med Saricks förslag, en god verbal 
förmåga från användarens sida. Man måste kunna sätta ord på sitt ”behov” och jag 
frågar mig om man alltid kan sätta ord på exakt vad man är ute efter när man vill  
ha tips om en bra bok? Här finns också en förväntning på att användaren alltid vill 
välja själv. Ross och Chelton baserar även rekommendationerna i sin artikel på 
Ross' forskning där ”storläsare” intervjuats om sitt förhållande till skönlitteratur, 
och även om de uttryckligen menar att tipsen även ska hjälpa mer ovana läsare att 
hitta ”det de vill ha” i biblioteket tror jag att en van läsare har lättare att prata om 
litteratur och formulera sina behov, kanske över huvudtaget ta kontakt med en 
bibliotekarie, och därmed också får bättre hjälp.46

Trots den kritik jag här presenterat gentemot några texter som ansluter sig till 
readers' advisory-traditionen anser jag att tanken bakom projektet är god. Jag tror 
att  det  behövs  nytänkande  och  en  diskussion  kring  hur  man  arbetar  med 
förmedling av  skönlitteratur  för  vuxna  på folkbiblioteken.  I Sverige  verkar  en 
sådan diskussion vara rätt frånvarande, åtminstone när det gäller forskning inom 
biblioteks-  och  informationsvetenskap.  Den  litteratur  som  här  diskuterats  har 
kommit från Danmark, Norge och USA. Nedan tar jag även upp en del svensk 
litteratur som är relevant för denna undersökning. Denna kommer nästan enbart 
bestå  av  uppsatser  inom  biblioteks-  och  informationsvetenskap  eftersom  det 
främst är där vetenskapligt arbete på området har gjorts i Sverige.

Bibliotekariers upplevelser av förmedlingsverksamheten

Maria  Ragnarsson  och  Nina  Smiseth  knyter  an  till  traditionen  kring  readers' 
advisory i sin magisteruppsats där de undersökt just förmedling av skönlitteratur 
på svenska folkbibliotek med fokus på bibliotekariers arbete med lästips. Lästips 
eller boktips definieras i den här uppsatsen som de förslag på skönlitterära verk 
som  ges  av  en  bibliotekarie  i  muntlig  interaktion  mellan  bibliotekarie  och 
användare.  Ragnarsson och Smiseth har undersökt  frågorna från bibliotekariers 
perspektiv genom att  göra kvalitativa intervjuer med bibliotekarier som arbetar 
med den här sortens lästips på folkbibliotek.47

litteratur en särskild användare ”is in the mood to read” (Saricks (2005),  s. 44),  men hon reflekterar inte 
explicit över att följden av uppmaningen att be någon berätta om en bok de läst och gillat blir att de förväntas  
vilja ha samma sorts litteratur igen.
4 5 Balling,  G.  &  Grøn,  R.  (2012),  ”Litteraturformidling  og  bibliotekaren  som  faglig-personlig 
formidlingsautoritet”, s. 54.
4 6 Chelton, M. K. & Ross, C. S. (2001), ”Reader’s Advisory: Matching Mood and Material”, s. 52.
4 7 Ragnarsson, M. & Smiseth, N. (2008), En bok till varje läsare, en läsare till varje bok, s. 4 ff.
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Några av Ragnarssons och Smiseths  resultat  finner  jag särskilt  intressanta. 
Bland annat tycker många av bibliotekarierna som intervjuats att användarens kön 
och framför allt ålder är saker som spelar in när man ger boktips.48 Vad som kunde 
tänkas  bli  konsekvenserna  av  detta  för  olika  användare  är  dock  inget  som 
analyseras vidare i uppsatsen, författarna nöjer sig med att konstatera att många 
bibliotekarier anser att användarnas kön och ålder kan göra att de tipsar om vissa 
böcker som de antar att användarna uppskattar utgående från vilken kategori de 
placeras i.   Författarnas enda vidareutveckling är att  man då även kan anta att 
saker  som  ”utseende  och  klädstil”  påverkar  bibliotekariernas  uppfattning  av 
personens läspreferenser, medvetet eller omedvetet.49 Jag skulle vilja säga att dessa 
saker är det man primärt registrerar och att uppfattningen av en okänd persons kön 
eller ålder till stor del är beroende av utseende och klädstil.

Ragnarsson  och  Smiseth  upptäcker  också,  kanske  föga  förvånande,  att  de 
bibliotekarier  som arbetar  på små bibliotek  har  en helt  annan möjlighet  att  få 
feedback av sina användare angående de boktips de gett. Här träffar man nämligen 
på ett annat sätt samma användare flera gånger och lär känna personerna.50 Detta 
med feedback menar även Saricks är viktigt, en betydelsefull beståndsdel i ett gott 
arbete med readers' advisory är nämligen att det ska vara en pågående process där 
användaren  uppmuntras  att  komma  tillbaka  med  feedback  som  kan  förbättra 
förmedlarens kunskaper om vad användaren gillar.51 Ragnarsson och Smiseth visar 
dock att  det  för bibliotekarierna  som arbetar på större bibliotek  är svårt  att  få 
feedback.  De  drar  slutsatsen  att  den  bästa  servicen  får  de  användare  som  är 
”stammisar”  på  mindre  bibliotek.52 Detta  är  alltså  personer  som  använder 
biblioteket mycket för utlån och alltså antagligen också är rätt vana läsare, vilket 
också skulle betyda att mindre vana läsare får mindre bra service.

En sista sak värd att nämna från denna undersökning är att bibliotekarierna i 
sitt arbete med skönlitterära lästips sällan använde sig av hjälpmedel och i stor 
utsträckning litade till kunskapen om de böcker de själva hade läst.53 Visserligen 
menade de flesta att man som bibliotekarie på ett folkbibliotek måste läsa brett 
och inte nödvändigtvis bara sådant man själv skulle vilja läsa.54 Författarna menar 
ändå att det är anmärkningsvärt att det i arbetet med skönlitteratur verkar vanligast 
att ta till sin egen kunskap om litteratur när man ska hitta något till en användare 
som uttryckt en mindre specifik förfrågan om något bra att läsa. Det skulle aldrig 
förväntas att någon skulle hjälpa en användare med en faktafråga utan att ta till 
några hjälpmedel.55 De menar att orsaken till att man framför allt går till sin egen 
4 8 Ragnarsson, M. & Smiseth, N. (2008), En bok till varje läsare, en läsare till varje bok, s. 80.
4 9 Ragnarsson, M. & Smiseth, N. (2008), En bok till varje läsare, en läsare till varje bok, s. 80.
5 0 Ragnarsson, M. & Smiseth, N. (2008),  En bok till varje läsare, en läsare till varje bok , s. 90 f. I studien 
räknades huvudbiblioteken i kommuner med fler än 40 000 invånare som stora (s. 33).
5 1 Saricks, J. G. (2005), Readers’ Advisory Service in the Public Library, s. 90.
5 2 Ragnarsson, M. & Smiseth, N. (2008), En bok till varje läsare, en läsare till varje bok, s. 79.
5 3 Ragnarsson, M. & Smiseth, N. (2008), En bok till varje läsare, en läsare till varje bok, s. 88.
5 4 Ragnarsson, M. & Smiseth, N. (2008), En bok till varje läsare, en läsare till varje bok, s. 66.
5 5 Ragnarsson, M. & Smiseth, N. (2008), En bok till varje läsare, en läsare till varje bok, s. 88 f.
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personliga  kunskap  om  skönlitteratur  vid  frågor  om  lästips  är  att  de  flesta 
bibliotekarierna saknade utbildning i att ge lästips och att  de därmed inte hade 
någon  teoretiskt  förankrad  metod  att  arbeta  efter.56 Även  verktygen 
bibliotekarierna har till sin hjälp när de söker i det skönlitterära beståndet borde 
vara bättre  menar  Ragnarsson och Smiseth.  De konstaterar  att  bibliotekarierna 
ställs inför en mycket svår uppgift när en användare kommer och frågar om tips på 
något bra att läsa.57

Jofrid Karner Smidt har i sin avhandling Mellom elite og publikum undersökt 
norska folkbibliotekariers  litterära smak och hur  den inverkar  på deras  syn på 
arbetet  med  förmedling  av  skönlitteratur.  Bland  annat  genomför  hon  en 
receptionsstudie där några bibliotekarier får läsa och diskutera tre romaner hon 
valt  ut.  Det som framkommer i dessa diskussioner är att bibliotekarierna lyfter 
fram den roman som de själva ansåg vara lite för enkel som en passande bok för 
en stor grupp användare,  medan den roman som gjorde starkast  intryck på de 
flesta av bibliotekarierna ansågs möjlig att förmedla bara till ett fåtal användare. 
Karner Smidt menar att bibliotekarierna här ger uttryck för att de tycker sig ha en 
annorlunda litterär smak än användarna.58

Tydligt i Karner Smidts undersökning blir dock också att när bibliotekarierna 
reflekterar kring förmedling av skönlitteratur konstruerar de ofta användarna som 
läsare  av  populärlitteratur.59 Detta  trots  att  de  flesta  i  intervjuer  uttrycker 
medvetenhet  om  att  biblioteket  har  många  olika  användargrupper.60 
Bibliotekarierna  vill  inte  framstå  som nedlåtande mot  användarna och betonar 
därmed ofta faran i att förmedla för svår litteratur, men reflekterar däremot inte i 
lika stor utsträckning kring risken att förmedla något som användaren anser vara 
för lätt. Karner Smidt menar att detta antagligen beror på att de intervjuade har 
erfarenhet av att det främst är läsare av populärlitteratur som ber om hjälp medan 
andra användare i  högre grad vet vad de vill  ha och hittar  på egen hand. Hon 
menar  också  att  bibliotekarierna  eventuellt  vill  prioritera  läsarna  av 
populärlitteratur för att rekrytera nya användare och öka intresset för biblioteket 
bland  personer  med  lägre  utbildning61 Det  blir  här  tydligt  att  man  ser  på 
populärlitteraturläsare som en grupp som är ovan att använda biblioteket, har lägre 
utbildning och är ovan att läsa något annat än just populära genrer. Jag vill påpeka 
att  det  inte  alls  behöver  vara  så.  Även Karner  Smidt  pekar  på  att  sambandet 
mellan utbildningsnivå och intresse för populärlitteratur är mycket vagare än förut 
(och då har ändå Karner Smidts undersökning över tio år på nacken).62 

5 6 Ragnarsson, M. & Smiseth, N. (2008), En bok till varje läsare, en läsare till varje bok, s. 88.
5 7 Ragnarsson, M. & Smiseth, N. (2008), En bok till varje läsare, en läsare till varje bok, s. 91 f.
5 8 Smidt, J. K. (2002), Mellom elite og publikum, s. 314.
5 9 Smidt, J. K. (2002), Mellom elite og publikum, s. 314.
6 0 Smidt, J. K. (2002), Mellom elite og publikum, s. 258.
6 1 Smidt, J. K. (2002), Mellom elite og publikum, s. 314.
6 2 Smidt, J. K. (2002), Mellom elite og publikum, s. 314.
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En eventuell följd av ett ensidigt fokus på förmedlingsinsatser inriktade på en 
användargrupp, läsare av populärlitteratur, tas upp av Sara Appelqvist  och Elin 
Boardy i deras magisteruppsats. De har undersökt bibliotekariers inställning till 
förmedlingsarbetet genom att  göra fokusgruppsintervjuer med personalen på ett 
bibliotek. Deras informanter gav uttryck för en vilja att lyfta fram ”litteratur av 
högre  kvalitet  än  populärlitteraturen”  men  de  var  rädda  att  sådana  satsningar 
skulle  skrämma  bort  användarna  och  få  bibliotekarierna  att  framstå  som 
smakdomare.63 I likhet med bibliotekarierna i Karner Smidts studie konstruerade 
alltså  även  dessa  bibliotekarier  gruppen  användare  som  en  homogen  grupp 
bestående  av  läsare  av  den  mindre  kvalitativa  populärlitteraturen.  Deras 
förhållningssätt till detta i förmedlingsarbetet blev att försöka dölja sin egen smak 
och  framstå  som  neutrala.  Appelqvist  och  Boardy  menar  dock  att  ifall 
bibliotekarierna håller förmedlingsarbetet på en för ”enkel” nivå kan även detta 
leda till  att vissa användare stöts bort från biblioteket. De menar att användare, 
som har andra behov och önskemål än de som bibliotekarierna tror att läsare av 
populärlitteratur har, kan uppleva biblioteket som inkompetent.64

Maria  Andersson  och  Anna  Rindälv  har  i  sin  magisteruppsats  ”En  snäll  
tantroman gör ingen skada”: en kritisk studie om skyltning och makt  intervjuat 
bibliotekarier som arbetar med skönlitteratur för vuxna om hur de förhåller sig till 
en  särskild  del  av  förmedlingsverksamheten,  nämligen  skyltningen.  Skyltade 
böcker definieras här som de som ställts upp på exempelvis  boksnurror eller på 
annat  sätt  framhävs  genom  att  visas  upp  med  framsidan  utåt  i  det  fysiska 
biblioteksrummet.65 

Deras undersökning ger många intressanta resultat. Bland annat blir namnet 
”Pilcher”  ett  nyckelbegrepp  i  förhållande  till  vilket  uppsatsförfattarna  ofta 
diskuterar  skillnader  i  de  olika  förhållningssätten  till  skyltning.  Pilcher  (från 
författaren Rosamunde Pilcher) används som ett  samlingsbegrepp för en grupp 
kvinnliga  författare  vars  produktion  de  intervjuade  biblioteksanställda  ofta 
beskrev som litterärt undermålig.66 Hur bibliotekarierna valde att förhålla sig till 
dessa böcker sade rätt mycket om hur de såg på användarna och på bibliotekens 
uppdrag.  Bland  annat  talade  många  bibliotekarier  om  vikten  att  skylta  med 
alternativ till Pilcher eftersom det ansågs att användare fastnade i ett läsande av 
dessa böcker  och inte  hittade  fram till  ”bättre”  litteratur  utan bibliotekariernas 
skyltningshjälp.67

Det  är  även  intressant  att  inget  av  de  bibliotek  som  de  intervjuade  var 
anställda  på hade någon uttalad  policy kring skyltning.  Istället  var  det  på alla 
ställen mer eller mindre upp till dem som ställde upp  böcker i hyllorna att även 

6 3 Appelqvist, S. & Boardy, E. (2008), ”Det är ett yrkesmässigt dilemma”, s. 48.
6 4 Appelqvist, S. & Boardy, E. (2008), ”Det är ett yrkesmässigt dilemma”, s. 51.
6 5 Andersson, M. & Rindälv, A. (2005), ”En snäll tantroman gör ingen skada”, s. 3.
6 6 Andersson, M. & Rindälv, A. (2005), ”En snäll tantroman gör ingen skada”, s. 3.
6 7 Andersson, M. & Rindälv, A. (2005), ”En snäll tantroman gör ingen skada”, s. 32 f.
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välja vad som skulle ställas upp med framsidan utåt. Det var också något som alla 
anställda på de skönlitterära avdelningarna vid intresse kunde göra när de hade tid. 
Det  verkar  anses  som  en  självklarhet  att  man  ska  skylta  men  det  finns  inga 
uttalade riktlinjer för exakt vem som ska göra det, vad som ska skyltas med eller i 
hur stor utsträckning.68

Vad säger användarna?

Det  är  förstås  inte  så  att  alla  bibliotek  arbetar  helt  slumpmässigt  med  ett 
användarperspektiv även om ett sådant i mångt och mycket saknas när man tittar 
på  vetenskapligt  material  som  behandlar  bibliotekets  arbete  med 
litteraturförmedling. Här kommer jag att presentera några undersökningar av lite 
olika art  som på ett  eller  annat  sätt  fokuserat  på användarna och deras syn på 
bibliotekens verksamhet.

Folkbibliotekets betydelse i vardagslivet
Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen har för avsikt att i sin bok 
Gør  biblioteket  en  forskel?  göra  kvalitativa  undersökningar  av  danska 
medborgares förhållande till folkbiblioteket. De menar att användarna sällan får 
komma till tals när det handlar om vad ett bibliotek är, hur det ska användas och 
varför  det  är  viktigt.69 För  undersökningen  har  både  aktiva  användare  och  så 
kallade icke-användare intervjuats.  Icke-användarna definierades  i  denna studie 
dels som de som besökte biblioteket mindre än en gång om året och de som inte 
besökt  det  under  de  senaste  tre  åren.  Det  blev  dock  tydligt  för  Hvenegaard 
Rasmussen och Jochumsen att icke-användare egentligen inte var ett så lämpligt 
begrepp eftersom alla intervjuade på ett eller annat sätt använt biblioteket i något 
skede av sina liv.70 Människor är alltså inte så statiska att de antingen använder 
eller inte använder biblioteket regelbundet genom hela sina liv.

Hvenegaard Rasmussen och Jochumsen delar in de intervjuade i fyra olika 
livsstilskategorier utifrån utbildningsnivå och inkomst.71 Dessa kommer jag dock 
inte  gå närmare  in  på  här  utan  istället  koncentrerar  jag mig  på mer  allmänna 
slutsatser från undersökningen. En sådan var att när de intervjuade skulle redogöra 
för  vad  de  spontant  tänkte  på  när  de  hörde  ordet  folkbibliotek  kopplades 
biblioteket nästan genomgående till utlån av böcker. Detta oberoende ”livsstil”.72 
Det  bör  hållas  i  minnet  att  undersökningen  är  från  2001,  dock  verkar 
biblioteksanvändare även 10 år senare ha en ”traditionell” bild av biblioteket (se 

6 8 Andersson, M. & Rindälv, A. (2005), ”En snäll tantroman gör ingen skada”, s. 24 ff.
6 9 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2000), Gør biblioteket en forskel?, s. 24.
7 0 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2000), Gør biblioteket en forskel?, s. 43.
7 1 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2000), Gør biblioteket en forskel?, s. 63.
7 2 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2000), Gør biblioteket en forskel?, s. 24.
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nästa kapitel). De flesta hade också en positiv bild av biblioteket, detta var dock 
inte  nödvändigtvis  nog  i  sig  för  att  använda  biblioteket  själv.  Författarna 
konstaterar att  det inte finns någon motsättning i att tycka att  biblioteket är en 
viktig institution som gör ett bra jobb och själv vara en icke-användare. Orsakerna 
till att personer inte använder biblioteket är ofta att de har för ont om tid eller att 
de inte har ett behov, de kan exempelvis få låna böcker från vänner eller skaffa 
information och förströelse på annat håll.73 

Studien  har  inte  specifikt  undersökt  användarnas  inställning  till  det 
skönlitterära utbudet, men denna materialkategori stod för den största delen av det 
material som lånades av de intervjuade i alla livsstilar. Vad som ansågs vara bra 
litteratur var olika inom de olika livsstilarna men gemensamt var att man såg det 
som bibliotekets uppgift att tillhandahålla ett varierat utbud av skönlitteratur.74

Användare och icke-användare om folkbiblioteken
Många  bibliotek  arbetar  med  användarundersökningar  för  att  förbättra  sin 
verksamhet enligt medborgarnas önskemål. Jag kommer i det följande att redogöra 
för  resultaten  av en mer  eller  mindre  nationell  studie  om användarnas  syn på 
folkbiblioteken, Svensk biblioteksförenings rapport  Olika syn på saken. Den har 
valts  ut eftersom den behandlar användares, och även icke-användares (det vill 
säga  personer  som  för  tillfället  inte  har  som  vana  att  besöka  biblioteket), 
inställning på olika håll inom Sverige och för att den är relativt ny. Det bör dock 
nämnas att  rapporten inte är vetenskaplig på det sättet att den exempelvis skulle 
redogöra för tillämpandet  av ett  särskilt  teoretiskt  perspektiv i  analysen av det 
empiriska  materialet.  Den  är  även  kortfattad  och  lämnar  en  del  frågor  kring 
undersökningens planering och genomförande som väcks hos mig obesvarade.

För  undersökningen  som  rapporten  bygger  på  kontaktades  800  slumpvis 
utvalda  personer  per  telefon  och  fick  svara  på  frågor  om sitt  förhållande  till 
biblioteket.  Det  innebär  att  det  både  är  högfrekventa  biblioteksanvändare  och 
personer som inte använt ett folkbibliotek under de senaste fyra åren som svarat på 
frågorna. Det som gör undersökningen lite extra intressant är att även slumpvis 
utvalda  biblioteksanställda  fått  svara  på  samma  frågor  och  att  det  görs  en 
jämförelse av olika användargruppers och anställdas svar.75 Det som jag anser vara 
en brist i undersökningen är att informanterna bara fått svara enligt en färdig mall 
och inte verkar ha fått formulera sig själva som de hade fått i svar på öppna frågor. 
Därmed är undersökningen redan från början styrd gentemot vissa möjliga sätt att 
tala  om  bibliotekens  verksamhet.  Å  andra  sidan  är  det  istället  ett  stort  och 
representativt urval av personer som svarat på frågorna.

7 3 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2000), Gør biblioteket en forskel?, s. 139.
7 4 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2000), Gør biblioteket en forskel?, s. 143.
7 5  Olika syn på saken (2011), s. 10.
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Det  som  framkommer  är  att  det  så  klart  fanns  skillnader  mellan  olika 
användargrupper  exempelvis  på  basis  av  kön,  utbildningsnivå  och  ålder.  Den 
klassiska bilden målas upp: unga besöker biblioteket mer än gamla, kvinnor oftare 
än män och högutbildade i  större utsträckning än lågutbildade.76 Vidare fick de 
intervjuade svara på frågor om vad de ansåg vara viktigt med bibliotek. Om man 
här ser på svaren från medborgarna till  skillnad från de biblioteksanställda kan 
man säga att de förstnämnda värderar ”traditionella” bibliotekssysslor högst. Med 
det menar jag sådant som kunnig personal, ett gott bemötande, lugna lokaler och 
ett  bra  bokutbud.  Sådant  som  inte  anses  vara  lika  viktigt  är  exempelvis 
programverksamhet  (så länge den inte  är för barn),  biblioteket  som mötesplats 
samt utbudet av andra medier än böcker.77 Personalen å sin sida lade i jämförelse 
med allmänheten mer värde i en stimulerande och spännande miljö, möjligheten 
att  umgås  på  biblioteket  samt  en  bra  hemsida.  I  rapporten  nämns  att  sådana 
mönster kan kännas igen från tidigare undersökningar där det också framkommit 
att  det  verkar  finnas  ett  glapp mellan  hur  allmänheten  och  de  som företräder 
biblioteksverksamheten tycker utvecklingen ska se ut. Ska biblioteken var lugna 
platser för böcker och läsning eller platser för möten och upplevelser?78

Man kan  anmärka  att  personalens  svar  i  rapporten  inte  analyseras  utifrån 
faktorer  som ålder,  kön eller  position  inom biblioteket.  Kanske  för  att  svaren 
verkar ha varit mer homogena än hos användarna eller för att användarna främst är 
i fokus. Detta förstärker dock bilden av bibliotekarierna som en homogen grupp, 
något som det också riktades kritik emot från dem som sällan eller aldrig besökte 
biblioteket.79 Man  kan  anta  att  detta  betyder  att  dessa  personer  inte  anser  att 
bibliotekarierna kan representera en institution som icke-användarna skulle vilja 
använda.

