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Abstract: The purpose of this study is to examine what view librarians have 

on reading promotion for adults, in particular reading circles, and 
in which way earlier experiences, education and competence form 
this view. To what extent, if any, do perceptions of professional 
identity influence the interest to carry out some kind of reading 
circles for adults? 

 
Our study is based on qualitative interviews with librarians, both 
those in charge of reading circles in libraries and those who are 
not. As theoretical starting point we have used Andrew Abbott's 
work on theory of professions and Jofrid Karner Smidt's thesis on 
literary preferences and different kinds of mediation of literature. 
For our analysis we will also use earlier studies on the subject to 
place our study in a wider context. 
 
Our conclusions show that the librarians in our study have an 
ambivalent view on their profession and professional identity. The 
reading promotion activity is often seen as the opposite of 
information technology. The core of their profession is fiction and 
reading promotion, still they feel very insecure within the field.  
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1. Inledning 
Synen på vuxnas läsande och folkbibliotekariens roll i förmedlingen av litteratur tycks ofta 
vara kluven. När det gäller den vuxna målgruppen är det lätt att en mer svårgripbar bildning 
får stå tillbaka för utbildning när stora resurser läggs på vuxenstuderande.1 Den 
informationsteknologiska utvecklingen och diskussionen kring ”det fria informationsflödet” 
är också något som omfamnats av biblioteksvärlden. Detta kan ha bidragit till att det som 
uppfattas som mer traditionell biblioteksverksamhet betraktats som ålderdomlig.2 Det kan 
också vara så att de olika uppdrag biblioteken tagit på sig, i form av till exempel stöd för 
utbildning och informationsteknik, gör verksamheten så komplex och splittrad att det blir 
svårt att prioritera ett område framför ett annat.3 Läsfrämjande åtgärder som riktar sig till barn 
och unga är en mer etablerad del av biblioteksverksamheten. Den tid och de resurser som 
läggs härpå ifrågasätts sällan.4  
 
Undersökningar har visat att privata läsecirklar stiger i antal.5 I relation till detta är den 
läsecirkelsverksamhet som biblioteken erbjuder relativt liten och vi upplever att de inte tar till 
vara detta intresse. Biblioteken kunde ha mycket att vinna på att verka som en naturlig 
mötesplats för samtal kring olika former av litteraturupplevelser.  
 
Det kan kanske vara lätt att glömma bort att ta vara på den kompetens och kunskap om 
skönlitteratur, och kanske framför allt den entusiasm för litteratur och läsning som i stor 
utsträckning finns på biblioteken. Att erbjuda besökarna ett forum där de kan diskutera sina 
läsupplevelser med utbildad personal skulle kunna vara ett utmärkt sätt att skapa en djupare 
kontakt med sina användare. Detta skulle även kunna fungera som en fortlöpande 
kompetensutveckling för bibliotekspersonalen.  
 
Vi som skriver denna uppsats började våra distansstudier i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan i Borås, våren 2005. Under hela vår studietid 
har vi båda arbetat på folkbibliotek. Denna kombination av studier och arbete har gett oss 
praktisk erfarenhet av och djupare insikt i yrkets olika delar. Vi har båda ett gemensamt 
intresse för litteratur och för vad läsning och berättande kan göra för individen.  
 
Mot bakgrund av dessa tankar finner vi det intressant att undersöka hur yrkesverksamma 
bibliotekarier resonerar kring litteraturförmedlande arbete för vuxna och i synnerhet deras 
tankar kring läsecirklar för denna målgrupp. Tveksamheten att satsa på läsecirklar för vuxna 
motiveras ofta med bristande resurser6, oavsett goda intentioner räcker varken tid eller pengar 
till allt. Vår nyfikenhet kring detta ämne landar i funderingar kring vilken syn bibliotekarier 
har på läsecirkelsverksamhet och hur den kan ha formats av deras tidigare erfarenheter, 
utbildning och kompetens. I vilken utsträckning, om någon, påverkar uppfattningen om 
yrkesidentitet intresset av att bedriva någon form av läsecirkelverksamhet för vuxna? 
 

                                                 
1 Hansson, Joacim 2005. Det lokala folkbiblioteket, s. 36. 
2 Ibid., s. 14. 
3 Ibid., s. 31. 
4 Se även Rabe, Annina 2008. ”Något man kommer tillbaka till”. Ingår i Hollenby, Ingrid & Rydquist, Lars 
(red). Den sköna skönlitteraturen 2, s. 29. 
5 Lundin, Immi 2004. Cirkelbevis: Läsecirklar på bibliotek, s. 6-7. 
6 Ibid., s. 94 & Ehrenberg, Maria 2007. Att våga synas, i Lyssna, läsa, mötas…, s. 11. 
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1.1. Disposition 
Inledningsvis har vi i kapitel 1 gett en kort bakgrund till vårt intresse för att studera arbetet 
med läsecirklar på bibliotek. Därefter redogör vi i kapitel 2 för vår problemformulering samt 
presenterar uppsatsens syfte. Vi lägger även fram våra två frågeställningar som vi arbetat 
utifrån. 
 
I kapitel 3 ger vi en kortfattad presentation av tidigare forskning och undersökningar utifrån 
de teman som är grundläggande för uppsatsen. Det är en struktur som vi använder 
genomgående. Detta kapitel hjälper oss att sätta vårt empiriska material i relation till tidigare 
undersökningar.  
 
Det ena temat vi arbetar utifrån är bibliotekariers yrkesidentitet, som vi redogör för i kapitel 4. 
Här behandlar vi den kontext inom vilken en yrkesidentitet skapas. Det andra temat är det 
litteraturförmedlande arbetet, vilket vi går in på i kapitel 5. Det behandlar bibliotekens 
praktiska arbete med litteraturförmedling och läsecirkelsverksamhet. Med dessa kapitel vill vi 
belysa de två olika ämnesområden som ryms inom våra frågeställningar. Dessa 
ämnesområden kommer vi även att koppla till vårt empiriska material i analysavsnittet. 
 
I kapitel 6 presenterar vi våra teoretiska utgångspunkter. Vi använder oss dels av Andrew 
Abbotts professionsteori och dels av Jofrid Karner Smidts avhandling om litteraturförmedling.  
Abbott arbetar som professor i sociologi vid Universitetet i Chicago och Karner Smidts är 
verksam som förste amanuens på Institutionen för arkiv-, biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Högskolan i Oslo. 
 
Sedan går vi i kapitel 7 in på metod och tillvägagångssätt. Vi presenterar hur vi valt att 
genomföra vår undersökning med hjälp av kvalitativa intervjuer samt beskriver vilka 
avgränsningar vi gör i vårt urval. 
 
Vi kommer härefter in på den empiriska delen av arbetet. I kapitel 8 börjar vi med att 
redogöra för vårt intervjumaterial. Först ger vi en kort presentation av våra informanter 
varefter vi sammanställer resultaten tematiskt. 
 
I kapitel 9 analyserar och tolkar vi vårt empiriska material med utgångspunkt i Abbotts och 
Karner Smidts teorier och sätter det samtidigt i relation till den litteratur vi presenterat i 
kapitel 4 och 5. Härefter presenterar vi våra slutsatser samt besvarar och diskuterar vårt arbete 
utifrån de två frågeställningarna. Avslutningsvis gör vi en kort sammanfattning av uppsatsen i 
kapitel 10. 
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2. Problemformulering och syfte 
I detta kapitel belyser vi vår problemformulering och går därefter in på uppsatsens syfte och 
presenterar de två frågeställningar vi valt att arbeta utifrån. Vi ger även våra definitioner på 
några begrepp som är centrala i uppsatsen. 
 

2.1. Problemformulering 
Bibliotekarieyrket kan idag omfatta väldigt varierande arbetsuppgifter. Förändringen av 
utbildningen, från en yrkesutbildning till en akademisk utbildning inom biblioteks- och 
informationsvetenskap, har vidgat yrkesområdet och bidragit till att det idag kan finnas stora 
skillnader mellan olika bibliotekarier och informationsspecialister. Det finns de som menar att 
detta har bidragit till en relativt svag yrkesidentitet inom yrkeskåren och en viss osäkerhet i 
yrkesrollen.7 
  
Förändringar i samhället har inneburit att biblioteksvärlden varit tvungen att finna nya vägar 
för att följa med i utvecklingen. En av de tydligaste förändringarna som skett är den inom det 
informationsteknologiska området, vilken har medfört att bibliotekariers arbetsverktyg 
förändrats och förbättrats. Den snabba utvecklingen kan ha bidragit till viss osäkerhet hos 
både bibliotekarierna och i viss mån hos användarna. En forskningsöversikt från Svensk 
biblioteksförening har visat att synen utifrån på bibliotekarierollen sällan stämmer överens 
med det arbete som faktiskt utförs. Det finns även tecken på att arbetsgivare har alltför dålig 
insikt i hur utbildningen ser ut och därför efterfrågar andra kunskaper än vad nyutexaminerade 
bibliotekarier har med sig.8 
 
När det gäller arbetet med skönlitteratur inom folkbiblioteken, så upplever vi som skriver 
uppsatsen att detta arbete idag ofta får tala för sig själv. Den finns där men lyfts alltför sällan 
fram på annat sätt än genom traditionell skyltning. Arbetet med skönlitteratur på bibliotek har 
även fått stå tillbaka för behovet av att hänga med i de olika förändringar och möjligheter som 
nya medier medfört. 
 
Immi Lundin, lärare i litteraturvetenskap vid Lunds Universitet, skriver om ett ökat intresse 
för läsecirklar, men menar att biblioteken inte alltid tar vara på möjligheten att marknadsföra 
sig inom detta område. En av de bidragande orsakerna till att läsecirkelsverksamheten på 
bibliotek i Sverige inte är så hög, menar hon, kan vara att det är mycket lättare att 
argumentera för förmedling av information som en samhällsnyttig verksamhet.9 Läsfrämjande 
verksamhet är inte direkt mätbar, något som gör det speciellt svårt att motivera prioriteringar 
på detta område. Det är även svårt att påvisa en direkt nytta med läsecirklar. Istället satsar 
folkbiblioteken ofta på verksamheter som informationssökning och internetundervisning, då 
det finns ett tydligt nationellt mål för digital delaktighet, som till exempel Digidel.  
 
Det ökade intresset för läsecirklar är inte specifikt för just Sverige. Det finns undersökningar 
som visar att 50 000 personer är med i någon form av läsecirkel enbart i Storbritannien.10 Här 
är verksamheten väl utbredd, och flera aktörer inom området har insett behovet av sådant som 

                                                 
7 Kåring Wagman, Anna 2008. Bibliotekarien och professionen – en forskningsöversikt, s. 27 
8 Ibid., s. 14. 
9 Lundin 2004, s. 5-9 
10 Hartley, Jenny 2002. The reading groups book, s. xi. 
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bokförsörjning, litteraturlistor och diskussionsmallar. På detta område finns det bibliotekarier 
som har mycket kunskap att bidra med.11 

 
Beslutet att starta en läsecirkel för vuxna på bibliotek är inte helt självklart. Att driva 
läsecirklar för vuxna, där det krävs både närvaro och förberedelser inför träffarna, brukar ses 
som tidsmässigt kostsamt för biblioteken. Det krävs att bibliotekarien känner att detta är något 
som ligger inom yrkesrollen och därför anser att det bör prioriteras inom ramen för de resurser 
som finns att tillgå. 
 

2.2. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka den betydelse yrkesidentitet och  
-kompetens kan ha för folkbibliotekariers inställning till att arbeta med läsecirkelsverksamhet 
för vuxna. Detta gör vi dels genom att se närmare på bibliotekariers tankar kring det 
litteraturförmedlande arbetet, dels genom att ta del av vad de anser vara det centrala i 
bibliotekariers yrkesroll. Genom detta vill vi nå en fördjupad kunskap om de bakomliggande 
faktorer som gör att man som folkbibliotekarie i bibliotekets regi väljer att anta rollen som 
samtalsledare i en läsecirkel för vuxna. Utifrån detta syfte har vi formulerat följande 
frågeställningar: 
 

• Hur kan folkbibliotekariers resonemang kring litteraturförmedlande 
arbete, i form av läsecirklar för vuxna, se ut? 

 
• Vilken betydelse kan folkbibliotekariers professionella identitet, uttryckt i 

deras erfarenheter och kompetenser, ha för deras syn på 
litteraturförmedlande arbete i form av läsecirklar för vuxna? 

 

2.3. Definitioner 

2.3.1. Definition av läsecirkel 
Termerna läsecirkel och bokcirkel kan i olika sammanhang innebära allt mellan mer eller 
mindre sporadiska träffar över en fika där deltagarna delger varandra böcker de läst, och där 
syftet kan vara antingen att tipsa eller avråda, till otroligt strukturerade träffar med fasta 
scheman för såväl mötesdatum som litteraturlista. För att kunna använda termen i vår 
undersökning anser vi det vara nödvändigt att fastslå en relativt snäv definition.  
 
I fortsättningen kommer vi använda läsecirkel och bokcirkel som synonyma termer. Med 
dessa avser vi regelbundna träffar som leds av en bibliotekarie på arbetstid. Om träffarna är 
förlagda på bibliotek eller i annan lokal är av mindre betydelse, men i vår definition ska 
bibliotekarien delta aktivt på träffarna och fungera som ett stöd för diskussionen. Träffarna 
ska enbart rikta sig till vuxna läsare, som läser på förhand utvalda titlar. Antingen läser alla 
samma titel, eller så använder gruppen sig av andra riktlinjer som till exempel ett bestämt 
författarskap eller annat tema. Det viktiga är att det finns en gemensam samtalsgrund, så att 
det inte begränsas till lästips. 
 

                                                 
11 Hartley 2002, s. 9ff 
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2.3.2. Definitioner av begrepp 
Kompetens: Utifrån Nationalencyklopedins definition av kompetens menas en persons 
samlade kunnighet och skicklighet, ofta erhållen genom utbildning eller yrkesmässig 
erfarenhet.12 
 
Profession: Används ofta synonymt med yrke men är definitionsmässigt ett snävare begrepp 
eftersom det innefattar högre krav på akademisk utbildning.13 Andrew Abbott beskriver en 
profession som en avgränsad yrkesgrupp inom vilken viss teoretisk kunskap tillämpas i 
specifika situationer.14 
 
Yrkesidentitet: Nationalencyklopedins definition av identitet beskrivs som ”personers eller 
gruppers egen identifikation som tillhörande en bestämd kultur, etnisk grupp eller nation”.15 
Applicerat på begreppet yrkesidentitet innebär det personers eller gruppers egen identifikation 
som tillhörande ett visst yrke, inom vilket gemensamma normer, värderingar och språk 
skapas. 
 
Yrkesroll: Nationalencyklopedin definierar roll som ett ”sociologiskt begrepp för de 
förväntningar och normer som är förknippade med en social position eller uppgift”. 
Yrkesroll innebär således de förväntningar och normer som kopplas till det yrke som 
personen/individen är verksam inom. Yrkeslivets roller är ofta reglerade genom lagar och 
föreskrifter.16 
 
 
3. Tidigare forskning 
Detta kapitel fungerar som en kortfattad presentation av tidigare forskning och annan 
litteratur. De forskare vi tar upp här är några som vi ansett aktuella för vår studie. De studier 
som presenteras här är till stor del magisteruppsatser som gjorts inom de två ämnesområden vi 
arbetar utifrån. 
 
Vår uppsats berör två teman: bibliotekariers yrkesidentitet och kompetens samt 
biblioteksledda läsecirklar. Det har skrivits många uppsatser på temat läsecirklar, dock med 
olika infallsvinklar. En del undersökningar går mer in på själva upplevelsen av att delta i olika 
cirklar, andra belyser bibliotekariens roll i en cirkel eller i det litteraturförmedlande arbetet. På 
temat yrkesidentitet har det också skrivits ett stort antal studentuppsatser. Många av dem 
belyser bibliotekariers yrkesidentitet, yrkesroll, status och kompetens, och utgår då ofta från 
en professionsteori. Vi angriper dessa två teman på ett sätt som vi inte sett i någon tidigare 
uppsats, när vi undersöker hur bibliotekariers resonemang kring läsecirklar påverkas av deras 
syn på sin yrkesidentitet. 
 

3.1. Bibliotekariers yrkesidentitet, kompetens och kunskap 
De senaste åren har det skrivits många magisteruppsatser inom biblioteks- och 
informationsvetenskap som behandlar bibliotekariers yrkesidentitet, yrkesroll och status. 

                                                 
12 Kompetens. Nationalencyklopedin, elektronisk resurs. 
13 Profession. Nationalencyklopedin, elektronisk resurs. 
14 Abbott, Andrew 1988. The System of Professions,  s. 318. 
15 Identitet. Nationalencyklopedin, elektronisk resurs. 
16 Roll. Nationalencyklopedin, elektronisk resurs. 
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Många av dessa tar sin utgångspunkt i de förändringar som sker i samhället, framför allt i 
samband med den informationsteknologiska utvecklingen. Ett allt bredare yrkesområde och 
osäkerheten i att beskriva sin egen kompetens och yrkesidentitet är framträdande i många 
arbeten. 
 
Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds Universitet, har i 
sin avhandling Informationsstrategier och yrkesidentiteter – en studie av sjuksköterskors 
relation till fackinformation vid arbetsplatsen (2003) undersökt vilken social betydelse 
fackinformation har för sjuksköterskor i deras arbete samt vilken roll denna har för 
yrkesidentiteten. Detta gör han delvis genom att se på hur yrkesidentiteter skapas, upprätthålls 
och förändras ur ett informationsstrategiskt perspektiv. I sin avhandling använder sig Olof 
Sundin av Andrew Abbotts professionsteori. I kapitlet Teoretiska utgångspunkter använder vi 
oss till viss del av Sundins tolkning av Abbotts teori.17 
 
I april 2008 gav Svensk Biblioteksförening ut en forskningsöversikt med titeln Bibliotekarien 
och professionen. Man ville genom denna framför allt fokusera på svensk forskning men gör 
även några nordiska och internationella utblickar. I översikten behandlas fem teman: 
 

• Vad är karakteristiskt för bibliotekarieyrket 
• Yrkets förändring 
• Kan bibliotekarieyrket klassas som profession 
• Hur ser yrkeskårens gemensamma agerande ut  
• Bibliotekarieyrket som ett starkt kvinnoyrke 

 
Rapporten beskriver ett forskningsläge där mer tid ägnas åt folk- än åt 
forskningsbibliotekarier. Mycket av forskningen ägnas också åt en strävan efter 
professionalisering samt bilden av bibliotekariers kompetens och arbetsuppgifter, både från 
internt och externt håll.18 
 
I artikeln Kunskap, kompetens och utbildning – ett bibliotekariedilemma under 100 år från 
2003 presenterar Lars Seldén, forskare vid Bibliotekshögskolan i Borås, och Mats Sjölin, 
universitetsadjunkt, sin forskning angående den förändrade synen på bibliotekariers 
kunskaper och kompetenser. De visar med sin artikel att man genom diskussionerna och 
oenigheterna kring bibliotekarieutbildningen kan urskilja synen på vilka kunskaper som 
ansetts nödvändiga inom bibliotekarieprofessionen. De har valt ut två enligt dem centrala 
texter som belyser två olika ståndpunkter och att man härigenom kan skönja en bild av 
kompetensen. Den ena texten är en skrivelse från 1989 av Specialgruppen för regionala 
biblioteksfrågor, i uppdrag av dåvarande Sveriges Allmänna Biblioteksförening; Bättre 
utbildning för framtidens folkbibliotek. Den andra är Bibliotekarieutbildningen i framtiden: 
slutrapport från gruppen för översyn av bibliotekarieutbildningen från 1991, som följde den 
översyn som bygger på Specialgruppens text ovan.19 De visar också i sin artikel på tydliga 
skillnader i åsikt mellan dessa två texter, men det går vi djupare in på i kapitel 4.2., Kunskap 
och kompetens. 
 