7 6 Olika syn på saken (2011), s. 4.
7 7  Olika syn på saken (2011), s. 21. Det handlar alltså om filmer, musik, och spel. Ljudböcker rankades lite 
högre än dessa men ändå mycket lägre än ”böcker”. Någon särskild fråga om e-böcker verka inte ha ställts, 
se s. 11.
7 8 Olika syn på saken (2011), s. 22.
7 9 Olika syn på saken (2011), s. 9.
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Teori

I det följande kommer jag att redogöra mer övergripande för mitt val av teoretiskt 
perspektiv  och  de  ontologiska  och  epistemologiska  förutsättningar  som  detta 
innebär.  Vidare  kommer  jag  att  redogöra  för  de  mer  handfasta  teoretiska 
verktygen jag kommer att använda mig av i analysen av mitt empiriska material 
och beskriva hur jag tänkt genomföra analysen med hjälp av dem.

Konstruktivism - ontologiska och epistemologiska 
utgångspunkter

Att  redogöra  för  vilken  ontologisk  ståndpunkt  man  utgår  från  i  en  akademisk 
undersökning är lite som att bekänna ideologi. Hur ser jag på verkligheten och 
framför allt  på den del av verkligheten som utgör objektet  för studien i fråga? 
Visserligen  behöver  man  kanske  inte  välja  att  se  på  ett  forskningsobjekt  med 
samma glasögon som man annars betraktar världen, så länge man är konsekvent i 
sitt  anläggande av ett  visst  perspektiv,  men det vanligaste är väl ändå att  man 
”tror” på de ontologiska antaganden man väljer att utgå ifrån i ett vetenskapligt 
arbete.

Ontologi handlar om hur vi uppfattar att verkligheten är beskaffad skriver Lise 
Justesen  och Nanna Mik-Meyer  i  sin  bok  Kvalitativa  metoder.80 I  detta  arbete 
kommer jag att utgå ifrån att verkligheten är socialt konstruerad och alltså inte 
något objektivt existerande och oberoende av det sociala. Justesen och Mik-Meyer 
poängterar  att  det  finns  olika  riktningar  inom  konstruktivismen  där  man 
exempelvis har olika teorier om hur verkligheten konstrueras.81 Jag kommer att gå 
in på de mer konkreta teorier jag ämnar använda mig av nedan (se s. 26 ff), här 
nöjer jag mig med att skissa upp de mer allmänna uppfattningarna som styr hur jag 
ser på mitt undersökningsobjekt. 

Att hävda att den verklighet vi kan greppa är konstruerad ger stora möjligheter 
till kritisk granskning av normer och förgivettaganden eftersom fenomen alltid är 
socialt och historiskt betingade och därmed kunde ha sett annorlunda ut, något 

8 0 Justesen, L. & Mik-Meyer, N. (2011), Kvalitativa metoder, s. 11.
8 1 Justesen, L. & Mik-Meyer, N. (2011), Kvalitativa metoder, s. 22.
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som Justesen och Mik-Meyer också betonar.82 Däremot innebär det inte att man 
menar att det inte finns någon yttre verklighet utanför våra huvuden eller att alla 
personer har en rent privat uppfattning av världen. Snarare betonas verklighetens 
kollektiva konstruktion genom språk och diskurser samt att världen ”därute” alltid 
är beroende av människors förståelse av den.83 Justesen och Mik-Meyer menar att 
uppgiften för en undersökning som utgår från ett konstruktivistiskt perspektiv blir 
att  försöka  fånga  komplexiteten  och  mångtydigheten  hos  fenomenet  som  ska 
undersökas och beskriva detta ur olika aspekter.84 Det är även vad jag kommer 
försöka göra nedan.

Epistemologi handlar om hur det är möjligt att nå kunskap om det man ämnar 
undersöka och vilken status den kunskap man uppnår har.85 Kvalitativt inriktade 
studier  och  framför  allt  undersökningar  som  bygger  på  ett  antagande  om 
verkligheten  som konstruerad  på  ett  eller  annat  sätt  har  ofta  anklagats  för  att 
hänfalla åt relativism eftersom vissa forskare avvisat etablerade kvalitetskriterier 
såsom  kriterierna  för  validitet  och  reliabilitet.86 Det  vill  säga  om  studien 
undersöker det den faktiskt säger sig undersöka och i vilken grad andra skulle 
kunna genomföra undersökningen och komma fram till samma resultat.87 Det är 
dock nödvändigt med något slag av kvalitetskriterier gällande den kunskap som 
produceras i  vetenskapliga sammanhang.  Ett  sådant  är  transparenskriteriet  som 
innebär att man tydligt ska motivera sina val och beskriva sina tillvägagångssätt så 
att en utomstående kan ställa sig kritiskt till undersökningen.88

Det finns också många teoretiker som funderat kring frågan om hur kunskap 
är möjlig att uppnå. Om man inte tror på forskaren som någon som kan ställa sig 
utanför det som ska analyseras och på det sättet producera objektiv kunskap men 
inte heller vill reducera vetenskapen till olika berättelser om verkligheten där den 
ena kan vara lika bra som den andra, vilka andra möjliga synsätt finns det?

Den  feministiska  vetenskapsteoretikern  Donna  Haraway kritiserar  det  hon 
kallar för ”the god-trick of seeing everything from nowhere”89 och menar att det är 
lika illa att som forskare påstå att man ger en objektiv beskrivning av verkligheten 
som  att  hänfalla  åt  total  relativism  genom  en  radikal  och  kroppslös 
konstruktivism.90 Nina Lykke nämner i en diskussion av Haraway att feminister 
ofta sett relativismen som något som ger forskare en ursäkt att ta lätt på kravet om 

8 2 Justesen, L. & Mik-Meyer, N. (2011), Kvalitativa metoder, s. 22.
8 3 Justesen, L. & Mik-Meyer, N. (2011), Kvalitativa metoder, s. 23.
8 4 Justesen, L., & Mik-Meyer, N.. (2011), Kvalitativa metoder, s. 11.
8 5 Justesen, L., & Mik-Meyer, N. (2011), Kvalitativa metoder, s. 11.
8 6 Justesen, L. & Mik-Meyer, N. (2011), Kvalitativa metoder, s. 35.
8 7 Justesen, L. & Mik-Meyer, N. (2011), Kvalitativa metoder, s. 33.
8 8 Justesen, L. & Mik-Meyer, N. (2011), Kvalitativa metoder, s. 32 f.
8 9 Haraway, D. J. (1991), Simians, Cyborgs, and Women, s. 189.
9 0 Haraway,  D.  J.  (1991),  Simians,  Cyborgs,  and  Women, s. 191.  Haraway  är  i  allmänhet  kritisk  till 
avsaknaden  av kroppslighet  som ofta  blir  konsekvensen  av ett  konstruktivistiskt  perspektiv.   Hon menar  
exempelvis  att  man  inom många  teorier  reducerat  den  biologiska  kroppen  till  ”a  blank  page  for  social  
inscriptions” (s. 197 f).
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att man alltid borde ta politiskt och etiskt ansvar för de forskningsresultat  man 
producerar.91 Haraway menar att alternativet är att all vetenskapsproduktion bör 
ses som situerad. Detta innebär att man som forskare måste reflektera över sin 
lokalisering och det sätt på vilket ens syn är utformad, både i ideologisk och rent 
kroppslig bemärkelse. Gör man detta kan man tala auktoritativt  om den del av 
verkligheten man kan se, men man måste även göra sig till en moraliskt ansvarig 
medverkande i denna.92 Haraways tankar har beröringspunkter med det Justesen 
och Mik-Meyer talar om som reflexivitet, alltså att man som författare reflekterar 
över sin egen position och erfarenhet i förhållande till undersökningen. Detta ses 
av  vissa  som  ett  grundläggande  villkor  som  man  som  forskare  måste  vara 
medveten om, inte som en form av bias som inom den positivistiska traditionen.93 
Jag håller med om att  den undersökande alltid påverkar det undersökta och på 
grund av sin särskilda situering ser detta på ett visst sätt. Så länge man inte utgör 
sig för att ge en objektiv bild av en verklighet opåverkad av mänskliga kulturer ser 
jag heller  inte riktigt  poängen i  att  här ge en utförlig beskrivning av mig, min 
person och mitt erfarenhetsmässiga bagage av möjlig relevans för undersökningen. 
Jag  kommer  att  reflektera  över  min  möjliga  inverkan  på  den  empiriska 
undersökningen nedan (se s. 38 f); här kan jag väl bara nämna att jag definierar 
mig som kvinna, vit, inte svensk men inte synbart invandrare och som blivande 
bibliotekarie med ett stort intresse för skönlitteratur.

Teoretiska verktyg

När de mer allmänna teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen nu presenterats 
går jag vidare till att redogöra för de mer konkreta teorierna som ska hjälpa till i 
analysen av det empiriska materialet.

Grøns paradigm
Som ett teoretiskt verktyg kommer jag att använda mig av Rasmus Grøns teori om 
de  paradigm  som  under  olika  perioder  dominerat  den  danska 
folkbibliotekshistorien. Dessa har redan kort redogjorts för ovan (se s. 10 ff), men 
jag kommer här att upprepa och utveckla en del samt redogöra för hur jag kommer 
använda mig av Grøns indelning som ett redskap i min analys.

Begreppet paradigm kan hänföras till vetenskapsfilosofen Thomas Kuhn och 
hans verk De vetenskapliga revolutionernas struktur. Här analyserar Kuhn främst 
vetenskapliga  discipliner  och  ett  paradigm  är  en  sorts  mönster  som  styr  det 
vetenskapliga tänkandet under en viss tidsperiod.  När tillräckligt många teorier 

9 1 Lykke, N. (2009), Genusforskning, s. 21.
9 2 Haraway, D. J. (1991), Simians, Cyborgs, and Women, s. 195 f.
9 3 Justesen, L. & Mik-Meyer, N. (2011), Kvalitativa metoder, s. 41 f.
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samtidigt  bryter  mot  ett  sådant  etablerat  mönster  kan  man  tala  om  ett 
paradigmskifte. Ett paradigm är ingen avspegling av någon sanning utan systemet 
handlar om en slags traditionsförmedling där de som kommer in i en vetenskaplig 
tradition möter vissa uppfattningar och strategier som anses vara självklara.94 

Grøn definierar inte explicit vad han avser med sin användning av paradigm-
begreppet,  men han verkar använda det på samma lite  oreflekterande sätt  som 
många andra – det vill säga för att tala om en under viss tid dominerande syn inom 
ett område. Britt-Marie och Peter Sohlberg nämner i en sammanfattning av Kuhns 
paradigmlära att den fått stor betydelse framför allt inom samhällsvetenskap och 
humaniora  eftersom det  inom områdena  rått  konflikter  mellan  olika  samtidigt 
existerande forskningstraditioner som liknar Kuhns paradigm. Det handlar dock 
inte om paradigm exakt i Kuhns ursprungliga mening.95 Man skulle även kunna se 
folkbiblioteksfältet som ett sådant område där många olika tankar om och teorier 
kring  institutionens  mål  och  mening  kämpat  om  dominans.  Precis  som  inom 
vetenskapliga discipliner finns ju inom folkbiblioteksfältet rådande normer när det 
gäller hur verksamheten ska fungera, normer som man socialiseras in i (både som 
användare och biblioteksanställd) men som också kan gå att bryta om tillräckligt 
många nya tankar går emot ett etablerat mönster.

Grøn är  medveten  om att  det  alltid  innebär  ett  visst  utövande av  våld  på 
materialet  att  uppställa  tydliga historiska perioder  på det  sätt  han gör och han 
poängterar att det alltid innebär att historisk komplexitet reduceras till mer eller 
mindre  entydiga  kausaliteter.  Han  menar  dock  att  detta  är  nödvändigt  för  att 
överse och  förklara historiska processer.96 Som redan nämnts delar han in den 
danska folkbibliotekshistorien i tre faser som gett förmedlingen av skönlitteratur 
olika förutsättningar. Här ger jag en kort sammanfattning av dessa med fokus på 
det  Grøn  kallar  förmedlingens  tre  aktörer:  skönlitteraturen,  förmedlaren  och 
användaren,  och  vilken  roll  dessa  tilldelas  inom  de  olika  faserna.97  Den 
bekräftande (”konfirmative”) fasen domineras av ett upplysningsparadigm – den 
auktoritativa  bibliotekarien  ska  förmedla  av  litterära  auktoriteter  definierad 
kvalitetslitteratur för att utveckla användarnas kulturella och personliga bildning. 
Den  reformativa  fasen  utmärks  av  ett  serviceparadigm  –  de  självgående 
användarna ska tillhandahållas  det  material  de efterfrågar och förmedlaren  ska 
förhålla  sig  så  neutralt  som  möjligt  till  frågor  om  litterär  kvalitet.  Den 
performativa fasen kännetecknas av ett upplevelseparadigm – bibliotekarien och 
användaren  förmedlar  litterära  upplevelser  som  läsare  till  läsare  och  det 
förekommer  en  allt  större  betoning  på  mer  upplevelseorienterade 
förmedlingspraktiker där även användaren kan bli delaktig.98 

9 4 Sohlberg, P. & Sohlberg, B.-M. (2002), Kunskapens former, s. 203.
9 5 Sohlberg, P. & Sohlberg, B.-M. (2002), Kunskapens former, s. 205.
9 6 Grøn, R. (2010), Oplevelsens rammer, s. 156.
9 7 Grøn, R. (2010), Oplevelsens rammer, s. 155.
9 8 Grøn, R. (2010), Oplevelsens rammer, s. 158.
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Eftersom jag inte  ämnar göra en historisk studie är jag inte  intresserad av 
Grøns olika paradigm som historiska faser som avlöser varandra.  Det är  alltså 
exempelvis av liten relevans för mig under vilka tider Grøn anser att vilka åsikter 
varit de dominerande eller exakt vad som menades med litterär kvalitet under en 
viss tidsperiod, mer intressant är då föreställningen om att det finns viss litteratur 
som är bättre än annan och vem som har makten att definiera vad som läggs i 
exempelvis ett begrepp som ”god litteratur”. 

Taljas diskursanalys
Istället för att se paradigmen som faser som kontinuerligt avlöser varandra väljer 
jag att se de olika tankemönstren som diskursiva positioner som existerar sida vid 
sida  och  är  möjliga  att  inta  när  man  italsätter  folkbibliotekens  arbete  med 
skönlitteratur. För att argumentera för ett sådant synsätt kommer jag använda mig 
av Sanna Taljas diskussioner i artiklarna Users Library Discourses och Analyzing  
Qualitative  Interview  Data:  the  Discourse  Analytic  Method.  Den  centrala 
utgångspunkten  hos  Talja  är  ett  diskursanalytiskt  synsätt  och  hon  redogör  för 
följderna ett sådant perspektiv får för analysen av de kvalitativa intervjuer hon 
gjort med biblioteksanvändare på musikbibliotek i Finland. 

Taljas definition av begreppet diskurs är baserat på den franska teoretikern 
Michel Foucaults arbeten, han gjorde dock aldrig själv någon entydig definition av 
begreppet.  Talja  grundar  sina  resonemang  främst  i  Foucaults  verk  Vetandets  
arkeologi  och menar  att  en  diskurs  är  en  praktik  som systematiskt  formar  de 
objekt den talar om. Det handlar alltså inte enbart om enskilda tolkningar utan om 
kunskapsformationer som ger begränsade möjligheter att producera vetande om ett 
ämne. När man kan upptäcka en särskild synvinkel på basis av vilken objekt och 
teman väljs ut och allmänna koncept definieras kan man tala om en diskurs. Olika 
diskurser ger allmänna begrepp olika innebörd beroende på det synsätt diskursen 
baseras på.99

Enligt Foucault är varje diskurs baserad på vissa antaganden som han kallar 
statements (i den svenska översättningen ”utsagor”). Dessa är outtalade teorier om 
tingens natur och på basis av dem gör man vissa antaganden. Detta leder även till 
absences (”uteslutningar”), det vill säga att vissa möjliga tolkningar inte uttalas 
eller reflekteras över när ett ämne angrips från en viss synvinkel.100 Talja tar upp 
exempel  från  sin  egen  intervjustudie  om  musikbibliotek  där  informanter 
legitimerade sina uttalanden genom att referera till ”allmänna fakta”, till exempel 
kunde man motivera bibliotekets fokus på klassisk musik med att radiostationerna 
ändå spelade rock och annan ”lättare” musik. Talja menar att informanten i detta 
fall lika gärna kunde ha valt att fokusera på att det faktiskt finns radiokanaler som 

9 9 Talja, S. (1999), ”Analyzing Qualitative Interview Data”, s. 467.
1 0 0 Talja,  S.  (1999),  ”Analyzing  Qualitative  Interview  Data”, s. 468;  Foucault,  M.  (2002),  Vetandets  
arkeologi, del III.
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ägnar  sig  uteslutande  åt  klassisk  musik.101 På  samma  sätt  visar  hon  hur  vissa 
metaforer  för  biblioteket  baserar  sig  på  vissa  antaganden om verkligheten,  att 
omtala biblioteket som en guide till högre kulturella destinationer baserar sig på 
antagandet om att det finns vissa kulturella produkter som kan lära den som tar del 
av  dem  någonting  eller  leda  till  personlig  utveckling,  medan  vissa  kulturella 
produkter enbart är lämpade för underhållning. Man kunde lika gärna använda en 
annan metafor som ger biblioteket andra värden. Ingen utsaga är mer ”sann” än en 
annan, det handlar helt enkelt om att även generellt accepterade fakta kan stå i 
konflikt med varandra.102

Talja  vill  identifiera  diskurserna  som är  närvarande  i  användarnas  tal  om 
musikbiblioteket. Hon är inte ute efter att fånga individers åsikter eller attityder, 
något som en diskursanalys heller  inte  är lämpad för,  istället  väljer  hon att  se 
intervjuuttalanden  som representationer  av  informanternas  tolkningsarbete.  När 
användarna talar om biblioteket producerar de inte en neutral bild av en objektiv 
verklighet utan en version av biblioteket som samtidigt innehåller en värdering. 
Biblioteket  existerar  helt  enkelt  inte  som  en  neutral  entitet  om  vilken  olika 
användare  bara  har  olika  uppfattningar  utan  konstrueras  i  användarnas  (och 
andras) tal som en särskild sorts institution.103

Istället för att enbart bygga på Foucaults diskussioner om diskurs baserar Talja 
framför allt sin diskursanalys på ett diskurspsykologiskt förhållningssätt så som 
det  presenteras  av  Margaret  Wetherell  och  Jonathan  Potter.  Därmed  talar  hon 
exempelvis om tolkningsrepertoarer, ett begrepp som i stort är synonymt med det 
tidigare diskuterade diskursbegreppet med den skillnaden att det här handlar om 
en namngiven diskurs. Målet för diskursanalysen av de kvalitativa intervjuerna är 
för Talja att identifiera och namnge olika tolkningsrepertoarer.104

Det som framför allt är intressant med det diskurspsykologiska perspektivet 
inspirerat av Potter och Wetherell är deras fokus på att en individ så att säga har 
många  olika  röster.105 I  försöken  att  identifiera  olika  tolkningsrepertoarer  i 
informanternas  italsättande  av  biblioteket  ska  man  alltså  inte  söka  efter 
regelbundenhet på individnivå eftersom en och samma person ofta ger uttryck för 
motstridiga  uttalanden  (uttalanden  som  kan  relateras  till  olika 
tolkningsrepertoarer). Att uttrycka sig i en intervju handlar nämligen om att väga 
olika  synsätt  angående  det  behandlade  ämnet  mot  varandra.106 De  intervjuade 
personerna är inte endimensionella och statiska utan rör sig naturligt mellan olika 
existerande diskurser i olika sociala kontexter och situationer.107 Talja poängterar 
också att kontexten spelar stor roll för vilken tolkning som blir den privilegierade i 

1 0 1 Talja, S. (1999), ”Analyzing Qualitative Interview Data”, s. 468.
1 0 2 Talja, S. (1999), ”Analyzing Qualitative Interview Data”, s. 368 f.
1 0 3 Talja, S. (2005), ”Users Library Discourses”, s. 309 f.
1 0 4 Talja, S. (2005), ”Users Library Discourses”, s. 310.
1 0 5 Potter, J. & Wetherell, M. (2007), Discourse and Social Psychology, s. 37 f.
1 0 6 Talja, S. (2005), ”Users Library Discourses”, s. 311.
1 0 7 Talja, S. (1999), ”Analyzing Qualitative Interview Data”, s. 470.
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en viss situation och exemplifierar med att en skolelev antagligen berättar om en 
bok hen läst på ett annorlunda sätt till en lärare i klassrummet än till en vän på 
fritiden, eftersom det alltid är möjligt att se olika aspekter när man tolkar något.108

Detta innebär också att det samtidigt existerar många olika möjliga sätt att tala 
om ett visst fenomen. Historiskt starka diskurser försvinner inte automatiskt helt 
med  uppkomsten  av  alternativ.  Talja  skriver  att  det  inte  finns  någon  linjär 
utveckling där postmoderna uppfattningar om biblioteket skulle ersätta moderna 
upplysningsidéer.109 Därför är det också möjligt för användarna att använda sig av 
olika diskurser i  sitt  italsättande av biblioteket.  Att informanter ger uttryck för 
motstridiga uttalanden betyder inte att ett uttalande vore mer sant än ett annat utan 
helt enkelt att det finns olika möjliga sätt att tala om ett visst fenomen.110

När man utgår från ett konstruktivistiskt och diskursanalytiskt perspektiv blir 
en viktig fråga just vad som är möjligt. Det handlar om att analysera på vilka sätt 
det är möjligt att använda språket. Talja menar att det faktum att en informant kan 
ge uttryck för en viss tolkning av ett fenomen betyder att denna tolkning borde 
kunna användas  ”by any competent  member of  society”.111 Därmed går  det  att 
hävda att  de diskurser  man analyserat  fram kan ses  som generella  för  hur  ett 
fenomen  kan ses eller tolkas, oberoende hur många (eller få) personer som ger 
uttryck för ett visst synsätt.112

Med  grunden  i  Potter  och  Wetherell  menar  Talja  att  syftet  med  en 
diskursanalys  inte  enbart  är  att  hitta  de  olika  diskurserna  som finns  kring  ett 
särskilt  fenomen. Framför allt  handlar det om att  peka ut inflytandet hos olika 
diskurser och analysera deras potentiella funktioner och effekter för exempelvis en 
särskild  institution  som  biblioteket.  En  diskursanalys  ska  göra  det  möjligt  att 
överväga de praktiska konsekvenserna av olika diskurser och visa på problem och 
möjligheter som skapas av deras existens.113

Tillämpning av teoretiska verktyg
När jag nu redogjort för den teoretiska bakgrunden som ska hjälpa mig i analysen 
av mitt material går jag över till att redogöra för hur tillämpningen av verktygen är 
tänkt  att  gå  till.  Mitt  empiriska  material  består  av  kvalitativa  intervjuer  med 
biblioteksanvändare,  därmed  är  Sanna  Taljas  utgångspunkter  lämpliga  för  att 

1 0 8 Talja, S. (1999), ”Analyzing Qualitative Interview Data”, s. 465.
1 0 9 Talja,  S.  (2005),  ”Users  Library Discourses”, s. 322.  Även  Grøn refererar  till  Talja  i  sin  avhandling, 
främst i sin analys av enkätsvar som visar på motsägelser i individuella svar. Grøn menar att detta skulle  
kunna  tolkas  som  ett  uttryck  för  Taljas  diskurspsykologiska  ståndpunkt,  att  sammanhållna 
tolkningsrepertoarer inte ska sökas i en individs uttalanden utan ses som diskursiva möjligheter en individ 
kan  förhålla  sig  till  och  att  en  och  samma individ  kan  göra  uttalanden  som korresponderar  med olika  
tolkningsrepertoarer (Grøn (2010), s. 147). Denna reflektion hindrar dock inte Grøn från att ställa upp sin 
historiska analys som en rad paradigm som avlöser varandra.
1 1 0 Talja, S. (1999), ”Analyzing Qualitative Interview Data”, s. 469.
1 1 1 Talja, S. (1999), ”Analyzing Qualitative Interview Data”, s. 472.
1 1 2 Talja, S. (1999), ”Analyzing Qualitative Interview Data”, s. 472.
1 1 3 Talja, S. (1999), ”Analyzing Qualitative Interview Data”, s. 474.
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närma  sig  även  mitt  material,  medan  Grøns  olika  paradigm  hjälper  till  i 
struktureringen av materialet.

Talja går i sina texter, där hon beskriver ett diskursanalytiskt förhållningssätt 
till  kvalitativa  intervjuer,  in  på  att  beskriva  hur  man  ska  gå  tillväga  för  att 
analysera fram olika tolkningsrepertoarer ur ett intervjumaterial.  Först  ska man 
analysera interna motstridigheter i en informants svar, sedan identifiera mönster i 
hela  intervjumaterialet  (exempelvis  återkommande beskrivningar  och argument 
hos olika informanter) och slutligen länka samman argument och beskrivningar 
med det särskilda synsätt som ligger bakom samt namnge tolkningsrepertoaren.114 

Själv har jag istället för att identifiera helt egna repertoarer valt att utgå från 
de grundläggande synsätten inom de olika faser Rasmus Grøn identifierar och se 
dessa som diskurser eller tolkningsrepertoarer i den mening som definierats ovan. 
Det handlar alltså om olika bakomliggande värderingar som ger en viss betydelse 
åt vissa begrepp, lyfter fram vissa saker framom andra och skapar en viss bild av 
biblioteket  och  dess  förmedlingsverksamhet  som  den  önskvärda.  Som  redan 
nämnts  är  jag  dock  inte  intresserad  av  den  exakta  beskrivningen  av  rådande 
förhållanden  under  en  historisk  period,  som egentligen  är  det  Grøn  beskriver. 
Snarare vill jag fokusera på några mer allmänna dominerande diskursiva drag som 
jag  sedan  kan  relatera  till  och  utveckla  med  hjälp  av  just  mina  informanters 
utsagor.

Jag  kommer  alltså  att  undersöka  hur  mina  informanters  uttalanden  kan 
relateras  dels  till  en  auktoritativ  diskurs  -  den  dominerande  inom  Grøns 
upplysningsparadigm  och  det  som  Talja  kallar  allmänbildningsrepertoar  (”the 
general education repertoire”), dels till en efterfrågansorienterad diskurs - Grøns 
serviceparadigm  och  det  Talja  kallar  efterfrågansrepertoar  (”the  demand 
repertorie”).115 Dessutom  kommer  jag  att  analysera  huruvida  det  går  att  se 
uttalanden som ger fog för att tala om Grøns upplevelseparadigm som det aktuella 
även när man ser på förmedling från användarnas perspektiv.

Jag kommer alltså att hålla referaten till Grøns paradigm på en mer allmän 
nivå  och  därmed  fokusera  på  vissa  viktiga  tankestrukturer  inom  dem  samt 
modifiera dem enligt uttalandena i mitt material. Orsaken till att jag ändå väljer att 
referera till  Grøn och delvis även Talja är att  det går att se liknande diskurser 
framträda  i  mitt  material.  Mitt  material  på  sju  intervjuer  är  heller  inte  så 
omfattande (som exempelvis Taljas som består av 23 intervjuer) att  jag ser en 
möjlighet att identifiera radikalt annorlunda sätt att tala om förmedling än de som 
ofta  nämns.  Även  i  andra  texter  än  Grøns  och  Taljas  refererar  man  till  ett 
auktoritativ  förmedlingsideal  kontra  ett  efterfrågansstyrt.  Exempelvis  Tveit 
nämner  att  bibliotekarien  kan  reducera  sig  till  en  expedit  som  tillmötesgår 
användarens  önskemål  eller  försöka  förmedla  den  litteratur  hen  anser  vara 

1 1 4 Talja, S. (2005), ”Users Library Discourses”, s. 311.
1 1 5 Talja, S. (2005), ”Users Library Discourses”, s. 314; s. 318.
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läsvärd.116 Att dessutom titta efter uttalanden som kunde ses som representanter för 
att användarna ser ett ”nytt” upplevelseorienterat och personligt förmedlingsideal 
som önskvärt på biblioteken ser jag som intressant i relation till  Grøns (och delvis 
Ballings  och  Kann-Christensens)  beskrivningar  av  sådana  tendenser  hos 
biblioteksanställda.  Dessa  biblioteksanställda  poängterade  samtidigt  att  det  var 
viktigt att se till vad ”användarna vill ha”.117

Jag kommer att kalla de olika diskurserna jag identifierat för en auktoritativ 
diskurs och en neutralitetsdiskurs. När det gäller en upplevelsediskurs kommer jag 
att diskutera huruvida det finns fog att tala om en sådan i mitt material. Namnen 
baseras  på  bibliotekets  förhållningssätt  gentemot  användarna  såsom  det 
konstrueras inom de olika diskurserna.

En av de saker jag tar med mig från Taljas diskursanalytiska teori/metod är 
tanken att man inte ska försöka hitta en sammanhängande syn hos en individ utan 
att man som person kan ge uttryck för motsägelsefulla uttalanden eftersom man 
väger olika möjliga förhållningssätt mot varandra när man tolkar ett fenomen. Jag 
kommer alltså inte att redogöra för mina olika intervjupersoners ”enhetliga syn” 
på förmedling. Uttalanden kommer istället att relateras till de olika diskurserna 
utan  hänvisning  till  vilka  personer  som  förhåller  sig  till  den  ena  eller  andra 
diskursen.  Vid  direkta  citat  kommer  jag  förstås  att  hänvisa  till  den  intervju 
uttalandet kommer ifrån med en siffra.

När  vi  nu  sett  hur  de  teoretiska  begreppen  kommer  att  relateras  till  det 
empiriska materialet kan det vara dags att titta på hur själva materialinsamlingen 
har gått till.

1 1 6 Tveit, Å. K. (2004), Innganger, s. 43.
1 1 7 Grøn, R. (2010),  Oplevelsens rammer, bilagor s. 65; Balling, G. & Kann-Christensen, N. (2010), ”Using 
the User”, s. 7.
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Metod

Nedan kommer jag att redogöra för mitt val av metod samt för hur insamlandet av 
det empiriska materialet gått till. En viktig del är den kritiska diskussionen kring 
insamlandet av empirin som jag också kommer att föra här så att läsaren själv har 
möjlighet att reflektera över eventuella snedvridningar och brister vid läsningen av 
den egentliga analysen.

Val av metod

Jag har valt att göra enskilda kvalitativa intervjuer med användare på ett bibliotek, 
närmare bestäms Huddinge huvudbibliotek  (mer om det  undersökta biblioteket 
nedan, s. 41 ff).  Denna metod beslutade jag egentligen om i ett tidigt skede av 
uppsatsarbetet  då  jag  fortfarande  hade  en  något  annorlunda  utgångspunkt  för 
arbetet.  Det  var  tänkt  att  jag framför  allt  skulle  undersöka  enskilda  personers 
upplevelser av bibliotekets förmedlingsarbete och se om jag kunde se skillnader 
mellan olika personers erfarenheter som man kunde argumentera berodde på att 
strukturella  faktorer  som  kön  eller  ålder  gjorde  att  personer  upplevde 
förmedlingen  på  olika  sätt.  Jag  blev  intresserad  av  ett  mer  diskursanalytiskt 
förhållningssätt  först  när  jag  skulle  börja  bearbeta  det  insamlade  materialet. 
Därmed är perspektivbytet något jag kommer att återkomma till ett antal gånger 
under denna metodgenomgång.

Enskilda intervjuer passar dock min undersökning väl även med nuvarande 
utgångspunkter  eftersom  jag  ville  låta  användarna  själva  komma  till  tals  och 
uttrycka sig kring det undersökta fenomenet. Jag var dock inte intresserad av den 
sortens  kvantifierbar  data  som  lätt  hade  kunnat  samlas  in  genom  en  enkät, 
exempelvis hur ofta personer besöker biblioteket eller hur nöjda de är med den 
förmedlande verksamheten på en skala. Istället ville jag höra dem tala med sina 
egna ord och även ha möjlighet att fördjupa mig i det intressanta som kom upp 
genom att ställa följdfrågor.

Mina intervjuer har genomförts enskilt. Det går kanske att argumentera för att 
eftersom jag är intresserad av diskurser som kan framträda på tvären över olika 
personers uttalanden och där inte nödvändigtvis en person står för en enhetlig syn, 
kunde  även  fokusgruppsdiskussioner  ha  använts  som  tillvägagångssätt  vid 
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insamlandet av empirin. Vid fokusgruppsdiskussioner handlar det nämligen om att 
söka  förståelse  på  ett  kollektivt  plan,  det  handlar  inte  om enskilda  individers 
uttalanden utan om samspelet av olika perspektiv kring en gemensam erfarenhet.118 
Orsaken till att jag inte använder mig av fokusgrupper är framför allt av praktisk 
natur: det var tillräckligt svårt att hitta informanter som var villiga att ställa upp på 
enskilda intervjuer, att hitta ett tillräckligt stort antal som alla hade haft möjlighet 
att ställa upp vid exakt samma tidpunkt hade varit för tidskrävande med tanke på 
tidsramen för arbetet.  Här vill  jag också hänvisa till  Sanna Taljas resonemang 
kring hur olika tolkningar är privilegierade i olika kontexter.119 Det finns alltid en 
risk att alla möjliga positioner i förhållande till ett ämne inte blir lika lätta att inta 
om vissa sätt att tala blir dominerande inom gruppen. Jag var intresserad av att  
intervjupersonerna skulle ha möjlighet att ge uttryck för så många olika tolkningar 
som möjligt och jag anser att möjligheten till det är större i enskilda intervjuer.

Val av informanter

Varför är det så få studier som fokuserat på användarnas uttalanden om de här 
praktikerna? Kanske kan den metodologiska problematiken vara en orsak: att hitta 
informanter och göra ett  representativt  urval är antagligen lättare om man som 
student i biblioteks- och informationsvetenskap väljer att intervjua bibliotekarier. 
Kanske arbetar man redan på ett bibliotek, och har kontakter. Man kan också anta 
att många bibliotekarier tycker det är intressant att delta i en undersökning som 
behandlar deras yrke och dessutom kan tillföra något till praktiken. Som utbildad 
och  yrkesverksam  har  en  bibliotekarie  antagligen  också  välformulerade  och 
genomtänkta åsikter om sitt eget yrke.

Henrik  Jochumsen  och  Casper  Hvenegaard  Rasmussen  nämner  i  sin 
undersökning där de också gjort just kvalitativa användarintervjuer att kvalitativt 
orienterade användarundersökningar inte hört till vanligheten i nordisk forskning 
om folkbiblioteksverksamhet. Istället har denna enligt Jochumsen och Hvenegaard 
Rasmussen  dominerats  av  dels  institutionsinriktade  studier,  som  fokuserar  på 
folkbiblioteket  som  samhällelig  institution,  dels  av  kvantitativa 
användarundersökningar.120

Jag har ändå velat ta mig an utmaningen och göra intervjuer med användare, 
just eftersom de är en så viktig beståndsdel i bibliotekens verksamhet och ändå har 
fått  sina uttalanden så lite  undersökta inom forskningen, särskilt  när det  gäller 
förmedling av skönlitteratur.

Från början ansåg jag att jag skulle vara tvungen att intervjua användare vid 
ett  specifikt  bibliotek  om  det  specifika  bibliotekets  litteraturförmedlande 

1 1 8 Dahlin-Ivanoff, S. (2011), ”Fokusgruppsdiskussioner”, s. 72.
1 1 9 Talja, S. (1999), ”Analyzing Qualitative Interview Data”, s. 465.
1 2 0 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2000), Gør biblioteket en forskel?, s. 15.
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verksamhet.  Detta  beror  på  att  mina  utgångspunkter  och  framför  allt  mitt 
teoretiska  perspektiv  var  annorlunda  vinklat  när  jag  inledde  undersökningen, 
vilket jag diskuterat ovan. Då var jag framför allt ute efter att få reda på om det  
gick att se olikheter i enskilda personers upplevelser av förmedlingsverksamheten, 
samt  försöka  förstå  vad  sådana  olikheter  kunde  bero  på.  Det  blev  viktigt  att 
försöka  försäkra  sig  om  att  dessa  olika  upplevelser  inte  berodde  på  att 
förutsättningarna var olika på olika bibliotek och att man jobbade med förmedling 
på olika  sätt.  Jag kontaktade  därmed ett  särskilt  bibliotek  för  att  försöka hitta 
informanter bland deras användare. Detta försvårade dock delvis sökandet efter 
informanter eftersom jag inte kunde söka biblioteksanvändare i allmänhet genom 
att exempelvis annonsera på många olika ställen. När jag sedan bestämde mig för 
att snarare söka efter diskursiva sätt att tala i den samlade mängden röster som 
mitt  empiriska  material  bestod  av  blev  det  egentligen  av  mindre  vikt  att  alla 
personer  använde  samma  bibliotek.  Jag  ser  dock  inga  nackdelar  med  detta. 
Snarare är det fortsatt bra att veta att alla informanterna talar i relation till ett och 
samma bibliotek.

Inledningsvis sökte jag frivilliga genom att sätta upp lappar i bibliotekslokalen 
samt  annonsera  på  bibliotekets  webbsida  och  Facebooksida  med  samma 
information.121 Responsen på detta var dock minimal, det var en person som skrev 
upp sig på en lista i bibliotekets informationsdisk och en som hörde av sig till mig 
via sms. Med den senare blev det dock aldrig någon intervju gjord eftersom hon 
efter en avbokad intervju slutade svara när jag försökte kontakta henne. När jag 
insåg att  det  inte  skulle  fungera att  bara vänta in  frivilliga började jag istället 
besöka biblioteket  för  att  fråga folk som råkade befinna sig där  om de skulle 
kunna tänka sig ställa upp på en intervju. Jag frågade personer som befann sig 
ensamma på biblioteket när jag var där och som jag såg närma sig skönlitteraturen 
på något sätt. Jag frågade även vissa andra människor och frågade då huruvida de 
läste skönlitteratur.  Dessutom lade jag ut lappar med lite  kort  information och 
mina kontaktuppgifter runt om i biblioteket för att ytterligare uppmärksamma folk 
på min studie.122 Genom dessa var det ytterligare en person som anmälde sig som 
frivillig. 

De flesta jag faktiskt närmade mig och frågade var positivt inställda och fyra 
personer ställde upp på intervju direkt i samband med tillfrågandet. Med en person 
kom vi överens om en senare tid som passade. Det var också några andra som sa 
att de kunde tänka sig ställa upp men inte hade tid just vid tillfrågandet, jag gav 
dem mina kontaktuppgifter men hörde inte från någon av dem igen. De flesta som 
inte ville ställa upp angav som skäl att de inte brukade läsa skönlitteratur, några sa 
också att de helt enkelt inte ville bli intervjuade eller att de inte hade tid att ställa 
upp varken då eller senare.

1 2 1 Se bilaga 2.
1 2 2 Se bilaga 3.
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Jochumsen och Hvenegaard Rasmussen nämner att  de inför sin studie,  där 
materialet skulle samlas genom intervjuer med användare, var osäkra på om en 
tillräckligt varierad grupp människor skulle vara intresserade av att ställa upp på 
intervjuer om deras  förhållande  till  folkbiblioteket.  De menade framför  allt  att 
medborgare  allt  oftare  blir  kontaktade  av olika  institutioner  som vill  ha  deras 
åsikter  om både det  ena  och det  andra  och att  de  kanske  därmed  skulle  vara 
skeptiska till att ge sin tid till ännu en undersökning. I deras fall visade det sig 
dock  att  det  inte  var  något  problem  att  få  personer  bland  dem som  de  först 
telefonintervjuade att ställa upp på en längre intervju ansikte mot ansikte.123

Ett vanligt problem eftersom de som intervjuas ska ställa upp frivilligt är att 
det antagligen är personer som är särskilt intresserade av ämnet som anmäler sig. 
Den problematiken blev lite mindre påtaglig för mig eftersom det var så få som 
spontant  hörde av sig med en intresseanmälan.  Istället  blev det  till  stor del de 
personer som råkade befinna sig i bibliotekslokalen när jag var där för att söka 
informanter som blev tillfrågade. En sak som bidragit till urvalet är att jag främst 
besökte biblioteket  under dagtid,  vilket  antagligen påverkat vilka personer som 
befunnit sig i lokalen. Detta kan ha bidragit till att det i så hög grad är pensionärer 
som  intervjuats  vilket  förstås  också  antagligen  har  påverkat  resultaten.  Jag 
upplevde dock att det alltid var en övervägande majoritet pensionärer som befann 
sig i  bibliotekslokalen och tittade  bland skönlitteraturen,  även när jag en gång 
befann mig på biblioteket kvällstid.

Jag har intervjuat sju personer, tre kvinnor och fyra män. Alla är pensionärer 
förutom en man som är i  30-årsåldern.  De är aktiva biblioteksanvändare,  över 
hälften av de intervjuade besöker biblioteket minst en gång i veckan. Alla är också 
aktiva läsare av skönlitteratur och hade läst mer än ett skönlitterärt verk under de 
senaste tre månaderna innan intervjun. Endast en informant hade inte läst något 
fiktivt verk under den tiden utan mer verklighetsbaserade böcker.

Utformning av intervjun

Intervjuns utformning gjordes i enlighet med det perspektiv jag hade från början 
och  redan  beskrivit  ovan,  alltså  att  framför  allt  försöka  få  fram  de  olika 
individernas  upplevelser  av  och  förhållande  till  bibliotekets 
förmedlingsverksamhet.  Därför  hade intervjuguiden antagligen utformats  på ett 
något annorlunda sätt  om jag haft  ett  mer  diskursanalytiskt  sätt  att  närma mig 
undersökningen från första  början.  Däremot  såg jag i  det  insamlade materialet 
ändå en större potential  att  göra den analys man kan läsa nedan, alltså gav de 
ställda frågorna ett material som gick att närma sig från det nya perspektivet.

1 2 3 Jochumsen, H. & Hvenegaard Rasmussen, C. (2000), Gør biblioteket en forskel?, s. 138.
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Intervjuerna inleddes med några praktiska frågor för att få veta något om de 
intervjuades biblioteksvanor och samtidigt  få igång samtalet  på ett  enkelt  sätt. 
Därefter bad jag de intervjuade berätta om det senaste skönlitterära verket de läst 
och spann sedan vidare på detta. Jan Trost nämner att det kan vara ett bra sätt att 
inleda  en  intervju  att  be  informanten  berätta  fritt  om något  som anknyter  till 
intervjuns ämne.124 Frågorna i intervjuguiden ställdes i den ordning som föll sig 
lämplig under den enskilda intervjuns gång och det ställdes även följdfrågor för att 
fördjupa eller  förtydliga  vid  de tillfällen  jag ansåg att  det  behövdes.  Frågorna 
behandlade  användarnas  sätt  att  finna  information  om  potentiellt  intressant 
skönlitteratur, deras skönlitterära läsvanor och deras förhållande till och tankar om 
bibliotekets arbete med att förmedla skönlitteratur. Intervjuguiden finns bifogad 
som bilaga nummer ett.

Genomförande och etiska hänsynstaganden

Intervjuerna  genomfördes  i  ett  enskilt  rum  på  Huddinge  huvudbibliotek  och 
varierade i längd mellan cirka 15 och 45 minuter. De som tackade ja till det bjöds 
på fika. Alla deltagare informerades om att de när som helst hade möjlighet att dra 
sig ur undersökningen samt att deras deltagande var strikt konfidentiellt och att 
inga namn eller andra avgörande kännetecken därmed skulle komma att framgå i 
den slutgiltiga uppsatsen. Alla intervjuer bandades in efter att informanterna gett 
sitt tillåtande.

Efter att intervjuerna genomförts transkriberade jag svaren. Detta har gjorts så 
att allt innehåll skrivits ner med informanternas ord men saker som upprepningar, 
pauser och överlappande tal har bortsetts ifrån. Jag har även i vissa fall låtit bli att 
transkribera längre sekvenser där informanterna exempelvis  vänder sig till  mig 
med frågor kring min utbildning eller mitt liv. Talet har även skrivits ner i en mer 
skriftspråklig form för att  det ska bli  mer lättförståeligt  samt av hänsyn till  de 
intervjuade. Exempelvis Jan Trost menar att det är oetiskt att använda talspråk i 
citat  eftersom talspråket  är  ett  annat  språk än det  skrivna och det  kan kännas 
skamligt för en person att se sitt talspråk utskrivet.125

Metoddiskussion

Det är lätt att vara efterklok, men det kan kanske också hjälpa någon som tänkt ge 
sig in på något liknande som det jag försökt mig på. Därför ska jag här diskutera  

1 2 4 Trost, J. (2010), Kvalitativa intervjuer, s. 84.
1 2 5 Trost, J. (2010), Kvalitativa intervjuer, s. 157.
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eventuella problem samt hur jag i efterhand tror att jag kunde ha förbättrat arbetet 
med att hitta informanter samt planera och genomföra intervjuerna.

Om man börjar med faktorer som kan ha påverkat innehållet i intervjuerna är 
förstås den sneda ålderfördelningen hos informanterna ett uppenbart problem. Att 
de flesta personerna är pensionärer kan ha bidragit till en likriktning av åsikterna, 
något som kommer diskuteras vidare i analysen. Ser man på de olika diskurserna 
uttalandena kommer relateras till  (se ovan s. 30 f) som historiska paradigm som 
dominerat biblioteksvärlden under olika tider kunde man delvis argumentera för 
att  äldre  personer  kanske  ger  uttryck  för  uttalanden  som kan  relateras  till  en 
”äldre”  diskurs,  samtidigt  som man  kunde  argumentera  för  att  äldre  personer 
också varit med länge och fått förhålla sig till olika dominerande sätt att tala om 
biblioteket i samhället och att detta inte nödvändigtvis skulle behöva innebära att 
man framför allt gav uttryck för en ”äldre syn”. 