                                                 
17 Sundin, Olof 2003. Informationsstrategier och yrkesidentiteter- En studie av sjuksköterskors relation till 
fackinformation vid arbetsplatsen. 
18 Kåring Wagman 2008. 
19 Seldén , Lars & Sjölin, Mats 2003. Kunskap, kompetens och utbildning - Ett bibliotekariedilemma under 100 
år. Ingår i Svensk biblioteksforskning. 
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Jesper Ducander skrev 1999 en magisteruppsats med titeln Quo vadis bibliotekarie? - 
Bibliotekarierollen utifrån en analys av de fyra utbildningarna i biblioteks- och 
informationsvetenskap i Sverige. Syftet med uppsats är att beskriva bibliotekariens yrkesroll 
och yrkesidentitet med utgångspunkt i utbildningen. Enligt Ducander kommer 
akademiseringen att leda till en ökad status för yrket. Hans arbete går ut på att undersöka de 
fyra dåvarande utbildningarna inom biblioteks- och informationsvetenskap, Borås, Lund, 
Umeå och Uppsala, genom att se på vilka gemensamma drag och eventuella skillnader som 
finns dem emellan. Hans underlag för arbetet är kursplaner, kursbeskrivningar, intervjuer av 
de utbildningsansvariga samt ett antal verksamma bibliotekarier. Dessutom gör han en enklare 
enkätundersökning som riktar sig till studenter vid de olika utbildningarna. Av sin 
undersökning kan han, trots de skillnader som finns utbildningsorterna emellan, urskilja 
kunskapsorganisationen som det viktigaste området inom utbildningen. Enligt intervjuerna 
med yrkesverksamma bibliotekarier samt studenternas enkäter utmärker sig servicekänslan 
som den viktigaste personliga egenskapen.20 
 
I magisteruppsatsen Tradition, förändring och splittring: En diskursanalytisk studie av 
bibliotekariers yrkesidentitet (2006) undersöker författarna Erika Olofsson Liljedahl och 
Johanna Tagesson bibliotekariers yrkesidentitet. De använder sig av en diskursanalytisk 
metod för att kunna ta del av hur bibliotekariers yrkesidentitet blir beskriven i olika kontexter. 
För att göra detta har de valt att titta närmare på informativa marknadsförande texter, skrivna 
av de stora biblioteksinstitutionerna i Sverige, med syftet att förmedla en bild av 
bibliotekarieyrket. De använder även texter producerade av fackförbundet DIK för att bättre 
kunna klargöra begreppen yrkesroll och status. Yrkets akademisering och den snabba 
utvecklingen av informationsteknologin som skedde ungefär samtidigt, menar de, har kommit 
att påverka bibliotekariers yrkesidentitet. Genom arbetet med uppsatsen har författarna sett 
flera exempel på att bibliotekarierna själva ofta känner sig tvungna att motivera sin existens, 
både utåt och för sig själva. Detta blir också synligt genom den mängd akademisk litteratur 
som just tar upp bibliotekarieyrkets identitet och självbild, ofta med en beskrivning av yrkets 
dåliga status. Som teoretisk utgångspunkt använder sig Olofsson Liljedahl och Tagesson, 
precis som vi gör i vårt arbete, av Andrew Abbotts professionsteori. I sin slutsats kan 
författarna se att istället för att det målas fram en flexibel bibliotekarieroll, så som 
utbildningsorterna gärna vill göra, ser de två skilda yrkesidentiteter i konflikt. Den ena 
anspelar på en mer traditionell bibliotekarieidentitet och den andra på en mer 
framtidsorienterad och också mer statushöjande sådan.21 
 
Anne Kappelin Rääf och Martina Lundgren skrev 2004 en uppsats med titeln 
Folkbibliotekariens yrkesidentitet: vad den består av och hur den formas. I den tar författarna 
upp frågor rörande bibliotekariens syn på sig själv som yrkesutövare i relation till den 
utbildning han/hon genomgått. Författarna ställer sig bland annat frågan om vilken kompetens 
bibliotekarier anser att man bör ha efter utbildningen samt vad som anses vara kvalificerade 
arbetsuppgifter för yrket. Med uppsatsen vill författarna belysa frågan om yrkesidentiteten 
utifrån faktorerna utbildning, kompetens och arbetsuppgifter. De använder sig dels av 
litteraturstudier, dels av kvalitativa intervjuer med bibliotekarier tillhörande olika 
yrkesgenerationer och verksamma vid folkbibliotek. De drar slutsatsen att oavsett vilken 
generation informanterna tillhör har de pekat ut informationssökningskompetensen i 
kombination med social kompetens och god kommunikationsförmåga som viktigast för 
                                                 
20 Ducander, Jesper 1999. Quo vadis bibliotekarie?: Bibliotekarierollen utifrån en analys av de fyra 
utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige. 
21 Olofsson Liljedahl, Erika & Tagesson, Johanna 2006. Tradition, förändring och splittring: En diskursanalytisk 
studie av bibliotekariers yrkesidentitet. 
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yrkesidentiteten. Detta tolkar de som att deras informanter tagit informationsteknologin till 
sig. Vidare beskriver deras informanter den yttre tjänsten och kontakten med användarna som 
den del i arbetet där deras kompetens och kunskap sätts på prov, och där de känner att de kan 
utöva sin professionalitet.22 
 
I magisteruppsatsen Den nya bibliotekariens kompetens – en studie av bibliotekarier 
utbildade i Borås, Lund och Umeå från 2000 undersöker författarna Emelie Falk och Susanne 
Litbo-Lindström hur man som nyutexaminerad bibliotekarie upplever sin arbetssituation och 
om den kunskap och kompetens som erhållits genom utbildningen överensstämmer med 
arbetsmarknadens efterfrågan. De har för sitt arbete gjort en enkätundersökning av ett antal 
bibliotekarier utbildade efter högskolereformen 1993 på nämnda orter. I sitt 
undersökningsmaterial kan de se att deras respondenter känner att de från arbetsgivarnas håll 
har fått reaktioner på avsaknaden av praktiska kunskaper men att deras kunskaper inom IT 
däremot upplevts som mycket uppskattade. I resultatet tycker de sig även se att 
arbetsmarknaden inte har breddats så som utbildningssätena velat påskina. De tror snarare att 
det i och med de nya bredare utbildningarna, som utbildar bibliotekarierna till generalister, 
blivit allt svårare att beskriva och få grepp om kompetensen. Författarna ställer sig samtidigt 
frågan om det kan vara så att statusen kopplas samman med en bred kompetens och 
möjligheten till en bred arbetsmarknad.23 
 
Med sin uppsats Bibliotekariers syn på utbildning och kompetens – de små folkbibliotekens 
perspektiv (2008) vill Kerstin Ask och Anneli Johansson undersöka hur bibliotekarier, med 
olika utbildningar, ser på kompetens och kunskap i förhållande till det arbete de utför på ett 
litet folkbibliotek. Vilken kunskap och kompetens anser de sig behöva och hur ser de på den 
egna utbildningen när det väl är ute i arbetslivet? För sin undersökning har de valt att göra ett 
antal intervjuer med bibliotekarier som arbetar på mindre folkbibliotek. Ask och Johanson 
urskiljer fyra kunskapsområden som deras informanter ger stor vikt: informationssökning, 
social kompetens, litteraturkännedom och allmänbildning. Vid anställning har det lagts stor 
tyngd på social kompetens och goda kunskaper i informationssökning, men även kunskaper 
inom IT. Författarna drar slutsatsen att utbildningen mer handlar om att ge en formell 
bakgrund till yrket och att det bland informanterna råder blandade åsikter om utbildningens 
relevans för arbetet på ett litet folkbibliotek.24 
 
I magisteruppsatsen Bibliotekarie på 2000-talet: En studie av bibliotekariens förändrade 
yrkesroll och professionalism (2004) behandlar författarna Annette Carlsson och Sofia 
Nordell ämnet bibliotekariers yrkesroll på 2000-talet. För att göra detta har de valt att se på 
den utveckling som skett under den senaste tioårsperioden. I sin frågeställning fokuserar de på 
hur yrkesrollen ser ut på 2000-talet utifrån kriterier som utbildning, forskning och 
kunskapsbas, samt om denna utveckling underlättat yrkets professionalisering. Uppsatsen 
grundar sig på Andrew Abbotts professionsteori. Resultatet av deras underökning visar att det 
skett en del i utvecklingen av bibliotekariens yrkesroll under denna period. Denna utveckling 
har resulterat i större professionalitet jämfört med för tio år sedan, men författarna framhåller 
dock att yrket fortfarande inte kan räknas som en profession.25 

                                                 
22 Kappelin Rääf, Anne & Lundgren, Martina 2004. Folkbibliotekariens yrkesidentitet - Vad den består av och 
hur den formas. 
23 Falk, Emelie & Litbo-Lindström, Susanne 2000. Den nya bibliotekariens kompetens - En studie av 
bibliotekarier utbildade i Borås, Lund och Umeå. 
24 Ask, Kerstin & Johansson, Anneli 2008. Bibliotekariers syn på utbildning och kompetens – De små 
folkbibliotekens perspektiv. 
25 Carlsson, Annette & Nordell, Sofia 2004. Bibliotekarie på 2000-talet, s. 76ff. 
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3.2. Litteraturförmedlande arbete på bibliotek 
Jenny Hartley, lärare i kreativt skrivande vid Roehampton University, har utfört en omfattande 
studie av läsecirkelsverksamhet i Storbritannien. Resultatet av denna studie redogör hon för i 
The reading groups book (2002). Hartley har undersökt dynamiken i olika läsecirklar; hur de 
uppkommit, strukturen på träffarna, information om deltagarna och hur de gått tillväga för att 
välja litteratur. Hartley deltog även själv i en del av träffarna. Hon lägger i sin studie stor vikt 
vid den betydelse deltagandet visat sig ha för den enskilda individen, både när det gäller 
utvecklad läsförståelse, att kunna sätta in läsupplevelsen i ett nytt sammanhang och den 
gemenskap som skapas mellan deltagarna då diskussionerna kan bli väldigt personliga. 
Resultatet av studien visar även att en tydlig struktur är viktig för att läsecirkeln ska fungera 
väl.26 
 
Linda Henriksson har i sin magisteruppsats ”Men när sitter ni och läser alla böckerna?” – En 
intervjuundersökning av bibliotekariers syn på skönlitterära kunskaper (2005) undersökt hur 
ett antal bibliotekariers läsvanor ser ut, och hur väl bibliotekarierna själva känner att detta 
stämmer överens med vad de förväntas ha läst i förmedlingssammanhang. Bakgrunden till 
denna studie är det faktum att det inte fanns några obligatoriska litteraturkurser i biblioteks- 
och informationsvetenskapens regi. I uppsatsen använder sig Henriksson av Pierre Bourdieus 
kultursociologiska teori som utgångspunkt, och själva studien görs i form av intervjuer med 
åtta olika folkbibliotekarier. Hon kommer fram till att deras litterära smak till stor del ligger i 
nivå med vad Bourdieu definierar som mellansmak, det vill säga mellan den ”rena” och den 
”folkliga” smaken. Bibliotekarierna som intervjuats  läser brett och mycket. Trots det 
upplever de att de inte riktigt kan leva upp till de förväntningar som ställs på dem när de väl är 
ute i arbetslivet, och efterlyser därför en mer gedigen litteraturutbildning för blivande 
bibliotekarier.27 
 
I magisteruppsatsen ”Ibland så kan en bok som jag tyckt var lite halvdöd plötsligt få liv och 
piggna till” – En kvalitativ studie av formella och informella läsecirklar (2007), vill Anna 
Carin Karlsson och Anneli Petterson undersöka upplevelsen av att delta i en läsecirkel. De har 
intervjuat nio deltagare från olika cirklar, fyra informanter är med i läsecirklar som hålls i 
bibliotekets regi, och fem av dessa deltar i privata cirklar. Syftet med undersökningen är att ta 
reda på om det finns någon skillnad i upplevelsen beroende på om man deltar i en av 
bibliotekens formella läsecirklar eller i en privat så kallade informell läsecirkel. För att 
genomföra studien tar de avstamp i bland annat Immi Lundins metodik för boksamtal och 
läsecirklars utformning. Karlsson och Pettersson drar slutsatsen att det inte handlar om att 
välja mellan att delta i en formell respektive informell cirkel, det är snarare tillfälligheten som 
avgör. Deras undersökning visar på skillnader mellan den formella och den informella 
cirkelstrukturen. De formella cirklarna har en tydlig ledare som strukturerar samtalet och 
väljer vad som ska läsas, även om det ofta är i samråd med deltagarna. De informella träffarna 
tenderar att bli lite längre och innehålla mer kallprat, vilket inte upplevs som negativt av 
cirkeldeltagarna. Den sociala samvaron är tvärtom en stor del av behållningen.28 
 
I magisteruppsatsen Bibliotekariens roll i läsecirkeln – En studie av hur sju bibliotekarier vid 
folkbibliotek ger uttryck för sin litteraturförmedlande roll i läsecirkeln (2011) har Nadja 
Bäckljung och Ida Granlund framförallt reagerat på att biblioteksdebatten har så stort fokus på 
                                                 
26 Hartley 2002. 
27 Henriksson, Linda 2005. Men när sitter ni och läser alla böcker?- En intervjuundersökning av bibliotekariers 
syn på skönlitterära kunskaper, s. 57f. 
28 Karlsson, Anna Carin & Pettersson, Anneli 2007. ”Ibland så kan en bok som jag har tyckt vara lite halvdöd 
plötsligt få liv och piggna till” – En kvalitativ studie av formella och informella läsecirklar, s. 54-56. 
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bibliotekens roll som informationsförmedlare. De vill utifrån detta se hur bibliotekets 
litteraturförmedlande roll kan se ut med fokus på hur bibliotekarien uttrycker sin yrkesroll i 
denna specifika arbetssituation. Arbetsmaterialet består av kvalitativa intervjuer som 
analyseras bland annat utifrån tre av Jofrid Karner Smidts fem litteraturförmedlande roller:  
 

• bibliotekarien som pedagog (samtalsledare) 
• bibliotekarien som marknadsförare 
• bibliotekarien som litteraturkännare 

 
De flesta av de intervjuade bibliotekarierna är noga med att det inte får upplevas som att man 
har en läxa som ska förberedas väl. Rollen som pedagog visar sig främst i att de arbetar för att 
motivera till läsning på ett kravlöst sätt. Det viktigaste är att skapa en god stämning i gruppen. 
Marknadsföringstanken syns i att läsecirkeln bidrar till att synliggöra verksamheten i stort. 
När det gäller bibliotekariernas roll som litteraturkännare så har de en påfallande dålig tilltro 
till den egna kompetensen. Flera av informanterna anser inte att de bidrar med något extra 
genom att närvara på träffarna, utan menar att deltagarna är lika kompetenta att klara det på 
egen hand när de väl har fått hjälp med tillgång till lokal och böcker.29 
 
Jenny Englund och Edda Trautmann har i sin uppsats Personalläsecirklar på folkbibliotek – 
Ett forum för att utveckla litteraturpedagogiska förhållningssätt (2006)30 undersökt de interna 
läsecirklarnas betydelse för att stärka bibliotekspersonalens litteraturpedagogiska yrkesroll i 
förhållande till vuxna användare. De har valt att använda sig av intervjuer med observationer 
av personalläsecirklar som komplement. Studien är gjord utifrån följande teoretiska 
utgångspunkter inom pedagogik, för att sätta fokus på personalens lärande och utveckling; 
 

• Lärande i arbetslivet 
• Praxiskollektiv31 
• Cirkelpedagogik 
• Bibliotekspedagogik 

 
Resultatet av deras undersökning visar att personalläsecirkeln är ett viktigt verktyg för 
bibliotekarierna, både för att stärka dem i deras yrkesroll genom att utveckla 
litteraturpedagogiska förhållningssätt, samt som ett led i att stärka skönlitteraturens status på 
folkbiblioteket. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 Bäckljung, Nadja & Granlund, Ida 2011. Bibliotekariens roll i läsecirkeln. 
30 Englund, Jenny  & Trautmann, Edda 2006. Personalläsecirklar på folkbibliotek. 
31 ”Praxiskollektiv definieras som en grupp individer, vilka samlas kring ett gemensamt intresse, eller problem i 
önskan om att öka sin kunskap och kompetens inom detta område”, Ibid., s. 20 
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4. Bibliotekariers yrkesidentitet 
I detta kapitel beskriver vi de olika delar som är kopplade till bibliotekariers yrkesidentitet. Vi 
ger bland annat en bild av bibliotekarieutbildningens utveckling för att därefter belysa synen 
på bibliotekariers kunskap och kompetens.  
 

4.1. Bibliotekarieutbildningen 
Bibliotekarieyrket har en lång tradition. Till en början lärde sig personalen yrket direkt genom 
praktiskt arbete, bibliotekarieutbildningen har en betydligt kortare historia. Det var först 1926 
som en statlig utbildning för bibliotekarier startade i Sverige.32 Ett stort namn bakom denna 
utveckling är Valfrid Palmgren, som efter en studieresa vid amerikanska biblioteksskolor 
1911 lade fram en utredning i vilken hon poängterade betydelsen av utbildning av 
folkbibliotekarier.33 
 
Till en början bestod bibliotekarieutbildningen av kortare kurser som med åren förlängdes och 
så småningom blev årligen återkommande. År 1943 blev tidigare akademisk examen, eller 
motsvarande meriter, ett inträdeskrav. Frågan om utbildningens teoretiska och praktiska 
innehåll var tidigt ett diskussionsämne. Det fanns önskemål om teoretiska ämnen så som 
litteraturkunskap och bok- och bibliotekshistoria. Samtidigt ansågs mer praktiska ämnen som 
katalogisering och klassifikation också ha en viktig plats inom utbildningen. Då första kursen 
genomfördes 1926, var undervisningen trots allt mer praktiskt inriktad, och mest tid lades på 
folkbibliotekens organisation och arbetsmetoder. Skönlitteraturen fick cirka 20 procent av 
utbildningstiden, bok- och bibliotekshistoria fick sammanlagt 14 procent.34 
 
Efter andra världskriget tog den tekniska utvecklingen när det gällde lagring av information 
fart samtidigt som informationsmängden ökade. Detta ställde krav på större samarbete mellan 
biblioteken vilket ledde till att en sammanhållen utbildning kom att efterfrågas.35 De 
vetenskapliga biblioteken utbildade till en början sina egna anställda.36 Det fanns redan tidigt 
många oenigheter i hur biblioteksutbildningen skulle utformas.37 En del förespråkare menade 
att det inom folkbiblioteksarbetet fanns behov av särskild träning utifrån deras specifika 
arbetssätt samtidigt som andra menade att man borde ha en sammanhållen utbildning för 
samtliga bibliotekarier.38 
 
Hösten 1972 startade Bibliotekshögskolan i Borås (BHS) efter krav på en gemensam nationell 
utbildning. Då var det en tvåårig utbildning, för både folk- och forskningsbibliotekarier.39 
Förslaget var från början ett första år med gemensamma studier och andra året med specifik 
inriktning. Men efter ett politiskt beslut, som grundade sig i att man ville ha en mindre 
specialiserad utbildning, lades istället endast en fjärdedel av utbildningstiden på 

                                                 
32 Torstensson, Magnus 1991. Folkbibliotekarieyrket- Framväxt, utbildning, forskning, s. 94. 
33 Ibid., s. 107. 
34 Ibid., s. 107. 
35 Fredén, Nils 2008. Utbildningen. Ingår i Häggström, Britt Marie, Ridbäck, Irma & Schmidt, Anders (red). 
Bibliotekarie: 70 år av facklig kamp, s. 17. 
36 Ducander 1999, s. 25. 
37 Seldén & Sjölin 2003, s. 19. & Torstensson 1991, s. 112. 
38 Seldén & Sjölin 2003, s. 19-40.  
39 Ducander 1999, s. 25. 
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specialisering,40 antingen mot folk- och skolbibliotek eller mot forsknings- och 
företagsbibliotek.41 
 
1977 års högskolereform resulterade i att bibliotekarieutbildningen nu kom att tillhöra 
högskolesektorn och Bibliotekshögskolan i Borås, som tidigare var en självständig skola, blev 
nu en institution under Borås Högskola. Hösten 1981 startade en ny mer flexibel utbildning 
där studenterna tidigare fick möjlighet att välja inriktning, längre praktik och tydligare 
forskningsanknytning.42 1981 var hälften av utbildningen gemensam och hälften 
specialiserad, som tidigare önskats, och 1989 var det bara en fjärdedel som var gemensam för 
utbildningen. Från politiskt håll har ansatsen hela tiden varit att gå mot en mer sammanhållen 
gemensam utbildning. Detta kan jämföras med de interna utbildningsreformerna på 
Bibliotekshögskolan som i stället inneburit en tydligare uppdelning mellan de olika 
bibliotekarieinriktningarna.43 
 
Högskolereformen 1993 gav universitet och högskolor större frihet och de fick nu själva 
bestämma över utbildningsutbud. Detta resulterade i att utbildningen i Biblioteks- och 
informationsvetenskap strax därefter startade på ytterligare fyra utbildningsorter; Umeå 
(1993), Lund (1994), Uppsala (1995)44 och senare i Växjö (2003).45 Genom denna 
högskolereform blev nu bibliotekarieutbildningen en akademisk utbildning, då den tidigare 
yrkesexamen byttes mot magisterexamen. Möjlighet att utfärda denna examen fick 
Bibliotekshögskolan i Borås genom att de knöt utbildningen till Göteborgs Universitet och två 
år senare fick BHS själv möjlighet att utfärda magisterexamen i ämnet. Konsekvensen blev en 
sammanhållen utbildning som inte längre delades upp efter olika typer av bibliotek.46 
  
I juli 2007 trädde en ny högskolereform i kraft. Bakgrunden var den så kallade 
Bolognaprocessen, ett europeiskt samarbete som strävar efter ökad jämförbarhet och rörlighet. 
Utbildningen ges nu på tre nivåer, grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå med påföljande 
examina. I och med den nya reformen införde man också ett nytt poängsystem där ett läsår 
motsvarar 60 högskolepoäng, jämfört med de tidigare 40 högskolepoängen på ett år.47 
 
Samtliga utbildningar ska efter Bolognaprocessen delas in i grundnivå (kandidat), avancerad 
nivå (master) eller forskarnivå. Vad som eventuellt komplicerat situationen något är att man i 
Sverige har kvar den tidigare magisterexamen. Detta kan medföra förvirring då 
utexaminerade B & I-studenter alltså antingen kommer att ha en kandidat, magister- eller 
masterexamen. Biblioteksföreningen uttryckte också viss oro för att denna situation istället 
kommer att öka osäkerheten för studenter inför valet av utbildning.48.  
 
De olika utbildningsorterna har valt olika lösningar för utbildning inom Biblioteks- och 
informationsvetenskap. Under hösten 2007 startade fyra nya utbildningar i Borås, tre på 
grundnivå vilket ger en kandidatnivå med inriktningen Bibliotekarie (180p), 
                                                 
40 Seldén & Sjölin 2003, s. 43. 
41 Ducander 1999, s. 25. 
42 Ibid., s. 26f. 
43 Seldén & Sjölin 2003, s. 43ff. 
44 Ducander 1999, s. 35f. 
45 Johanssson, Linnea 2006. Utbildning och Yrkesliv. En kvalitativ studie av biblioteks- och 
informationsvetenskapsutbildningens relation till folkbibliotekarieyrket, s. 9. 
46 Ducander 1999, s. 35f. 
47 Zorn, Henriette. Bibliotekarie, informationsspecialist eller informationsarkitekt?  
Biblioteksbladet 2007:3, s. 6-7. 
48 Rudberg, Johannes. Hur påverkas vi av Bolognaprocessen? Biblioteksbladet 2006:4, s. 12. 
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Informationsspecialist (180p) eller Informationsarkitekt (180p), samt en utbildning på 
avancerad nivå som då ger en examen på mastersnivå i Biblioteks- & Informationsvetenskap 
(120p). Lund och Uppsala erbjuder endast utbildningar på mastersnivå. I Lund har man ett 
program på mastersnivå (120p) mot arkiv, bibliotek och museer och i Uppsala har man tre 
program (120p) med inriktning antingen mot arkiv, bibliotek eller museer. I Växjö hade man 
tidigare en utbildning på magisternivå men man har nu valt att endast erbjuda en utbildning på 
grundnivå med en kandidatexamen (180p) i biblioteks- och informationsvetenskap. I Umeå 
har man valt en helt annan lösning, här erbjuder man ett kandidatprogram (90p), vilket är 1,5 
år, och ett magisterprogram (60p) på 1 år i biblioteks- och informationsvetenskap.49 Man har 
alltså behållit magisternivån här, som enda utbildningsort i Sverige. 
 

4.2. Kunskap och kompetens 
Den snabba utvecklingen på det informationsteknologiska området har inneburit stora 
förändringar för bibliotekarieyrket, vilket inte bara påverkat arbetet utan även yrkesrollen. 
Biblioteken har tidigare traditionellt sett dominerat på informationsområdet, men detta har 
förändrats i och med det informations- och mediesamhälle vi lever i idag.50 Den 
informationsteknologiska utvecklingen har antingen setts som ett hot eller som en räddning 
och en välkommen statushöjare för bibliotekarieyrket.51 Det har funnits en rädsla för att 
datoriseringen skulle ta över mycket av bibliotekariers arbetsuppgifter och på så sätt komma 
att innebära en risk för bibliotekariers existens.52 Vid en konferens om bibliotekarieyrket 1989 
menade Harry Järv att bibliotekarierollen inte har förändrats så mycket genom historien även 
om  verktygen har förändrats och förbättrats.53 Denna utveckling kan samtidigt ses som en 
tillgång, ju större informationsflöde desto viktigare blir arbetet med att samla, organisera och 
tillgängliggöra information. Här behövs en stor kompetens och detta har inom 
biblioteksforskningen blivit ett viktigt område, liksom inom bibliotekarieutbildningen. Både 
utbildningen och yrkesområdet har breddats. 
 
Diskussionerna kring och försöken att definiera vad som kännetecknar 
bibliotekariekompetensen har varit många genom åren. Det råder stor osäkerhet och oenighet i 
hur man ska beskriva bibliotekariers kompetens.54 Kanske ligger svårigheterna just i att det är 
så många skiftande kompetensområden olika aktörer anser att en bibliotekarie bör ha.55  
 
I en artikel i Biblioteksbladet från 2009 tar Nicklas Lindberg, ordförande i 
Biblioteksföreningen, upp vikten av att kunna beskriva sitt yrkes kärnverksamhet för att på så 
sätt bättre kunna legitimera sin verksamhet. Problemet som folkbiblioteken kanske står inför 
är att det finns så många uppgifter som upplevs som centrala kompetenser. Universitets- och 
forskningsbiblioteken har en mycket tydligare målgrupp än vad folkbiblioteken har, vilka ska 
vara tillgängliga för alla. Dessutom menar Lindberg att bibliotekslagen är vag och ospecifik. 
Med utgångspunkt i detta försöker han i sin artikel teckna en bild av bibliotekens 
                                                 
49 Zorn 2007, s. 6-7. 
50 http://www.dik.se/sites/dik.se/files/attachments/rapport_bibliotekariens_yrkeskompetens_slutgiltig.pdf  
Se även Abbott, Andrew 1998. Professionalism and the future of librarianship. Library Trends. 
51 Widgren, Lillemor 1991. Att öppna eller gömma – Bibliotekariens dilemma? Ingår i Järv, Harry (red). 
Bibliotekarieyrket - Tradition och förändring, s. 98ff. 
52 Hagerlid, Jan 1991. Välkomsthälsning. Ingår i Järv, Harry (red). Bibliotekarieyrket - 
Tradition och förändring, s. 10. 
53 Järv, Harry 1991. Bibliotekarien är sig evigt lik. Ingår i Järv, Harry (red). Bibliotekarieyrket - Tradition och 
förändring, s. 28. 
54 Kåring Wagman 2008, s. 6. 
55 Falk & Litbo-Lindström 2000, s. 50. 
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kärnverksamhet. Tre ord lyfts då fram som övergripande och beskrivande av vad det är som 
utmärker bibliotekariens arbete och skiljer detta från andra yrken; samla, ordna och 
tillgängliggöra.56 Intressant är att även Ducander i sin magisteruppsats kunde urskilja detta 
område som allra viktigast inom de olika utbildningarna han studerat, alltså det område som 
kallas kunskapsorganisation.57 Samma slutsats finner vi i det uppdrag som DIK fick år 2000 
att formulera en definition av bibliotekariers kompetens: 
 

Grunden i bibliotekariens kompetens är förmågan att identifiera eller välja ut, 
samla, kvalitetsvärdera och strukturera medier och information på ett 
systematiskt sätt, så att materialet lätt kan återfinnas.58 

 
2011 utsåg DIK en grupp som fick i uppdrag att arbeta fram och identifiera några så kallade 
nyckelkompetenser för bibliotekarier idag och som man tror kommer behöva utvecklas i 
framtiden inom biblioteksorganisationen. De nyckelområden arbetsgruppen tog fram är: 
digitalisering, läsandets förändrade villkor, utvecklingen av vetenskaplig kommunikation, 
deltagarkultur, pedagogisk verksamhet, marknadsföring och (specifika) akademiska 
kompetenser. När det gäller läsandet talar de, förutom om de olika prioriterade målgrupperna, 
om ett idag alltmer vidgat och omtalat textbegrepp. Det innebär då en ny typ av läskunnighet 
vilken även omfattar många olika samt nya sorters medier. Enligt arbetsgruppen behöver 
bibliotekarier mer kunskap om och inblick i hur olika medier används och fungerar.59 Vi ser 
alltså att det talas mer om själva ramen för olika sorters medier och prioritering av olika 
grupper än om grunden för litteraturförmedling. 
 
I Falk och Litbo-Lindströms uppsats kan man se att majoriteten av de bibliotekarier de 
intervjuat, utöver utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap, har akademiska 
studier i humanistiska ämnen, framför allt i språk och litteraturvetenskap. De flesta av dem 
tycker att de haft användning för studierna i sitt arbete och de har även upplevts som en fördel 
vid själva arbetssökandet.60 Social kompetens och personliga egenskaper tas ofta upp som 
något väldigt centralt. I sin uppsats ser Falk och Litbo-Lindströms att arbetsgivarna till 
exempel efterfrågar god samarbetsförmåga, flexibilitet, social kompetens och förmågan att 
arbeta självständigt samt att vara serviceinriktad.61 Ask och Johansson nämner också i sin 
uppsats att man vid nyanställning verkar trycka mer på just personliga egenskaper än på 
specifik kunskap förvärvad genom utbildning.62 De har i sin undersökning lyft ut fyra centrala 
teman på vad som anses vara viktiga kompetenser: informationssökning, social kompetens, 
litteraturkännedom och allmänbildning, av vilka den sociala kompetensen är en egenskap som 
flitigt omnämns av deras informanter.63 Kappelin Rääf och Lundgren tycker sig i sin 
undersökning se att de personliga egenskaperna anses minst lika viktiga som den så kallade 
formella kunskapen.64  
 
Falk och Litbo-Lindström poängterar att skillnaden på den tidigare yrkesutbildningen som var 
av mer praktisk natur och den akademiska utbildningen i biblioteks- och 
informationsvetenskap anses vara ganska stor. Nyutbildade bibliotekarier möts ofta av 

                                                 
56 Lindberg, Niclas 2009. Kärnan i folkbibliotekens verksamhet, Biblioteksbladet 2009:1, s. 5f. 
57 Ducander 1999, s. 114. 
58 Eskelin, Carina 2002. Bibliotekariens kompetens – en svårbestämd art?, DIK-forum 17/02, s. 20. 
59 http://www.dik.se/sites/dik.se/files/attachments/rapport_bibliotekariens_yrkeskompetens_slutgiltig.pdf 
60 Falk & Litbo-Lindström 2000, s. 36ff. 
61 Ibid., s. 23, 52. 
62 Ask & Johansson 2008, s. 52f. 
63 Ibid., 2008, s. 41. 
64 Kappelin Rääf & Lundgren 2004, s. 59. 
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reaktioner på avsaknaden av praktik när de möter kollegor med den äldre utbildningen. 
Samtidigt uppskattas ofta deras kunskaper inom informationsteknologi.65 Även om de 
nyutbildade informanterna i Ask och Johanssons uppsats upplever att deras kunskap är 
efterfrågad i yrkeslivet nämner de själva att de i utbildningen saknar både praktik och praktisk 
träning i litteraturförmedling.66 Falk och Litbo-Lindström visar också genom sina intervjuer 
att man som nyutbildad bibliotekarie ofta efterfrågar praktiska erfarenheter liksom ämnen som 
pedagogik, datorkunskap och litteraturkunskap.67 
 
Vikten av en bred litteraturkännedom betonas i Ask och Johanssons uppsats men det råder 
däremot en delad mening om den litteraturvetenskapliga utbildningens betydelse. Många 
anser att man klarar sig utan den och att de inte heller haft någon användning av sina tidigare 
litteraturvetenskapliga studier i arbetet på folkbibliotek. Samtidigt värdesätter de 
litteraturkännedomen väldigt högt och oroar sig för att litteraturkunskapen kommer att få stå 
tillbaka.68 När det gäller litteraturkunskap kan man i deras uppsats urskilja en önskan från 
biblioteksorganisationens håll om en mer allmän och bred kunskap snarare än studier i 
litteraturvetenskap. Likaså är allmänbildning ofta mer eftertraktat än specialistkunskaper.69 
Det efterfrågas pedagogisk och praktiskt kunskap i utbildningen, för att kunna arbeta med 
litteraturförmedling. En informant med den äldre yrkesutbildningen berättar om hur det var 
tidigare då denna upplevde det som om man skulle leda låntagarna till rätt läsning och tala om 
för dem vad som var bra litteratur. 70 
 
I och med förändringen av utbildningen inom biblioteks- och informationsvetenskap har 
bibliotekarien i allt högre grad gått från specialist till generalist för att klara av de snabba 
förändringar som skett i samhället.71 Enligt Abbott är det just generalistkompetensen som kan 
komma att leda till yrkets överlevnad eftersom denna ger bibliotekarierna den flexibilitet som 
gör dem lämpade att klara olika snabba förändringar i samhället och på arbetsmarknaden. 
Samtidigt kan detta till viss del förklara en osäkerhet i yrkesidentiteten.72 Även Ducander tar 
upp detta tema i sin uppsats, att bibliotekarier utbildas till generalister, vilket ger en större 
grad av förändringsbenägenhet. Men häri ligger kanske också svårigheterna att beskriva en 
enhetlig bibliotekarieidentitet.73 Den arbetsgrupp inom DIK från 2011 som vi nämner ovan i 
samband med bibliotekariers nyckelkompetenser skriver att specialistkompetensen 
förmodligen kommer att efterfrågas på större folkbibliotek och högskolebibliotek och att det 
på arbetsmarknaden kan löna sig att som student tidigt i utbildningen försöka finna en 
inriktning och en tydlig profil.74 Att ha en specialistkompetens anses även viktigt för att som 
yrkesgrupp uppnå monopol på sin kunskap.75 
 
En av orsakerna till den något otydliga yrkesidentitet som bibliotekarier tycks ha kan vara att 
yrket så starkt är förknippat med själva byggnaden de arbetar i. Istället för att kopplas till en 
uppgift blir man alltså som bibliotekarie snarare betraktad som någon som arbetar på ett 

                                                 
65 Falk & Litbo-Lindström 2000, s. 38. 
66 Ask & Johansson 2008, s. 55, 68. 
67 Falk & Litbo-Lindström 2000, s. 39. 
68 Ask & Johansson 2008, s. 40ff, 55. 
69 Ibid., 2008, s 69f 
70 Ibid., 2008, s. 39. 
71 Falk & Litbo-Lindström 2000, s. 8. 
72 Abbott, 1998. s. 442f 
73 Ducander 1999, s. 116. 
74 http://www.dik.se/sites/dik.se/files/attachments/rapport_bibliotekariens_yrkeskompetens_slutgiltig.pdf  
75 Falk & Litbo-Lindström 2000, s. 17. 
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bibliotek.76 I sin uppsats skriver Olofsson Liljedahl och Tagesson att man i DIK:s broschyrer 
som ska presentera och marknadsföra bibliotekarieyrket anmärkningsvärt nog lägger mer 
fokus just på det fysiska biblioteket som institution än på bibliotekarierna. Detta gör de trots 
att fackförbundet säger sig vilja vidga bilden av bibliotekarien.77 I sitt analysmaterial kan de 
inte urskilja en enhetlig bild av bibliotekarieyrket, de ser snarare två olika attityder. En där 
man talar om tradition och kultur och en där man talar om information och 
informationsteknologi ur vilka de ser två skilda yrkesidentiteter framträda. Den traditionella 
yrkesidentiteten är kopplad till den offentliga sektorn, framför allt på kommunal nivå, och det 
fysiska biblioteket medan den mer framtidsorienterade ofta återfinns i den privata sektorn. I 
den förstnämnda talar man oftare om personliga egenskaper som ”nyfikenhet” och 
”servicekänsla” än om kompetenser inom strukturering och informationshantering som 
snarare representerar den framtidsorienterade bibliotekarieidentiteten.78 Det är adekvat att tala 
om två helt olika yrkesidentiteter eftersom dessa ter sig så pass olika och ”ger uttryck för 
olika kunskaper, normer och värderingar som skapats inom yrkeskategorin”.79 Olofsson 
Liljedahl och Tagesson menar att det traditionella arbetet handlar om kultur och 
litteraturförmedling och det framtidsorienterade arbetet är det som öppnar upp för nya 
arbetsmarknader inom det informationsteknologiska området.80 
 
I Lars Seldén och Mats Sjölins artikel om kunskap, kompetens och utbildning, diskuteras två 
olika perspektiv på bibliotekarieutbildning som framgår i diskussionen om vilka kompetenser 
och kunskaper denna bör förmedla. Varken Specialgruppens skrivelse eller Översynsgruppens 
slutrapport har direkt legat till grund för de reformer som sedan gjorts, men i båda texterna 
speglas de två sidor som är signifikanta för denna diskussion. Specialgruppens text trycker på 
vikten av specialisering och de menar att det saknades en adekvat utbildning för folk- och 
skolbibliotekarier. I och med att utbildningen sker gemensamt, både inför arbete vid folk- och 
skolbibliotek liksom forsknings- och specialbibliotek vill man inom utbildningen täcka in så 
mycket som möjligt. Det ges därför inte riktigt någon bra utbildning för någon, speciellt inte 
för arbetet inom folkbiblioteken menade man.81 I slutrapporten från 1991 talar man däremot 
om bibliotekarier som en enhetlig grupp och man förespråkar också en gemensam 
utbildning.82 Båda texterna skriver att kunskaper inom litteratur är av stor vikt, även om man i 
texten från 1991 kan utskilja en större vikt av vetenskaplighet då man talar om litteraturen.83 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
76 Kåring Wagman 2008, s. 7. 
77 Olofsson Liljedahl & Tagesson 2006, s. 57f. 
78 Ibid., 2006, s. 52ff. 
79 Ibid., 2006, s. 50. 
80 Ibid., 2006, s. 33, 52. 
81 Seldén & Sjölin 2003, s. 25-26. 
82 Ibid., s. 28f. 
83 Ibid., s. 32. 
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5. Litteraturförmedlande arbete 
I detta kapitel behandlar vi det litteraturförmedlande arbetet med fokus på 
litteraturförmedlande kompetens och läsecirkelsverksamhet. I det sista avsnittet går vi 
specifikt in på läsecirkelsverksamhet i bibliotekens regi. 
 

5.1. Litteraturförmedlande kompetens 
Diskussionen kring bibliotekariernas litteraturkunskap är ofta fokuserad på just avsaknaden av 
litteraturvetenskap inom bibliotekarieutbildningen. Kunskap i litteratur och litteraturhistoria 
ger naturligtvis en bra grund att stå på, men Annina Rabe, journalist och litteraturkritiker, 
efterlyser istället utbildning i litteraturförmedling. Det kan tyckas att det är detta som är det 
essentiella för att på ett professionellt sätt kunna föra ut den kunskap om litteratur som många 
bibliotekarier besitter. Rabe menar att man i biblioteksvärlden alldeles för lätt följer trender, 
och därmed blir något enkelspårig. Vi ser till exempel idag effekterna av den ”IT-frälsning”, 
menar Rabe, som drog över branschen, då en del gick så långt som att hävda att biblioteket 
spelat ut sin roll som litteraturförmedlare. Detta motsätter sig Rabe som menar att det 
fortfarande borde vara bibliotekens huvuduppgift att fungera som en plats för litterära samtal, 
och att hjälpa läsaren hitta rätt i det stora havet av skönlitteratur. Något som inte är helt enkelt 
om rätt verktyg saknas, som kunskaper i litteraturförmedling.84 Lena Kjersén Edman, 
litteraturvetare och bibliotekarie, är inne på samma spår när hon skriver att ”[d]et räcker inte 
med att ha läst litteraturvetenskap på universitetet – även om det är en utmärkt grund – för att 
bli en kunnig och hängiven förmedlare av skönlitteratur.”85 
 
Det finns olika projekt som strävar efter att stärka bibliotekspersonalens kompetens i 
skönlitterärt arbete, bland annat i litteratursamtal för vuxna. Som exempel kan här nämnas 
NÄFS (Nätverket för skönlitteratur på biblioteken), som startade 2006 med syftet att stärka 
just skönlitteraturens ställning på folkbiblioteken, eftersom denna del av verksamheten ansågs 
ha hamnat i skymundan för den informationsteknologiska utvecklingen.86 Ett annat projekt är 
MUSA (Metodutveckling i skönlitterärt arbete), som är en vidareutbildning för verksamma 
bibliotekarier. Kurserna inom MUSA har hållits mellan åren 2005 och 2008, där 
tyngdpunkten har legat på förmedling av skönlitteratur för att därigenom inspirera till 
läsning.87 Ett initiativ togs även vid Lunds Universitet 2011, till den fristående kursen 
Litteraturförmedling i teori och praktik om 7,5 högskolepoäng. Denna riktar sig bland annat 
till yrkesverksamma bibliotekarier.88  
 
Inom ramen för biblioteks- och informationsvetenskap har det under en längre tid inte 
erbjudits någon kurs i att hålla samtal kring litteratur. Detta kan vara en del av en ökad 
fokusering på informationsförmedling inom utbildningen. För att bibliotekspersonal ska 
kunna lära sig behärska litteraturförmedlingens konst, och känna att de har kunskapen som 
krävs för att kunna föra en givande diskussion kring litteratur, finns det säkert ett stort behov 
av projekt såsom NÄFS och MUSA. Men vi har samtidigt kunnat se en viss förändring även i 

                                                 
84 Rabe 2008, s. 28-30. 
85 Kjersén Hedman, Lena 2000. Björnarna Puh och Ranelid – Om skönlitteratur på bibliotekarieutbildningarna. 
Ingår i Den sköna skönlitteraturen, s. 73  
86 http://www.nafs.nu/ 
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utbildningen. 2009 erbjöd Bibliotekshögskolan i Borås en kurs i Litteraturförmedling om 15 
högskolepoäng,89 vilket kan ses som ett tecken på ett större intresse inom området.  
 
Att erbjuda bibliotekspersonalen möjlighet att, som en del i sitt arbete, engagera sig i 
personalläsecirklar kan fungera som fortbildning i syfte att stärka personalen i kontakten med 
användaren och i rollen som litteraturförmedlare.90 Det kan räcka långt att kunna hänvisa till 
vad en kollega har läst, och återge dennes referat och omdöme om en text.91 Att få ta del av 
andras förhållningssätt och tankar kring en text kan i sin tur ge större insikt i hur presumtiva 
läsare kan uppfatta boken.92 
 

5.2. Läsecirklar 
”Det enda som behövs för att starta en läsecirkel är en bok och en vän”93 skriver Immi 
Lundin. Vi ser också läsandet i sig som essentiellt. Då vi inte har någon förutsättning att 
uppleva allt på egen hand, blir det desto viktigare för oss att ta del av sådant som andra har 
upplevt, för att på så sätt skapa en bättre förståelse för vår omvärld. Det är genom olika 
former av berättande som vi får möjlighet att ta del av olika världar, erfarenheter och tankar. 
Samtidigt tolkar vi de texter vi läser utifrån vår egen föreställningsvärd och våra tidigare 
erfarenheter. 
 
Alsheimer, lärare i rättsvetenskap vid Lunds Universitet, påpekar vikten av skönlitterär 
läsning som en del av den personliga bildningsprocessen. Han menar att skönlitteraturen 
bidrar till förståelse och djupare reflektion som behövs för att kunna ta till sig fakta på ett 
tillfredsställande sätt. Läsaren bygger upp den personliga associationsväv som är nödvändig 
för att kunna sätta in fakta i ett sammanhang, och utifrån egna erfarenheter och värderingar 
skapa sig en egen uppfattning.94 Genom läsningen blir alltså omvärlden mer begriplig och 
hanterbar, en känsla av sammanhang som enligt Alsheimer leder till ökad trygghet.95 Lundin 
och Aronsson påpekar att denna process blir väsentligt kraftfullare när läsupplevelsen 
diskuteras med andra. Eftersom läsaren tolkar boken utifrån den egna förförståelsen, 
ifrågasätter man sällan sin egen tolkning96. Det är i diskussionen med andra läsare som denna 
tolkning utmanas på allvar, och nya insikter tar form. 
 
Det kan finnas många orsaker till varför man vill delta i en läsecirkel. Det blir en möjlighet att 
läsa böcker som man kanske inte hade valt annars, man blir pressad till att faktiskt komma 
loss med läsningen och många upplever att läsupplevelsen vidgas genom diskussionen med 
övriga deltagare. Detta i kombination med att regelbundet få träffa andra för en eftermiddag 
med berikande samtal, är enligt en deltagare ”ett sant folkhälsoarbete”.97  
 
Läsecirklar kan drivas väldigt olika. Deltagarna behöver inte ens mötas personligen. 
Diskussionen kan lika gärna ske över internet eller som brevväxling. En del läsecirklar är 
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oerhört strukturerade med lässcheman och diskussionspunkter, medan andra ser en möjlighet 
till ett avslappnat samtal kring en läsupplevelse tillsammans med goda vänner. 98 Läsecirkeln 
betraktas ofta i första hand som en social företeelse, en ursäkt för folk att umgås, och därmed 
något som inte hör hemma i den professionella verksamheten efter flera års akademiska 
studier. Hartley bestrider däremot bestämt åsikten att det enbart skulle röra sig om sociala 
grupper som behöver en ursäkt för att träffas. Hon anser att det ofta är väldigt hög klass på 
samtalen; ”I have to conclude that ’middlebrow’ is not a helpful label to describe this 
reading”.99 I flera fall försöker medlemmarna styra träffarna bort från att vara sociala 
sammankomster, genom att till exempel sätta upp regler för tillåtna diskussionsämnen.100 

 

5.2.1. Läsecirklar på bibliotek 
Anna Carin Karlsson och Anneli Petterssons uppsats som tar upp skillnader och likheter 
mellan läsecirklar som hålls i bibliotekets regi och privata cirklar visar att det oftast saknas en 
uttalad ledare i de privata cirklarna. Detta kan göra att de blir något mer ostrukturerade och 
drar ut mer på tiden.101 Samtidigt så kan denna sociala samvaro vara en anledning till att vissa 
deltagare föredrar det privata alternativet, medan andra uppskattar när träffarna har en 
tydligare struktur där en ledare styr upp samtalet för att hålla fokus på den bok de är där för att 
diskutera.102 
 
Även om läsecirkeln sker i privat regi, så hindrar inte detta att man utvecklar ett samarbete 
med det lokala biblioteket. Där kan gruppen få hjälp med sådant som att samla ihop 
tillräckligt många exemplar av den bok som ska läsas, och få tips om litteratur som lämpar sig 
för att diskutera i grupp. Professionell uppbackning av detta slag kan underlätta arbetet 
väsentligt.103 
 
Läsecirkelsverksamhet som riktar sig mot vuxna har under lång tid ansetts som mycket 
tidskrävande.104 Samtidigt tycker vi oss idag se förändringar på detta område och ett växande 
intresse från folkbibliotekens håll. Immi Lundin gav 2004 ut en liten skrift till läsecirklarnas 
försvar, Cirkelbevis. Lundin är egentligen inte alls orolig för läsecirklarnas existens, men 
menar att de borde ha en mycket mer självklar plats på biblioteken än vad de har idag. Den 
stora majoriteten läsecirklar hålls i privat regi, och hon menar att biblioteken är sena med att 
dra nytta av denna trend. Förutom att starta cirklar i bibliotekens regi finns möjligheten att 
skapa ett samarbete med de privata cirklar som redan finns. Detta kan ses som ett något 
mindre resurskrävande alternativ om verksamheten anses vara tidskrävande. Bibliotekariernas 
tidsbrist är ett ämne som Lundin ofta återkommer till. Hon menar att begränsade öppettider 
och för lite personal hotar den genuina kontakt med läsaren som hon anser vara en naturlig del 
av arbetet. I en allt mer stressad miljö uppskattas den självgående besökaren, vilket i sig är en 
motsättning till nära möten och djupa samtal.105 Även Maria Ehrenberg, dåvarande 
bibliotekschef i Östra Göinge, tror att en anledning till att biblioteken inte alltid satsar så 
mycket på programverksamhet i form av till exempel läsfrämjande verksamhet, kan vara att 
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personalen upplever att det tar tid och kraft från ”den riktiga verksamheten”.106 Men som 
Hartley visar, så vittnar många om att de genom läsecirkeln får en legitim orsak till att lägga 
tid på läsning.107 Just detta, att förmå folk att frigöra lästid, borde ligga i bibliotekets intresse. 
 