Med tanke på att så många av personerna som befann sig på biblioteket när 
jag  var  där  var  pensionärer  kan  det  också  ses  som  att  de  här  användarnas 
uttalanden har stor betydelse i förhållande till just detta bibliotek. Enligt statistiken 
är  pensionärer  inte  den  största  gruppen  aktiva  låntagare,  huruvida  de  i  större 
utsträckning  än  andra  grupper  uppehåller  sig  i  bibliotekslokalerna  eller  läser 
skönlitteratur är dock inget jag har några siffror på. Det var dock min upplevelse 
under besöken på biblioteket (som framför allt skedde dagtid). Det är förstås även 
så att många andra faktorer utöver ålder påverkar hur en person uttalar sig om 
bibliotekets förmedlingsverksamhet och att detta inte behöver vara en av de mest 
avgörande  faktorerna.  Jag  anser  ändå  att  det  är  troligt  att  fler  kontrasterande 
uttalanden om bibliotekets förmedling hade förekommit om det hade funnits en 
större mångfald, på alla tänkbara plan, bland de intervjuade personerna. Det är den 
önskvärda situationen. Dessvärre lämnar möjligheterna i en konkret verklighet och 
inom ett tidsbegränsat enmansprojekt som denna uppsats ibland rätt mycket att 
önska.

En  annan  påverkande  faktor  kan  relateras  till  mig  själv  som  intervjuare. 
Eftersom jag studerar inom biblioteksområdet blir jag en del av biblioteket snarare 
än  någon  utomstående  eller  någon  som  är  en  användare  i  likhet  med  de 
intervjuade.  Detta  var  också  uppenbart  framför  allt  i  de  fall  där  jag  frågade 
personer  på  plats  i  biblioteket  om de  var  villiga  att  ställa  upp.  Även om jag 
berättat  att  jag  var  student  och  höll  på  med  ett  arbete  refererade  ibland  de 
intervjuade  till  ”er”  när  de  talade  om  bibliotekspersonalen  på  det  undersökta 
biblioteket, liksom de kunde ställa mig frågor om arbetet på bibliotek (vilket jag 
visserligen har erfarenhet  av om än inte  på det  undersökta biblioteket).  Sanna 
Talja poängterar att kontexten spelar en viktig roll för vilken tolkning som blir den 
privilegierade i en viss situation.126 Alltså på vilket sätt man väljer att tala om ett 
fenomen  som  exempelvis  bibliotekets  arbete  med  skönlitteratur  i  en 

1 2 6 Talja, S. (1999), ”Analyzing Qualitative Interview Data”, s. 465.
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intervjusituation.  Här  kan  det  exempelvis  vara  så  att  informanterna  valt  att 
uttrycka  sig om litterär  kvalitet  på  ett  visst  sätt  om de ser  bibliotekarier  (och 
därmed mig) som litterära auktoriteter som är med och sätter upp gränser för vad 
som är god litteratur.

Ett tredje uppenbart problem är att det var svårt att få tag i informanter vilket 
även  det  kan  ha  påverkat  kvalitén  på  intervjuerna.  Framför  allt  framkom  i 
efterhand en tydlig skillnad mellan de intervjuer som genomfördes efter att en tid 
bokats för dem och de som genomfördes spontant på plats vid ett tillfrågande. 
Intervjuerna som bokats in är i genomsnitt längre och fylligare och informanterna 
förefaller ha reflekterat en del över ämnet (även om inga sådana krav ställdes). 
Dessa informanter  har  också  avsatt  tid  för  intervjun medan  de intervjuer  som 
genomfördes på plats ofta kom till stånd efter att användarna försäkrat sig om att 
det inte skulle ta allt för lång tid i anspråk. Jag tror även att jag själv kände mig 
lugnare och mer benägen att följa upp informanternas svar när jag inte kände att 
jag tog värdefull tid ifrån dem. Detta är inget jag medvetet reflekterade över under 
intervjuerna men jag ser i efterhand att det finns en tydlig skillnad.

Alla  dessa  saker  är  jag medveten  om och uppmanar  även läsaren  att  ta  i 
beaktande vid läsningen av analysen och tolkningen av materialet. Vad hade då 
kunnat göras för att förhindra dessa problem? För det första borde försöken att få 
tag i informanter ha ägnats bättre planering. Ett mer iögonenfallande anslag med 
en kortare informationstext som stack ut bland andra anslag i bibliotekslokalen 
och på internet kunde kanske ha hjälpt (det använda var helt enkelt svartvitt och 
rätt text-tungt, se bilaga 2). På det sättet kanske man hade fått fler frivilliga som 
man kunde ha bokat en tid med och som därmed kunde ha ställt  in sig på en 
intervju. Att  söka informanter i själva bibliotekslokalen är å andra sidan ingen 
dålig  idé  eftersom man  därmed  undviker  problemet  med  att  endast  få  väldigt 
intresserade  informanter.  I  detta  fall  hade  det  varit  bra  att  befinna  sig  på 
biblioteket  vid  flera  olika  tidpunkter  på  dygnet  och  kanske  också  vara  mer 
övertalande samt försöka trycka mer på att  boka tid för intervju vid ett  senare 
tillfälle. Jan Trost menar att man inte så lätt ska acceptera ett negativt svar från en 
möjlig informant och att man ofta kan ignorera att en person säger att hen inte vill 
delta och fortsätta försöka komma överens om tid och plats för intervjun ändå. 
Samtidigt säger Trost att man måste respektera en persons bristande intresse eller 
känsla av att exempelvis inte ha något att säga om ämnet, men att om man alltid 
accepterar dessa svar kan det bli svårt att få några intervjuer till stånd.127 Kanske 
hade jag  vunnit på att vara mer övertalande, jag reflekterade dock över hur jag 
själv hade velat bli bemött och kom fram till att hade jag inte haft ork eller tid  
hade jag velat att en person tog mitt nej som ett nej. 

Det hade antagligen också underlättat  om jag valt  att  undersöka fler än ett 
bibliotek eller  ifall  biblioteket  jag undersökt varit  större, nu var det ibland rätt 

1 2 7 Trost, J. (2010), Kvalitativa intervjuer, s. 82 f.
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tomt  i  lokalen.  Arbetet  med  att  hitta  informanter  på  plats  var  också  väldigt 
tidskrävande och därmed hade det kanske också underlättats om det undersökta 
biblioteket inte låg så långt borta.
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Bakgrund – Det undersökta biblioteket

Här kommer jag att ge en kort beskrivning av det bibliotek som de intervjuade 
personerna använder. Beskrivningen kommer vara baserad på statistik, besök, och 
framför  allt  intervjuer  med några ur  bibliotekspersonalen,  både fysiskt  och via 
mejl. Först intervjuade jag utvecklingsledare Nina Frid på plats på biblioteket, hon 
hänvisade mig då till inköpsansvarig Eva Cromvik för att få svar på några av mina 
frågor  samt  till  enhetschef  Kim  Granberg  för  att  få  tillgång  till  besöks-  och 
lånestatistik. De två senare kontaktades via mejl.

Huddinge huvudbibliotek

Det  undersökta  biblioteket  är  huvudbibliotek  i  Huddinge  kommun  som  har 
omkring 100 000 invånare.128 Utöver huvudbiblioteket finns fem andra bibliotek 
som ingår i organisationen Bibliotek Huddinge. Alla de intervjuade användarna 
brukar använda huvudbiblioteket, i hur stor utsträckning de även använder andra 
bibliotek inom eller utanför kommunen är dock inget som har undersökts. 

För att ge en bild av hur pass stort och använt biblioteket är redovisar jag här 
lite  statistik.  De siffror jag presenterar utan explicita  referenser har jag fått  av 
enhetschefen vid Huddinge huvudbibliotek, Kim Granberg. När uppgiften är tagen 
någon annanstans ifrån anges detta som vanligt.

Under  år  2012  hade  huvudbiblioteket  13.978  aktiva  låntagare.  Siffran 
indikerar alltså antalet personer som använt sitt lånekort åtminstone en gång på 
huvudbiblioteket  under året  för att  låna,  återlämna eller  reservera material. Av 
dessa aktiva låntagare var ungefär 58 procent kvinnor och 33 procent män medan 
resten hade okänt kön eller både okänt kön och okänd ålder (i det senare fallet kan 
det exempelvis handla om organisationer som förskolor eller dylikt). Ungefär 32 
procent av de aktiva låntagarna var kvinnor mellan 25 och 54 år. Jag reagerade på 
detta eftersom denna grupp inte var så synlig när jag befann mig på biblioteket för 
att söka informanter. Eftersom flertalet av dessa personer antagligen arbetar, är det 
dock troligt  att  de är  mer  aktiva  på kvällar  och helger.  De kanske inte  heller 
upprätthåller sig så långa stunder i biblioteklokalen. Statistiken säger inte heller 

1 2 8 Huddinge kommuns webbsida  > Kommun och politik  > Fakta om Huddinge  > Statistik  > Befolkning 
[2013-04-23].
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vad personerna lånar. Det kunde exempelvis vara så att denna grupp inte är en lika 
aktiv låntagare av skönlitteratur för vuxna, bland annat kan man tänka sig att dessa 
personer lånar en hel del litteratur åt sina eventuella barn. Som sagt har jag dock 
inga siffror över vad dessa personer lånar eller hur mycket de uppehåller sig i den 
fysiska bibliotekslokalen. Jag kan dock konstatera att under mina besök var denna 
grupp inte särskilt välrepresenterad bland hyllorna för skönlitteratur, det var heller 
ingen från denna grupp som anmälde sig frivilligt till min studie.

Cirka 17 procent av de aktiva låntagarna på huvudbiblioteket föll inom den 
ålderskategori där nästan alla av mina informanter befann sig, nämligen män och 
kvinnor över 55 år. Även här gäller dock att det inte utifrån den statistik jag har 
går att säga huruvida dessa personer ändå i större utsträckning uppehåller sig i 
bibliotekslokalen eller lånar skönlitteratur.

Huvudbiblioteket hade den 31 december 2012 ett bestånd av skönlitteratur för 
vuxna bestående av 27.233 titlar (beståndet av facklitteratur för vuxna uppgick till  
48.105 titlar) och under år 2012 hade huvudbiblioteket 174.413 fysiska besök. De 
andra fem biblioteken i kommunen hade sammanlagt 298.867 besök. De fysiska 
besöken räknas med hjälp av besöksräknare i entrén. Sedan 2009 kan man se att 
biblioteksbesöken i Huddinge kommun gått upp en aning, något som går mot den 
allmänna trenden i biblioteksstatistiken som talar om sjunkande besökssiffror.129

Förmedling av skönlitteratur på Huddinge huvudbibliotek

För  att  få  reda  på  hur  biblioteket  arbetar  mer  specifikt  med  att  förmedla  det 
skönlitterära beståndet har jag talat med utvecklingsledare Nina Frid och mejlat 
inköpsansvarig Eva Cromvik. Informationen som refereras här kommer från dessa 
intervjuer.  Jag  kommer  att  redogöra  för  hur  biblioteket  arbetar  med  skylning, 
evenemang  med  skönlitterär  anknytning,  muntliga  lästips  och  inköp  av 
skönlitteratur. Detta för att man som läsare av uppsatsen kan se vad de intervjuade 
användarna  har  att  förhålla  sig  till  när  de  talar  om  bibliotekets 
förmedlingsverksamhet.

Nina Frids  tjänst  som utvecklingsledare innebär  att  hon är  anställd  för  att 
utveckla  bibliotekets  arbete  med  inriktning  på  medier,  program  och  annan 
läsfrämjande verksamhet för vuxna. Att ha en specifik tjänst för att bland annat 
arbeta  med  vuxnas  läsning  kan  ses  som  en  del  av  ett  medvetet  arbete  med 
förmedling av skönlitteratur. På Bibliotek Huddinge håller man just nu på att ta 
fram  en  ”taxonomi  för  läsfrämjande  för  vuxna”.  Det  handlar  om  en  slags 
dokument att jobba utifrån där man listar olika nivåer för hur man kan arbeta med 
exempelvis förmedling av skönlitteratur för vuxna, där en lägsta nivå kunde vara 

1 2 9 Kungliga  bibliotekets  webbsida  >  Bibliotekssamverkan  >  Statistik  &  kvalitet  >  Biblioteksstatistik  > 
Folkbibliotek 2012  [2013-04-23].
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att just anställa en person för att jobba med de här frågorna och en högre nivå att 
ha  förmedlingsverksamhet  som involverar  användarna  på  ett  aktivt  sätt.  Detta 
dokument kan sedan användas för att planera utveckling men även i utvärdering 
för att ställa frågor som: vilken nivå är vi på, vart vill vi?

När det kommer till skyltning har biblioteket ingen enhetlig policy för alla de 
böcker  som ställs  upp med framsidan utåt  i  bibliotekslokalen.  Alla  bibliotek  i 
kommunen arbetar  dock enligt  årliga teman  som tas  fram inom en gemensam 
programgrupp  bestående  av  en  representant  från  varje  biblioteksenhet.  Utifrån 
detta tema arrangeras särskilda utställningar med böcker. Temat ska också vara en 
röd tråd i planering och genomförande av evenemang med skönlitterär anknytning. 
År 2013 är temat mod. När det gäller skyltningen av böcker i de ordinarie hyllorna 
för skönlitteratur  på huvudbiblioteket  är  det  dock upp till  den som ställer  upp 
böcker att avgöra vad som ställs fram. Detta görs av alla som arbetar i yttre tjänst 
och  vad som ställs  fram beror  antagligen på  vem som skyltar  och vad denna 
person tycker är värt att lyfta fram menar Frid.

Programgruppen arbetar även med att ta fram en så kallad ”årsklocka”. Denna 
visar  året  med  speciella  händelser  som  kan  vara  relevanta  för  skyltning  och 
evenemang,  exempelvis  Världsbokdagen  eller  Augustprisutdelningen.  Utifrån 
klockan kan biblioteken sedan lokalt planera vilka dagar som ska uppmärksammas 
och hur.

Det finns heller inga särskilda riktlinjer för hur man ska arbeta med personer 
som frågar  om skönlitterära  lästips.  Ingen  i  personalen  har  gått  någon  längre 
utbildning med anknytning till förmedling av skönlitteratur för vuxna, åtminstone 
inte under de senaste fem åren enligt bibliotekschef Kim Granberg. Personalen 
deltar dock fortlöpande i inspirerande hel- och halvdagar kring skönlitteratur. 

Nina Frid tror att det snart kommer att ske ändringar inom biblioteksvärlden 
när det gäller dessa frågor. Hon menar att man länge har tänkt att det här med 
förmedling av skönlitteratur för vuxna är något bibliotekarier kan klara av utan 
utbildning eller genomtänkta strategier men att man nu börjar inse att det är ett 
viktigt område.

Bibliotek Huddinge arbetar aktivt med skönlitteratur och läsning för vuxna, 
även  mot  dem som  kanske  inte  självmant  kommer  till  biblioteket.  Ett  av  de 
senaste projekten är satsningen på ”läsgodispåsar”, påsar med skönlitteratur som 
placeras ut på olika ställen i kommunen där mycket folk rör sig. Litteraturen i 
dessa påsar är utvald på basen av ”smak”, man kan alltså välja exempelvis en söt 
eller salt läsgodispåse.

Angående  inköp  fanns  det  förut  en  policy  om  inköpskriterier  men  denna 
uttalade policy existerar inte längre. Inköpsansvarig Eva Cromvik menar dock att 
man försöker hålla sig någorlunda till den gamla policyn, bland annat köper man 
inte in rasistiska, sexistiska eller ”rent dåliga” böcker. Hon menar dock att detta är 
en sanning med modifikation eftersom samhället förändras. Utgivningen idag ser 
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annorlunda ut än för 20 år sedan och mycket av den litteratur som köps in idag 
hade inte köpts in då. 

På huvudbiblioteket jobbar man med inköpsmöten, vuxenavdelningen för sig 
och barnavdelningen för sig. Fyra bibliotekarier arbetar med beståndet för vuxna 
och de har möten var fjortonde dag. Både fack- och skönlitteraturen har delats upp 
i  ansvarsområden  där  varje  bibliotekarie  har  ansvar  för  viss  fack-  och  viss 
skönlitteratur.  De  utgår  från  BTJ:s  häften  och  omvärldsbevakar  även  sina 
respektive områden genom att läsa dagstidningar och specialtidskrifter samt lyssna 
på radio och se på teve.

Biblioteket  är  enligt  Cromvik  generöst  när  det  gäller  inköpsförslag  från 
användare. Det som inte köps in är litteratur som hör hemma på forsknings- eller 
specialbibliotek, äldre böcker som inte går att köpa eller böcker som anses vara av 
alltför dålig litterär kvalitet. Cromvik menar dock att det oftast går att få det man 
önskar, går det inte att köpa in fjärrlånas det.

Sammanfattningsvis  kan  man  säga  att  biblioteket  medvetet  arbetar  med 
frågorna om litteraturförmedling och läsfrämjande insatser inriktade mot vuxna 
användare.  Härnäst  är  det  dags  att  se  hur  de  intervjuade användarna talar  om 
skönlitteratur och litteraturförmedling.
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Resultat och analys

Nedan följer en genomgång och analys av det empiriska materialet. Analysen är 
disponerad i enlighet med de diskurser som identifierats och som används som 
analyskategorier.

En auktoritativ diskurs

Det jag valt att kalla för en auktoritativ diskurs baserar sig på några centrala idéer 
som  Grøn tar  upp  i  sin  beskrivning  av  ett  upplysningsparadigm,  relaterat  till 
uttalanden i mitt egeninsamlade empiriska material. 

En  är  att  det  finns  objektivt  definierbar  god  litteratur.  Denna  litteratur 
tillskrivs  också  stora  möjligheter  att  påverka  sin  läsare.  Enligt  Grøn blir 
förmedlarens  uppgift  därmed inte  bara  att  försöka vägleda användaren  till  rätt 
sorts litteratur utan även bort från ”sämre” litteratur som har ett dåligt inflytande 
på läsaren.130 

Talja  talar  i  beskrivningen  av  sin  allmänbildningsrepertoar  om  att 
bibliotekarierna här omtalas  som experter  på sitt  område,  i  hennes fall  musik. 
Eftersom de är utbildade på området anses de ha en viss kunskap och kan skilja ut 
det ”objektivt” högkvalitativa från det sämre medan användares efterfrågan ses 
som en fråga om personlig smak.131 Talja talar också om att bibliotekets arbete ses 
i relation till trappstegstanken, det handlar alltså om att få personer att läsa och 
använda biblioteket genom lättare material för att sedan hela tiden guida dem till 
bättre och högre stående litteratur.132

Jag  kommer  nu  att  titta  på  uttalanden  i  mitt  material  som  behandlar  det 
förmedlade (skönlitteraturen), förmedlingen och samspelet mellan förmedlare och 
mottagare.

1 3 0 Grøn, R. (2010), Oplevelsens rammer, s. 228.
1 3 1 Talja, S. (2005), ”Users Library Discourses”, s. 315 f.
1 3 2 Talja, S. (2005), ”Users Library Discourses”, s. 315.
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Det förmedlade – skönlitteraturen
Jag  talade  i  det  föregående  om ”god”  eller  ”bra”  litteratur.  Vad  som läggs  i 
begreppet är förstås beroende av inom vilken diskurs ett sådant begrepp används. 
Vad anses vara bra och vem är det som får definiera detta?

Uttalanden som jag sett som uttryck för en auktoritativ diskurs lägger vissa 
saker i begreppet ”god litteratur”. Något som återkommer är att bra litteratur är så 
kallade klassiker. En av informanterna berättar att hon brukar få tips om litteratur 
från kultursidorna i tidningarna och säger så här om Svenska Dagbladet: 

Jag tycker väldigt mycket om deras urval. Klassiker...eller ja. Bra litteratur helt enkelt.133

I ett annat uttalande reflekterar en informant över hur det var förut i skolan: 

Då fick man ju verkligen läsa, det var ordentliga lektioner med skönlitteratur och...man gick i 
skolan på lördagarna och så läste man, det var roliga timmen två sista timmarna på lördag och 
då läste läraren upp riktigt fina böcker va.  Skattkammarön och  Tom Sawyer, Jack London, 
alla de där.134

Det går förstås att argumentera för att Svenska Dagbladet knappast enbart eller ens 
till  största  delen  skulle  skriva  om  klassiker  på  sina  kultursidor,  exempelvis 
recensioner handlar ju i första hand om nyutgiven litteratur, även om det här kan 
förekomma  nyöversättningar  eller  nyutgåvor  av  äldre  verk.  Här  är  det  dock 
uttalandet i sig, där klassiker senare rättas till ”bra litteratur helt enkelt”, som är 
det intressanta. Det finns alltså en tydlig värdering i uttalandet där klassiker ses 
som något bra. 

Nationalencyklopedin definierar klassiker som litteratur som på grund av ”sitt 
bestående värde” anses förtjäna just  den titeln.135 Grøn talar också om att inom 
upplysningsparadigmet kunde litteraturen visa sig värdig först  med tiden,  i och 
med att den visat  sig ha bestående kvaliteter utöver nyhetens behag.136 Detta är 
också utmärkande för synen inom Taljas allmänbildningsrepertoar där hon ser att 
termen ”klassiker” används som ett uttryck för att värdet hos en kulturprodukt är 
något som ska bevisas av historien.  Kvalitet  blir  därmed ett  historiskt  bestämt 
faktum.137

Klassiska verk är även de som används som exempel av vissa bibliotekarier 
som den sorts  litteratur  som användarna  inte  vill  bli  påtvingade  av  auktoritär 
bibliotekspersonal som själva skulle utgå från att dessa är god litteratur. En av 
bibliotekarierna  i  Nanna  Kann-Christensens  och  Gitte  Ballings  studie  säger 
exempelvis: ”They [användarna] don’t want a stern librarian to hit  them in the 

1 3 3 Intervju 1[2013-02-19].
1 3 4 Intervju 7 [2013-03-19].
1 3 5 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: klassiker [2013-04-10].
1 3 6 Grøn, R. (2010), Oplevelsens rammer, s. 178 f.
1 3 7 Talja, S. (2005), ”Users Library Discourses”, s. 316.
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head and tell them that it is not okay that they don’t understand Dostoevsky”.138 
Men det är alltså inte enbart bibliotekarier som konstruerar en objektiv kategori av 
god litteratur som ofta exemplifieras med klassiker. Även användare jag intervjuat 
gör  det,  precis  som  användare  Talja  intervjuat  för  sin  undersökning  om 
musikbibliotek.  Den auktoritativa diskursen används alltså även av användare i 
deras italsättande av bibliotekets arbete. I Taljas studie fick den klassiska musiken 
inom allmänbildningsrepertoaren stå  för det  goda och sågs som den viktigaste 
formen av musik. Det argumenterades också för att de som enbart var intresserade 
av att lyssna på aktuell populärmusik kunde få sitt behov tillfredsställt genom att 
lyssna på radio. 139

Även  i  mitt  material  ställs  den  goda  litteraturen  mot  ”sämre”  inom  den 
auktoritativa  diskursen.  En  användare  reflekterar  över  att  han  läst  en  hel  del 
kriminalromaner: 

Men jag har läst kanske lite för mycket sånt och lite för lite grundläggande skönlitteratur.140

Det  är  tydligt  att  man  vänder  sig  emot  deckare  eller  kriminalromaner  som 
konstrueras som något annat i jämförelse med den goda skönlitteraturen. Det är 
även några av informanterna som svarar på frågan om vad de brukar läsa med att 
de läser allt förutom deckare, och deckare konstrueras till och med som något som 
inte kan sägas ingå i kategorin skönlitteratur över huvudtaget.