Både Ehrenberg och Lundin har svårt att se det orimliga i att lägga tid och resurser på 
läsecirklar och annan programverksamhet. Lundin anser att läsecirkelsverksamhet är flexibelt, 
med stora utvecklingsmöjligheter som inte behöver kräva särskilt stora resurser. Dessutom 
kan det vara ett utmärkt sätt att profilera sig som ett läsfrämjande bibliotek som satsar på det 
skönlitterära arbetet, nu när biblioteksverksamheten kan ha allt svårare att hävda sig i det 
växande medieutbudet. Detta är en profilering som Lundin på många sätt ser som naturlig, då 
litteratur och läsning används som utgångspunkt för att samlas kring mänskliga 
erfarenheter.108 Det kan även underlätta om man tänker igenom var man anser att resurserna 
behövs. Det kan innebära att man som bibliotekarie väljer mellan att delta i själva träffarna, 
eller att lägga arbetstiden på att införskaffa litteratur till varje träff istället för att låta 
medlemmarna ombesörja detta på egen hand.109 Ehrenberg lyfter fram personalens kompetens 
i sin argumentation, och menar att egenproducerade program är det bästa sättet att ”lyfta fram 
den kompetens och förmedlarkraft som bibliotekspersonal besitter.110 
 
En av de stora fördelarna med att erbjuda läsecirklar i bibliotekets regi, är möjligheten att dra 
nytta av den fackkunskap, inom till exempel litteraturvetenskap och pedagogik, som kan 
finnas hos personalen. Lundin menar inte att bibliotekarien ska inta en slags förmyndarroll, 
eller på något sätt göra verksamheten ”finare”, utan snarare att finna vägar in i texten och på 
så sätt göra den lättare att diskutera.111 Hon poängterar även vikten av att inte tänka för snävt 
vid valet av bok. Även om det kan vara lockande att försöka lyfta fram de smalare titlarna, 
som den litteraturvetenskapligt intresserade kan tycka har otroligt mycket att erbjuda, så 
menar Lundin att det inte är med dessa titlar som allmänheten lockas till läsning. Om vi inte 
är mer öppna för olika sorters litteratur, så riskerar vi att missa en öppen diskussion kring just 
kvalitetsbegreppet och möjligheten att göra gränserna mellan högt och lågt mindre 
dramatisk.112 Barbara Hoffert uttrycker detta väldigt träffande:”Just because it’s literary 
doesn’t mean it’s discussable, and just because it’s popular and heavily plotted doesn’t mean 
it’s not”.113 I Karlsson och Petterssons uppsats, som tidigare nämnts, så visade det sig att valet 
av litteratur var förvånansvärt likartat. Precis som i de privata cirklarna så faller valet ofta på 
en aktuell roman eller ett författarskap som ligger i tiden.114 Detta stämmer väl överens med 
den slutsatsen Linda Henriksson kom fram till i sin uppsats angående bibliotekariers läsvanor. 
Deras litterära smak skiljer sig inte från den övriga bildade medelklassen, det är en myt att 
bibliotekariers litterära smak av princip på något sätt skulle vara ”finare” eller smalare än den 
genomsnittlige läsaren.115 
 
En läsecirkel i bibliotekets regi, till skillnad från de privata träffarna, innebär att man som 
deltagare inte behöver lägga tid och energi på alla praktiska bestyr som annars kan medföra 

                                                 
106 Ehrenberg 2007, s. 9. 
107 Hartley 2002, s. 125f. 
108 Lundin 2004, s. 107. 
109 Ibid., s. 23-37. 
110 Ehrenberg 2007, s. 15. 
111 Lundin 2004, s. 32. 
112 Ibid., s. 69. 
113 Hoffert, Barabara 2006. The book club exploded, s. 37. 
114 Karlsson & Pettersson 2007, s. 55. 
115 Henriksson 2005, s. 57. 



21 

stress och oro.116 En nackdel kan vara att biblioteket sällan kan garantera läsecirkelns 
bestående mer än en termin åt gången, beroende på faktorer som anslagen budget och tillgång 
till personal. Det är något som kan hindra att man i gruppen uppnår den förtrolighet som kan 
infinna sig i en grupp som varit stabil under lång tid. 
 
 
6. Teoretiska utgångspunkter 
Som teoretisk utgångspunkt har vi valt att använda oss av Andrew Abbotts professionsteori 
och Jofrid Karner Smidts studier kring litteraturförmedling. 
 
Professionsteorier ligger nära till hands för att studera yrkesidentiteter. Vi har valt att använda 
oss av Abbotts teorier på grund av att dessa är väl etablerade inom den biblioteks- och 
informationsvetenskapliga forskningen. Han har bland annat studerat 
informationsvetenskapliga yrken, däribland bibliotekarieyrket, ur ett professionsteoretiskt 
perspektiv. Vi kommer att stödja oss på Abbotts professionsteori när vi ser närmare på 
bibliotekariernas professionella identifiering för att i sin tur kunna se hur denna, om så är 
fallet, påverkar deras syn på det litteraturförmedlande arbetet.  

 
Vi använder oss av Karner Smidts teorier kring litteraturförmedlande arbete och hennes 
beskrivning av de olika förmedlarroller bibliotekarien kan anta i detta arbete. Detta finner vi 
nödvändigt för att kunna koppla samman Abbotts professionsteori med den undersökning vi 
genomför. Karner Smidt ger oss verktygen för att kunna diskutera bibliotekariernas syn på det 
litteraturförmedlande arbetet utifrån en professionell identifiering.  
 

6.1. Professionsteori 
Andrew Abbott är verksam inom vad som brukar kallas den nyare professionsforskningen. Vi 
använder oss här av delar av hans avhandling The System of Professions (1988). Han 
diskuterar även bibliotekarieyrket mer specifikt i en artikel i tidskriften Library Trends, med 
titeln ”Professionalism and the Future of Librarianship” (1998). I sin avhandling väljer 
Abbott, till skillnad från tidigare professionsteoretiker, att studera professioner ur ett 
helhetsperspektiv där yrkesgrupper står i relation till varandra och ses som delar av ett större 
system. 
 
Den traditionella professionsforskningen har sitt ursprung inom sociologin. Yrkesgrupper 
studerades isolerade från varandra, och utifrån vissa fasta kriterier strävade man efter att 
urskilja professioner från andra yrkesgrupper som inte uppnått professionsstatus.117 Ett vanligt 
sätt att definiera professioner var att beskriva dem som en organiserad grupp experter med en 
mycket specifik form av kunskap, endast förbehållen de invigda. För att uppnå denna kunskap 
fanns väl utarbetade system för utbildning, inträde genom examinering eller licensiering och 
vissa fastställda etiska normer. Med utgångspunkt i dessa kriterier gjorde man skillnad på så 
kallade äkta professioner och semiprofessioner. Utmärkande för semiprofessioner var att det 
vanligen rörde sig om byråkratiska yrken där kunskapsbasen inte är lika exkluderande som 
inom mer slutna professioner, så som juridik och medicin. Exempel på semiprofessioner som 
ofta nämns är socionomer, lärare, bibliotekarier och sjuksköterskor.118 
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De kriterier som ställts upp för ett yrkes strävan efter professionalisering är, enligt Abbott, 
långt ifrån en garanti i ett ständigt föränderligt samhälle där ny kunskap förändrar arbetets 
natur, där andra yrken tar sig in på samma marknad och där vitala delar inom yrket därför 
tvingas att organiseras på nya sätt.119 Abbotts definition av begreppet profession är alltså 
något vidare än den vi tidigare sett: 
 

[P]rofessions are somewhat exclusive groups of individuals applying 
somewhat abstract knowledge to particular cases.120 

 
En yrkesgrupp som strävar efter att uppnå professionell status försöker få ensamrätt på sin 
kunskap och på sitt yrkesutövande. Genom att monopolisera sin verksamhet kan man lättare 
stänga ute andra yrkesgrupper.121 Ett centralt fenomen när det gäller professionellt arbete är 
länken mellan professioner och deras faktiska arbete, en länk som Abbott kallar för 
jurisdiktion.122 Jurisdiktion innebär yrkesgruppers rätt till kontroll och tolkningsföreträde över 
sitt eget kunskapsområde, liksom rätten att exkludera andra grupper.123 
 
Abbott betraktar alltså inte professionell kunskap separat från dess tillämpning, eftersom han 
menar att tillämpningen av kunskapen är själva syftet.

124 Akademisk kunskap är underlag för 
praktisk problemlösning och att lösa olika sorters problem är en professions grundläggande 
uppgift, vilket kräver en varierad grad av expertis.125 Men den akademiska kunskapen utgör 
inte bara grunden för jurisdiktionellt anspråk då den genom att ta sig an problemen kan skapa 
nya sätt att lösa dessa på och därigenom leda yrkespraktiken framåt. Den har dessutom ett 
viktigt symboliskt värde. En teoretisk utbildning behöver inte nödvändigtvis alltid vara 
relevant för det praktiska arbetet, utan kan i sig fungera som ett legitimerande och på så sätt 
ge yrket professionell status.126 
 
Det pågår en ständig kamp inom professionssystemet mellan olika gruppers 
tolkningsföreträden och jurisdiktionella anspråk.127 Förändringar inom professionssystemet 
kan antingen bero på externa eller interna faktorer och kan påverka flera närliggande 
yrkesområden.128 Dessa förändringar behöver i sig inte vara fel, de kan tvärtom vara positiva 
för den professionella utvecklingen, genom att yrkesgrupper på så sätt utsätts för olika 
prövningar vilket triggar till utveckling.129 För att stärka och värna sin jurisdiktion görs ibland 
försök att utöka det egna verksamhetsområdet eller att göra anspråk på närliggande områden. 
Problemet är att detta ibland har motsatt effekt och kan resultera i att jurisdiktionen snarare 
försvagas än stärks. Ju mer en jurisdiktion vidgas ju mer abstrakt blir den, vilket kan göra det 
allt svårare att definiera yrkets kärna.130 För att försöka uppnå en lagom balans av abstraktion 
talar Abbott om amalgamation (sammanslagning) eller division (delning). Vid en 
sammanslagning strävar man efter att utvidga sitt verksamhetsområde genom att ta till sig 
kunskaper från närliggande yrkesgrupper och med en delning avses snarare en förändring som 
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sker inom en profession, som därför sällan syns utåt. Delning innebär alltså snarare en 
specialisering och handlar mer om en strävan efter att öka sin status genom att snäva av sitt 
område.131 
 
När Abbott talar om informationsprofessionen delar han in denna i två grupper. De vars arbete 
berör kvalitativ information, så som bibliotekarier och journalister och de vars arbete berör 
kvantitativ information, som systemanalytiker och statistiker. Inom det kvalitativa 
verksamhetsområdet var bibliotekarieyrket länge det dominerande.132 Men i och med de stora 
förändringar som skedde i takt med att digitaliseringen och informationsteknologin 
utvecklades vidgades verksamhetsområdet, vilket förändrade arbetsmarknaden.133 
Anledningen till att så många yrkesgrupper söker mark på det informationsvetenskapliga 
området är för att det inte finns en grupp som ensamt kan göra anspråk på denna 
jurisdiktion.134  
 
Enligt Abbott håller det delvis på att ske en så kallad sammanslagning inom det 
informationsvetenskapliga området där olika delar inom biblioteksarbete, dataprogrammering, 
databehandling och andra närliggande professioner närmar sig varandra.135 Inom 
bibliotekarieyrket har det skett en viss förskjutning av fokus, från biblioteksvetenskap till 
informationsvetenskap då man har försökt bredda sitt verksamhetsområde genom att göra 
anspråk på närliggande yrkens verksamhet.136  
 
I sin artikel om bibliotekarieyrket tar Abbott upp förändringar som påverkar det professionella 
arbetet på ett avgörande sätt. Stora sociala och kulturella krafter kan beröra arbetet inom hela 
yrkesområden. En sådan utveckling kan resultera i att en del yrken helt försvinner medan nya 
tillkommer. Inom bibliotekarieyrket är den teknologiska utvecklingen ett mycket tydligt 
exempel, vilken har inneburit att en del moment inom arbetet blivit enklare att utföra. Det har 
till exempel förenklat arbetet med ämnesordsindexering. Andra arbetsuppgifter har helt 
ersatts, vilket vi kan se i och med delningen av elektroniska katalogposter. Sådana 
förändringar kan då bjuda in nya konkurrerande yrkesgrupper, vilket kan påverka flera 
närliggande professioner.137 
 
Det har funnits ett flertal hotbilder i skuggan av den teknologiska utvecklingen. När 
mikrofilmen kom trodde man till exempel att bibliotekarier skulle bli överflödiga, men så blev 
inte fallet, menar Abbott. Om historien följer samma mönster kommer detta inte heller att 
hända framöver. Man kommer alltid att vara i behov av experthjälp för att samla, organisera 
och återvinna information även om det kan komma att se väldigt annorlunda ut.138 
 
Enligt Abbott räknas bibliotekarieyrkets jurisdiktion som förhållandevis svag eftersom yrket 
relateras till en institution, nämligen biblioteket, vilket försvårar synliggörandet av 
professionen.139 Bibliotekarier står inför en mängd val och en ganska osäker framtid med nya 
externa konkurrenter, delvis på grund av att verksamheten är så mångsidig. Enligt honom är 
det en tillgång för bibliotekarier att besitta generalistkompetens. Samtidigt som det kan leda 
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till en viss osäkerhet i yrkesidentiteten, kan det göra dem mycket bättre lämpade att hänga 
med i snabba förändringar.140 
 

6.2. Litteraturförmedling på bibliotek 
Jofrid Karner Smidts forskning resulterade 2002 i avhandlingen Mellom elite og publikum – 
Litterær smak og litteratur formidling blant bibliotekarer i norske folkebibliotek. I denna 
avhandling studerar Karner Smidt en grupp norska bibliotekariers förhållningssätt till 
skönlitteratur och läsning, för att vidare undersöka hur dessa förhållningssätt avspeglar sig i 
deras arbete med inköp och förmedling av skönlitteratur. Karner Smidt drar slutsatsen att 
bibliotekarien befinner sig i en position mellan den litterära eliten och allmänheten. 
Bibliotekarien är inte den som ger ut eller recenserar litteraturen, men till skillnad från den 
stora delen av allmänheten, så har man ett professionellt förhållningssätt till litteratur och en 
möjlighet att påverka vad användarna läser.141 Karner Smidts studier visar vidare att även 
bibliotekariernas litterära preferenser befinner sig någonstans mellan högt och lågt, och att de 
har en stor bredd i sin läsning. De som deltagit i studien tycker det är viktigt att boken är 
tankeväckande, men de läser främst för nöjes skull. Positioneringen i litterär smak är inte 
enbart Karner Smidts objektiva uppfattning, utan flera av informanterna bedömer att deras 
litterära preferenser ligger något högre än den genomsnittlige låntagarens. Men de är 
samtidigt noga med att framhålla att detta inte betyder att deras smak är ”bättre” på något sätt. 
 
Gemensamt för de bibliotekarier som ingår i Karner Smidts studie är deras uppfattning att den 
genomsnittlige låntagaren som ber om vägledning främst vill ha populärlitteratur. Detta menar 
hon kan bero på att de låntagare som är intresserade av kvalitetslitteratur är mer insatta och 
vet vad de ska ha, de har exakt titel och författarnamn, och hittar oftast böckerna på egen 
hand. Alltså är det inte de som ber om hjälp.142 Karner Smidt lyfter i sin undersökning fram 
två olika förhållningssätt hos de bibliotekarier hon intervjuat; de som utgår från 
folkbildningstanken, där bibliotekarien har en viktig förmedlande roll och de som sätter 
låntagarens egna önskemål i centrum, eftersom de själva vet bäst vad de vill ha. De som 
stödjer folkbildningstanken menar att många låntagare har en begränsad kunskap om utbudet 
och att det är just populärlitteratur som lyfts fram i kvällstidningar, tv, bokklubbar och 
skyltfönster. Dessa två förhållningssätt existerar samtidigt enligt Karner Smidt, ibland 
konkurrerar de med varandra, men i andra fall samverkar de.143 
 
Litteraturförmedling kan utföras på varierade sätt och genom olika medier: föredrag, bokprat, 
den personliga kontakten med låntagare, lokalpress, lokalradio och utställningar i 
bibliotekshallen. Även utformningen av själva boksamlingen är en typ av förmedling. 
Bibliotekets inköpsstrategi ger uttryck för bibliotekets förhållningssätt.144 
 
Karner Smidt tar upp begreppet ”livslångt lärande” som varit en frekvent förekommande 
målsättning under senare tid. Eftersom detta begrepp har utveckling och förändring som mål, 
så borde det även innefatta en utveckling av låntagarens litterära kompetens. Men i realiteten 
är det inte så oproblematiskt.145 Några av informanterna i avhandlingen menar dock att det 
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ligger i bibliotekariens uppdrag att tillhandahålla kvalitetslitteratur och att vägleda låntagaren 
och på så sett bredda dennes kunskap. De påpekar däremot att det är viktigt att detta görs utan 
att framstå som nedlåtande eller på ett sätt som kan ha en negativ effekt på läslusten. 
Ambitionen att utveckla låntagarens läsning kan även vara ett sätt att ta skönlitteraturens roll 
för den personliga utvecklingen på allvar.146 Karner Smidt ser skiljelinjen mellan utbildning 
och fritid som ett avgörande problem. Om bildning och utbildning sammankopplas med 
facklitteratur, men skönlitteraturen kopplas till fritidssfären, så finns risken att 
skönlitteraturens utvecklande och lärorika funktioner försvagas.147 
 
Även Karner Smidts informanter tar upp det ökade trycket från utbildningsväsendet. 
Utbildningar startas utan att det finns tillräckligt med biblioteksverksamhet som backar upp. 
Detta gör att pressen på folkbiblioteken ökar. En större andel av resurserna, både i form av 
personal och av pengar till inköp, läggs på utbildningsrelaterad verksamhet. Förutom 
utbildningsväsendet så betraktas informationsteknologiska satsningar som en konkurrerande 
verksamhet till litteraturförmedlingen, som får svårt att hävda sig när målbeskrivningar blir 
allt mer nyttoinriktade. Verksamheten ska ge synliga resultat. Dessutom menar informanterna 
att det är informationsteknologin som har högre status i biblioteksvärlden. Många 
folkbibliotek strävar efter att vara en informationscentral framför en kulturcentral. Detta 
upplever informanterna som väldigt frustrerande. Karner Smidt noterar att inte en enda 
informant tar upp litteraturförmedling som statussymbol.148  
 
De som förespråkar litteraturförmedling som styrs av efterfrågan utgår från en föreställning 
om likvärdighet, att en persons litterära preferenser inte är bättre eller finare än någon annans. 
En inköpspolicy och en förmedlingsstrategi som styrs av efterfrågan kan bidra till att 
biblioteket upplevs som mer inkluderande. Att nedvärdera populärlitteratur kan vara ett 
uttryck för klassbestämd arrogans och att utestänga denna litteratur kan vara likställt med att 
utestänga låntagarna.149  
 
Några menar att man i princip ska vara försiktig även med att ge tips utifrån bibliotekariens 
personliga läsupplevelser i den direkta kontakten med låntagaren. Detta bör endast ske vid 
bokprat för större grupper. Framför allt är det viktigt att tipsen väldigt tydligt ska utgå från 
låntagarens önskemål, utan egna influenser. Medan andra anser att bibliotekariens personliga 
läsupplevelse är avgörande för en lyckad förmedling. Majoriteten av Karner Smidts 
informanter stödjer detta förhållningssätt. 
  
Karner Smidts informanter var alla eniga om att det är viktigt att sträva efter bästa möjliga 
utbud som riktar sig till största möjliga låntagarkrets. Som en av hennes informanter påpekar, 
så betalar alla skatt, alltså ska det finnas något för alla.150 Likvärdighet, demokrati och 
yttrandefrihet är termer som ofta betecknar den centrala värdegrund som folkbiblioteken vilar 
på. Karner Smidt nämner detta som den ideologiska kärnan och kan se att likvärdighet och 
demokrati ofta tolkas som en principiell likvärdighet mellan högt och lågt. Ingen är mer värd 
än någon annan. Även om man kan se skillnader i litterära preferenser, så är man obenägen att 
värdera dessa skillnader och ställa dem i relation till varandra. I ett sådant sammanhang blir 
det svårt att föra en diskussion kring ett kvalitetsbegrepp. Att ensidigt satsa på 

                                                 
146 Karner Smidt 2002, s. 264f. 
147 Ibid., s. 316. 
148 Ibid., s. 268ff. 
149 Ibid., s. 263f. 
150 Ibid., s. 261ff. 
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kvalitetslitteratur kan uppfattas som bristande respekt för folks kulturella identitet.151 Karner 
Smidt påpekar samtidigt att det, enligt vad hon fått fram i sin undersökning, inte är tillräckligt 
att tillhandahålla kvalitetslitteratur som står och väntar i hyllorna. Tillgänglighet kräver även 
att det finns någon som aktivt gör låntagaren uppmärksam på dessa författarskap och titlar. 
 
 
7. Metod och tillvägagångssätt 
7.1. Metod 
Vi valde att utföra vårt arbete i form av en kvalitativ intervjuundersökning, då detta gav oss en 
möjlighet att gå på djupet och studera resonemang och åsikter på ett sätt som annars inte varit 
möjligt. Detta gjorde vi för att få ta del av hur bibliotekarier resonerar kring sådant som 
arbetsuppgifter och yrkesroller. Vårt syfte var inte att dra några generella slutsatser ur 
materialet, men vi ansåg att detta var det mest konstruktiva sättet att möta uppgiften. Som 
Repstad påpekar är det svårt att dra generella slutsatser utifrån ett så snävt underlag som en 
kvalitativ studie ofta innebär. Men han menar att det trots allt ofta går att göra ”en grov 
bedömning av hur representativt ett resultat är” och därigenom få en uppfattning om hur 
situationen ser ut.152 
 
En annan möjlighet kunde ha varit att genom en kvantitativ undersökning få fram ett tydligt 
samband, eller mönster. Men vi upplevde att det hade krävts ett för stort underlag om det 
skulle gå att utläsa något resultat av intresse. Även om vi nått ett resultat som visade på ett 
samband, eller avsaknad av samband, så kvarstår frågan; varför?. Istället för att klargöra, 
skulle ett sådant resultat väcka vår nyfikenhet ännu mer, eftersom vi med en sådan 
undersökning inte skulle få ta del av bakomliggande resonemang. 
 
När vi beslutade oss för att göra en kvalitativ studie, ansåg vi att individuella djupintervjuer 
stämde väl överens med vårt syfte. Då får respondenten möjlighet att utveckla sitt 
resonemang, och vi kan på ett smidigt sätt ställa följdfrågor i en löpande diskussion. Enligt 
Denscombe bör forskaren ta ställning till två frågor innan denne ger sig i kast med att använda 
sig av intervjuer; om det verkligen finns ett behov av så detaljerad information, och om det är 
lämpligt att sätta så stor tilltro till det begränsade antal respondenter som metoden 
resursmässigt tillåter.153 Vi ansåg att det i detta fall var befogat, eftersom vi ville uppnå en 
djupare förståelse för vårt problemområde, och enkäter inte skulle ge oss den fördjupade 
kunskap som vi eftersträvade. 
 
Steinar Kvale och Svend Brinkmann redogör för de etiska ställningstaganden som bör beaktas 
vid en forskningsintervju.154 Det är främst konfidentialiteten och utskriftsförfarandet som är 
av vikt för vårt arbete. För att våra informanter inte skulle påverkas negativt av 
undersökningen och dess resultat, säkrade vi konfidentialiteten kring deras personliga 
uppgifter. Detta gjorde vi genom att inte ange vilka bibliotek som är representerade och 
genom att ge respondenterna fingerade namn. Vi uteslöt även sådant i intervjumaterialet som 
skulle kunna knytas till en specifik arbetsplats eller person.155 Vad gäller utskriftsförfarandet, 
går vi in på detta i avsnitt 7.3. 

                                                 
151 Karner 2002, s. 317. 
152 Repstad, Pål 2007. Närhet och distans, s. 23. 
153 Denscombe, Martyn 2009. Forskningshandboken, s. 132. 
154 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend 2009. Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 78f. 
155 Ibid., s. 88f. 
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7.2. Avgränsningar 

7.2.1 Avgränsning av målgrupp 
För att få en tydlig målgrupp vad gäller informanter, och för att få struktur på arbetet, ringade 
vi in vilken form av läsecirkel vi ville rikta in oss på. För att betraktas som läsecirkel i denna 
uppsats ska den rikta sig till vuxna deltagare och innehålla diskussion kring och läsning av 
skönlitteratur, där alla läser och diskuterar en på förhand utvald bok. Träffarna ska ledas av en 
bibliotekarie som är engagerad på arbetstid. Vi uteslöt alltså därmed de bibliotekarier som 
endast är tillgängliga för goda råd, anskaffning av litteratur, eller för att starta upp och avsluta 
verksamheten. Vi ansåg inte heller att det för denna uppsats var intressant med de eventuella 
cirklar som leds av biblioteksassistenter eller personal med annan befattning inom 
folkbiblioteket, eftersom vi har kopplingen till bibliotekariers yrkesidentitet. 
 

7.2.2. Geografisk avgränsning 
För att vår studie skulle vara genomförbar på ett för oss lämpligt sätt, tvingades vi göra en 
geografisk avgränsning. Alternativet hade varit att göra ett jämnt fördelat urval ur alla 
Sveriges bibliotek. Men detta var för svårt att hantera i det fortsatta arbetet, då vi ville kunna 
intervjua på plats. Det geografiska område vi valde ut innefattar ett stort antal bibliotek och en 
sammanställning gjord genom Inetmedia.nu visar på 33 huvudbibliotek och 131 filialer. Av 
dessa drygt 160 bibliotek valde vi ut sex för djupintervjuer. Dessa har vi försökt fördela 
någorlunda, både geografiskt och mellan huvudbibliotek och filialer. 
 

7.3. Urval och tillvägagångssätt 
För att kunna göra en kartläggning över hur vanligt förekommande biblioteksledda läsecirklar 
är, och hur de är fördelade, skickade vi inledningsvis ut en enkel fråga via e-post till alla 
folkbibliotek inom det geografiska område vi valt att begränsa oss till i vår undersökning, 
såväl huvudbibliotek som filialer. Eftersom vi av erfarenhet visste att personalen på 
huvudbiblioteken inte alltid vet om sådan verksamhet bedrivs på filialerna, speciellt i stora 
organisationer, så beslutade vi oss för att kontakta även filialerna istället för att låta de på 
huvudbiblioteken svara för hela organisationen. Vi frågade om det på deras bibliotek drivs 
någon läsecirkel för vuxna deltagare, som leds av en deltagande bibliotekarie.156 De som inte 
svarade fick efter ett tag en påminnelse, också denna som en liknande e-postförfrågan. Utifrån 
denna enkla kartläggning valde vi sedan ut tre informanter från de bibliotek där det inte 
erbjöds biblioteksledda läsecirklar, och tre från de där det var en del av 
programverksamheten. Tanken med detta var att få en mer varierad bild och att få med olika 
resonemang och infallsvinklar. Vi avstod helt från att intervjua arbetskamrater på våra egna 
arbetsplatser, för att undvika att, som Repstad uttrycker det, förlora ”den akademiska 
distansen”.157 Av de 167 bibliotek som blivit tillfrågade fick vi in svar från 150 stycken, varav 
20 av dem bedriver en eller flera läsecirklar i bibliotekets regi. Resterande 130 bedriver inte 
någon verksamhet i form av läsecirklar. Ett antal av dessa uttryckte dock en vilja eller en 
förhoppning att på något sätt kunna arbeta med läsecirklar, men att de i dagsläget inte har 
någon möjlighet till detta. 
 
Vi valde att dela upp intervjuerna mellan oss, på grund av de praktiska svårigheter det kunde 
innebära att ta hänsyn till flera personers arbetsscheman. Dessutom kan det ha en hämmande 

                                                 
156 Se bilaga 
157 Repstad 2007, s. 40. 
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effekt på respondenten att det är två personer som intervjuar. Detta gjorde det extra viktigt att 
ha en tydlig intervjumall för att försäkra oss om att vi fokuserar på samma frågor, även om 
den kvalitativa intervjun tillåter en friare diskussion. Vi spelade in intervjuerna och 
transkriberade dessa, vilket även gjorde det lättare att ta del av varandras information. Utifrån 
Kvale och Brinkmanns resonemang kring intervjuutskrifter valde vi att göra en ordagrann 
transkribering, där vi skrivit ut sådant som pauser, omsägningar och tankeljud. Men vid 
direkta citat i uppsatsen stramade vi upp texten genom att ta bort onödiga tankeljud och 
liknande.158 Med stöd i Repstads intervjumetodik skedde alla intervjuer på respondenternas 
arbetsplats.159 Vi beslutade oss för detta dels för att det inte skulle vara för omständligt för 
informanterna att ställa upp på en intervju, dels för att det kan upplevas som en ovan och 
nervös situation för respondenten. Det blev på så vis lättare för respondenterna att frigöra tid 
och vi gjorde även bedömningen att det hade en avslappnande effekt ett de befann sig i sin 
hemmiljö under intervjutillfället. Nackdelen var att två av intervjuerna blev avbrutna på grund 
av att arbetskamrater hade ärenden som kom emellan. Detta utgjorde ett visst 
störningsmoment. Varje intervju varade i runt 45 minuter, med vissa variationer.  
 
Vår frågeställning utgörs av två frågor, som vi tidigare redogjort för i kapitel 2. För att kunna 
svara på dessa formulerade vi ett antal intervjufrågor kring yrkeserfarenhet och yrkesidentitet, 
samt kring bibliotekariernas uppfattning vad gäller litteraturförmedlande arbete, så som 
läsecirklar och boksamtal, som riktar sig till vuxna. Utifrån denna information ville vi få fram 
möjliga förklaringar till respektive respondents inställning till läsecirkelsverksamheten.  
 
För att kunna besvara och fördjupa våra frågeställningar krävdes det att vi kompletterade 
intervjusvaren med textstudier. Den information vi fick genom intervjuerna, är trots allt en 
rent subjektiv upplevelse. Det var därför viktigt att införskaffa en mer heltäckande objektiv 
bild av verkligheten. Detta gjordes genom textstudier kring yrkesidentitet, yrkeserfarenhet och 
kompetens, samt bibliotekariers yrkesroll, litteraturförmedlande arbete och läsecirklars 
funktion.  
 
Som teoretisk grund använder vi oss av Andrew Abbotts professionsteori, liksom Jofrid 
Karner Smidts teorier kring litteraturförmedling på bibliotek. Som analysförfarande har vi 
främst använt oss av det som Kvale och Brinkmann definierar som intervjuanalys som 
teoretisk tolkning, vilket innebär att ”reflektera teoretiskt över specifika teman av intresse, 
skriva ned tolkningar utan att följa någon specifik metod eller kombination av tekniker”.160 Vi 
har läst intervjumaterialet med fokus på våra teoretiska ansatser och utifrån dessa fångat upp 
intressanta teman och tolkningar utan att använda oss av någon i förhand given analysstruktur. 
Precis som Kvale och Brinkmann påpekar så medför detta risken att vår analys präglas av den 
förförståelse som vi som författare till uppsatsen har, uifrån vår förkunskap.161 Men samtidigt 
innebär denna form av analys möjlighet att upptäcka nya infallsvinklar i materialet. 
 
 
 
 

                                                 
158 Kvale & Brinkmann 2009, s. 196f. 
159 Ibid., s. 95. 
160 Ibid., s. 253. 
161 Ibid., s. 256. 
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8. Undersökningsresultat 
I detta kapitel presenterar vi först våra sex informanter, tre av dem erbjuder inte någon form 
av biblioteksledd läsecirkel och de övriga tre arbetar med läsecirklar i bibliotekets regi. Vi har 
för enkelhetens skull valt att ge våra informanter fiktiva namn som också visar vilken av de 
två grupperna de tillhör. De som inte leder någon läsecirkel i bibliotekets regi har fått namn 
som börjar på bokstaven A och de som gör det har fått namn som börjar på bokstaven B. 
Därefter redovisar vi för vårt intervjumaterial utifrån uppdelningen Bibliotekariers 
yrkesidentitet, kompetens och kunskap samt Litteraturförmedlande arbete. 
 

8.1. Presentation av informanterna 
Av våra sex informanter är det en som inte har någon bibliotekarieutbildning alls och en har 
den nya akademiska utbildningen som tillkom i och med högskolereformen 1993. Resten har 
en biblioteksexamen från den tidigare yrkesutbildningen.  
 
Anna närmar sig snart pensionsåldern och arbetar som filialföreståndare samt systemansvarig 
på ett lite större stadsdelsbibliotek. Hon tog biblioteksexamen i slutet av 1970-talet. Tidigare 
har hon läst konsthistoria, litteraturvetenskap och etnologi. Anna deltar i en läsecirkel, men 
den drivs inte i bibliotekets regi. 
 
Annika är i fyrtioårsåldern och arbetar på ett mindre filialbibliotek som är ett integrerat folk- 
och skolbibliotek. Hon tog sin biblioteksexamen under 1980-talet, men har inte en svensk 
examen. Hon har även läst sociologi. Hon har inte arbetat som bibliotekarie i så många år men 
har erfarenheter från biblioteksvärlden då hon bland annat arbetat mycket med litteratur och 
biblioteksfrågor. Annika arbetar inte med någon läsecirkelsverksamhet. 
 
Antonia, även hon är i fyrtioårsåldern, arbetar på ett större huvudbibliotek, som bibliotekarie 
med ansvar för skönlitteratur för vuxna. Hon tog sin biblioteksexamen i slutet av 1980-talet, 
och hon har tidigare läst litteraturvetenskap och historia. Antonia är med och informerar vid 
uppstarten av olika läsecirklar med tips och råd inför det kommande arbetet. Men hon deltar 
inte i arbetet med läsecirklarna efter det. 
 
Bodil, som nått pensionsåldern, arbetar som filialföreståndare på ett mindre stadsdelsbibliotek 
sedan lite mer än tio år tillbaka. Hon har ingen biblioteksexamen utan har läst 
litteraturvetenskap, pedagogik, engelska, tyska och franska. Hon har i fem år drivit en 
läsecirkel i bibliotekets regi, där man läser utifrån olika teman. Hon deltar även i en 
personalläsecirkel tillsammans med kollegor, samt i en privat läsecirkel.  
 
Berit är i pensionsåldern och arbetar på ett huvudbibliotek som förste bibliotekarie. Hon tog 
sin biblioteksexamen under 1970-talet och har tidigare studerat svenska, engelska, 
litteraturvetenskap, pedagogik och psykologi. Hon leder en läsecirkel i bibliotekets regi sedan 
några år tillbaka. 
 
Birgit är i femtioårsåldern och arbetar på ett huvudbibliotek som bibliotekarie med ansvar för 
arrangemang och läsfrämjande mot vuxna. Hon tog sin biblioteksexamen i början av 2000-
talet, och har tidigare läst litteraturvetenskap. Hon har drivit ett flertal läsecirklar i varierande 
form på detta bibliotek.  
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Alla informanterna arbetar huvudsakligen med skönlitteratur mot vuxna användare, dock i 
varierande grad. Den informant vars arbete minst är inriktat mot skönlitteraturen är Anna. 
Eftersom hennes tjänst är som filialföreståndare och systemansvarig har hon andra områden i 
sitt arbete som hon måste lägga fokus på. De övriga informanterna arbetar mer renodlat med 
skönlitteratur mot vuxna, vilket är vad de också anser vara det viktigaste i biblioteksarbetet. 
Privat läser de mycket och verkar alla ha ett stort intresse för litteraturen och de lägger stor 
vikt vid att hålla sig väl uppdaterade på området, både i arbetet och på sin fritid. Antonia och 
Berit har båda gått en kurs som handlar om att analysera kortare texter mer på djupet. Birgit 
har nyligen deltagit i en fristående kurs med fokus på läsfrämjande och skönlitteratur för 
vuxna. Fem av våra informanter har läst litteraturvetenskap.  
 

8.2. Sammanställning av intervjuresultat 
Här redovisar vi för vårt intervjumaterial tematiskt indelat. Vi diskuterar först det underlag vi 
fått fram som berör bibliotekariers yrkesidentitet, kompetens och kunskap och sedan det som 
berör arbetet med litteraturförmedlande arbete. 
 

8.2.1. Bibliotekariers yrkesidentitet, kompetens och kunskap 

8.2.1.1. Reflektioner kring yrkets kärna 
I första hand ser våra informanter yrket som ett serviceyrke, med fokus på att hjälpa 
människor finna information och litteratur. Till exempel uttrycker Birgit vikten av att kunna 
ge ”rätt bok till rätt människa”. Tre av våra informanter tar uttryckligen upp bibliotekets 
demokratiska ansvar. Folkbiblioteket är den plats i samhället som ska vara tillgänglig för alla. 
Som bibliotekarie måste man enligt Berit kunna möta och handskas med alla människor som 
vänder sig till biblioteket i olika ärenden. Antonia understryker att alla är välkomna oavsett 
ekonomi och bakgrund och enligt Birgit ska det finnas en öppenhet och tillgänglighet för alla 
människor oavsett språk, eventuellt handikapp och ålder. Alla människor ska bemötas jämlikt. 

 
På frågan vad våra informanter anser att bibliotekarieyrket innebär för dem, beskriver de yrket 
som mycket utåtriktat, där det handlar om att möta och samtala med människor. För Anna är 
det centrala med arbetet just själva samtalet och på ett mindre bibliotek behöver man vara 
mycket social. Arbetet handlar ofta om att hjälpa folk hitta bra böcker och för Berit görs detta 
ofta bäst genom den enkla bokförmedlingen ute bland hyllorna. Berit påpekar också att 
bibliotekarieyrket är ett väldigt utåtriktat och socialt arbete där mötet mellan olika människor 
är en viktig aspekt. Även Antonia säger att det är mötet med människor som är det centrala i 
bibliotekarieyrket. Detta är något vi ser hos alla våra informanter och Birgit understryker att 
biblioteken enligt henne har en viktig roll i att förmedla möten mellan människor genom 
intresset för läsning och litteratur. 
 
Även om Anna ser informationsförmedlingen som yrkets kärna lyfter hon här fram boken som 
central i verksamheten. Övriga informanter tar direkt upp litteraturen och boken som 
bibliotekarieyrkets kärna. När de beskriver vad de anser vara folkbibliotekariens främsta 
uppgift talar samtliga varmt om litteraturförmedlingen, med skönlitteraturen i centrum. Bodil 
lyfter fram ett personligt förmedlande av litteratur som mycket viktigt och efterfrågat av 
användarna. Hon tar också upp själva boken som bibliotekets viktigaste verktyg, där även 
bokutlånen är väldigt centralt för biblioteken. Antonia kallar litteraturen för yrkets ”ursprung” 
och hon anser att man inom folkbiblioteken borde återgå till att fokusera mer på och ge större 
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resurser till läsningen. Hon menar att skönlitteraturen borde vara folkbibliotekens ansvar och 
att man därför bör lägga mycket mer tid på detta än vad som görs idag. 
Anna tycker att folkbiblioteken idag är väldigt trendkänsliga och försöker följa med i allt nytt 
men att hon bland låntagarna märker att de just: ”uppskattar att komma hit och låna en bok”. 
Så även om det finns många bitar inom verksamheten som är viktiga understryker Anna att 
hon: ”tycker vi ska värna lite om den verksamhet vi har” vilket inte betyder att det inte ska 
finnas plats för utveckling. Men vi får inte glömma att boken är mycket viktig och uppskattad: 
”det är inte fel att vara traditionell”. Teknikutvecklingen har de senaste åren enligt Berit tagit 
ganska mycket tid från det övriga arbetet, men hon säger samtidigt att man nu börjar gå 
tillbaka från formen till innehållet, alltså till ett större fokus på litteraturförmedlandet. Berit 
ser bibliotekarien främst som litteraturförmedlare;  
 

...man är en förmedlare.. eh.. och det är framför allt skönlitteraturen man har 
möjlighet att förmedla och det kräver ju att man läser väldigt mycket själv. 

 
Även Annika säger att hon tar på sig rollen som litteraturförmedlare. Både hon och Antonia 
påpekar att de inte anser att informationsförmedlingen är folkbibliotekets främsta uppgift. För 
egen del är Annika inte så intresserad av informationsförmedling; ”jag har till exempel i detta 
biblioteket nästan ingen informationssökning, för det är inte min grej. Jag är mycket mer 
inriktad på skönlitterära bitar”. Hon menar liksom Berit att folkbiblioteken egentligen inte 
behöver lägga några speciella resurser på informationssökning, eftersom: ”man [gemene man; 
vår anm.] med internet har blivit rätt duktig på… det är rätt lätt att hitta information”. 
 
Men de övriga tre informanterna ser däremot inte någon motsättning mellan arbetet med 
informationsförmedling och förmedling av litteratur och Anna säger här uttryckligen att 
informationsförmedlingen inte inkräktar på arbetet med litteratur, tvärtom är båda viktiga och 
kompletterande delar i yrket. 
 

8.2.1.2. Reflektioner kring utbildning och kompetens 
Flera av våra informanter, fyra stycken, saknar ett större inslag av praktik i utbildningen. Både 
Birgit och Antonia nämner till exempel att de anser att en kombination av praktik och teori 
skulle ha varit det bästa, delvis för att utbildningen rör sig ganska långt från verkligheten, som 
Birgit uttrycker det. Även Berit är av denna åsikt och hade önskat att dagens studenter fick 
mer praktik. Under sin egen studietid tyckte hon att det var viktigt med denna koppling till 
yrkeslivet. 
 
Innan Anna började utbildningen på BHS, som då på 1970-talet var en yrkesutbildning, hade 
hon omfattande arbetserfarenheter från universitetsbibliotek. Hon säger att hon efter examen 
på BHS kände sig väl förberedd när hon kom ut i arbetslivet. Anna tycker att dagens 
utbildning är alltför teoretisk och ställer sig väldigt undrande till avsaknandet av praktik i 
utbildningen. Hon anser det därför vara problematiskt att anställa nyutexaminerade eftersom 
den första tiden i arbetslivet då blir en slags praktik, vilket gör att dagens elever efter examen 
inte är så förberedda för arbetet som de borde vara;  
 

Man tror ju att man hittar allting i datorn. När man jobbar på små ställen med 
ett begränsa antal böcker och litteratur så får man ju lära sig att söka på ett 
helt annat sätt, vara väldigt kreativ och fantasifull för att hitta information, 
och det gör man bäst genom att gå ut på hyllan. 
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Även Bodil och Berit använder sig av begreppet ”hyllan” när de beskriver vad de anser vara 
ett bättre och mer direkt sätt att hjälpa till att söka information och ge boktips. De 
understryker här också vikten av att känna till bibliotekets samlingar eftersom de menar att 
man inte hittar allt genom att söka i katalogen. Bodil säger till exempel att hennes generation 
har fått lita mer på den egna kunskapen när det gäller titlar och författare och att det är något 
man lär sig med tiden. Nyutexaminerade studenter behöver använda sig mer av datorn för att 
söka efter något och hon tillägger att de är: ”väldigt duktiga [...] med datorer”, men behöver 
mera erfarenhet för att lära sig den praktiska verksamheten. 
 
Många av våra informanter använder begrepp i stil med ”söka i datorn” eller ”datorvana” när 
vi pratar om dagens akademiska utbildning. Berit ställer sig frågande till den utbildning som 
bibliotekarier ges idag och säger att: ”man löser inte allt med att kunna hantera en dator och 
databaser och sådant”. Hon påpekar att de på biblioteket idag har haft studenter som vid rena 
boktipsfrågor blir förvånade över att man även ställs inför denna typ av frågor i 
informationsdisken.  
 
Både Annika och Antonia säger uttryckligen att de vet mycket lite om dagens 
bibliotekarieutbildning. Även om Annika ställer sig positiv till tanken på en akademisk 
utbildning i syfte att ge yrket status, tycker hon att man egentligen inte hade behövt den 
akademiska bakgrunden för arbetet på bibliotek. För henne är detta ett mer praktiskt arbete, 
men hon tycker sig också inse att man genom en mer teoretisk utbildning får med sig många 
andra kunskaper som kan fungera som en bra grund i yrkeslivet. 
 
När vi talar om vad en akademisering av utbildningen kan ha inneburit för yrket säger 
Antonia och Birgit att det är en välkommen och viktig statushöjare för yrket. Birgit menar att 
det ger studenterna en bra teoretisk grund att stå på och en annan förförståelse för yrket. 
Antonia säger till exempel att detta har inneburit att arbetet fått större bredd och det fyller 
även en viktig funktion för hur folk utifrån ser på yrket: ”... bibliotekarieyrket behöver ju den 
statusen i samhället”. Annika däremot tror att i andras ögon är bibliotekarien fortfarande bara 
någon som sitter bakom disken och lånar ut böcker och hon har en känsla av att bibliotekarier 
ofta får försvara sin existens: ”ja det är lite för att höja sin egen status kan jag känna, den här 
akademiseringen av utbildningen.” Personligen har hon inte märkt någon större skillnad på 
hennes egen arbetsplats. Där räknas hon fortfarande ofta som ”övrig personal” tillsammans 
med ekonomiassistenter och vaktmästare. 
 