När jag frågade en användare i bibliotekslokalen (som sedan också deltog i 
undersökningen)  om  han  skulle  vara  villig  att  ställa  upp  på  en  intervju  om 
bibliotekets  arbete  med skönlitteratur  svarade han att  han inte  brukade läsa så 
mycket  skönlitteratur  utan  mest  deckare.  Även  följande  uttalande  är 
symptomatiskt för synen på deckare som något som inte är (god) skönlitteratur: 

Jag tyckte faktiskt den var skönlitterär [är en kriminalroman, fiktiv berättelse], även om det 
var en...det handlade om brott och straff liksom.141

Här verkar det nästan som om informanten är ovillig att  överhuvudtaget uttala 
ordet deckare.

I Anderssons och Rindälvs studie om skyltning och makt förhåller sig flertalet 
av  de  intervjuade  bibliotekarierna  till  en  grupp  kvinnliga  författares  litterära 
produktion  på  ett  liknande  sätt.  Författarna  till  uppsatsen  använder  begreppet 
Pilcher om denna litteratur som får representera den dåliga populärlitteraturen. 142 I 
studien  framkommer  även ett  annat  typiskt  drag inom en auktoritativ  diskurs, 
nämligen att  det  som efterfrågas  bland användarna antas  vara framför  allt  den 

1 3 8 Balling, G. & Kann-Christensen, N. (2010), ”Using the User”, s. 9.
1 3 9 Talja, S. (2005), ”Users Library Discourses”, s. 315.
1 4 0 Intervju 7 [2013-03-19].
1 4 1 Intervju 7 [2013-03-19].
1 4 2 Andersson, M. & Rindälv, A. (2005), ”En snäll tantroman gör ingen skada”, s. 3.
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dåliga populärlitteraturen. En av de intervjuade bibliotekarierna menar bland annat 
att hon är medveten om att det hon skyltar med, ”finkulturell material”, inte är 
sådan litteratur som efterfrågas av användarna. Hon talar också om att hon vill 
styra bort användarna från Pilcher,  som de alltså antas vilja låna.143 Även Talja 
nämner hur efterfrågan inom allmänbildningsrepertoaren antas bestå av flyktig och 
just nu aktuell populärmusik som det inte kommer finnas något syfte med att spara 
i längden och som bara tillfredsställer ett behov av tillfällig underhållning.144

En orsak till att användarna på det undersökta biblioteket talar om just deckare 
och  kriminalromaner  på  det  här  sättet  som avskilda  från  annan  skönlitteratur 
kunde vara att  detta  är den enda genrekategoriseringen som brutits  ut  från det 
ordinarie beståndet av romaner för vuxna och ställts upp i egna hyllor. Det är dock 
fortfarande tydligt att deckare inom den auktoritativa diskursen anses vara något 
sämre än den grundläggande, goda litteraturen eftersom den i uttalanden ställs i en 
slags motsatsförhållande till denna.

Den goda litteraturens syfte inom den auktoritativa diskursen blir att lära sin 
läsare  någonting.  Grøn skriver  om  en  dominerande  syn  inom 
upplysningsparadigmet där god litteratur just  skulle hjälpa biblioteket att  skapa 
upplysta medborgare genom att stöda deras livslånga bildningsprocess (idag talar 
man ofta om livslångt lärande).145 Även i mitt material kan man se uttalanden där 
det poängteras att det viktiga med att läsa skönlitteratur just är att man ska lära sig 
någonting av det man läser. Det kan dels handla om att tillägna sig en rent språklig 
kompetens: 

Framför allt utvecklar man ju ordförrådet.146

Men i första hand handlar det om att skaffa sig en allmänbildning:

Men det hör väl till allmänbildningen att ha läst lite för när man hör dem prata och man har 
läst Dagens Nyheter så vet man ju lite om vad det rör sig om i alla fall.147

Även utvecklingen som läsare, det livslånga lärandet, lyfts fram: 

När man har läst hela sitt liv så vill det ju till att man utvecklas som läsare tycker jag.148

Här handlar det inte i första hand om att få en personlig läsupplevelse, att koppla 
av eller om att bli underhållen utan om att man ska läsa rätt sorts litteratur som 
kan lära en någonting och bidra till ens utveckling som läsare.

1 4 3 Andersson, M. & Rindälv, A. (2005), ”En snäll tantroman gör ingen skada”, s. 46.
1 4 4 Talja, S. (2005), ”Users Library Discourses”, s. 315.
1 4 5 Grøn, R. (2010), Oplevelsens rammer, s. 229.
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Förmedlingen – förmedlare och mottagare
Talja  talar  om  att  bibliotekarierna  inom  allmänbildningsrepertoaren  ses  som 
experter på sitt område, i hennes fall musik, i mitt fall skulle det alltså handla om 
skönlitteratur. Även i mitt material ser man inom den auktoritativa diskursen en 
förväntan på att bibliotekarierna ska förmedla den läsvärda litteraturen, det som 
biblioteket  vill  att  folk  ska  läsa.  En  användare  berättar  om att  hon  frågat  en 
bibliotekarie om ifall  det är böcker bibliotekarierna anser vara särskilt  läsvärda 
som frontas och fått ett nekande svar: 

Nej för jag trodde de var extra, extra läsvärda liksom när de stod framme så där. Men det var 
innan de byggde om också, så det var såna här sneda hyllor mitt i bokhyllorna, ja det är det ju 
nu med, nu är det ju faktiskt ännu mer såna snedställa, och det tittar jag ju alltid på och tänker  
att de här är väl, att de [bibliotekarierna] vill att man ska läsa dem tänker jag för mig själv 
då.149

Bibliotekarierna omtalas  här som några som vill  styra sina användare mot den 
rätta  och  läsvärda litteraturen.  Det  är  också  de som kan definiera  vad som är 
läsvärt på basen av den expertis de tillskrivs inom det skönlitterära området. När 
jag frågar en annan användare hur han tror de framställda böckerna väljs ut får jag 
svaret:

Kan ju vara aktuella teman...det kan vara...nej jag tror att de [bibliotekarierna] har ju sitt stora  
kunnande som gör att de väljer det som är representativt för det tema de har, eller för de  
författare som är aktuella. Så det har jag fullt förtroende för att det är helt, det väljer de säkert 
det bästa.150

Här finns förstås en del drag som kanske klingar illa med ett auktoritativt synsätt, 
som fokuseringen  på  aktuell  litteratur.  Det  är  dock  tydligt  att  bibliotekarierna 
konstrueras som experter som användarna kan lita på eftersom de kommer att göra 
ett bra urval grundat på deras gedigna litterära kunskaper.

Det finns dock även andra auktoriteter än bibliotekarierna när det kommer till 
att  definiera  den objektivt  goda litteraturen.  När  det  gäller  skönlitteratur  är  ju 
bibliotekets uppgift främst att tillhandahålla och förmedla, biblioteket är däremot 
inte  en  aktiv  del  i  definierandet  av  den  fina  litteraturen,  den  som  ska  få 
recensioner, priser och kanske slutligen upphöjas till klassiker. Här finns istället 
förlag,  akademiker  och  kulturjournalister  och  ett  helt  kulturellt  samtal  som 
biblioteket visserligen kan delta i men framför allt påverkas av. I Anderssons och 
Rindälvs studie framkom exempelvis att många bibliotekarier gärna skyltade med 
författare  som  fått  nobelpriset  eller  goda  recensioner,  oberoende  om  de 
personligen läst böckerna eller inte.151

1 4 9 Intervju 2 [2013-02-19].
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Många  av  de  intervjuade  användarna  talar  om  att  de  framför  allt  får 
information om skönlitteratur genom tidningarnas kultursidor. Detta nämns också 
som en orsak till att inte behöva fråga bibliotekarier om lästips. Här handlar det 
om att ha ersatt en auktoritet med en annan, men man vill fortfarande gärna få sina 
tips från dessa auktoriteter som kan göra ett urval baserat på kvalitet. Att få sitt 
eget val bekräftat av en auktoritet är ett bevis på att det är ett bra val: 

Den stod ju framme så här, stod lite andra böcker för och så tog jag den och sedan har jag läst 
den och sedan har de skrivit om den i Dagens Nyheter. Och sen var det en i bokcirkeln som 
började prata om den och så sa jag ”den där har jag läst för två månader sedan ungefär”.152 

Att råka hitta boken framställd på biblioteket är inte en lika stark parameter på 
dess värde som att  boken blev recenserad av en stor dagstidning. Hur kvalitet 
konstrueras i en auktoritativ diskurs om bibliotekets förmedlingsarbete samspelar 
alltså hela tiden med hur det talas om kvalitet inom ett större litterärt fält.

Grøn  beskriver  relationen  mellan  förmedlare  och  mottagare  inom 
upplysningsparadigmet  som  ett  förhållande  där  bibliotekarien  som  en  slags 
representant  för  den  goda  litteraturen  skulle  bidra  till  användarnas  livslånga 
lärande genom att styra dem mot den goda litteraturen och bort från den dåliga. 153 
Han kopplar dock detta till en äldre tid, till folkbibliotekens ungdom. Ser man på 
uttalanden från bibliotekarier i de tidigare studier jag tagit upp är det dock tydligt 
att  en  auktoritativ  diskurs  inte  har  dött  ut  utan  fortfarande  existerar. 
Bibliotekarierna  är  i  vissa  fall  noga  med  att  understryka  att  det  är  en  lite 
gammaldags  uppfattning  de  hyser.  En  av  bibliotekarierna  i  Anderssons  och 
Rindälvs studie om skyltning säger till exempel först att hon anser att folk ska läsa 
och gärna ”bra” litteratur, därmed menar hon att det finns objektivt goda böcker. 
Därefter nämner hon att hon ju är lite gammaldags som hyser en sådan åsikt och 
förhåller sig därmed till existensen av en neutralitetsdiskurs där påståendet att det 
skulle finnas dels objektivt bra böcker, dels andra man ska undvika, förkastas.154 

Trots  att  det  delvis  framställs  som  förlegat  i  dagligt  tal  förekommer 
fortfarande en syn på bibliotekets förmedlingsuppdrag där användare ska styras 
från det dåliga mot det goda. Sådana uttalanden kan även ses hos de intervjuade 
användarna. Framför allt handlar det här om att god litteratur framställs som en 
motvikt till korrupta tendenser i dagens samhälle. Och det är framför allt en grupp 
som ses som den som behöver komma till biblioteket och ta del av ett bra utbud 
böcker, nämligen ungdomarna. Jag skriver här böcker eftersom det framför allt är 
de tryckta böckerna man anser att dagens ungdom måste lära sig uppskatta. I mitt  
material kan man nämligen se att det som (utöver deckarna som representanter för 
populärlitteraturen) ställs i motsatsförhållande till läsningen av en god bok är att 
sitta framför datorn, något som ungdomar idag anses spendera alltför mycket tid 
1 5 2 Intervju 2 [2013-02-19].
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med. En informant talar om att datorerna förut var placerade på ett annat sätt i 
bibliotekslokalen och konstaterar: 

Men det är ju inte meningen att de [ungdomarna] ska sitta vid datorerna heller utan det är ju  
böckerna de ska läsa.155

Talet om att läsandet av skönlitteratur ska ge en allmänbildning relateras också till 
att sitta framför datorn, något som inte anses vara en lika god aktivitet som läsning 
av fysiska böcker inom den auktoritativa diskursen. En användare talar om vad 
som är bra med att läsa böcker: 

Och självklart så blir det ju, att man lär sig mycket att man får en allmänbildning och lär sig  
att läsa för det första, uppfatta saker och ting. Så det har jag försökt att påverka mina barn,  
men nu är det ju datorn som gäller så det är inte lika lätt, att få in det.156

I  en  del  uttalanden  drivs  grundantaganden  inom  den  auktoritativa  diskursen 
verkligen till sin spets:

Men nu är  det  det  här  med nätet  och  allt,  det  blir  som en  brutalisering på  något  sätt  i  
samhället. Det har ju mycket med sprit och droger att göra, tror jag. Jag växte upp i [svensk 
stad],  där  var  det  ju  förbjudet  med sånt  det  var  ju  godtemplarbygd  då  så att..  har  aldrig  
kommit in i sånt där. Det har man ju nytta av nu, när man blir i den här åldern så blir man ju,  
har min läkare sagt att det gör att man har mycket friskare grundfysik, som aldrig hållit på  
med sprit och sånt där, rökning och så. Men nu är det fritt fram, nu håller alla på med det om 
man ska tro rapport i tv... Jag tror att där kan litteraturen och biblioteken vara en motvikt 
alltså. Om de bara kommer sig in i vanan att låna och läsa riktig god litteratur som det ju finns 
på biblioteken, det kostar ju ingenting. Och så kan man börja utveckla sin mentala kapacitet,  
inte bara kunnandet i sig va, utan som... själen...kan utvecklas. 157

Även om det  är  ett  extremt  uttalande anknyter det  ändå till  en grundläggande 
värdering som går att se inom den auktoritativa diskursen. Den gamla goda boken 
(som förstås inte  är vilken bok som helst  vilket  diskuterats  ovan) ska göra att 
läsaren lär sig någonting, utvecklas, förädlas (rentav på ett själsligt plan), något 
som i slutändan kommer att gagna samhället.

Här går det tydligt att  visa på hur vissa möjliga tolkningar inte ges någon 
möjlighet  när  man  talar  utifrån  en  viss  position  med  en  viss  vinkling  på 
verkligheten. De intervjuade kunde lika gärna ha valt att fokusera på de positiva 
effekterna av datoranvändning i ett samhälle där datorn är ett viktigt redskap eller 
på att man även vid användning av datorer blir utsatt för texter av olika slag. Det 
är genomgående i intervjumaterialet att när ungdomars datoranvändning tas upp 
(vilket  ofta  görs  när  informanterna  bes  fundera  kring  möjligheter  att  utveckla 
förmedlingsverksamheten) konstrueras den i ett motsatsförhållande till läsning och 
biblioteksanvändning. Datoranvändning omtalas som något positivt endast när det 
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blir en professionell kompetens, som att det är bra att de biblioteksanställda är 
duktiga på att hitta via datorn, eller när datorn av de intervjuade själva används 
som  ett  sätt  att  skaffa  sig  information  om  vilka  böcker  som  finns  inne  på 
biblioteket.  Här  är  antagligen  deltagarnas  ålder  en  avgörande  faktor  för 
likriktningen kring uttalandena om datoranvändning.

Åse Hedemark har i sin avhandling Det föreställda folkbiblioteket analyserat 
olika  diskurser  som  framkommer  i  debatter  om  folkbiblioteket  i  media.  Hon 
definierar en diskurs som till en del motsvarar den auktoritativa diskurs jag här 
beskriver. Hedemark kallar denna för en boklig diskurs. Den ställs framför allt i 
motsatsförhållande  till  en  informationsförmedlande  diskurs  där  ny teknik  lyfts 
fram som viktig.158  Hedemark ser i de två olika konstrueringarna av biblioteket en 
polarisering mellan den tryckta boken och den nya digitala tekniken, något som 
jag här visat även finns i mitt  material.  Hon menar att denna polarisering, som 
finns både inom den bokliga och den informationsförmedlande diskursen, om än 
med motsatta poler som de högst värderade, är problematisk och förenklande. Att 
ny teknik och tryckta böcker ses som så fundamentalt olika att de inte kan förenas 
utan att det alltid måste handla om det ena eller det andra blir begränsande då 
bägge borde kunna användas i bibliotekens verksamhet. Hedemark menar att man 
måste synliggöra såna här diskursiva synsätt för att kunna se bakom argument som 
används för att framhålla att fenomenen på något sätt är väsensskilda eller att nya 
medieformat nödvändigtvis skulle betyda döden för äldre.159

Går man vidare i analysen av det senaste citatet om ungdomars behov av god 
litteratur kan man se hur det kanske inte är vilka ungdomar som helst som åsyftas, 
och  vidare  att  sådana  uttalanden  inte  nödvändigtvis  endast  relateras  till  unga 
personer. ”Det kostar ju ingenting” säger den intervjuade och använder detta som 
en slags motivering till varför de behövande ungdomarna ändå har möjlighet att 
komma in i vanan att använda biblioteket för att låna bra skönlitteratur. Detta är 
ytterligare  en  aspekt  av  förmedlingssynen  inom  den  auktoritativa  diskursen. 
Utöver ungdomar anses framför allt fattiga och socialt utsatta personer vara i extra 
behov av bibliotekets förmedlande insatser. Även Hedemark såg att vissa grupper 
inom den bokliga diskursen lyftes fram som särskilt viktiga för biblioteket att nå, 
framför allt handlade det även där om ungdomar, men också om ”olika eftersatta 
grupper”.160 

Så här säger en av mina informanter när jag frågar om det finns något mer hon 
vill tillägga till det vi pratat om under intervjun:

Ja att det är väldigt viktigt att man uppmuntrar barn att läsa böcker, att man läser för barnen 
när de är små. Det är otroligt viktigt för det ser man ju, de får ett helt annat språk och de, ja,  
lär sig att förstå. Så det är bland det viktigaste. Och därför är det ju så idiotisk att de lägger  
ner såna här bibliotek som i England där de håller på och verkligen massnedlägger, just i de 
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här  städerna  där  de  behöver  det  mest.  Det  är  hemskt,  att  de  sparar  in  de  pengarna.  Det 
kommer de att få äta upp så småningom. Biblioteken är jätteviktiga.161

Här nämns också den unga generationen, men framför allt talas det om särskilda 
områden där förmedlingen behövs som mest.  Man kan anta att  det som menas 
med att vissa städer behöver bibliotek mer än andra är ungefär det samma som 
menas när man säger att behövande ungdomar borde ha alla möjligheter att bilda 
sig genom bibliotekens  utbud eftersom utlåning av skönlitteratur  här  är  gratis. 
Biblioteken  anses  vara  extra  behövda  i  fattiga  områden  och  att  utveckla  sin 
mentala (och själsliga) kapacitet genom att läsa en god bok anses extra viktigt för 
de socialt utsatta. I uttalandet relateras även nedläggningarna explicit till den nytta 
biblioteken antas ha för samhället. Det är samhället som kommer få ångra att de 
utsatta  grupperna  inte  fått  bilda  sig  med  hjälp  av  biblioteken.  Annina  Rabe 
bekräftar i en krönika i  Svenska Dagbladet att några av de engelska städer som 
drabbats särskilt hårt av biblioteksnedläggningar är traditionella arbetarstäder som 
har en hög andel arbetslösa och fattiga invånare. Även Rabe menar att dessa städer 
kan ses ha ett större behov av folkbibliotek än andra.162 

I studierna av bibliotekariers tankar kring förmedlingen talades det ofta om att 
det  var  läsarna  av  undermålig  populärlitteratur  som  var  i  extra  behov  av 
bibliotekens förmedlingsåtgärder. Exempelvis menade många av de bibliotekarier 
Jofrid Karner Smidt intervjuat att det framför allt var populärlitteraturläsarna som 
behövde  hjälp,  de  som  läste  ”svårare”  litteratur  ansågs  också  vara  vanare 
biblioteksbesökare som visste vad de ville ha och var de skulle hitta detta.163 Dock 
handlar det här antagligen om vad man ställt för frågor. I dessa studier frågades 
bibliotekarierna  specifikt  om förmedling  för  vuxna,  hade  det  handlat  om alla 
användare är det troligt att ungdomar kommit upp i några av uttalandena även i 
dessa studier.

Populärlitteraturläsarna ses av bibliotekarierna som ovana biblioteksbesökare 
som behöver hjälp på traven att hitta något att läsa. Framför allt behöver de hjälp 
att hitta något bra. I Anderssons och Rindälvs studie om skyltning är det många av 
bibliotekarierna som resonerar kring att de gärna vill ställa upp alternativ till den 
undermåliga  populärlitteraturen  (Pilcher)  som  de  menar  att  många  ovana 
användare fastnar i att läsa. Bibliotekarierna utgår enligt Andersson och Rindälv 
från att de ovana användarna inte hittar vidare upp längs ”kvalitetsstegen” utan 
måste hjälpas på traven genom att verk av bättre kvalitet ställs med framsidan utåt  
och kanske lockar till utlån.164
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En neutralitetsdiskurs

Det jag valt att kalla en neutralitetsdiskurs består framför allt av uttalanden där 
man lyfter fram efterfrågan, olika litterära smakers lika värde och uttalanden där 
biblioteket konstrueras som en neutral serviceinstitution. Rasmus  Grøn beskriver 
ett ”serviceparadigm” där värden som mångsidighet och aktualitet, utöver litterär 
kvalitet,  läggs  in  i  begreppet  när  man  talar  om ett  bra  urval  av  litteratur  på 
biblioteken.165 Syftet  med  förmedlingen  är  inte  heller  främst  att  upplysa  eller 
allmänbilda  användarna  för  att  det  ska  gagna samhället  utan  snarare  att  ställa 
material  till  förfogande  för  att  folk  ska  kunna  uppfylla  sina  egna  personliga 
behov.166 Grøn talar även om hur biblioteket konstrueras som en institution vars 
uppgift är att vara till för användare som vill betjäna sig själva.167

Nedan  analyserar  jag  hur  man  kan  argumentera  för  existensen  av  en 
neutralitetsdiskurs i mitt empiriska material.

Det förmedlade – skönlitteraturen
I  uttalanden  som jag  relaterat  till  en  neutralitetsdiskurs  talar  man  inte  om en 
objektivt  definierbar  ”god  litteratur”  som  är  oberoende  av  kontexten  som 
läsningen sker i. Istället talas det om att det litterära verkets värde är beroende av 
vem som läser och denna individs personliga upplevelse. En informant reflekterar 
över en bok som hon läst och uppskattat väldigt mycket: 

Men sen är det ju flera som jag känner som har läst den och de känner inte alls som jag. Så det 
där, vissa böcker passar bättre för vissa människor. Tror jag. 168

Det anses inte heller finnas några objektiva kriterium för vad som är bra och vad 
som är dåligt, det handlar också om vad det är man vill få ut av det man läser. Vad 
som anses vara ”bra” kan alltså vara olika vid läsning av olika sorters litteratur 
eller beroende på vad man personligen förväntar sig få ut av en viss bok. Det är 
även olika hur olika personer upplever en viss litterär beskrivning, av exempelvis 
en stämning: 

Men om man ska säga, sedan beror det  ju på vilken bok man har lånat. Om det är en deckare  
då vill man ju att den ska vara spännande, men det är ju så olika på hur spänningen beskrivs 
och hur man själv är.169

Detta är ungefär vad Catherine Sheldrick Ross och Mary K. Chelton beskriver när 
de menar att man som bibliotekarie i en förmedlingssituation ansikte mot ansikte 
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ska  be användarna berätta om vilken sorts läsupplevelse de känner för just då.170 
Olika saker kan vara ”bra” i olika situationer. Vad som läggs in i begreppet ”bra 
litteratur” är i slutändan alltid en fråga om vem som läser och vad denna person 
vill ha ut av det.

Även den goda läsningen fylls med ett annat innehåll i uttalanden inom en 
neutralitetsdiskurs än inom en auktoritativ sådan. Här framhålls all läsnings lika 
värde, det är alltså inte frågan om att  man ska behöva lära sig någonting eller 
utvecklas  som  läsare.  Däremot  talas  det  om  värdet  i  att  läsa  brett  och  inte 
exempelvis enbart en av litterära auktoriteter definierad god litteratur: 

Intervjuare: Tycker du det är viktigt att läsa, att folk läser?

Informant: Ja det tycker jag, alla typer utav böcker, och ja, just nu som jag sa är jag inne på  
deckare men jag har väl läst tidigare i princip allt som jag kommer över. 171

I motiveringarna till varför man ska läsa brett förekommer visserligen även inom 
neutralitetsdiskursen en slags pedagogiska motiveringar där informanter talar om 
att man måste läsa om saker som relaterar till andra sorters liv än dem man själva 
lever  för  att  kunna  förstå  andra  individers  livsvillkor.  Det  är  dock  tydligt  i 
uttalanden som relaterar till en neutralitetsdiskurs att denna kunskap inte endast 
behöver komma från någon objektivt definierad god litteratur utan att man kan 
lära sig något även från populärlitteratur och framför allt att all läsning är lika värd 
och att man inte ska döma någon. I citatet ovan jämställs exempelvis deckarna, 
som inom auktoritetsdiskursen sågs som antitesen till god litteratur, med all annan 
litteratur och all denna litteratur anses värd att läsa. Framför allt är det viktigt med 
olika sorters läsning. 

Det man talar om som viktigt att tillägna sig genom en bred läsning är heller 
inte att man utvecklas personligen i sin roll som läsare av skönlitteratur genom att 
förkovra sig i mer krävande litteratur. Den så kallade trappstegsmodellen, där man 
genom att börja med lättare litteratur sedan ska börja läsa allt svårare böcker av 
högre kvalitet  för att  bildas som människa,  gäller inte här.  Det handlar istället 
snarare om en bredd över olika genrer där populärlitteraturen inte behöver vara 
mindre benägen att ge en något viktigt och framför allt ska man vara öppen för att  
olika  litteratur  uppskattas  av  olika  människor.  Man  ska  kunna  läsa  allt  och 
åtminstone acceptera eller försöka förstå att någon annan kan tycka något är bra 
fastän man inte själv gör det. Så här säger en informant om sin svärfar som hon 
beundrade på grund av hans förmåga att hålla sig ajour och läsa brett: 

Så jag har honom som lite förebild så där att man ska inte säga usch nej det där tycker jag inte 
om, det där ska inte jag läsa, utan man ska ju läsa med lite öppet sinne och sedan om inte det  

1 7 0 Chelton, M. K. & Ross, C. S. (2001), ”Reader’s Advisory: Matching Mood and Material”, s. 54.
1 7 1 Intervju 5 [2013-03-01].

54



tilltalar mig då gör det ju inte det, det kan jag väl stå för, men jag ska i alla fall kunna läsa det  
och kunna tänka att andra kan tycka att det här är bra, att man inte stänger sig så där.172

Förmedlingen – förmedlare och mottagare
Synen  på  litteraturen  och  läsningens  syfte  leder  också  till  att  det  inom  en 
neutralitetsdiskurs talas om att själva förmedlingen ska gå till på ett särskilt sätt. 
Litteraturen som förmedlas på biblioteket ska även den vara mångsidig och kunna 
passa ”alla” inom den breda gruppen användare. Så här uttrycker sig en informant 
om bibliotekets arbete med att ställa fram litteratur i specialutställningar och med 
framsidan utåt i hyllorna: 

Ja det ska ju passa alla egentligen, det ska ju vara nyheter, men sen så ska det ju vara, ja,  
aktuellt på alla möjliga sätt så att. Ja det är säkert väldigt svårt. Att tänka ut.173

Det underförstådda i ett sådant uttalande är att bibliotekarierna ska vara väl insatta 
i olika sorters litteratur och att den litteratur de förmedlar ska bestå av ett brett och 
varierande  utbud.  Man  ska  även  veta  något  om  de  eventuella  användarnas 
preferenser. Talja definierar i sin efterfrågansdiskurs uttalanden för att bibliotekets 
bestånd  ska  vara  baserat  på  konkreta  undersökningar  om just  det  bibliotekets 
användares  preferenser.174 Några  sådana explicita  uttalanden  förekommer  inte  i 
mitt material, istället verkar det finnas en tilltro till att bibliotekarierna genom sin 
professionella  roll  ska  ha  kunskaper  om  vad  användarna  vill  ha.  Exempelvis 
ombeds en informant reflektera över vad som kan tänkas ligga bakom besluten om 
vilka titlar som frontas och säger bland annat: 

Eller också så vet ni [bibliotekarierna] vilka böcker som går, så att säga.175

Detta  vetande  verkar  inte  behöva  baseras  på  något  annat  än  bibliotekariernas 
erfarenhet  om  vilka  titlar  som  är  populära.  Denna  tilltro  till  någon  slags 
yrkeserfarenhet som basen för att kunna tillfredsställa användarna har jag även sett 
i  många  av  de  undersökningar  om  bibliotekariers  uttalanden  om  förmedling. 
Exempelvis  konstaterade  jag tidigare  att  Joyce  G.  Saricks  i  stort  sett  verkade 
basera sina texter om readers' advisory på erfarenhet från att arbeta med läsare av 
skönlitteratur. Däremot hänvisar hon inte till några empiriska undersökningar av 
faktiska läsare när hon exempelvis menar att de ”appeal factors” hon definierar 
bygger på läsares ”naturliga” sätt att tala om litteratur (se ovan s. 15).

Ett annat uttalande där just efterfrågan och mångsidighet pekas ut som viktiga 
hållpunkter  i  förmedlingsarbetet  relaterar  detta  till  att  bibliotekarierna  annars 
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antagligen skulle gå enligt sin egen smak som ses som överensstämmande med en 
auktoritativ syn där god litteratur är lika med erkända klassiker:

Samtidigt  måste  de  [bibliotekarierna]  ju  vara  väldigt  lyhörda  för  vad  de  hör  i  teve  på 
kulturprogram och vad kollegorna pratar om och ja...de kan ju inte bara gå efter sin egen smak 
för då kanske det var bara Vilhelm Moberg eller Moa Martinson höll jag på att säga. Näe de  
måste nog vara väldigt öppna för och höra vad folk frågar efter och lite så, och vad som ligger 
i tiden och så där.176

En orsak till  att  hänsyn inför efterfrågan ses som viktigt  verkar alltså  vara att 
bibliotekariernas och användarnas smak gärna konstrueras som fundamentalt olika 
varandra. Förekomsten av ett sådant motsatstänkande gäller inte endast inom en 
neutralitetsdiskurs. Sanna Talja nämner att inom allmänbildningsrepertoaren (som 
snarare motsvarar  en  auktoritativ  diskurs)  antogs  det  att  det  fanns  en konflikt 
mellan kvalitet och efterfrågan där efterfrågan framför allt ansågs fokusera på ytlig 
och  kommersiell  musik  medan  bibliotekarierna  genom  sin  professionella  roll 
skulle  kunna  garantera  ett  utbud  som  baserades  på  kvalitet.177 Inom  den 
neutralitetsdiskurs  jag  identifierat  ses  istället  bibliotekariernas  professionalitet 
bestå  i  att  de förmår vara lyhörda för användarnas  önskemål  och den aktuella 
kulturdebatten. Annars är risken att utbudet blir ensidigt orienterat gentemot en 
auktoritativt definierad kvalitetslitteratur som anses uppskattas av bibliotekarierna 
men som inte anses tillfredsställa alla användares behov. 

Ovan diskuterade jag hur det i tidigare studier av bibliotekariers uttalanden 
om  förmedling  gått  att  se  hur  användarna  gärna  konstrueras  som  en  grupp 
populärlitteraturläsare. Det är dessa, gärna ovana besökare, som ska hjälpas fram 
till  bättre läsning som de själva inte  förmår hitta.  Det är dock tydligt att  även 
bibliotekarierna  gärna  konstrueras  som  en  homogen  grupp  av  användare  jag 
intervjuat. Bibliotekarierna anses som väldigt belästa, men deras personliga smak 
anses  främst  överensstämma  med  en  mer  auktoritativ  syn  på  vad  som är  bra 
litteratur. Detta kom inte minst fram i alla de frågor de intervjuade användarna 
gärna  ställde  mig  om  huruvida  jag  läst  de  böcker  de  nämnde  och  den  lilla 
förvåning de visade om jag inte läst en känd klassiker. Det blir också tydligt i 
citatet  ovan.  Användare  (och  bibliotekarier)  som  förhåller  sig  till  en 
neutralitetsdiskurs anser att bibliotekarierna ska bortse från sin egen smak och sin 
egen syn på litteratur i förmedlingssammanhanget och istället försöka lyfta fram 
en mångfald av litteratur.  De ska även, som Ross och Chelton menar,  försöka 
förstå vad en viss användare är ute efter för läsupplevelse för tillfället.

Att  det  inom  neutralitetsdiskursen  ses  som  bibliotekets  uppgift  att 
tillfredsställa användarnas behov kan också ses i uttalanden om inköpsförslag när 
det gäller material som biblioteket inte har. Inom en neutralitetsdiskurs anses det 
som bra arbete från bibliotekets sida att tillfredsställa användarnas önskemål om 
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vilket material som ska köpas in utöver det som bestäms av bibliotekarierna. En 
användare som har erfarenhet av att lämna inköpsförslag säger:

Informant: Biblioteket tillhandahåller det jag vill ha och är det nånting som de måste köpa in 
så absolut  inga problem. Så det  är..det  här  biblioteket  har  jag gått  på i...ja  jag har  bott  i  
Huddinge kommun i 30 år så jag har säkert gått här i 30 år. 

Intervjuare: Jamen det är ju, då är du nöjd?

Informant: Ja det är jag.178

Inom den auktoritativa diskursen överlåts makten att välja vilka böcker som ska 
köpas in, ställas fram och förmedlas på andra sätt helt åt bibliotekarierna eftersom 
det anses vara deras uppgift att utifrån den professionella kunskap de anses besitta 
avgöra vad som är läsvärt och på det sättet tipsa användarna om god litteratur. 
Användarna  reduceras  därmed  helt  till  mottagare  i  förmedlingssammanhanget. 
Genom att man inom en neutralitetsdiskurs tillskriver användarnas efterfrågan en 
stor betydelse får användarna mer inflytande i och med att det exempelvis anses 
självklart att de ska kunna påverka vad som köps in. Vad som aktivt förmedlas är 
dock upp till bibliotekarierna även om urvalet här ska baseras på en princip om 
allsidighet och en lyhördhet för vad de som använder biblioteket vill ha.

Rasmus  Grøn  talar  som  redan  nämnts  om  ett  ”serviceparadigm”  där 
användarnas efterfrågan tillskrivs stor vikt och där biblioteket tar inspiration från 
köpcentrumet i och med det användarvänliga biblioteksrummet som idag känns 
som en självklarhet: öppna hyllor och självbetjäning vid både återlämning, utlån 
och informationssökning.179 I många uttalanden från bibliotekets sida, exempelvis i 
den  enkätundersökning Grøn gjort  bland danska folkbibliotekarier,  sätts  denna 
effektivisering genom automatisering i relation till förmedlingen. Bibliotekarierna 
uttrycker gärna att detta ger mer tid över för att ägna sig åt förmedling istället för 
åt expeditionsarbete.180

Jag  skulle  dock  vilja  relatera  konstruerandet  av  biblioteket  som 
självserviceinstitution till det faktum att få informanter i mitt material sade sig ha 
frågat bibliotekarier om tips på något att läsa (som jag ovan i min diskussion av 
den auktoritativa diskursen relaterade till  att användarna framför allt talade om 
”högre”  auktoriteter  som  de  vars  kvalitetskriterier  och  urvalsprinciper  kunde 
hjälpa till med att ge tips om potentiell läsning, se s. 50). När jag nu talar om de 
personliga lästipssamtalen vill jag se hur man kan relatera frånvaron av sådana 
erfarenheter  hos  användarna  till  en  neutralitetsdiskurs  och  konstruktionen  av 
biblioteket som serviceinstitution. Så här säger en av de användare jag intervjuat: 
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Så jag har faktiskt inte gått och frågat dem [bibliotekarierna] i...för jag tänkte jag ska leta 
själv, jag ska klara mig själv och så där och det tar liksom lång tid för mig att gå och fråga.181

Här  handlar  det  kanske  inte  om  att  användaren  konstruerar  en  viss  bild  av 
biblioteket  utan  framför  allt  om att  det  finns  vissa möjliga  sätt  att  konstruera 
biblioteket och att dessa diskurser kan inverka begränsande på folks möjligheter 
att  använda  biblioteket.  Det  faktum  att  biblioteket  omtalas  som  en  neutral 
serviceinstitution där självgående användare ska välja ut och hitta den litteratur de 
just då känner för att läsa kan bli begränsande för de användare som inte känner 
sig bekväma i den rollen.

Att  det  finns  en  diskurs  där  biblioteket  konstrueras  som  en  slags 
självserviceinstitution där användarna ska gå och titta i öppna hyllor, ta det de 
känner att de har lust att läsa just då (av ett urval som i mycket ska spegla en 
efterfrågan),  låna  det  själva  och  egentligen  aldrig  behöver  ta  kontakt  med  en 
bibliotekarie gör kanske också att  det skapas ett  glapp mellan användarna och 
biblioteket. Särskilt om bibliotekarierna dessutom hela tiden ska försöka förhålla 
sig så neutrala som möjligt eftersom värderingar om litterär kvalitet  ska hållas 
utanför förmedlingen.

Glappet som diskursen skapar kanske också gör att intresset från användarnas 
sida att delta i den förmedling som biblioteket nu ska få tid för minskar. Så här 
uttrycker sig en informant när jag frågar hur biblioteket skulle kunna utveckla sitt 
arbete med skönlitteratur:

Intervjuare: Ja...men tycker du biblioteket skulle kunna utveckla sitt arbete med skönlitteratur  
på något sätt ..för att tipsa implicit eller explicit om böcker som skulle kunna tilltala folk?

Informant: Ja jag vet inte, det är möjligt att det skulle kunna gå på något sätt men jag tycker 
det känns som att de flesta som går här uppe och tittar på böcker, inklusive mig själv då, man 
går liksom i sin egen lilla värld och tittar. Man bryr sig inte så mycket om det som är runt om. 
Så att det är...om man inte har något annat för sig så kan man kanske om det nu är en typ av 
presentation som kommer göras utav...nånting jag vet inte, sitta med och lyssna eller så där  
men, nä, jag tror inte det skulle vara så stort intresse.182

Kontakten mellan  användare och bibliotekarier  försvinner  om man  konstruerar 
bibliotekarierna som neutrala expediter som ska ställa efterfrågat material till de 
självgående användarnas förfogande. Även Rasmus Grøn menar att detta har blivit 
fallet i och med att biblioteket blivit en allt mer utpräglad självserviceinstitution. 183 
Att fråga om hjälp eller tips blir ett undantag från hur ett biblioteksbesök förväntas 
gå  till  –  där  finns  de  öppna  hyllorna,  där  finns  sökdatorerna,  där  finns 
återlämnings- och utlåningsautomaterna. Den direkta och personliga förmedlingen 
passar väldigt dåligt in i bilden av biblioteket som självserviceinstitution.
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Existensen av en neutralitetsdiskurs kan därmed undergräva insatser på mer 
upplevelseorienterad förmedling och ett  större uppluckrande av gränsen mellan 
bibliotekarie och användare. Inom en neutralitetsdiskurs är det som redan nämnts 
ändå  fortfarande  bibliotekarierna  som  är  direkt  ansvariga  för  urvalet  av  den 
litteratur som förmedlas. Användarna får efterfråga men konstrueras fortfarande 
som mottagare i förmedlingen, inte aktiva deltagare som själva skulle få förmedla 
till  andra läsare (både bibliotekarier och användare), något som av  Grøn nämns 
som en av de aktuella tendenser som bryter mot serviceparadigmet och gör att han 
vill  tala  om  ett  nytt,  upplevelseinriktat  och  personligt  förmedlingsparadigm. 
Genom  en  neutralitetsdiskurs  upprätthålls  däremot  den  gamla  uppdelningen 
mellan  användare  och  bibliotekarie  eftersom  användare  kanske  inte  ser 
möjligheten  att  delta  eller  känner  att  det  skulle  ge dem någonting.  I talet  om 
biblioteket  som en neutral  serviceinstitution  blir  biblioteket  avpersonifierat,  ett 
ställe där personer går runt i sin egen värld och tittar på böcker utan att ta kontakt 
med varandra eller med bibliotekarierna.

Kan man då i användarnas uttalanden se några tendenser på det Rasmus Grøn 
tyckte  sig  se,  att  förmedlingen  alltmer  omtalas  som  något  som  ska  ge  en 
upplevelse och inbegripa både användaren och bibliotekarien på lika villkor - som 
läsare?

En upplevelseorientering?

Enligt  Rasmus  Grøn handlar  inte  övergången  från  ett  serviceparadigm till  ett 
upplevelseparadigm  om  något  definitivt  paradigmskifte.  I  mångt  och  mycket 
handlar  det  om  en  vidareutveckling  av  de  tendenser  han  identifierade  som 
utmärkande  för  serviceparadigmet,  så  som  fokuseringen  på  efterfrågan,  på 
litteraturens  personliga  värde  för  den  enskilde  och  på  den  självgående 
användaren.184

Grøn ser dock nya sätt att tala om just förmedlingen. I den enkätundersökning 
han gjort bland danska folkbibliotekarier är det några saker som dyker upp  när 
han  frågar  om hur  förmedlingsverksamheten  förändrats  under  de  senaste  åren. 
Bibliotekarierna talar bland annat om hur förmedlingen har blivit mer personlig, 
att man som bibliotekarie måste vara redo att investera sin egen person i arbetet 
med  skönlitteratur  eftersom  användare  faktiskt  är  intresserade  av  vad  andra 
verkliga  läsare  upplever.185 Detta  står  i  kontrast  till  talet  om  den  neutrala 
förmedlaren som bara ska försöka förstå vad användaren vill eller har för ”inre 
behov”  utan  att  själv  påverka  dessa.  Det  handlar  dock  inte  om att  återgå  till 
förespråkandet av en auktoritativ roll och tala om den objektivt goda litteraturen, 

1 8 4 Grøn, R. (2010), Oplevelsens rammer, s. 223.
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snarare omtalas  bibliotekarien  som en inspiratör  som ska guida till  personliga 
läsupplevelser.186 På det sättet blir också bibliotekarien en läsare bland andra läsare 
och  det  talas  om att  användarna  ska  få  bli  aktiva  deltagare  i  förmedlingen.187 
Istället för objektiv kvalitet talar man om den litterära upplevelsen, både i form av 
mötet  mellan  verk  och  läsare  (något  som  i  stort  är  det  jag  diskuterat  som 
utmärkande även för min neutralitetsdiskurs) och i form av förmedlingsaktiviteter 
som tar formen av evenemang som ska skänka användarna en upplevelse.188 

Såväl  den  personliga  förmedlingen  som  aktiveringen  av  användarna  och 
förmedlingen som evenemang motiveras med att det är vad användarna vill ha, 
eftersom  användarfokus  inte  är  något  som  försvunnit  ur  talet  om 
litteraturförmedlingen. Ett  exempel  är de redan tidigare nämnda uttalandena av 
bibliotekarier  i  Gitte  Ballings  och  Nanna  Kann-Christensens  artikel  med  det 
lämpliga  namnet  ”Using  the  user”  (se  ovan  s. 13  och  s. 46 f).  Här  motiverar 
bibliotekarierna   upplevelseinriktade  förmedlingsevenemang  med  att  de  själva 
tycker det blir roligare då, och uttalar sig om att användarna vill vara delaktiga i 
förmedlingen, inte bli tillsagda vad de ska läsa.

Men kan man identifiera sådana här uttalanden även hos de användare jag 
intervjuat eller är det bara i bibliotekariernas tal det skapas användare som vill 
alla  dessa  saker?  Balling  och  Kann-Christensen  ser  i  citaten  hur  användare 
används  för  att  motivera  aktiviteter  bibliotekarierna  själva  uppskattar.  Detta, 
menar de, riskerar i längden att leda till att de som framför allt kommer uppskatta 
bibliotekens  verksamhet  är  de  användare  som  har  en  liknande  smak  som 
bibliotekarierna.189

I mitt material kan man hitta en del röster som, till skillnad från den negativa 
inställningen till mer evenemangsbaserade förmedlingsformer som diskuterades i 
samband med neutralitetsdiskursen, tycker bibliotekets arbete med skönlitteratur 
skulle förbättras om det satsades på mer performativ eller personlig förmedling. 
Detta var den sortens förmedling som bibliotekarierna i  Grøns samt Ballings och 
Kann-Christensens studier menade att användarna efterfrågade.

En användare talar om skriftliga lästips av namngivna bibliotekarier som en 
uppskattad förmedlingsform:

Informant: Förut vet jag inte om de hade, eller står det fortfarande att bibliotekarien eller det 
står deras namn, rekommenderar..

Intervjuare: Jaa...jag vet inte om de har det nu. Jag vet att jag pratade med någon om det här 
tidigare jag vet att de hade det innan men att de inte har det nu.

1 8 6 Balling,  G.  &  Grøn,  R.  (2012),  ”Litteraturformidling  og  bibliotekaren  som  faglig-personlig 
formidlingsautoritet”, s. 56.
1 8 7 Balling,  G.  &  Grøn,  R.  (2012),  ”Litteraturformidling  og  bibliotekaren  som  faglig-personlig 
formidlingsautoritet”, s. 57.
1 8 8 Balling,  G.  &  Grøn,  R.  (2012),  ”Litteraturformidling  og  bibliotekaren  som  faglig-personlig 
formidlingsautoritet”, s. 59.
1 8 9 Balling, G. & Kann-Christensen, N. (2010), ”Using the User”, s. 13.

60



Informant: Näe. Och de flesta av de böckerna hade jag läst då eller skulle läsa tänkte jag, så  
man hade lite samma smak då tänkte jag. Och en del blev man ju som att man tänkte ”jaha,  
tycker de att den här är bra, jamen då kan jag låna den och se om jag tycker likadant”. Så det  
var, det var ju bra faktiskt.190

Den här sortens lästips anges av några bibliotekarier i Grøns studie om ett sätt att 
personliggöra förmedlingen vilket anses vara efterfrågat av användarna (se citat på 
s. 12).  Här  kunde  man  förstås  också  argumentera  för  att  det  som citatet  från 
intervjun ovan ger uttryck för snarare är en auktoritativ diskurs där användaren 
talar  uppskattande om den här  sortens  boktips  eftersom bibliotekarien  då  som 
auktoritet har möjlighet att rekommendera för användarna vad de ska läsa. Dessa 
lästips brukar dock inte omtalas som ett sätt att berätta för användarna vad som är 
rätt sorts litteratur utan snarare som ett sätt att inspirera genom att föra fram en 
personlig läsupplevelse. Sara Britta Jadelius skriver i sin magisteruppsats Boktips  
från  biblioteket  att  boktips  från  bibliotekarier  är  personliga  val,  snarare  än ett 
framlyftande av något som redan är kanoniserat eller hyllas i media. Genom att 
verkligen visa på att vad som väljs ut handlar om ett personligt val (istället för att 
försöka framstå som neutral eller visa på objektiv kvalitet) kan bibliotekarierna 
uttrycka ett engagemang för litteratur som Jadelius menar kan ha en inspirerande 
verkan.191 Även  Grøn  menar  att  dessa  lästips  snarare  blir  ett  sätt  för 
bibliotekarierna att vända sig till användarna som person än rekommendationer 
från  en  upplysningsorienterad  institution.192 Detta  hindrar  förstås  inte  att  dessa 
personliga tips skulle kunna omtalas som ett sätt för bibliotekarier att berätta för 
okunniga användare vad som är erkänt bra litteratur.