Antonia tror att allmänheten tidigare, och till viss del även idag, tänker på biblioteket som en 
plats där man tillhandahåller skönlitteratur, men att arbetet med läsning och litteratur inte tas 
på lika stort allvar. Hon tror samtidigt att begreppet informationsvetenskap kanske kan vara 
lättare för folk att koppla samman med professionell verksamhet och kan på så sätt vara ett 
försök att höja yrkesstatusen för bibliotekarier. Birgit uttrycker det som att 
informationsvetenskapen inom utbildningen är: ”ett sätt att vidga hela yrkesrollen, att man ska 
kunna jobba med allt möjligt”. Hon anser i alla fall att detta är tanken, men att det inte blivit 
riktigt så. Även om Birgit menar att den nya utbildningen fokuserar i högre grad på 
informationsvetenskap än litteraturförmedling, tror hon att allmänhetens syn på bibliotekarien 
är oförändrad och fortfarande anses vara mer av en bokförmedlare. Men detta kanske inte 
behöver vara fel säger hon:   
 

[...] jag tror fortfarande rätt mycket traditionella bibliotekarierollen, alltså så 
där i gemene mans ögon lite. Det tror jag. Det är… men jag vet inte, är det 
fel där? Vi får väl… det kanske inte behöver vara fel heller [...] det är väl 
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bättre då vi stärker rollen genom att vara det vi är, verkligen och höja det och 
verkligen bli duktiga på det området som vi sysslar med liksom, på något vis. 

 
Litteraturförmedlingen borde spela större roll inom bibliotekarieyrket menar Annika. Hon 
säger att om man nu vill höja sin status, vilket många trodde skulle ske i och med 
akademiseringen, borde biblioteken istället profilera sig mer inom områden för läsfrämjande 
verksamhet. En sådan satsning kunde även vara ett sätt för bibliotekarier att bli modernare, 
genom att man profilerar sig på ett område man faktiskt behärskar. Själv tycker Annika sig se 
att man som bibliotekarie och som institution har hamnat efter när det gäller den 
informationsteknologiska utvecklingen. Det är inte på detta område folkbiblioteken ligger i 
framkant: ”länkportalen kom inte till av bibliotekarier, så där tycker jag de missade en bit”. 
 
Bodil tycker att man inom utbildningen kanske fokuserar lite för mycket på 
informationsvetenskapen och hon säger: ”man kan ju faktiskt bli bibliotekarie utan att ha läst 
så där mycket litteraturhistoria, det är rätt märkligt tycker jag, faktiskt”. Att det inte ingår mer 
kunskap kring litteratur i utbildningen är också något som Annika finner konstigt. Även Berit 
uttrycker att hon inom dagens utbildning saknar mer fokus på litteraturförmedling och 
skönlitteratur. Hon tycker att det är det ganska anmärkningsvärt att kurser kring skönlitteratur 
inte ingår i utbildningen. Berit nämner som exempel att jurister och ekonomer ges kurser där 
läsning av skönlitteratur ingår, men inte bibliotekarier. Kurser i skönlitteratur borde verkligen 
ingå i bibliotekarieutbildningen menar hon. 
 

8.2.2. Litteraturförmedlande arbete 
Här sammanställer vi de intervjusvar som belyser den litteraturförmedlande verksamheten. 
Under ”Litteraturförmedling och förmedlarroller” behandlas det vidare perspektivet, medan vi 
under ”Läsecirklar” tittar närmare på denna specifika arbetsform. Till sist har vi även valt att 
redovisa informanternas tankar kring arbetssituationen, eftersom de ofta återkommer till 
denna när de diskuterar arbetet med läsfrämjande åtgärder. 
 

8.2.2.1. Reflektioner kring litteraturförmedling och förmedlarroller 
Alla informanter uttrycker en önskan om att arbeta mer med skönlitteratur och läsfrämjande 
för vuxna, om bara möjlighet fanns. Ofta nämns bristen på tid som det största hindret. Enligt 
Antonia är litteraturförmedling en väldigt viktig del inom bibliotekarieyrket som man borde 
lägga mycket mer tid på än vad som görs idag. Hon uttrycker också att detta skulle vara att gå 
tillbaka till vår kärnverksamhet. Men på frågan hur hon ser på möjligheten för ett bibliotek att 
profilera sig som ett läsfrämjande bibliotek känner hon sig tveksam. Det är så många olika 
delar som ska hinnas med och som bibliotekarie ska man finnas till för alla. Annika tycker 
absolut att man som bibliotek bör profilera sig mer mot litteraturförmedling och läsfrämjande 
verksamhet, men understryker även hon att det då måste till mer hjälp och resurser för detta. 
Precis som Antonia och Annika, så tycker Berit och Anna att det finns stor anledning att satsa 
på litteraturförmedling eftersom det för dem är kärnan i folkbiblioteksverksamheten. Anna 
nämner specifikt att hon skulle vilja lägga mer tid på bokprat. Berit har en känsla av att 
skönlitteraturen har fått stå tillbaka lite till förmån för teknikutvecklingen, att mycket tid och 
resurser har lagts på att bygga ut och modernisera tekniken. Men hon tror att det är på väg att 
ändras. Antonia tror att man som bibliotekarie rent allmänt skäms lite över den 
biblioteksverksamhet som handlar om litteraturförmedling, och som ofta får benämningen 
nöjesläsning och tidsfördriv. 
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Anna håller ibland bokprat för privata läsecirklar, för att ge tips om vad de kan läsa och 
diskutera. Hon försöker då prata om lite smalare litteratur, de böcker som det inte alltid pratas 
om i andra sammanhang. Hon upplever att detta uppskattas av deltagarna, som genom Annas 
tips läst ”mängder med böcker som [de] aldrig skulle ha läst annars”. Även Annika anser att 
det kan vara legitimt att försöka styra låntagarens val av läsning, för att lyfta fram lite smalare 
titlar som annars inte skulle bli upptäckta så lätt. Hon menar att detta kan göras utan att gå in i 
någon uppfostrarroll. Annika menar att biblioteken har en skyldighet gentemot författarna att 
se till att böckerna når ut till läsarna, att biblioteken liksom museer tillhandahåller en sorts 
allmänbildning. 
 
Birgit menar att det länge har varit naturligt att arbeta med läsfrämjande verksamheter för 
barn, men inte för vuxna. Hon tror däremot att det finns goda förutsättningar för ett bibliotek 
att faktiskt profilera sig som ett läsfrämjande bibliotek, men understryker att det då måste 
göras en medveten satsning: ”det här är ingenting vi ska göra med vänsterhanden”. Hon 
känner sig själv lite ensam i sitt arbete och hade önskat kollegor som kunde fungera som ett 
bollplank. Enligt henne krävs det också ett tydligt stöd från ledningen för att kunna göra en 
sådan satsning. Hon önskar att det hade funnits samma samarbete kring läsfrämjande som det 
enligt henne finns kring de tekniska frågorna, där hela arbetslaget, oavsett typ av tjänst, 
engagerar sig i frågor beträffande till exempel informationsteknologi.  
 
Även Berit utgår från föreställningen att det läsfrämjande arbetet som vänder sig till barn har 
en självklar plats på ett helt annat sätt än läsfrämjande som riktar sig till vuxna. Men hon 
vänder på resonemanget och menar att läsandet måste börja hos de vuxna: 
 

Har vi inte läsande vuxna får vi inga läsande barn. Det ser man ju exempel 
på… ungar som har växt upp i hem där det inte förekommit böcker som ett 
naturligt inslag i hemlivet… eller sagoläsning eller… någonting. Icke läsande 
föräldrar, det är många utav dem… jag säger inte att det behöver bli alla, 
men många utav dem [barnen] får problem med läsningen. 

 
Berit anser att arbetet med litteraturförmedling är en väldigt central del av bibliotekarieyrket 
och hoppas att det kommer att få än mer utrymme i framtiden.  
 
Annika är helt inriktad på arbetet med litteraturförmedling, huvudsakligen av skönlitteratur. 
Hon poängterar att man dock inte bör ta på sig uppfostrarrollen, men att man ändå till viss del 
kan styra låntagarnas val av läsning genom att försöka lyfta fram all bra litteratur som inte blir 
läst. För henne är dialogen med låntagarna kring litteratur och läsning mycket viktig. Hon ser 
litteraturförmedlingen som bibliotekarieyrkets främsta uppgift och hon hade gärna sett att man 
som bibliotek profilerar sig mer som ett litteraturens rum. Själv arbetar hon på ett mycket litet 
bibliotek med få låntagare som alla är där på grund av sitt intresse för skönlitteratur. 
 
Anna tror inte att rollen som litteraturförmedlare kommer att spelas ut inom den närmsta 
framtiden, men man vet ju inte riktigt ”hur vindarna kommer att blåsa framöver”, men att hon 
just nu ser det som något väldigt viktigt. Enligt Antonia kommer det alltid att finnas ett behov 
av att mötas kring och samtala om litteratur. Både Berit och Birgit vill se att det blir mer fokus 
på detta område. Birgit efterlyser också att det ska bli mer synligt ute i verksamheterna och 
hon säger att hon själv tycker sig se att det faktiskt är mer på agendan idag, vilket även syns i 
utbildningen, där man åter lägger mer fokus på skönlitteraturen. Berit hoppas och tror att 
litteraturförmedlingens roll växer, eftersom hon även tycker sig se att det har hänt mycket 
beträffande hur man tänker om och arbetar med skönlitteratur inom biblioteksvärlden. Bland 
annat påpekar hon regionens arbete med detta område. 
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Samtidigt som flera informanter nämner bristen på tid, så tar ett par upp de möjligheter som 
den tekniska utvecklingen medför. Både Birgit och Annika menar att dagens teknik medför att 
det frigörs tid till annat. Dessutom nämner Annika att tekniken bidrar till att öka 
tillgängligheten för låntagarna. Det är mycket lättare att hitta böcker, artiklar och annat 
hemifrån, som i sin tur kan främja den litteraturförmedlande verksamheten. Anna nämner 
möjligheten att ha bloggar och hålla läsecirklar över nätet, men hon ser samtidigt tidsbrist som 
ett hinder även för detta. Hon ser det inte som en extra möjlighet eller som en hjälp till den 
verksamhet hon har idag, utan som en extra arbetsbörda. Antonia upplever det mest som att 
satsningarna kopplade till den tekniska utvecklingen har tagit så mycket tid och utrymme att 
det har haft en negativ inverkan på det övriga arbetet. 
 

8.2.2.2. Reflektioner kring läsecirklar  
Annika påpekar att det är en utmärkt idé att använda sig av just läsecirklar som ett sätt att 
profilera sig mer mot litteraturförmedling. Men för att göra detta hade hon behövt mer hjälp 
utifrån i någon form av handledning, en färdig struktur att använda sig av, så som till exempel 
färdiga diskussionsfrågor. Även Bodil menar att läsecirklar är överensstämmande med 
biblioteksanvändarnas efterfrågan och ett utmärkt sätt att locka folk till biblioteket. Hon tror 
att denna sorts verksamhet är väldigt uppskattad av hennes egen generation och att hon själv 
känner att denna verksamhet stämmer bra in på hur hon ser på sitt yrke. Vad som kan tala för 
att en bibliotekarie ska vara med aktivt i läsecirklar är, för Bodil, att det är väldigt utvecklande 
och bra för yrkesrollen: 
 

Jag tycker liksom att det hör till på något vis […] Kan [bibliotekarien] så bör 
hon vara med tycker jag… för sin egen del också. För jag måste säga att det 
har tillfört mig mycket […] genom att de läser och berättar […] Jag tycker 
det är bra för yrkesrollen faktiskt. Om man kan och har tid. 

 
Bodil tycker att man på så sätt läser mycket som man annars inte hade valt eller hunnit läsa. 
Hon ser det däremot som problematiskt att läsecirkelsverksamhet gärna ska vara förlagd till 
kvällstid. Detta kan vara svårt att få ihop med privatlivet. Hon ser läsecirkelsverksamhet som 
väldigt tidskrävande, och att detta skulle vara det största hindret. Hon har en läsecirkel i 
bibliotekets regi sedan fem år tillbaka. I denna läser de utifrån teman eftersom hon anser att 
det finns för lite att prata om ifall alla läser samma bok. Berit säger att läsecirkelsverksamhet 
är väldigt givande, men menar att man som bibliotekarie kanske inte måste vara med hela 
tiden. Men hon understryker att det ändå är bra med en aktiv bibliotekarie som kan leda 
samtalet. 
 
Annika skulle vilja lägga mer tid på läsandet, som hon utrycker det, om möjlighet fanns. Hon 
tror att ett mer aktivt arbete med läsecirklar skulle kunna tillföra biblioteksverksamheten 
mycket. Det skulle innebära ett mer aktivt arbete med själva produkten, nämligen boken och 
litteraturen. Men förutom tid så ser hon även brist på pengar som ett hinder för att starta en 
läsecirkel, eftersom man då skulle behöva köpa in fler exemplar av samma titel. Men i det 
stora hela gynnas Annikas arbete med skönlitteratur av den stora frihet hon har att utforma 
tjänsten efter eget tycke.  
 
Antonia uppger att de har läsecirklar på olika sätt, hon nämner bland annat drop in-cirklar och 
läsecirklar på nätet. Hon anser att läsfrämjande verksamhet, så som läsecirklar, är ett viktigt 
uppdrag biblioteken har. Biblioteken skulle inte bara kunna vara en lämplig lokal för dessa 
möten, utan de har också möjlighet att erbjuda en fördjupning av läsupplevelsen och att värna 
om samtalet kring en bok. Samtidigt tycker hon inte att det nödvändigtvis behöver vara en 
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bibliotekarie med, hon ser inte att bibliotekariens kompetens skulle spela någon roll. Men hon 
anser att man ska finnas med kring verksamheten, så som de idag gör i ett samarbete 
tillsammans med studiefrämjandet kring läsecirklar. Hon berättar att det ibland finns 
läsecirklar som känner stor osäkerhet kring hur de ska lägga upp ett samtal, då går hon in med 
tips och råd för hur de kan närma sig boken och börja samtala. Antonia nämner även att hon 
har gått en kurs i textsamtal och att hon skulle vilja testa detta i en cirkel. 
 
Även Birgit har gjort försök med drop in-cirklar, men tyckte det var svårt eftersom det inte 
kom så många deltagare. Några år innan intervjun höll Birgit i fem sammanhängande 
bokcirkelträffar där de läste två böcker till varje träff. Till denna kom det ca tio deltagare varje 
gång. Med hjälp av läsecirkelverksamheten vill Birgit låta folk få tillfälle att träffa andra som 
har läst samma bok. Hon har medvetet valt att inte styra upp träffarna så mycket. Men hon ger 
uttryck för funderingar kring en läsecirkel som är lite mer strukturerad. Samtidigt 
understryker hon problemet med bristande resurser, en faktor som talar emot biblioteksledda 
läsecirklar.  
 
Anna är inne på samma linje som Antonia. Hon tror inte att det är fel att en bibliotekarie är 
med vid starten av en läsecirkel men hon menar att man ska undvika att ha en ledande eller 
aktiv bibliotekarie. Enligt henne vill deltagarna ha mycket skratt och lite analys. Hon menar 
att risken finns att träffarna blir för formella om bibliotekarien finns med och leder: 
 

Men man ska akta sig, tror jag, för att bli för... föreläsande och för styrande, 
och för högtravande. Det är liksom ingen kurs i litteraturvetenskap eller... 
man ska recensera så där på djupet eller så [...] Det är meningen att det ska 
vara personligt... man ska själv berätta. 

 
Berit däremot påpekar motsatsen. Hon leder en cirkel med upp till 14 deltagare, där alla läser 
samma bok. Under dessa träffar diskuteras det livligt och man har medvetet avstått från 
fikainslag då man anser att det tar för mycket tid från diskussionen. 
 
Informanterna tar upp olika syften med att samtala kring böcker. Flera tar upp läsupplevelsen 
förhöjs genom att man pratar med andra om det man läst. Bodil, Berit, Birgit och Antonia tar 
alla upp detta som en positiv effekt av boksamtal. Eftersom ingen läser en och samma bok 
med samma ögon, så får man ta del av andra perspektiv och hitta så mycket mer i boken. Berit 
menar att det till och med kan leda till att man omvärderar och lär sig uppskatta en bok som 
man tidigare inte tyckt särskilt mycket om. Detta, att få ta till sig olika perspektiv och 
läsningar, menar både Birgit och Antonia är väldigt utvecklande för individen. Birgit menar 
att läsecirkeln bidrar till att lyfta fram biblioteket som mötesplats och att läsningen på så sätt 
kan göras till en social syssla. Även Anna är inne på samma spår när hon nämner 
gemenskapen som ett viktigt syfte. Annika menar att samtalet kan ge inspiration och leda till 
välbefinnande.  
 
Informanterna lyfter även fram positiva effekter som läsecirklarna har på 
biblioteksverksamheten. Både Anna och Bodil tar upp att det är bra marknadsföring för 
biblioteket, ett sätt att locka dit folk. Birgit menar att det stärker bilden av biblioteket som 
mötesplats med social samvaro och att man utvecklar arbetet kring litteratur.  
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8.2.2.3. Reflektioner kring arbetssituationen  
Alla sex informanter anser sig ha goda möjligheter att utveckla verksamheten och till exempel 
starta nya projekt. Viljan och friheten verkar finnas. Det som främst upplevs som ett hinder är 
bristande resurser, i form av brist på tid och/eller brist på finansiering. Bodil nämner brist på 
tid som ett problem, men eftersom hon är filialföreståndare på ett mindre bibliotek har hon 
möjlighet att lägga mycket fokus på sitt intresse för skönlitteraturen. Anna tar upp ekonomin 
som det största hindret. Antonia tar uttryckligen upp både brist på tid och pengar, men Birgit 
nämner bara resurser i största allmänhet. 
 
Birgit arbetar mycket med läsfrämjande verksamhet och menar att det finns intresse för detta 
område på arbetsplatsen. Men hon upplever det samtidigt som att det är just detta område som 
får stå tillbaka när resurserna inte räcker till. Enligt specificeringen av hennes tjänst står det 
uttalat att arbete med program, arrangemang och utställningar ingår, hon påpekar däremot att 
det inte står något om läsfrämjande insatser, vilket ändå är en stor del av hennes arbete. Det 
finns alltså inget uttalat uppdrag att arbeta med läsfrämjande verksamhet mot vuxna så som 
det gör i arbetet mot barn och unga. 
 
På Berits arbetsplats finns det goda förutsättningar för att komma med nya idéer. Här startar 
man gärna nya projekt som syftar till att stimulera läsning och berättande, som till exempel 
bokkafé, författarbesök och berättarstafett. Det svåra med att starta stora projekt som även 
omfattar filialerna, är att få till stånd möten där all berörd personal kan samlas. Annika kan 
däremot uppleva att det finns en nackdel med den stora friheten. Det är lätt att de 
arbetsuppgifter och områden som hon upplever som mindre intressanta hamnar i skymundan, 
vilket i hennes fall innebär en viss obalans mellan informationsvetenskapen och arbetet med 
skönlitteratur. 
 
 
9. Analys och tolkning 
I detta kapitel kommer vi att knyta vårt undersökningsmaterial till vår teoretiska grund samt 
föra in analysen i ett större sammanhang inom forskningsområdet. 
 
I diskussionen kring yrkets kärna kan vi i vårt undersökningsmaterial se ett genomgående 
starkt fokus på litteraturen och boken, vilket kanske kan te sig naturligt med tanke på att alla 
våra informanter arbetar med just skönlitteratur mot vuxna. Informationsförmedlingen, 
däremot, har inte en lika självklar plats, här har informanterna delade meningar angående 
vilken roll denna spelar för verksamheten. Häften av dem anser att informationsförmedling 
inte är eller bör vara folkbibliotekets främsta uppgift och de verkar nästan ställa denna mot 
arbetet med litteraturförmedling. De tycker till exempel att informationssökning är något som 
folk klarar av på egen hand. Vi tycker oss se en ambivalens kring begreppet 
informationsförmedling eftersom de som här uttrycker en negativ attityd ofta kopplar denna 
till den digitala miljön. Den del av till exempel referensarbetet som sker i fysiska böcker på 
hyllan förefaller här få en helt annan acceptans. Hälften av dem lyfter däremot fram 
informationsförmedlingen som en viktig och samtidigt kompletterande del av folkbibliotekens 
uppgift. Denna attityd upplever vi som mer verklighetsförankrad och bygger till synes mer på 
en helhet där man ser sambanden mellan de olika uppgifterna på ett folkbibliotek. 
 
Några av våra informanter talar mycket och återkommande om ”hyllan”, framförallt i motsats 
till att sitta i informationsdisken och söka i katalogen. De talar då om det referensarbete samt 
litteraturförmedlande arbete som sker i direkt anslutning till böckerna ute i hyllorna istället för 
att använda sig av bibliotekskatalogen eller dylika databaser. ”Hyllan” är nästan ett begrepp 
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som verkar ställas i motsats till ”datorn” vilka anmärkningsvärt inte heller här ses som 
komplement till varandra. 
 
Denna kluvenhet tycker vi även återkommer i samband med de två olika yrkesidentiteter som 
så tydligt framträder i Olofsson Liljedahl och Tagessons uppsats. Hos våra informanter kan vi 
ana dessa två attityder, en som anspelar på en traditionell bibliotekarieidentitet och en som är 
mer kopplad till informationsteknologi och informationsvetenskap. Vi kan i vårt 
intervjumaterial se att det är den traditionella yrkesidentiteten som framträder. Detta stämmer 
överens med vad vi sett i andra magisteruppsatser som vi presenterat inför vår undersökning. 
Den andra identiteten däremot, den mer framtidsorienterade, ser vi inte hos någon av våra 
informanter utan snarare i deras beskrivning av nyutexaminerade bibliotekarier. 
 
Skillnaden i dessa attityder visar sig även i hur olika aktörer inom yrkesområdet uttrycker sig i 
frågan. Utbildningssätena vill framhålla en bredare och vidare definition av yrket, vilket inte 
går ihop med den bild våra informanter försöker måla upp av bibliotekarierollen. Detta tycker 
vi oss också se i de tidigare uppsatserna bland verksamma folkbibliotekarier.  
 
Trots att de i DIK:s broschyrer, som Olofsson Liljedahl och Tagesson påpekar i sin uppsats, 
har ett större fokus på det fysiska biblioteket än vad de har på bibliotekarierna, utger 
fackförbundet sig för att framhäva yrket och förtydliga bilden av bibliotekarien. Detta kan 
verka anmärkningsvärt eftersom vi utifrån det material vi tagit del av ofta ser att 
fackförbundet lägger mycket fokus på att avgränsa och precisera bibliotekariekompetensen. 
Utbildningssätena strävar i sin tur efter att måla upp en flexibel yrkesroll på en bred 
arbetsmarknad. Att bibliotekarier utbildas till generalister har många skrivit om, Abbott är till 
exempel av den uppfattningen att det är på grund av generalistrollen som bibliotekarier är så 
lämpade att klara en snabb utveckling och på så sätt överleva på en arbetsmarknad i 
förändring. Men det framgår också att en generalistkompetens tycks ligga till grund för en 
bred och ganska otydlig kompetens. I vårt intervjumaterial ger våra informanter uttryck för 
åsikten att folkbiblioteken ofta försöker följa med i nya trender, kanske för att därigenom 
vinna ny mark, vilket som vi ser det snarare tycks förvirra och splittra de yrkesverksamma 
bibliotekarierna. Man kan här notera vad Abbott beskriver som en sammanslagning 
(amalgamation), då försök görs att vidga sitt verksamhetsområde för att vinna professionell 
status. Ett tydligt exempel är dataprogrammering och arbetet med att skapa databaser som 
utbildningen de senaste åren har snuddat vid. Han nämner här den förskjutning av fokus som 
skett, från biblioteksvetenskap till informationsvetenskap i ett försök att bredda 
verksamhetsområdet. Samtidigt kan man ana en delning (division), speciellt i det arbete 
fackförbundet gör med att specificera och snäva av ett område. 
 
Det har gjorts många försök att sätta fingret på vad som är själva kärnkompetensen inom 
bibliotekarieyrket, vilket visat sig svårt inom ett så brett yrkesområde där det framträder så 
många olika centrala kompetenser och arbetsuppgifter. Vad är det då som är den 
sammankopplande länken för alla bibliotekarier, oavsett inom vilket område de arbetar? 
Niclas Lindberg landar i sitt försök till definition av bibliotekarieyrkets kärnkompetenser i tre 
begrepp: att samla, ordna och tillgängliggöra. Dessa begrepp återkommer i många 
diskussioner, vi har bland annat sett det hos Harry Järv och även Ducander nämner detta i 
samband med diskussionerna kring bibliotekariers yrkesidentitet. Begreppen kommer inte 
som sådana upp i våra intervjuer, däremot kan vi härleda dem till det faktiska arbetet i 
biblioteket då det gäller inköp, organiserandet av böcker på hyllan och hjälpen att finna det 
låntagaren söker. 
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Vi anar en viss diskrepans mellan olika grupper inom biblioteksfältet när det gäller 
beskrivningen av vilka kunskaper och kompetenser en bibliotekarie verkligen besitter. I våra 
intervjuer har de personliga egenskaperna fått stor betydelse, där kopplingen till ett 
serviceyrke framträder tydligt och den sociala kompetensen anses vara grundläggande. Att 
just verksamma bibliotekarier tar upp dessa egenskaper som centrala i samband med 
folkbibliotekariens kompetens ser vi även i ett antal uppsatser. I både Falk och Litbo-
Lindströms och Ask och Johanssons uppsatser nämner informanterna till exempel att den 
kompetens som efterfrågas vid nyanställningar på folkbibliotek är just personliga egenskaper 
så som social kompetens och flexibilitet, förutom goda kunskaper inom IT. De personliga 
egenskaperna framträder tydligare i den traditionella bibliotekarieidentiteten än i den nyare 
identitet som belystes i Olofsson Liljedahl och Tagessons uppsats. I motsats till detta 
beskriver fackförbundet och utbildningsorterna mer formella och teoretiska kunskaper som 
har sin grund i utbildning. De talar alltså inte om personliga egenskaper utan snarare om 
kompetenser. Enligt våra informanter uppskattar deras besökare den del av 
biblioteksverksamheten där det personliga mötet och förmedlandet har en naturlig plats. Här 
finns en anknytning till den mer traditionella synen på bibliotekarien i våra intervjuer, där 
låntagarna värdesätter att komma till biblioteket för att låna en bok, få tips och råd och en 
stunds samtal kring litteraturen. 
 
Trots de insatser som gjorts från utbildningshåll att akademisera och teoretisera utbildningen i 
syfte att höja yrkets status, på en allt bredare arbetsmarknad, tycker våra informanter sig se att 
bilden av bibliotekarien i allmänhetens ögon är oförändrad. För dem är bibliotekarien 
fortfarande den samma som tidigare. Hälften av dem är positiva till vad den akademiska 
utbildningen kan göra för yrkets status och de kan därför se en viss poäng med denna ansats 
eftersom bibliotekarier inte så sällan fått försvara sin existens. Samtidigt utrycker sig den 
andra hälften ganska negativt om vad som för dem är en alltför teoretisk utbildning och de 
tror inte att den i praktiken gör någon skillnad för bibliotekariers status. Akademiseringen av 
utbildningen är för dem mer för bibliotekariens egen vinning snarare än för 
biblioteksverksamheten i stort. Vi kan alltså här ana en viss osäkerhet och ambivalens till 
utbildningen i intervjuerna. Samtidigt som våra informanter kan se fördelarna med vad en 
akademisk utbildning kan göra för yrket verkar de ha svårt att se informationsvetenskapens 
inträde i utbildningen som lika motiverad. De anser inte att man genom detta ämne har lyckats 
höja yrkets status.  
 
Alla våra informanter anser att arbetet på ett folkbibliotek är mer praktiskt än teoretiskt 
präglat och de saknar en tydligare förankring mellan teori och praktik i utbildningen. En av 
våra informanter tar också uttryckligen upp att det enligt henne skulle räcka med en 
administrativ bakgrund, även om hon inser att en mer teoretisk utbildning faktiskt kan ge en 
bra grund att stå på. Som Abbott skriver behöver en teoretisk utbildning inte nödvändigtvis 
vara relevant för det praktiska arbetet utan kan i sig verka legitimerande för yrket. 
 
Synen på nyutexaminerade och på dagens utbildning är i vårt intervjuunderlag ganska negativ 
samtidigt som många av informanterna säger att de inte riktigt vet hur den faktiskt ser ut. De 
verkar trots det ha bildat sig en ganska fast uppfattning om vad de tycker om denna. Möjligen 
handlar det även om deras syn på informationsteknologin och informationsvetenskapen. De 
tycks alla ha intrycket av att nyutexaminerade bibliotekarier idag inte klarar sig utan att ”söka 
i en dator”. Genomgående i våra intervjuer verkar utbildning nästan ses som synonymt med 
goda kunskaper i informationsteknologi och datorvana. Nästan varje gång som vi talar om den 
nya utbildningen kommer våra informanter in på begrepp som att ”söka i datorn” eller 
liknande uttryck. En av dem nämner att de har haft studenter på besök som blir förvånade vid 
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till exempel rena boktipsfrågor, vilket kanske belyser den schism vi kan uppfatta mellan dessa 
två olika identiteter. Den tvekan och något negativa inställning våra informanter har till 
dagens utbildning och nyutexaminerade studenter är, enligt vår mening, ganska talande för 
hur de ser på sin egen kunskap som är förvärvad genom många års praktiskt arbete. Genom att 
tala om den del inom yrket som för dem är främmande och till viss del också ett hot eftersom 
de inte känner igen sig i denna identitet, befäster de snarare sin egen kunskap. I Kappelin Rääf 
och Lundgrens uppsats beskriver deras informanter den yttre tjänsten och kontakten med 
användarna som den del i arbetet där deras kompetens och kunskap sätts på prov och det är 
också genom denna kontakt som de får utrymme att känna sig professionella. Detta tycker vi 
oss även kunna utläsa hos våra egna informanter.  
 
I kontrast till detta, kan vi i de uppsatser vi tidigare presenterat, se hur bilden kanske istället 
ter sig för de nyutexaminerade bibliotekarierna som upplever att det finns en ganska stor 
efterfrågan på deras kunskaper inom informationsteknologi från folkbibliotekens håll. Detta 
ser man till exempel både i Falk och Litbo-Lindströms samt Ask och Johanssons uppsatser. 
Samtidigt verkar nyutexaminerade själva sakna den praktiska delen i utbildningen. En av våra 
informanter påpekar att de nyutexaminerade får praktiken först när de kommer ut i arbetslivet. 
Detta anser hon vara ett problem som gör det svårt att anställa någon som kommer direkt från 
utbildningen och inte har någon arbetserfarenhet alls. 
 
Majoriteten av våra informanter tycker att det är märkligt att man kan bli bibliotekarie utan att 
ha läst litteraturvetenskap eller liknande. De saknar alla den förankringen i 
bibliotekarieutbildningen. Skönlitteraturen ingår som ett moment för många andra studenter, 
även inom naturvetenskapen, men inte för bibliotekarier. I till exempel Ask och Johanssons 
magisteruppsats ser vi att litteraturvetenskapen, enligt deras informanter, anses ha en alltför 
vetenskaplig nivå som de har svårt att tillämpa i sitt arbete. Vad som egentligen efterlyses, 
som vi även ser hos våra egna informanter, är litteraturkunskaper och då framför kunskaper i 
litteraturförmedling med en pedagogisk ansats. Här går tankarna till den diskussion och kritik 
kring utbildningen som Seldén och Sjölin skriver om, där en av texterna betonade avsaknaden 
av en specifik utbildning för folkbibliotekarier. Enligt Specialgruppens text fick dessa inte 
tillräcklig specifik kunskap och kompetens i en mer generell utbildning. Denna önskan om en 
bättre utbildning för folkbibliotekarier som kan ge dem en mer professionell grund att stå på 
kan vi också skönja i vårt intervjumaterial. 
 
En av våra informanter påpekar att den informationsteknologiska sektorn inte är ett område 
där folkbiblioteken ligger i framkant, detta är snarare ett område där man som bibliotekarie 
och som institution har hamnat efter. ”Det är därför svårt att som bibliotekarie höja sin status 
genom detta arbete. Vi borde snarare satsa på de områden där vi är bra och som vi behärskar”, 
vilket för henne innebär den läsfrämjande verksamheten. Men som vi tidigare har tagit upp, så 
råder det en stor osäkerhet bland bibliotekarierna även inom detta område. En informant 
upplever att man ibland skäms lite över den biblioteksverksamhet som handlar om 
litteraturförmedling, att det ofta förknippas med nöjesläsning. Detta tror vi kan bidra till att 
vuxnas läsning inte tas på så stort allvar utan man anser att detta tillhör den privata sfären och 
kan skötas på egen hand. Vuxna läsare förväntas vara mer självgående. Här ser vi en tydlig 
skillnad från barnverksamheten där läsfrämjande insatser är högt prioriterat. Men som en av 
våra informanter påpekade, så måste vi börja med att skapa läsande vuxna för att ge barnen ett 
sammanhang som uppmuntrar till läsning. 
 
Fem av de sex bibliotekarier vi intervjuat tycker mer eller mindre att ett bibliotek mycket väl 
kan profilera sig som ett läsfrämjande bibliotek. Fyra av dem tycker att man borde göra det. 
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Den sjätte känner sig mer kluven eftersom hon menar att man som folkbibliotekarie måste 
finnas till för alla och därför inte kan satsa för mycket på ett specifikt område. Samma 
resonemang återfinner vi i Karner Smidts resultat, att det är viktigt att försöka ha ett utbud 
som lockar så många som möjligt eftersom biblioteket är allas egendom. När man som 
bibliotekarie inte vågar satsa på en specifik grupp för att man är rädd att utesluta andra, så 
riskerar man samtidigt att göra verksamheten menlös och på så sätt inte locka någon. När man 
gör en riktad satsning, så kan det även innebära att man når ut till fler än just den tänkta 
målgruppen, något som lyftes fram i Bäckljungs och Granlunds uppsats. Där menade man att 
när man satsar på att profilera sig så synliggör man biblioteket som helhet. 
 
De senaste årens teknikutveckling ställs i motsats till den läsfrämjande utvecklingen och tas 
vid flera tillfällen upp som ett hinder för att utveckla de läsfrämjande insatserna. När våra 
informanter talar om datorisering och informationsteknologi verkar de inte så sällan slå ihop 
allt som har med datorer att göra. Det kan röra sig om nödvändigt underhåll och teknisk 
utveckling, som att byta ut datorer, uppdatera mjukvara, utveckling av bibliotekskataloger 
eller införa automatiserad utlåning/återlämning. Det kan även röra sig om det webbaserade 
arbetet med hemsidor, databaser, utvecklandet av digitala tjänster och kurser som internet för 
nybörjare, bloggar och till och med arbetet med informationssökning. Även om vi själva kan 
tycka att detta är ofrånkomliga delar av verksamheten, som underlättar arbetet och skapar nya 
möjligheter, så uttrycker sig flera informanter negativt kring detta. Det är framför allt 
tidsåtgången som upplevs som ett bekymmer. Detta arbete verkar ofta sättas i kontrast till 
verksamheten kring litteraturen och boken, det upplevs ta tid från den läsfrämjande 
verksamheten. Denna inställning beror mycket på hur de uppfattar sin roll som bibliotekarie. 
Två av informanterna menar att förmedlingen av litteratur och kultur är folkbibliotekets 
främsta uppgift. En av dessa två går ett steg längre i sin syn på sig själv som 
litteraturförmedlare snarare än som informationsförmedlare och säger att hon har valt bort 
informationssökning till förmån för ”skönlitterära bitar”. Detta är ett både anmärkningsvärt 
och för oss väldigt oväntat uttalande. Arbetet med skönlitteratur och som litteraturförmedlare 
innebär ju rimligtvis en hel del informationssökning, något denna bibliotekarie inte verkar 
reflektera över. Hon uppger även att hon har väldigt stort utrymme att lägga upp sitt arbete 
efter eget tycke, eftersom hon är ensam på sin arbetsplats och att ledningen har gett henne mer 
eller mindre fria händer. Men med tanke på att hon arbetar på en filial som är integrerad med 
ett skolbibliotek, så borde arbetet med informationsförmedling vara en tydlig och uttalad del 
av hennes uppdrag, inte minst i form av att hålla undervisning i informationssökning för 
eleverna.   
 
Även om teknikutvecklingen ses som inkräktande på folkbibliotekens arbete, så tycker sig 
någon av informanterna se att man idag börjar gå tillbaks till det som de flesta av dem ser som 
det centrala i yrket, nämligen skönlitteraturen och litteraturförmedlingen. Detta skulle kunna 
ha sin förklaring i att biblioteken nu tagit sig över den stora initiala tröskeln. Mycket tid och 
pengar läggs fortfarande på tekniska lösningar, men det handlar oftast om underhåll och 
vidareutveckling. Detta kan vi koppla till de sociala och kulturella förändringar som Abbott 
talar om, som kan göra stora skillnader i det faktiska arbetet. Flera av våra informanter ger 
uttryck för att betrakta minsta förändring på detta område som ett hot. Så som vi ser det går 
det inte att undvika denna utveckling om verksamheten ska fortsätta fungera i ett föränderligt 
samhälle och i ett större sammanhang. Det kan ofta vara frustrerande att lägga ner mycket tid 
på teknologin och man kan uppleva det som att prioritera detta framför annat. Ett par av våra 
informanter ser det däremot inte som en motsättning, eller att man prioriterar en del av 
verksamheten framför en annan, utan ser vilka fördelar det kan ge i arbetet med skönlitteratur 
och informationsförmedling. Positiva effekter som nämns är att tid frigörs till annat och att 



42 

låntagarnas möjligheter att ta del av litteratur och information kring denna förbättras, vilket 
skapar förutsättningar för läsfrämjande verksamhet. Men där vissa ser möjligheter ser andra 
ännu en arbetsbörda. Någon informant pratar om att det har skapats en ny arena för 
litteraturförmedling och läsecirklar i och med att man kan ha webbaserade cirklar och utnyttja 
bloggar i sin förmedling. Men hon ser det mer som ännu en arbetsuppgift som skulle läggas 
på allt annat och därigenom bli en börda. 
 
Det personliga mötet som är knutet till samtalet om litteratur är ett genomgående tema i flera 
av intervjuerna. En av informanterna lyfter även specifikt fram värdet av ett mer personligt 
tilltal i förmedlandet, något som hon upplever vara efterfrågat av användarna. Detta är ett 
uttalande som är intressant att ställa i relation till Karner Smidts resultat, där några av 
informanterna ansåg att bibliotekariens personliga smak alltid ska hållas utanför 
förmedlingsarbetet, som ett sätt att säkerställa att det är låntagarens önskemål som står i 
centrum. Ett personligt förhållningssätt ansågs av dessa endast lämpligt vid bokprat för större 
grupper. Vi tänker oss att det kan vara ett sätt att ha en professionell hållning till det 
litteraturförmedlande arbetet. Det krävs att bibliotekarien är trygg i sin yrkesroll för att denne 
ska kunna ha tilltro till förmågan att använda sig av sitt personliga tycke och smak på ett 
professionellt sätt och samtidigt behålla låntagarens önskemål i fokus. Det kan vara en 
osäkerhet i den litteraturförmedlande rollen som leder till att det känns viktigt med någon 
form av objektiv förmedlarstrategi. 
 
Två av bibliotekarierna i vår studie anser att det ligger i deras uppgift att lyfta fram den 
litteratur som låntagarna inte annars skulle ha hittat och aktivt verka för att utmana och vidga 
deras läsning. De menar att det ingår i bibliotekets uppdrag att vara en del av den allmänna 
folkbildningen tillsammans med övriga kulturinstitutioner. I detta större sammanhang 
framstår arbetet med folkbildning som relativt oproblematiskt. I relation till Karner Smidts 
tankar kring uppdelningen mellan utbildning och fritid, så kan vi här se hur skönlitteraturen 
kan befinna sig i båda sfärer beroende på hur man väljer att angripa sin läsning. Fritidsläsning 
för nöjes skull behöver inte utesluta att skönlitteraturen även kan ingå i ett bildningsarbete om 
man som bibliotekarie bistår med en professionell ingång till diskussionen. De bibliotekarier 
som vi har intervjuat ger inte uttryck för någon rädsla för att uppfattas som nedlåtande på 
något sätt, till skillnad från Karner Smidts informanter.  
 
Ytterligare två informanter pratar inte uttryckligen om att vägleda låntagaren och uppmuntra 
till att utveckla deras läsning, men anser att det är en fördel om en bibliotekarie kan finnas 
med på lästräffarna och ta rollen som en aktiv samtalsledare. Detta ger oss en indikation på att 
de anser att bibliotekarien besitter någon form av kompetens som är värdefull i 
sammanhanget, att det krävs något mer än en grundläggande intresse för läsning. En av dessa 
två informanter påpekar att träffarna skulle bli mer strukturerade om det fanns en bibliotekarie 
närvarande. Detta tyder på att det är den kompetens som bibliotekarien kan bidra med som är 
det som gör hela skillnaden mellan en fikastund där man pratar om sin läsning och något som 
till sin struktur mer påminner om en studiecirkel. Denna tanke får stöd i Karlsson och 
Pettersons uppsats, där de efter att ha jämfört läsecirklar på bibliotek med privata cirklar, kan 
se en tydlig skillnad i strukturen. Något som ofta leder till att privata cirklar drar ut på tiden. 
Immi Lundin lyfter fram möjligheten för en bibliotekarie att visa på vägar in i texten som den 
största fördelen med att hålla cirkeln i bibliotekets regi. Ett förhållningssätt som återkommer 
hos en av våra informanter som ser det som sin roll att få läsaren att hitta vidare i litteraturen, 
att utmanas och utvecklas som läsare. Hartley påpekar däremot att även privata cirklar håller 
hög standard och kan vara väl så strukturerade. Detta menar även några av våra informanter 
som anser att cirkeldeltagarna klarar sig själva om de bara får hjälp att hitta böcker och 
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lokalen. Andra anser att det räcker att man är med vid starten och hjälper deltagarna komma 
igång. Ytterligare några tycker att det kräver ett större arbete där man som bibliotekarie leder 
och är med, en inställning som samtidigt skapar ett större motstånd.  
En av informanterna menar att det borde finnas mer hjälp att få för att leda en läsecirkel, som 
till exempel handledning och färdiga diskussionsfrågor som är specifika för den bok man 
läser, eftersom hon inte känner att hon har tillräckligt med kunskap för att få struktur på 
arbetet. Här kan vi se ett tydligt exempel på den osäkerhet i förmedlarrollen, som vi framför 
allt finner bland informanterna med den äldre yrkesutbildningen, och som vi diskuterade 
tidigare i analysen. Över lag så upplever vi att våra informanter hyser en påfallande svag 
tilltro till sin kompetens inom litteraturkunskap och litteraturförmedling. Vi får en känsla av 
att det är bibliotekariernas egen positionering som sätter käppar i hjulet. De diskuterar 
litteratur med termerna högt och lågt, vilket gör att man skapar en bild av det högre som 
ouppnåeligt och skrämmande. En bild som de själva inte känner att de lever upp till. Men vårt 
resultat speglar trots allt en starkare självbild än vad Bäckljung och Granlund kom fram till i 
sin undersökning, som vi redovisade i kap 3.2.  
 
Som vi precis nämnt så anser inte två av våra informanter att läsecirkeln behöver ledas av en 
bibliotekarie i det faktiska samtalet. Bibliotekarien kan däremot finnas med för att kunna ge 
tips och råd och sköta praktiska bestyr runt omkring som att till exempel låna hem extra 
exemplar av en titel. De ger gärna råd kring cirkelns struktur och tips på teman och titlar, men 
vill inte styra deltagarna på något vis. Båda verkar ha bristande insikt i hur man kan arbeta 
med en läsecirkel och hur man kan utveckla samtalet kring läsningen. En av dem nämner att 
hon däremot skulle vilja testa att arbeta med mer djupgående samtal kring en text. Det kan 
vara så att hon ser detta som en mer kvalificerad uppgift där hennes kompetens gör skillnad, 
emedan den mer traditionella läsecirkeln upplevs kunna skötas av gemene man med 
läsintresse. Den andra informanten anser att man med fördel väljer att läsa utifrån teman i en 
cirkel, istället för att alla läser samma bok, eftersom hon inte upplever att det finns tillräckligt 
mycket att säga om en och samma bok under en cirkelträff. Detta tyder på att hon inte riktigt 
vet hur man tränger in i en text på djupet.  
 
Förutom bristen på resurser, oftast i form av tid, så ser en av våra informanter 
läsecirkelsverksamhet som något tidskrävande, och att detta skulle vara det största hindret. 
Hon nämner även att deltagande i bokträffar skulle göra att hon kände sig väldigt låst. Detta 
visar till stor del hur hon betraktar läsecirkelsverksamhet, eftersom man är tidsmässigt låst 
oavsett vilken verksamhet man väljer att satsa på som har fasta punkter. I motsats till vad 
informanten uttrycker, så lyfter Immi Lundin fram verksamhetens flexibilitet då hon menar att 
den har stora möjligheter att utvecklas med relativt små resurser. Informanten anser även att 
det är problematiskt att läsecirkelsverksamhet gärna ska vara förlagd till kvällstid. Detta 
menar hon kan vara svårt att få ihop med privatlivet. Vi anser att detta borde bero på vilken 
målgrupp man väljer att rikta sig till. Det är således något som är fullt möjligt att styra utifrån 
de privata förutsättningar man som enskild bibliotekarie har. 
 