I ett annat uttalande omtalas evenemang med skönlitterär anknytning som ett 
sätt för biblioteket att utveckla sin förmedlingsverksamhet:

Intervjuare: Hur tycker du biblioteket skulle kunna utveckla sitt arbete med skönlitteratur?

Informant: Ja, jag tycker att de skulle ha flera såna här författarträffar, för det har de haft här 
förut  på  Huddinge  bibliotek,  väldigt  många.  Nu  har  det  delats  upp  mellan  Skogås  och 
Trångsund och Flemingsberg, Huddinge. Så att det har blivit färre. Men det beror säkert på 
den här nya satsningen som de har här på...ja, Retrobiblioteket, att de har då radioklass..eller 
radioteater varje fredag och det finns ju inte resurser i det oändliga så att. Men det tycker jag 
att, det är ju väldigt intressant att få träffa författarna. Det skulle jag gärna vilja se mer, ännu 
mer av.193

Här  är  det  dock  tydligt  att  alla  evenemang  med  skönlitterär  anknytning  inte 
värderas lika. Retrobiblioteket och satsningen på radioteater ses i uttalandet som 
något som tar resurser från de författarbesök som användaren personligen också 

1 9 0 Intervju 2 [2013-02-19].
1 9 1 Jadelius, S. B. (2008), Boktips från biblioteket, s. 49.
1 9 2 Grøn, R. (2010), Oplevelsens rammer, s. 105.
1 9 3 Intervju 1 [2013-02-19]. Retrobiblioteket är en satsning på Huddinge huvudbibliotek där en del av det  
öppna magasinet omorganiserats till  ett utrymme där äldre böcker lyfts fram tillsammans med tidstypiska 
föremål från 40-tal fram till 70-tal.
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önskar  sig  se.  Uttalandet  är  alltså  kanske  snarare  ett  uttryck  för  personliga 
preferenser än en viss konstruering av hur det anses att bibliotek i allmänhet borde 
arbeta. Det är även tydligt i en stor del av det empiriska materialet att biblioteket 
omtalas som en institution som har dåligt med resurser på grund av kommunernas 
dåliga ekonomi eller prioriteringar som missgynnar biblioteket. I citatet ovan blir 
det  tydligt  att  evenemang  anses  vara  något  som  kostar  mycket  pengar  som 
biblioteket inte har eller som måste tas från andra verksamheter inom biblioteket, 
kanske kan även närvaron av en sådan bild bidra till att få personer nämner mer 
evenemangsbaserad litteraturförmedling som en utvecklingsmöjlighet.

För  det  kan  inte  direkt  påstås  att  mitt  intervjumaterial  skulle  krylla  av 
uttalanden  som  man  skulle  kunna  säga  relaterar  till  en  upplevelseorienterad 
diskurs. Det kan dock anses vara talande att när sådana uttalanden förekommer 
handlar  det  framför  allt  om hur  biblioteket  skulle  kunna  utvecklas,  så  som  i 
uttalandena  ovan.  De  mer  upplevelseorienterade  förmedlingspraktikerna 
konstrueras alltså i dessa fall som något som det borde satsas mer på och att detta 
alltså  inte  görs tillräckligt  i  dagsläget.  Det  finns dock även uttalanden där det 
påpekas  att  biblioteket  verkar  ha  mycket  aktiviteter  och  evenemang  kring 
skönlitteratur och detta anses vara tillräckligt. Det presenteras med andra ord som 
något bra som biblioteket ska ägna sig åt men inte i någon större utsträckning än 
det redan görs.

En  annan  informant  anser  att  biblioteket  borde  satsa  på  mer  utåtriktade 
evenemang för att synliggöra sin verksamhet. Exempelvis kunde biblioteket ta sig 
ut i kommunen när det anordnas olika torgdagar eller dylikt och därmed bli synligt 
för  fler  personer.  Det  blir  dock  tydligt  att  denna  mer  utåtriktade  och 
evenemangsbaserade verksamhet här inte omtalas som ett sätt att i första hand ge 
folk  personliga  upplevelser  och  visa  på  biblioteket  som  ett  upplevelsecentra. 
Istället  relateras  behovet  av  utåtriktat  arbetet  till  en  auktoritativ  diskurs  där 
evenemang av  detta  slag ska  kunna locka  personer  (framför  allt  från de ovan 
nämnda behövande grupperna ungdomar och ”utsatta”) till biblioteket där de kan 
ta del av denna viktiga bokinstitutions utbud:

Då [det anordnas ett evenemang i kommunen] kunde biblioteket också vara där kanske, synas 
på något  sätt...Det  finns ju andra,  såna där  evenemang. Jag tänker på ungdomarna,  att  få 
ungdomarna intresserade att komma upp hit.194

Och när jag i slutet av intervjun frågar informanten om det finns något mer han 
vill tillägga återkommer han till synliggörandet av biblioteket:

Jag tycker bara att det är jätteviktigt det här med biblioteken, att man höjer upp...närvaron av 
biblioteket i samhällsmedvetandet måste öka på något sätt, att inte teven och datorerna tar 
över, folk bara sitter ner och spelar, som de tycks göra nu för tiden. Att man inte glömmer 
bort litteraturen.195

1 9 4 Intervju 7, [2013-03-19].
1 9 5 Intervju 7, [2013-03-19].
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Det är alltså tydligt att upphöjandet av bibliotekets närvaro i samhällsmedvetandet 
genom  utåtriktade  evenemang  är  viktigt  för  att  de  som  inte  redan  använder 
biblioteket  men  borde  göra  det  kan  upptäcka  denna  viktiga  institution  för 
allmänbildning. Inte heller det här uttalandet konstruerar alltså biblioteket som en 
upplevelseinstitution som skulle vilja visa för omgivningen att  man där kan få 
personliga upplevelser både i form av evenemang och läsupplevelser. Det är inget 
tal om att biblioteket ska vara en institution som ger sina användare ”det där lilla 
extra”  som  en  av  bibliotekarierna  i  Ballings  och  Kann-Christensens  studie 
uttrycker det om skönlitterära evenemang där det serveras vin och tilltugg.196

Inte  ens  det  senare,  talet  om biblioteket  som ett  ställe  som ska  förmedla 
personliga läsupplevelser i  form av skönlitterära verk, framkommer så tydligt i 
mitt material. Ordet upplevelse nämns faktiskt inte en enda gång vilket kan tyckas 
anmärkningsvärt då det ändå handlar om en konstnärlig produkt. Ibland talas det 
implicit  om  litterära  upplevelser  när  användare  nämner  sådant  som  att  bra 
litteratur  är  något  man  ska kunna uppslukas  av och gå in  i  en annan värld.  I 
allmänhet  är  det  dock  inte  mycket  av  det  som  bibliotekarierna  i  Grøns 
undersökning nämnde som utmärkande förändringar inom litteraturförmedlingen 
på senare tid som omtalas av de användare jag intervjuat. 

Det är exempelvis ingen som talar om att användare ska tillåtas vara aktiva 
deltagare i förmedlingen på samma sätt som bibliotekarierna, att biblioteket kunde 
vara en plats där alla läsare, både bibliotekarier och användare, skulle kunna tipsa 
varandra om sina personliga favoriter på olika sätt. Det är tydligt att det här, för att 
tala  med  Foucaults  termer,  sker  en  uteslutning.  Ingen  av  de  intervjuade 
användarna  ser  möjligheten  att  omtala  förmedlingsverksamheten  på  biblioteket 
som något som ska ske mellan två likvärdiga parter, eller åtminstone två parter där 
själva där rollerna mellan förmedlare och mottagare kan bytas om och luckras 
upp. Alla användare behöver inte alltid vara mottagare av en förmedling som alltid 
kommer  från  biblioteket.  Detta  synsätt  är  dock  inget  som  italsätts  av  de 
intervjuade eftersom de framför allt förhåller sig till en auktoritativ eller neutral 
diskurs i sin konstruering av biblioteket som förmedlingsrum. Och inom bägge 
diskurser  går  förmedlingen,  om  än  mer  eller  mindre,  bara  åt  ett  håll:  från 
biblioteket till användarna.

Jag  skulle  alltså  inte  tala  om  att  det  existerar  någon  egentlig 
upplevelseorienterad  diskurs  som  man  direkt  hade  kunnat  analysera  fram  ur 
materialet på det sätt som Talja menar att man ska gå tillväga för att finna olika 
tolkningsrepertoarer (se s. 31). Däremot har jag genom att stödja mig mot Grøns 
identifiering av ett  upplevelseparadigm försökt se om även användare talar om 
bibliotekets förmedling på detta sätt. Jag kan alltså konstatera att dessa användare 
gjorde det i väldigt liten utsträckning. Här är det dock åter värt att ta i beaktande 
att gruppen jag intervjuade var tämligen homogen beträffande framför allt ålder, 

1 9 6 Balling, G. & Kann-Christensen, N. (2010), ”Using the User”, s. 13.
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och att en större spridning hade kunnat ge utrymme för flera olika röster där vissa 
även  i  större  utsträckning  hade  kunnat  omtala  biblioteket  som  en  plats  för 
upplevelser.

Man kan dock relatera den svaga uppslutningen bakom att omtala biblioteket 
som ett  upplevelsecentrum till  rapporten  Olika syn på saken. Den visade som 
redan nämnts att allmänheten (både användare och sk. icke-användare) var mer 
”konservativ”  i  sin  syn  på  vad  som var  viktigt  i  bibliotekens  verksamhet  än 
bibliotekspersonalen.  Det  var  snarare  personalen  som  konstruerade  biblioteket 
som en plats för upplevelser och möten.197 Därför kanske det inte är så konstigt att 
uttalanden som ansluter  till  det  av  Grøn definierade upplevelseparadigmet  inte 
framkommer lika tydligt när man ger röst åt användarna som när man ger röst åt 
biblioteksföreträdarna.

1 9 7 Olika syn på saken (2011), s. 22.
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Slutdiskussion

Jag kommer nu att  diskutera mina resultat  och knyta ihop undersökningen. De 
eventuella praktiska konsekvenserna av olika diskursers existens gås igenom och 
jag  jämför  mina  användares  utsagor  med  det  tidigare  studier  visat  om 
bibliotekariers  förhållningssätt.  Jag  kommer  även  ta  upp  aspekter  av 
litteraturförmedlingen som jag inte själv har undersökt men som jag anser vore 
värda att belysa med vidare forskning.

Användarna som läsare av populärlitteratur, bibliotekarierna 
som läsare av klassiker

En  sak  som  blev  tydlig  när  jag  analyserade  hur  förmedlingen  omtalades  av 
användarna  var  hur  bibliotekarierna,  både  inom  en  auktoritativ  och  inom  en 
neutral diskurs, konstruerades som en grupp långt ifrån användarna. En homogen 
grupp dessutom, en grupp vars medlemmar representerar den auktoritativa synen 
på vad begreppet god litteratur innebär. Resultatet av detta var exempelvis att en 
av användarna såg det som att ifall bibliotekarierna personligen fick bestämma så 
skulle  det  vara  Vilhelm  Moberg  och  Moa  Martinson  som  förmedlades  till 
användarna. 

Det är dock olika inom de olika diskurserna hur man förhåller sig till  den 
auktoritativa  litteratursyn  som  bibliotekarierna  anses  ha.  Inom en  auktoritativ 
diskurs ses det som positivt att bibliotekarierna med sin stora expertis förmedlar 
den goda litteraturen, eftersom användarna ska styras bort från sämre läsning och 
annan ”dålig” aktivitet mot den goda läsningen. Det gäller inte minst ungdomar 
som  annars  riskerar  att  gå  miste  om  viktig  allmänbildning  då  de  endast  är 
intresserade av att sitta framför datorerna.

Inom en neutral diskurs konstrueras bibliotekarierna också som en grupp som 
är strikt  åtskild  från gruppen användare.  De konstrueras  också fortsatt  som en 
grupp med annan litterär smak än användarna. Därför måste de försöka hålla sig 
ajour med vad som är populärt för tillfället och vad som efterfrågas av användarna 
samt hålla sin egen smak borta från förmedlingsarbetet. Annars riskerar det att bli 
endast Moberg och Martinson som ställs upp extra synligt i bibliotekslokalen och 
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på webben, eller tipsas om när användare frågar efter något bra att  läsa. Detta 
anses inte önskvärt inom den neutrala diskursen.

Det  är  dock  inte  endast  de  användare  jag  intervjuat  som  konstruerar 
bibliotekarier  och  användare  som  två  strikt  isärhållna  homogena  grupper.  I 
genomgången  av  forskning  som  undersökt  litteraturförmedlingen  från 
bibliotekariernas perspektiv framkom ett liknande resultat. Bibliotekarierna talade 
gärna om användarna som läsare av populärlitteratur,  även om det  i  vissa fall 
framkom att  de anställda  var  mycket  medvetna  om att  gruppen användare var 
heterogen och mångfasetterad. Jofrid Karner Smidt nämner att det kan tänkas bero 
på att det framför allt är läsarna av populärlitteratur som erfars vara i behov av 
förmedlingsinsatser.  Detta  ledde  till  att  bibliotekarierna  gärna  intog  en  neutral 
position  i  sitt  förmedlingsarbete,  eftersom de  utgick  ifrån  att  användarna  inte 
skulle uppskatta den litteratur de själva uppskattade och uppleva biblioteket som 
dömande om det inte tillmötesgick användarnas förmodade önskemål. Bland annat 
menade bibliotekarierna i Karner Smidts receptionsstudie att  den bok de själva 
tyckte bäst om inte skulle uppskattas av den största delen av deras användare.198

Inom mer auktoritativt orienterade uttalanden från bibliotekarierna menades 
det att användarna som läste populärlitteratur behövde hjälp på traven att guidas 
vidare mot ”bättre” läsning. Så resonerade exempelvis en del av de intervjuade 
bibliotekarierna i Anderssons och Rindälvs skyltningsstudie. De anställda menade 
att man kunde skylta med alternativ till Pilcher eftersom läsare av denna litteratur 
annars bara gick direkt till hyllan där de visste att de hittade dessa böcker. Att de 
gjorde detta förmodades bero på okunskap om att det fanns bättre litteratur som 
behandlade liknande ämnen.199

När användarna så ofta omtalas som en grupp som, om de tillåts styra bara 
kommer  välja  den  lätta  och  flyktiga  populärlitteraturen,  blir  det  för  det  första 
förenklande, för det andra ett problem eftersom användare som faktiskt inte är ute 
efter sådan eller endast sådan litteratur på något sätt inte anses vara en målgrupp i 
lika stort behov av förmedling. De vana läsarna konstrueras som en grupp som 
klarar sig själv och som inte får särskilda insatser riktade emot sig. Appelqvist och 
Boardy menade att bibliotekariernas ensidiga fokus på populärlitteraturläsare och 
deras  rädsla  för  att  framstå som elitistiska  eller  dömande kunde resultera  i  att 
biblioteken av vissa användare uppfattades som inkompetenta.200

Dessutom kan man fråga sig om det ens finns så många såna här renodlade 
”populärlitteraturläsare” som det verkar som när man ser hur vissa bibliotekarier 
omtalar användarna. Det som utmärkte alla användare som jag har intervjuat var 
att deras litterära intressen var rörliga och på ett eller annat sätt hade förändrats 
över tid  enligt  användarna själva.  Exempelvis  talade en användare om att  hon 
förut hade slukat deckare men nu kände sig klar med genren och en annan talade 

1 9 8 Smidt, J. K. (2002), Mellom elite og publikum, s. 314.
1 9 9 Andersson, M. & Rindälv, A. (2005), ”En snäll tantroman gör ingen skada”, s. 32 f.
2 0 0 Appelqvist, S. & Boardy, E. (2008), ”Det är ett yrkesmässigt dilemma”, s. 51.
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om att han läst allt han kommit över under sitt liv men på senare tid allt mer riktat  
in sig på deckare. Det verkar med andra ord inte finnas någon motsättning i att 
både läsa lättare genrer och ”annan” eller ”riktig” skönlitteratur.

Användarna som mottagare, bibliotekarierna som förmedlare

Ett annat sätt på vilket både den neutrala och den auktoritativa diskursen kring 
litteraturförmedlingen  konstruerar  bibliotekarier  och  användare  som  strikt 
isärhållna  grupper  är  genom  att  grupperna  inom  bägge  diskurserna  tilldelas 
tämligen låsta positioner i relation till förmedlingen. Bibliotekarierna är de som 
förmedlar och användarna de som mottar. Användarna kan dock vara mer eller 
mindre passiva beroende på vilken diskurs de omtalas inom, men någon radikal 
uppluckring av positionerna är det aldrig frågan om.

Inom den auktoritativa diskursen konstruerar användarna bibliotekarierna som 
representanter för en slags kulturelit som har kunskap om vilken litteratur som är 
bra och vilken litteratur som är sämre. Därmed litar man på att bibliotekarierna är 
bäst  lämpade  att  ensamma  agera  förmedlare  på  biblioteken.  Även  exempelvis 
dagstidningarnas kultursidor tillskrivs dock bland de intervjuade användarna en 
stor  makt  när det  kommer  till  att  visa på vilken litteratur  som ska anses vara 
läsvärd.  Många användare nämner  dagstidningarna som den främsta  källan  till 
information om eventuellt intressanta titlar. Även bibliotekens skyltning sägs av 
de allra flesta påverka dem.

Inom den  neutrala  diskursen  är  det  inte  frågan  om att  bryta  upp  från  de 
traditionella  rollerna även om användarna tillskrivs  makt  att  delta  i  urvalet  av 
material och formandet av verksamheten. Det är dock fortfarande bibliotekarierna 
som tillskrivs ensamrätt på den direkta förmedlingen. De intervjuade talar om att 
bibliotekarierna måste skaffa sig kunskaper om vad som är aktuellt och om vad 
bibliotekets  användare  kan  tänkas  efterfråga,  men  det  är  alltså  upp  till 
bibliotekarierna att skaffa sig denna kompetens som anses vara en viktig del av 
arbetet  då  det  är  bibliotekarierna  som  ensamma  ska  genomföra  de  olika 
förmedlingsaktiviteterna. 

Detta  ska  dock  hela  tiden  ske  med  användarnas  bästa  i  tanken.  När 
bibliotekarierna i den litteratur jag redogjort för talar utifrån en neutralitetsdiskurs 
är ofta utgångspunkten att användarna alltid har någon slags inre behov eller vilja 
som  man  i  exempelvis  ett  lästipssamtal  ska  försöka  få  fram.  Inom  readers' 
advisory-traditionen exempelvis ser man det som en självklarhet att användarna 
alltid ska kunna uttrycka vad de känner för att läsa just då. Det verkar ses som en 
omöjlighet att en person skulle vilja att någon de ansåg hade kunskap på området 
överraskade dem med ett lästips utan att de själva angav några preferenser. Att 
någon skulle kunna välja att  inte välja, eller att  låta någon annan välja – detta 
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verkar ofta ses som något av en omöjlighet. Antagligen eftersom det går emot en 
slags liberal grundtanke. Det ses som något dåligt och farofyllt att en person skulle 
vilja överlåta sitt val till någon annan eftersom frihet att välja per se alltid är det 
bästa alternativet.

Många av de intervjuade användarna ställde sig dock bakom en auktoritativ 
diskurs där bibliotekarierna tillskrevs en expertposition.  Det ansågs legitimt  att 
bibliotekarierna gjorde urvalet av litteraturen som skulle förmedlas och användare 
som talade inom denna diskurs visade stor tillit till att bibliotekarierna skulle välja 
det  bästa  eftersom  de  ansågs  ha  en  större  kunskap.  Även  i  tilltron  till  
dagstidningarnas urval kan man se att användare upplåter lite av sin egen frihet att 
välja  till  någon  annan  som  man  anser  ha  kunskaper  på  området.  Med 
bibliotekarien i det fysiska biblioteksrummet kan man åtminstone föra ett samtal 
och  försöka  komma  fram  till  vilken  sorts  litteratur  som  kanske  kunde  vara 
lämplig. Av en dagstidning får man de tips som experterna ansett vara värdiga 
utrymme i publikationen.

Biblioteket som ett ställe för böcker och läsning eller 
upplevelser och evenemang?

Det talas också från bibliotekariernas sida om att användare vill både det ena och 
det andra, detta är något jag reagerat på och en av orsakerna till mitt intresse för 
användarnas perspektiv. Framför allt talas det om att användarna vill styra utbudet 
på biblioteken. Användarna vill inte att bibliotekarierna ska tala om för dem vad 
som är bra att läsa (här tas åter en klassiker som exempel, nämligen Dostojevskij), 
enligt en av de intervjuade biblioteksanställda i Gitte Ballings och Nanna Kann-
Christensens  studie.  De  vill  vara  delaktiga.201 Även  den  mer  personliga  och 
evenemangsbaserade  förmedlingen,  som  Grøn  omtalar  som  ett  nytt  paradigm, 
motiveras ofta med att detta är vad användarna vill ha, menar Balling och Kann-
Christensen. Bibliotekarierna utgår ifrån att detta är vad användare efterfrågar på 
grund av en allmän upplevelseorientering i dagens samhälle.202 Men, än en gång 
bör  vi  fråga  oss,  hur  talar  egentligen  användarna  och  vad  har  det  för 
konsekvenser?

I mitt material fanns som redan nämnts en rätt stor uppslutning kring en mer 
auktoritativ  diskurs,  men  även  uttalanden  som  kunde  relateras  till  en 
neutralitetsdiskurs. Däremot var det ont om uttalanden som skulle ha talat för ett 
uppluckrande av rollerna där  bibliotekarien  alltid  är förmedlar  och användaren 
mottagare,  eller  uttalanden  där  biblioteket  konstruerades  som  en  plats  för 
performativa  förmedlingsevenemang.  Åse  Hedemark  kommer  i  sin  avhandling 

2 0 1 Balling, G. & Kann-Christensen, N. (2010), ”Using the User”, s. 9.
2 0 2 Balling, G. & Kann-Christensen, N. (2010), ”Using the User”, s. 7.
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fram  till  att  en  traditionell  bild  av  folkbiblioteket  är  den  som  tydligast 
framkommer  när  hon  undersökt  biblioteksdebatter  i  media.  Biblioteket 
konstrueras gärna som en kulturbevarande institution med fokus på den tryckta 
boken.  Hedemark  menar  att  denna  mediabild  sprids  i  samhället  och  påverkar 
därmed  antagligen  även  användares  syn  på  biblioteket.203 Detta  är  särskilt 
intressant när man drar sig till minnes att de flesta av de användare jag intervjuat 
tillskrev dagstidningarna en stor makt när det gällde att definiera vad som kunde 
vara läsvärd litteratur. Man kan alltså tänka sig att även de debatter som förs på 
kultursidorna om bibliotekens verksamhet kan påverka användare som aktivt tar 
del av och har en stor tilltro till dagstidningarnas kulturutbud.