En av de stora fördelarna med att arbeta med läsecirklar som ett led i bibliotekens 
läsfrämjande arbete, återfinns hos den egna personalen. Precis som Englund och Trautmann 
tar upp i sin uppsats om personalläsecirklar, så kan vi se även i vårt material se hur ett 
deltagande stärker bibliotekarien i dennes yrkesroll. Det blir ett utbyte av information mellan 
bibliotekarie och övriga deltagare som är värdefullt för båda parter. Bibliotekarien får ökad 
förståelse för hur en presumtiv låntagare kan uppfatta läsningen, eftersom en bok som bekant 
kan läsas på många olika vis. Bibliotekarien får en rikare kunskapsbank att plocka ur. 
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9.1. Diskussion och slutsatser 
När vi väl genomförde våra intervjuer upptäckte vi att Bodil inte hade någon 
bibliotekarieutbildning, men eftersom hon är verksam som bibliotekarie och då hennes 
situation knappast är unik så beslutade vi oss för att använda materialet. Vi anser att vi genom 
hennes svar trots allt får ytterligare kunskap om synen på yrket och arbetet med litteraturen. 
Det som däremot har varit svårt att använda är hennes svar på frågor som behandlar själva 
utbildningen. 
 
Det har slumpat sig så att alla våra informanter är kvinnor mellan 40 och 60 år. När vi gjorde 
vårt urval var vi fokuserade på att få en jämn fördelning av de bibliotek som erbjöd läsecirklar 
respektive de som inte gjorde det. Vi ville även att både huvudbibliotek och filialer skulle 
vara representerade i materialet. Vi har alltså inte utgått ifrån att finna en specifik fördelning 
av kön och ålder. Vi är medvetna om att vårt resultat hade sett annorlunda ut om vi haft en 
annan ålders- och könsfördelning. Samtidigt tvingas man till vissa begränsningar i en så pass 
liten studie. 
 
Vi har arbetat utifrån våra två frågeställningar och vi kommer här att resonera kring dessa 
med hjälp av vårt analysmaterial. För att få en tydligare struktur väljer vi att besvara frågorna 
var för sig, varefter vi ger en kort utblick i var vi befinner oss idag. 
 

• Hur kan folkbibliotekariers resonemang kring litteraturförmedlande 
arbete, i form av läsecirklar för vuxna, se ut? 

 
Informanterna anser att litteraturförmedling och skönlitteratur borde vara folkbibliotekets 
ansvar. Många av dem vill även se en tydligare profilering mot ett läsfrämjande bibliotek. 
Men trots att de upplever att det är den skönlitterära verksamheten de behärskar, så finner vi 
en påfallande stor osäkerhet i rollen som förmedlare av litteratur. Man kan ställa sig frågan 
varför vi är så osäkra i vår roll som uppbärare av en folkbildande institution. Om man jämför 
med läraryrket, så skulle det med största sannolikhet vara främmande för en lärare att inte 
vilja ge eleverna ny kunskap av rädsla för att detta skulle signalera att eleverna vet mindre, 
oavsett om han/hon undervisar för barn eller för vuxna, och att läraren genom sin 
kunskapsförmedling sätter sig på höga hästar och ser sig som förmer. Kanske kan detta 
härledas till att det saknas pedagogisk utbildning inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen. Det förväntas i vissa sammanhang att vi ska agera som pedagoger, 
fast vi inte fått sådana kunskaper genom vår bibliotekarieutbildning.  
 
Vi har vidare kunnat se att bibliotekarierna har väldigt varierade sätt att förhålla sig till sin roll 
som förmedlare. Några anser att det ligger i bibliotekets uppdrag att aktivt verka för en allmän 
bildning, och att vägleda låntagarna till för dem tidigare okänd litteratur. Utifrån detta synsätt 
förefaller det vara mindre komplicerat att ta rollen som en samtalsledare i en läsecirkel, och 
de kan se att bibliotekariens kompetens skulle kunna ha en positiv inverkan på 
cirkelstrukturen. Andra anser endast att bibliotekarien behöver vara närvarande för att starta 
upp cirkeln och vidare bistå med mer praktiska bestyr. Efter det förväntas deltagare kunna 
driva cirkeln lika väl som en utbildad bibliotekarie. Läsecirkelsverksamhet kan även ses som 
en kompetensutveckling för personalen, eftersom samtalet kring litteratur ger bibliotekarien 
ny kunskap och insikter som är värdefulla för kommande arbete med litteraturförmedling. 
 
Två stora problem som lyfts fram av våra informanter är dels att läsecirkelsverksamheten är 
förhållandevis tidskrävande, dels att genom att göra en sådan satsning på en liten målgrupp 
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frångår man samtidigt grundidén att som folkbibliotek finnas till för alla. Detta innebär att 
man som bibliotekarie kanske inte tillåts fördjupa sig i en så riktad verksamhet. 
 

• Vilken betydelse kan folkbibliotekariers professionella identitet, uttryckt i 
deras erfarenheter och kompetenser, ha för deras syn på 
litteraturförmedlande arbete i form av läsecirklar för vuxna? 

  
Det finns en markant skillnad i hur olika aktörer inom bibliotekssfären ser på bibliotekariens 
yrkesidentitet/-roll. Hos den verksamma bibliotekarien ser vi, både i vårt eget material och i 
andras, att det är i kontakten med användarna de känner sig säkrare i sin yrkesroll. Den 
sociala kompetensen, litteraturkunskaper och deras långa erfarenhet har här stor betydelse. 
Från fackförbundets håll ser vi ett visst fokus på läsfrämjandet, men det sker snarare med 
prioritering på olika målgrupper samt med fokus på att kunna hantera nya medier. 
Utbildningssätena trycker på den mer framtidsorienterade yrkesidentiteten med fokus på en 
bred kompetens med inriktning mot informationsvetenskap och informationsteknologi, vilket 
kan upplevas stå långt ifrån det litteraturförmedlande arbetet. Samtidigt kan denna breda 
generalistkompetens bidra till en större osäkerhet och förvirring hos bibliotekarierna, och 
därmed försvaga deras yrkesroll. Istället för ökad kunskap så upplever man sig inte som 
tillräckligt kompetent inom något område. 
 
Vi ser hos våra informanter en förhållandevis traditionell yrkesidentitet och att de lägger 
relativt stor vikt vid en folkbibliotekaries personliga egenskaper, så som den sociala 
kompetensen. Vi är lite förvånade över att dessa egenskaper får en så central plats i samtalet 
om kärnkompetens, men detta är något som ofta lyfts fram i diskussionen. Samtidigt är det 
starkt förknippat med deras faktiska arbetssituation där kontakten med besökarna är en central 
del i deras yrkesroll.  
 
Våra informanter kommer ständigt in på begrepp som ”datorn” och liknande när vi talar om 
nyutexaminerade. De verkar tycka att det enda studenterna kan när det kommer ut är att 
använda sig av bibliotekskataloger och databaser. Förmodligen talar de mycket om, och 
ställer sig frågande till, dagens informationsvetenskapliga utbildning och den kunskap de 
nyutexaminerade bibliotekarierna har med sig, för att de känner stor osäkerhet inför ett 
område de inte behärskar. Genom att föra en diskussion om de nyutexaminerade utifrån 
termerna ”vi” och ”de” och peka på deras brister så lyfter de fram och legitimerar den egna 
kunskapen. 
 
Vi ser en tydlig ambivalens i förhållandet mellan litteraturförmedling och 
informationsförmedling som tycks gå som en röd tråd genom vårt intervjumaterial. Den blir 
synlig när de ställer begreppen ”hyllan” och ”datorn” mot varandra. Så även i diskussionen 
kring två olika bibliotekarieidentiteter, den mer traditionella och den mer framtidsorienterade. 
 
Det är inte så märkligt att våra informanter känner sig mer bekväma i arbetet med just 
skönlitteratur beroende på det urval vi gjort. Men vi finner det intressant att notera att de i 
vissa fall ställer arbetet med skönlitteratur i motsats till informationsförmedling. Det naturliga 
borde vara att se informationssökning som en del även i arbetet med skönlitteratur och 
litteraturförmedling. Vår gissning är att det i praktiken förhåller sig så, men att de rent 
teoretiskt har en bild av informationsförmedling som något väldigt akademiskt och tekniskt 
som de inte riktigt känner sig trygga i att de behärskar. I stället kan vi i vårt material utläsa en 
uppmaning till att vi som folkbibliotekarier borde satsa på de områden som vi faktiskt 
behärskar, med syftning på det litteraturförmedlande arbetet. Samtidigt som flertalet av 
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informanterna upplever att de saknar just denna kompetens. Det är intressant att se att de 
känner så stor osäkerhet inför det område som de trots allt identifierar sig mest med. 
 
Kärnan för bibliotekarieyrket skulle kunna sammanfattas med begreppen: samla, ordna och 
tillgängliggöra. Dessa kommer med stor sannolikhet alltid att följa yrket oavsett tekniska 
förändringar och nya omständigheter inom yrkesområdet. Dessa begrepp återfinner vi i 
biblioteksverksamheten som helhet, både i det digitala arbetet med katalogposter och med 
sökfunktioner, men också i det faktiska arbetet ute i biblioteket. 
 
Sammanfattningsvis tycker vi oss kunna se att det är avsaknaden av relevant kompetens som 
är det mest utmärkande i deras inställning till att arbeta med litteraturförmedling i form av 
läsecirklar.  
 
Vi upplever att det verkar finnas ett visst behov av en utbildning som är mer anpassad för 
folkbibliotekarien. En utbildning som har större fokus på litteraturförmedlande arbete och 
litteratursamtal. Eftersom den litteraturförmedlande kunskapen inte förts fram inom 
utbildningen, så kan det signalera att den delen av verksamheten inte anses vara tillräckligt 
professionell. På grund av denna osäkerhet tolkar vi det som att det finns ett stort behov av 
tydligt stöd uppifrån. Stöd i form av strukturerade möten kring verksamheten som sträcker sig 
över hela arbetslaget, samt en tydlig arbetsbeskrivning att luta sig mot. Det är även viktigt att 
inte enbart fokusera på mätbara resultat. Det går inte att visa på den positiva effekten 
läsecirkelsverksamhet kan ha genom att räkna enstaka besökare. Detta gör att det är väldigt 
svårt att visa på nyttan med arbetet. 
 
Det har inte tidigare gjorts någon större undersökning på läsecirkelsverksamheten i landet 
men det har nyligen påbörjats ett stort forskningsprojekt som leds av Kerstin Rydbeck, 
professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet. Eftersom detta 
projekt startades under den senare delen av vårt uppsatsarbete så har vi valt att presentera den 
här i slutdiskussionen istället för i avsnittet där vi presenterar tidigare forskning. Detta beror 
främst på att det tillkommit efter att vi genomfört våra intervjuer. Det beror även på att 
projektet befinner sig i en inledningsfas och sträcker sig samtidigt över en lång tidsperiod. 
Därför väljer vi att presentera detta som en utsikt över vad som händer inom området den 
närmsta tiden. 
 
Den första delen i projektet innebär en kvantitativ undersökning. Denna del omfattar dels en 
statistisk undersökning av bokcirkelverksamheten i landet, dels ett antal enkätundersökningar 
om folkbibliotekens bokcirkelverksamhet samt ett så kallat ”bokcirkelupprop” i Uppsala län, 
denna pågår just nu och året ut. Bokcirkeluppropet går ut på att få kontakt med så många 
bokcirklar som möjligt inom länet, både via webben och andra medier, och via ett 
frågeformulär samla in så mycket information som är möjligt om dessa cirklar samt 
deltagarna. I år, 2013, kommer det även göras en mindre enkätundersökning som riktar sig till 
landets bokhandlare med syfte på deras bokcirkelverksamhet. I den andra delen i 
forskningsprojekt kommer Rydbeck att välja ut ett antal bokcirklar för att genomföra en 
kvalitativ studie med djupintervjuer. Också denna undersökning kommer att genomföras i 
Uppsala län utifrån urvalet av det första delprojektet. Här kommer hon bland annat att se på 
sådant som deltagarsammansättningar, arbetssätt samt varför man väljer att delta i bokcirklar. 
Projektet kommer att pågå till och med 2017.162 
 

                                                 
162 http://www.abm.uu.se/forskning/pagaende-forskningsprojekt/bokcirklar/ 
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Samtidigt som rapporter visar på att läsförmågan i Sverige försämras och utlånen på 
folkbiblioteken sjunker så noterar Rydbeck att det samtidigt finns ett ökat intresse av att delta 
i läsecirklar.163 Trots att antalet privata läsecirklar troligen ökar mest menar Rydbeck att 
folkbiblioteken verkar hänga med på det ökade intresset när det gäller läsecirklar.164 Många 
bibliotekarier ses dessutom arbetet med att leda en läsecirkel som en slags 
kompetensutveckling för personalen, det blir ett sätt för dem att öva på att samtala och 
reflektera över litteratur. Traditionellt sett lägger folkbiblioteken ofta sina resurser på de 
lässvaga, men med arbetet med en läsecirkel kan man se att biblioteken istället lägger mer 
fokus på storläsarna.165 
 
Syftet med det projektet som Rydbeck nu arbetar med är att se hur bokcirkelverksamheten ser 
ut i idag. Vad kännetecknar en bokcirkel, hur omfattande är denna verksamhet, vad är det med 
den som är tillfredställande och som lockar så många människor att delta.166 
 
Vi vill här avsluta med ett citat ur en krönika av Nina Frid i senaste numret av 
Biblioteksbladet, där hon sätter fingret på omständigheterna kring den osäkerhet vi har sett 
som en röd tråd i vårt arbete: 
 

Att arbeta läsfrämjande för vuxna har återigen blivit ett viktigt 
samhällsuppdrag. Det är inte längre endast en kulturfråga utan en 
demokratifråga. Nu pratar vi inte bara om riktade insatser till specifika 
grupper av lässvaga vuxna. Det gäller alla. Skönlitteraturen ska lyftas och det 
livslånga läsandet stimuleras brett men när fick vi den där utbildningen som 
berättar hur man gör och varför?167 

 
 
10. Sammanfattning 
Syftet med vår uppsats har varit att undersöka vilken syn bibliotekarier har på det 
litteraturförmedlande arbetet för vuxna och i synnerhet läsecirkelsverksamhet för denna 
målgrupp. Vi har velat undersöka om, och i så fall i vilken utsträckning, uppfattningen om 
yrkesidentitet kan ha påverkat tankarna kring att bedriva någon form av läsecirkelverksamhet 
för vuxna och hur dessa tankar eventuellt kan ha formats av deras tidigare erfarenheter, 
utbildning och kompetens. Vi har arbetat utifrån följande två frågeställningar:  
 

• Hur kan folkbibliotekariers resonemang kring litteraturförmedlande 
arbete, i form av läsecirklar för vuxna, se ut? 

 
• Vilken betydelse kan folkbibliotekariers professionella identitet, uttryckt i 

deras erfarenheter och kompetenser, ha för deras syn på 
litteraturförmedlande arbete i form av läsecirklar för vuxna? 

 
För att svara på dessa frågor har vi gjort kvalitativa intervjuer med ett antal verksamma 
bibliotekarier som alla arbetar med läsfrämjande verksamhet mot vuxna. Tre av 

                                                 
163 Rydbeck, Kerstin 2011. Bokcirklar – en företeelse i tiden. Ingår i Årsbok om folkbildning. 2011 Forskning & 
utveckling, s. 172f. 
164 Ibid., s. 187 samt s. 190. 
165 Ibid., s. 190. 
166 Ibid., s. 173. 
167 Frid, Nina 2013. Jag vet att du är duktig, men på vad? Biblioteksbladet 2013:03, s. 33. 
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bibliotekarierna leder läsecirklar i bibliotekets regi och de övriga tre gör inte det. Som 
teoretisk utgångspunkt inför vår empiriska undersökning använder vi oss av Andrew Abbotts 
professionsteori och Jofrid Karner Smidts avhandling om litterära preferenser och 
förmedlarroller. 
 
För att ge läsarna en bakgrund till vårt ämnesval och en grund att stå på inför resonemang i 
samband med analysen av det empiriska materialet har vi gjort en översiktlig beskrivning av 
de områden vi arbetar utifrån i vår undersökning. Dessa rör dels bibliotekariers yrkesidentitet, 
med avstamp i bibliotekarieutbildningen för att därefter gå över till bibliotekariers kunskap 
och kompetens, dels litteraturförmedling, speciellt med fokus på läsecirkelverksamhet på 
bibliotek. 
 
Vi har presenterat sammanställningen av intervjuerna utifrån en tematisk indelning som berör 
bibliotekariers yrkesidentitet, kompetens och kunskap samt litteraturförmedling, 
förmedlarroller och läsecirklar.  
 
I vårt analysavsnitt har vi jobbat utifrån ovan nämnda tematiska indelning och med 
utgångspunkt i Abbott och Karner Smidts teorier analyserat vårt empiriska material. Vi har 
även satt detta i relation till tidigare studier för att få in vårt undersökningsmaterial i ett större 
sammanhang. Vi har i vårt analysförfarande använt oss av vad Kvale och Brinkmann kallar 
för intervjuanalys som teoretisk tolkning vilket innebär att vi specifikt utgått från ett fokus på 
de teoretiska ansatserna och på så sätt fångat upp intressanta teman för våra tolkningar. 
 
I Slutsatser har vi svarat på våra frågeställningar genom att dela upp resonemangen under de 
två frågeställningarna var för sig. Bland våra informanter kan vi se att två problem lyfts fram 
angående arbetet med att driva läsecirklar i bibliotekets regi. Det är dels att de anser 
verksamheten vara förhållandevis tidskrävande, och dels att de i detta arbete satsar på en liten 
målgrupp när deras grundidé innebär att finnas till för och ha resurser för alla. Vi kan även 
utläsa av vårt empiriska material att det finns en splittrad syn på yrkets kärna och 
bibliotekariers yrkesidentitet. Detta kan dels bero på att det finns så många kompetenser inom 
yrket som alla anses vara centrala. Det litteraturförmedlande arbetet sätt ofta i motsats till 
arbetet med informationsteknologi och dessa framträder i våra intervjuer ofta med begreppen 
”hyllan” kontra ”datorn”. Våra informanter identifierar sig alla, i olika grad, som 
litteraturförmedlare. Skönlitteratur och läsning är centrala delar i deras yrkesidentifiering. 
Trots detta känner de en stor osäkerhet inom denna kompetens. 
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Bilaga 1 
 
Hej 
 
Vi har precis påbörjat vår magisteruppsats på BHS. Som bakgrundsmaterial för denna uppsats 
vill vi göra en kartläggning över antalet folkbibliotek i Skåne som arrangerar 
bokcirklar/läsecirklar, där alla deltagare läser samma bok och där en bibliotekarie är aktivt 
deltagande. 
 
Ni behöver bara svara med ett ja eller nej, gärna inom en vecka. 
 
Tack på förhand! 
 
Pia Jönsson 
Johanna Lindqvist 



 

Bilaga 2 
 
Hej. 
 
 
Vi är två distansstuderande vid BHS som just nu arbetar med vår magisteruppsats. Denna 
kommer att beröra attityder till bibliotekariers yrkesidentitet och läsfrämjande verksamhet i 
form av läsecirklar. 
 
För att få en bild av vilka bibliotek i Skåne som anordnar läsecirklar/bokcirklar har vi tidigare 
skickat ut ett mejl till samtliga folkbibliotek i Skåne. Enligt de uppgifter vi har ser vi att ni 
arrangerar [alt. inte arrangerar] den typ av läsecirklar som vi efterfrågade på ert huvud-
/filialbibliotek. 
 
Vi hoppas nu kunna följa upp detta med en personlig intervju. Vi skulle därför vara väldigt 
tacksamma om ni kunde tänka er att medverka vid en sådan intervju. Intervjun kommer att 
hållas på er arbetsplats, och beräknas ta max en timme. 
 
Vi skickar detta brev för att ni ska få en chans att fundera över detta, samt se vem i personalen 
som hade passat för denna intervju och som skulle ha möjlighet att ställa upp. Vi kommer att 
kontakta er via telefon om en veckas tid. 
 
Vänliga hälsningar, 
Pia Jönsson 
Johanna Lindqvist  



 

Bilaga 3 
 
Intervjumall 
 
Gör klart för respondenten att frågorna avser kontakt med, och verksamhet som riktar sig till, 
vuxna användare. 
 
Påpeka att termerna läsecirkel och bokcirkel används synonymt. 
 
 
 
Personuppgifter 
 
Man/Kvinna  Ålder? 
 
När tog du din bibliotekarieexamen? 
 
Vilken utbildning gick du? Var? 
 
Har du någon tidigare akademisk utbildning utöver bibliotekarieutbildningen?  
I så fall: vilken/vilka? 
 
Yrkeslivserfarenhet/Befattningar (även utanför bibliotekarieyrket)? 
 
Hur länge har du jobbat på detta bibliotek? 
 
Vilken befattning har du idag? 
 
Hur upplever du din möjlighet att utveckla verksamheten, och t ex starta upp nya projekt, på 
din nuvarande arbetsplats? 
 
Vilket område känner du att du velat arbeta mer med om förutsättningarna funnits? 
 
 
 
 
Frågor angående professionsuppfattning 
 
Vad tänker du framför allt på om du skulle beskriva vad bibliotekarieyrket innebär för dig? 
 
Vad skulle du säga är kärnan i bibliotekarieyrket? 
 
Vad anser du är folkbibliotekariens främsta uppgifter? 
(T ex arbete med kulturförmedling, litteraturförmedling, programverksamhet, läsfrämjande 
verksamhet, informationshantering…) 
 
Hur skulle du säga att detta präglar ditt arbete så som det ser ut idag? 
 
 



 

Frågor angående kunskap och utbildning 
 
Hur ser du på att bibliotekarieutbildningen idag är en universitets-/högskoleutbildning?  
 
Vad tror du att detta kommit att innebära för det faktiska arbetet? 
 
Vad anser du om informationsvetenskapens roll för bibliotekarieyrkets status? 
 
 
 
Frågor angående litteraturförmedling 
 
Hur skulle du beskriva litteraturförmedlingens och den läsfrämjande verksamhetens roll för 
bibliotekarieyrket? 
Och vad kan denna roll innebära för yrkesidentiteten? 
 
Har du deltagit i någon form av läsfrämjande verksamhet för vuxna inom ramen för 
bibliotekarieyrket?  
Om ja: beskriv. 
 
Har du någon utbildning inom litteraturvetenskap eller litteratursamtal? 
Och vilken betydelse tror du detta har för din yrkesidentitet? 
 
Hur ser du på möjligheten för ett bibliotek att skapa sig en identitet som ett läsfrämjande 
bibliotek? 
Och hur ser du på möjligheten att göra detta med hjälp av läsecirklar för vuxna? 
 
Om du funderar på bibliotekarieyrkets utveckling (på sådant som datorisering, ny media, 
förändrad målgrupp m.m.), hur kan detta ha påverkat arbetet med den läsfrämjande 
verksamheten för vuxna? 
 
Hur ser du på litteraturförmedlingens betydelse för bibliotekarieyrket i framtiden? 
 
 
 
Frågor angående läsecirklar 
 
Vilka är dina personliga erfarenheter av läsecirklar, professionellt eller privat? 
 
Vilket syfte anser du att gemensamma boksamtal har eller kan ha? 
 
Vilket värde anser du att läsecirklar skulle kunna tillföra biblioteksverksamheten? 
 
Hur väl anser du att denna sorts verksamhet stämmer överens med hur du ser på ditt yrke som 
bibliotekarie? 
 
Vad, i din mening, talar för/emot biblioteksledda läsecirklar? 
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