Hedemark anser att de diskurser hon urskiljt i sitt material alla både kan ha 
negativa  och  positiva  konsekvenser  för  verksamheten.  Det  hon  anser  vara 
problematiskt är dock att debatterna blir så polariserade och förenklande.204 Även 
när det mer specifikt talas om litteraturförmedlingen gäller detta ofta. Antingen 
ska biblioteken vara värnare av den goda litteraturen eller så ska de bara försöka 
komma  fram  till  vad  användaren  egentligen  vill  eller  känner  för.  Grøns 
upplevelseparadigm finner  jag  som sympatiskt  på  det  sättet  att  dels  begreppet 
kvalitet  och  dels  positionerna  bibliotekarien  som  endast  förmedlare  och 
användaren som endast mottagare luckras upp. Balling och Grøn talar exempelvi 
istället  om  förmedlingsaktiviteter  där  användarna  får  delta  och  förmedla  sina 
läsupplevelser till andra användare och till bibliotekarier.205

Det handlar dock inte i  Grøns beskrivning av hur bibliotekarierna omtalade 
biblioteket  om  några  förmedlingsaktiviteter  som  tränger  undan  sådant  som  i 
tidigare undersökningar visat sig vara viktigt för användarna, så som lugn miljö, 
ett  bra utbud av böcker och en kunnig personal på plats  i  biblioteket.  När det 
upplevelseorienterade biblioteket konstrueras i exempelvis media brukar det dock 
åter ske en slags polarisering där biblioteket konstrueras som en plats för jippon 
som nu kommer kasta ut alla tryckta böcker och stänga ner alla tysta läsesalar och 
bara  satsa  på  upplevelser  och  evenemang  utan  någon  anknytning  till 
”kärnverksamheten”. 

Så  skedde  exempelvis  i  debatten  om Malmö  stadsbiblioteks  satsning  The 
Darling  Library.  Tanken var  bland annat  att  omorganisera biblioteket  med ett 
större fokus på evenemang, upplevelser och möten, men mediasamlingarna skulle 
också ”gås igenom grundligt,  med en samtida blick”.206 Detta betydde i princip 
gallring. Oberoende av vad man tycker om själva projektet (själv anser jag att det 
finns en del att invända emot) måste det erkännas att debatten ofta var polariserad 
och förenklande.  Det  låter som om alternativen  för  biblioteken står  mellan  att 
2 0 3 Hedemark, Å. (2009), Det föreställda folkbiblioteket, s. 161.
2 0 4 Hedemark, Å. (2009), Det föreställda folkbiblioteket, s. 160.
2 0 5 Balling,  G.  &  Grøn,  R.  (2012),  ”Litteraturformidling  og  bibliotekaren  som  faglig-personlig 
formidlingsautoritet”, s. 56.
2 0 6 Malmö stadsbiblioteks webbplats > Våra bibliotek > Stadsbiblioteket > Om oss > Uppdrag, dokument > 
Strategi 2009-2012 - The Darilng Library. Citatet återfinns under rubriken ”Hypermodern förmedling”.
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kasta ut alla böcker på gatan eller strikt avhålla sig från all satsning på upplevelser 
och nya aktiviteter. ”Det är den samtida event- och kändiskulturen biblioteket vill 
kvala  in  i.  Varför  då  släpa  på  en  massa  tunga böcker  ingen egentligen  orkar 
intressera sig för?” skriver Sydsvenskans Per Svensson upprört.207 Precis som om 
det alltid måste vara frågan om det ena eller det andra – av auktoriteter utvald 
kvalitetslitteratur  eller  användarstyrning,  tysta  bokrum  eller  evenemang  och 
performativa  förmedlingsaktiviteter,  tryckta  böcker  eller  e-böcker  och 
digitalisering. Men biblioteket kan och bör ju inte bara rymma en enda sak!

 Det är alltså kanske inte så konstigt att användare som de jag intervjuat som 
ofta värnar det ”traditionella” biblioteket inte gärna konstruerar biblioteket som en 
plats för upplevelser och evenemang. Denna bild ställs nämligen i media ofta i ett 
motsatsförhållande till det många användare verkar uppskatta hos biblioteken. Det 
målas  upp  domedagsscenarion  i  tidningarna  där  det  hävdas  att  ifall  nya 
verksamheter får ta plats på biblioteken kommer gamla automatiskt att försvinna. 
Uppenbarligen  kan  biblioteket  inte  gärna  konstrueras  som en  plats  som  både 
skulle kunna satsa på exempelvis äldre tryckta böcker som är svåra att köpa idag, 
tillgång till datorer, läsplattor och spel och upplevelseorienterade evenemang. 

Men vänta nu, det här låter ju lite som folkbiblioteket så som jag upplever det 
idag...

Extra, extra tänkvärt

Både användare och bibliotekarier talar om varandra på ett förenklande sätt som 
inte verkar överensstämma med det som grupperna själva ger uttryck för när de 
undersöks. De användare jag intervjuat är inte populärlitteraturläsare och framför 
allt är det utmärkande för dem alla att deras litterära smak beskrivs som rörlig. De 
talar om och konstruerar biblioteket på många olika sätt,  men inte i någon hög 
grad som ett skönlitterärt upplevelsecentrum. 

Grøn kommer  fram  till  att  bibliotekarierna  däremot  talar  om  förmedling 
utifrån en upplevelseorienterad diskurs, inte  en auktoritativ  som de intervjuade 
användarna gärna tillskrev dem eller gjorde dem till representanter för. Ett annat 
tydligt problem som man kan se i de olika bilderna av biblioteket som förmedlare 
av  skönlitteratur  är  att  det  alltid  blir  antingen  eller:  antingen  förmedlar  den 
auktoritäre bibliotekarien av biblioteket utvalda kvalitetsböcker eller så överlåts 
ansvaret till de populärlitteraturläsande användarna som bara kommer att vilja läsa 
skräp.

Vad kan man egentligen dra för slutsatser av det de intervjuade användarna sa 
om bibliotekens förmedlingsverksamhet? Finns det något biblioteken kan ta till 
sig? 

2 0 7 Svensson, Per (2009), ”Viva Läs Vegas”, Sydsvenskan, 2009-09-22.
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Ja framför allt tror jag det måste handla om att hela tiden vara medveten om 
mångfalden inom användargruppen och hela  tiden vara medveten  om när  man 
jobbar  med  förenklingar.  För  självfallet  är  det  ibland  berättigat  att  göra 
förenklingar för att tydliggöra eller överhuvudtaget kunna greppa vissa saker och 
tänka kring dem på ett gripbart sätt, men man måste under hela processens gång 
komma ihåg att det handlar om en förenkling och inte börja tala i termer om att 
användare  i  allmänhet  vill  det  ena  eller  det  andra,  utan  att  hela  tiden  ha  i 
bakhuvudet att användarna är en heterogen grupp som ens erfarenheter kanske inte 
säger  så  mycket  om som man  tror.  Jag  finner  exempelvis  inte  Låna  dig  rik-
projektets  användargruppsanalys  vara  något  som skulle  vara  mig  behjälpligt  i 
arbete  med  förmedling  eller  användarorienterat  arbete.  Snarare  finner  jag  den 
problematiskt förenklande och stereotyp.

Sanna Talja avslutar sin artikel om diskurser i biblioteksanvändares tal med 
att konstatera att biblioteket är en lika mångfacetterad institution för användare 
som det är för bibliotekarier. Användare vill inte heller bara att biblioteken ska 
tillfredsställa  deras  egna  behov  utan  är  lika  känsliga  för  andras  behov  som 
bibliotekarierna.  Talja  menar  att  det  ofta  finns  en  tanke  om  att  olika 
användargrupper redan existerar som färdiga entiteter med önskemål som det bara 
är att utforma verksamheten i enlighet med. Så är det dock inte. Istället för att bara 
finnas  till  för  redan  existerande  grupper  konstruerar  biblioteket  också  sina 
användare genom den verksamhet som bedrivs. Det kommer alltid att finnas olika 
syner på bibliotekets verksamhet och syfte, både bland bibliotekarier och bland 
användare.208

Går  det  då  att  komma  ifrån  diskurser  som  förenklar  och  polariserar? 
Diskurserna  omger  ju  oss  ständigt  och  bidrar  till  hur  vi  ser  på  verkligheten. 
Foucault  menar  dock  att  det  finns  ett  visst  utrymme  att  handla  i  relation  till 
diskursiva maktrelationer.209 Roddy Nilsson menar i sin tolkning av Foucault att 
fastän diskurserna fungerar begränsande finns det möjligheter att tänka på andra 
sätt. Enligt Nilsson hade Foucault dock varit snabb i att erkänna att detta är svårt. 
Det krävs ansträngning för att tänka och det är lätt att låta sig bara dras med. Man 
måste försöka bryta mot det som tas för givet och alltid ställa sig kritiskt till det 
som framställs som ”naturligt”.210

Åse Hedemark skriver att diskurser framställer en viss verklighet som om den 
vore  självklar  eller  naturlig.  Inom en  verksamhet  som en eller  flera  diskurser 
påverkar kan resultatet  bli  att  vissa alternativa sätt  att  tala om eller  konstruera 
verksamheten inte ses som möjliga.211 Dessa uteslutningar har tidigare omtalats. I 
användarnas  tal  utesluts  exempelvis  möjligheten  att  tala  om  förmedlingen  på 
biblioteken som en verksamhet där användare och bibliotekarier kunde vara mer 

2 0 8 Talja, S. (2005), ”Users Library discourses”, s. 324 f.
2 0 9 Foucault, M. (2002), ”The Subject and Power”, s. 346 f.
2 1 0 Nilsson, R. (2008), Foucault: en introduktion, s. 66.
2 1 1 Hedemark, Å. (2009), Det föreställda folkbiblioteket, s. 158.

71



jämlika,  där  bägge  kunde  inta  positionen  läsare.  Detta  sätt  att  omtala 
verksamheten fanns dock bland biblioteksanställda. Hedemark kommer även i sin 
studie fram till  att  vissa sätt på vilka biblioteket inte omtalades i media kunde 
iakttas i det samtal som fördes inom olika forum för biblioteksföreträdare.212 Hon 
menar att dessa debatter ofta är rätt slutna och enbart förs inom biblioteksfältet 
och att ett sätt att förmedla annorlunda biblioteksbilder än de media skapade (som 
ofta var auktoritativt inriktade) kunde vara att öppna upp debatterna för flera.213 

Jag  anser  att  detta  vore  bra  även  när  det  gäller  skönlitteraturen  och 
verksamheten  kring  den.  Det  vore  sympatiskt  med  ett  större  uppluckrande  av 
rollerna mellan förmedlare och mottagare och ett mindre tal om biblioteket som 
traditionsbevarande  och  auktoritativ  institution.  Det  viktigaste  i  att  förmedla 
alternativa bilder av bibliotekets arbete med skönlitteratur anser jag dock är att 
undvika polariseringar och öppna upp för mångfald. Det finns användare som vill 
höra att biblioteket värnar ”kvalitetslitteraturen” och det ska biblioteket göra, dock 
inte  på  bekostnad  av  efterfrågad  populärlitteratur  eller  nyskapande 
förmedlingsevenemang. Det måste finnas plats för flera olika bilder av biblioteket 
i biblioteket.

Förslag på vidare forskning

Jag  kommer  nu  att  diskutera  vad  jag  anser  vore  intressant  att  bedriva  vidare 
forskning om kopplat  till  folkbibliotekens litteraturförmedlande arbete.  Det  har 
blivit tydligt under mitt arbete att det finns ett behov av mer teoretiskt förankrad 
litteratur på området. Det har också visat sig att vetenskapliga undersökningar där 
verkliga användare får göra sin röst hörda om folkbibliotekens arbete är rätt så 
fåtaliga  inom  Sverige.  All  forskning  om  förmedling  av  skönlitteratur  och  av 
verkliga användares uttalanden anser jag därmed mycket relevant. Dock finns det 
några områden som jag själv anser vore särskilt intressanta att undersöka vidare.

Jag anser att det vore särskilt intressant att se om det går att se strukturella 
mönster som gör att  vissa grupper gynnas och andra missgynnas när det gäller 
olika  litteraturförmedlande  aktiviteter.  Man  kunde  exempelvis  tänka  sig  att 
undersöka  vilken  litteratur  det  är  som  ställs  upp  och  frontas  med  i 
bibliotekslokalen och/eller på webben. Går det att argumentera för att denna är 
vinklad åt ett eller annat håll? Jag anser att det inte bara gäller ojämlikhet från ett 
genusperspektiv,  även  exempelvis  etnicitet  och  ålder  är  kategorier  som  vore 
intressanta att  ta i  beaktande.  Skulle  man genom observation kunna undersöka 
interaktionen under verkliga lästipssamtal med olika användare och se om det går 
att argumentera för att bemötandet skiljer sig åt?

2 1 2 Hedemark, Å. (2009), Det föreställda folkbiblioteket, s. 160.
2 1 3 Hedemark, Å. (2009), Det föreställda folkbiblioteket, s. 166.
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Det vore också intressant med en mer utpräglad undersökning om förmedling 
via  webben.  Visserligen har  inte  jag haft  som avsikt  att  endast  undersöka det 
fysiska biblioteket men det var ändå om det fysiska biblioteket de flesta av mina 
informanter talade. Antagligen framför allt eftersom många av dem var rätt ovana 
datoranvändare. Här kunde man framför allt undersöka hur internet och sociala 
medier,  som ju brukar anses vara ett  bra  sätt  att  aktivera vanliga medborgare, 
kunde  utnyttjas  för  att  låta  användare  vara  mer  delaktiga  i  förmedlingen. 
Alternativt  kunde  man  undersöka  sådana  satsningar  som  redan  finns.  En  del 
bibliotek har exempelvis webbsidor där användare själva kan gå in och betygsätta 
verk  eller  skriva  recensioner.214 I  vilken  utsträckning  deltar  användarna?  Man 
kunde även tänka sig att göra intervjuer med användare där man frågar dem vad de 
tycker om tjänsterna.

Slutligen skulle man kunna fortsätta på det spår jag börjat på och intervjua fler 
användare för att se hur de talar om förmedlingen. Det vore exempelvis relevant 
att försöka få till  stånd en undersökning med en bättre spridning när det gäller 
faktorer som ålder och etnicitet bland de intervjuade.

2 1 4 Ett sådant exempel är den gemensamma webben för alla kommunbibliotek i Uppsala län –  Bibli..  Se 
Biblis webbsida.
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Sammanfattning

Förmedling av skönlitteratur för vuxna på folkbibliotek är ett område där det till 
stor del saknas teoretiskt förankrade forskningsansatser. Bibliotekariernas syn på 
förmedlingen  har  till  viss  del  undersökts  medan  kvalitativt  inriktade 
användarundersökningar lyser med sin frånvaro. Jag ville ge röst åt användarna 
och undersöka deras sätt att tala om folkbibliotekens förmedlande arbete och om 
skönlitteraturen.  Därför  har  jag  intervjuat  användare  på  ett  folkbibliotek.  Min 
utgångspunkt  i  analysen  av  materialet  är  diskursanalytisk  och  utgår  från  ett 
antagande om att olika möjliga sätt att i en viss kontext tala om en verksamhet 
bidrar till hur det blir möjligt att se den.

I användarnas  tal  identifierades  en auktoritativ  och en neutral  diskurs,  där 
termerna  refererar  till  hur  biblioteket  konstrueras  i  förhållande  till  användarna 
inom de olika diskurserna. Inom den auktoritativa diskursen ses bibliotekarierna 
som  förmedlare  som  genom  sin  expertis  kan  vägleda  användarna  till  ”god” 
litteratur. Inom den neutrala diskursen blir bibliotekariens roll att vara öppen för 
alla  olika  sorters  litteratur  som användare  kan  tänkas  efterfråga.  Det  är  dock 
fortsatt  bibliotekarierna som är de professionella förmedlarna även om det som 
förmedlas skall vara efterfrågat av användarna. I studier av bibliotekariers tal om 
förmedlingen kunde det skönjas ett tal om nya tendenser inom förmedlingen där 
bibliotekarien  skulle  vara  mer  personlig  och  där  användarna  också  kunde  bli 
delaktiga  på  olika  sätt.  Bibliotekarierna  menade  att  detta  efterfrågades  av 
användarna. Det är dock inget jag tydligt kunde se hos de intervjuade.

När det existerar  olika sätt  att  tala om bibliotekens förmedling borde man 
försöka undvika polariserade framställningar där exempelvis ett auktoritativt och 
ett  neutralt  förhållningssätt  till  förmedlingen  skulle  ställas  upp  som varandras 
motsatser  eller  där  en  mer  personlig  och  upplevelseorienterad  trend  inom 
förmedlingen av nödvändighet skulle ersätta allt det gamla. Biblioteket bör kunna 
vara  mer  än  en  sak  och  biblioteket  bör  också  kunna  förmedla  detta  till 
allmänheten.  Det  bör  också  finnas  en  större  vilja  att  verkligen  lyssna  på  vad 
användarna säger istället för att utgå från ett erfarenhetstänk. Jag har här visat att 
användarna ofta har många röster och kanske sällan ger enkla lösningar för att 
utveckla bibliotekens arbete med skönlitteratur. Just mångfalden är dock viktig att 
påminna sig om och bära med sig.
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Käll- och litteraturförteckning

Otryckt material

I författarens ägo

Intervjuer med biblioteksanvändare vid Huddinge huvudbibliotek:
Intervju 1, inspelning och transkription, 2013-02-19.
Intervju 2,  inspelning och transkription, 2013-02-19.
Intervju 3,  inspelning och transkription, 2013-02-28.
Intervju 4,  inspelning och transkription, 2013-02-28.
Intervju 5,  inspelning och transkription, 2013-03-01.
Intervju 6,  inspelning och transkription, 2013-03-04.
Intervju 7,  inspelning och transkription, 2013-03-19.
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Anteckningar från intervju med utvecklingsledare Nina Frid, Huddinge 

huvudbibliotek, 2013-03-18.
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Bilaga 1 – Frågor till användarna

• Hur många gånger har du besökt biblioteket de senaste tre månaderna?

• Hur många skönlitterära verk har du läst under de senaste tre månaderna?

• Brukar du ta del av skönlitteratur i annat format än tryckta böcker böcker – 
brukar du exempelvis lyssna på ljudböcker/läsa e-böcker?

• Kan du berätta om det senaste skönlitterära verket du lånade och läste? 
Hur gick det till när du valde att låna just det? Vad tyckte du om det?

• Vad gillar du att läsa? 

• Hur brukar  du få  tips  om skönlitteratur  som kunde vara intressanta  att 
läsa?

• Hur påverkar biblioteket din läsning?

• Hur brukar du gå tillväga när du ska hitta något att läsa från biblioteket?

• Har du någon gång frågat  en bibliotekarie  om lästips?  Vad frågade du 
då/vad brukar du fråga då? Hur hanterade bibliotekarien frågan/hur brukar 
bibliotekarien hantera frågan?  Vad tyckte du om bibliotekariens  sätt  att 
hantera frågan? [vid ev. Nej-svar →  vad tror du det beror på?]

• Vad tycker du om den skönlitteratur som biblioteket lyfter fram (skyltar 
med, visar upp på hemsidan, tipsar om muntligt och på webben)? Tilltalar 
den dig? Till vem tycker du att den riktar sig? Hur tror du att den väljs ut?

• Hur  skulle  biblioteket  kunna  utveckla  sitt  arbete  med  skönlitteratur? 
Vilken  sorts  förmedlande  verksamhet  borde  man  satsa  på?  Vilka 
användare borde man försöka nå?

• Finns det något mer du vill tillägga?
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Bilaga 2 – Annons för att hitta intervjupersoner

(Lades  upp på anslagstavlan i  bibliotekslokalen,  på bibliotekets  webbsida och  
bibliotekets Facebooksida.)

Vill Du svara på frågor om bibliotekets arbete med skönlitteratur?

Mitt  namn  är  Emma-Lotta  och  jag  är  student  i  Biblioteks-  och 
informationsvetenskap vid Uppsala universitet. Under våren 2013 ska jag skriva 
min masteruppsats i samarbete med Bibliotek Huddinge.

Mitt  syfte är att  undersöka vad ni användare har för tankar och upplevelser av 
bibliotekets arbete med förmedling av skönlitteratur. 

Detta har jag tänkt göra med hjälp av enskilda intervjuer och söker nu frivilliga 
över 18 år som skulle vilja delta i min undersökning. Du behöver inte ha några 
specifika kunskaper, du garanteras anonymitet och du har rätt att när som helst dra 
dig ur ifall du skulle ändra dig.

Intervjuerna kommer genomföras på Huvudbiblioteket i Huddinge mellan vecka 6 
- 12 2013. Vi kommer överens om en tid som passar dig, intervjuerna uppskattas 
ta ca. 30 minuter i anspråk. Det bjuds på fika!

Ifall du är intresserad, hör av dig till mig med dina kontaktuppgifter:
xxxxx@gmail.com
tel. 07XXXXXXXX

(Eller be om att få skriva upp dig på listan i informationsdisken/nedan)

Tack för din uppmärksamhet!

Med vänlig hälsning, 
Emma-Lotta Säätelä
Masterstudent i Biblioteks- och informationsvetenskap, Uppsala universitet
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Bilaga 3 – Små lappar för att hitta 
intervjupersoner 

(Lades ut på olika ställen i bibliotekslokalen.)

Fika och skönlitteratur

Bibliotekariestudent söker informanter till  intervjuundersökning om bibliotekets 
arbetet med skönlitteratur.

Jag söker dig som är över 18 år och har möjlighet att komma på intervju under 
vecka 9-11. Vi kommer överens om en tid som passar dig, intervjun tar ca 20 
minuter och görs på huvudbiblioteket i Huddinge. Det bjuds på fika!

Hör av dig:
tel. 07XXXXXXXX
xxxxx@gmail.com

Eller be om att få skriva upp dig på listan i informationsdisken!

Tack på förhand!

Emma-Lotta Säätelä, student i biblioteks- och informationsvetenskap
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Bilaga 4 – Frågor till bibliotekspersonalen

• Hur många aktiva låntagare ni har?

• Hur många snittbesök i det fysiska biblioteket (och på webben) görs under 
en viss tidsperiod?

• Ålders/könsfördelning på aktiva låntagare?

• Hur stort bestånd har ni (jag är framför allt intresserad av skönlitteratur i 
bokform)? 

• Vad finns det för policy när det gäller inköp? Hur går ni tillväga?

• Hur förhåller ni er till inköpsförslag?

• Finns det någon särskild strategi eller policy för vilka böcker man ställer 
fram/frontar med?

• Vilka är det som väljer vad om ställs fram/frontas med?

• Finns det några särskilda riktlinjer för hur man arbetar med personer som 
frågar om lästips?

• Har  personalen/någon  i  personalen  fått  någon  utbildning  i  att  ge 
lästips/arbeta med förmedling av skönlitteratur på något annat sätt?

• Hur  tänker  man  när  man  planerar  arrangemang  med  skönlitterär 
anknytning?

• Hur väljer man vad det är som anordnas?

• I vilken utsträckning tillåts användarna påverka det förmedlande arbetet?
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