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Abstract:  The aim of this Master’s thesis is to examine how librarians in a 

Swedish public library view and discuss mediation of fiction. The 
questions posed in this study are: How do the librarians want to work 
with mediation of fiction? What type of literature should be provided 
according to them? How do they express that they relate and should 
relate to their users? The theoretical starting-points are three 
categories extracted from Jofrid Karner Smidt’s doctor’s dissertation 
Mellom elite og publikum: the approach to users, strategies for 
mediation, and ideals for mediation.  

 
The empirical material was gathered through focus group interviews 
with librarians in a public library. This material was analyzed using 
the categories above. The results show that the librarians manifest a 
traditional view on mediation of fiction and the strategies used for 
mediation. The user group primarily discussed consists of readers of 
popular literature who are considered in need of help and guidance. 
The librarians have an ambition to improve the literary preferences of 
these users to what the librarians consider high quality literature. In 
contrast, they express a fear to be looked upon as condemning and 
therefore tend to suppress their personal literary views.  
 
The study poses questions about high versus low literary quality and 
whose needs should be addressed considering mediation of fiction. 
The result shows that the librarians focus solely on one of many user 
groups and therefore risk excluding other user groups.  

 
Nyckelord: litteraturförmedling, skönlitteratur, folkbibliotek, fokusgrupper, Jofrid 

Karner Smidt. 
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1 Inledning och problemformulering 
 
Bibliotekslagen § 2 slår fast att: ”Till främjande av intresse för läsning och litteratur 
[…] skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek.” (Bibliotekslagen, SFS 
1996:1596) Att fokus läggs på främjande av läsning och litteratur ser vi som ett 
framhållande av att litteraturförmedling är en central del av folkbibliotekens 
verksamhet. Paradoxalt nog visar våra sökningar efter litteratur inom detta område att 
förmedlingsarbetet sällan verkar analyseras eller bli belyst i forskningssammanhang. 
Framförallt gäller denna brist svensk forskning i ämnet, vilket gör att vi anser att vår 
uppsats utgör ett viktigt bidrag inom området. Vi anser att litteraturförmedling är ett 
relevant ämne att studera inom Biblioteks- och Informationsvetenskap, eftersom 
forskning tillför den teoretiska grund på vilken praktiskt biblioteksarbete bör vila.  
 
Statistik från Statens Kulturråd visar att mellan 1980 och 2006 minskade antalet utlån 
av skönlitteratur för vuxna från 27,4 till 15 miljoner böcker (Statens Kulturråd, 2006). 
Mot bakgrund av de sjunkande utlånen initierade Svensk Biblioteksförening, Sveriges 
Författarförbund och Svenska Akademiens Nobelbibliotek 2006 Nätverket för 
skönlitteratur på biblioteken (förkortat NÄFS), ett nätverk för olika aktörer på det 
litterära fältet1 ”för att stärka skönlitteraturens ställning på folkbiblioteken i landet” 
(NÄFSa). I ett upprop från nätverket hävdas att arbetet med skönlitteratur på 
folkbibliotek under senare år har blivit nedprioriterat till förmån för exempelvis ett 
nödvändigt fokus på informationsteknologisk utveckling, samt folkbibliotekets allt mer 
betydande roll som komplement till universitet och annan vuxenutbildning. Uppropet 
vill ”fästa uppmärksamhet på att det inte bör finnas någon motsättning mellan 
teknikutveckling och ett målmedvetet arbete med skönlitteraturen” (NÄFSb).  
 
Utifrån ovanstående framstår det som att förmedling av skönlitteratur på folkbibliotek 
har en tvetydig ställning och vi ser en diskrepans mellan teori och praktik. Exempelvis 
har det under vår utbildning saknats undervisning om förmedling och 
förmedlingsstrategier. Trots detta har vi fått uppfattningen om att förmedlingsarbete är 
en central del av praktiskt folkbiblioteksarbete. Vi menar därför att det är relevant att 
sätta fokus på hur bibliotekarier säger sig vilja arbeta med den skönlitterära 
förmedlingen. Detta för att tillföra ett teoretiskt grepp på ett ämnesområde som vi finner 
intressant och viktigt men där det saknas teoretiska ansatser. I vår magisteruppsats har 
vi därför valt att studera förmedling av skönlitteratur på folkbibliotek. Vi menar att 
förmedlingen är en grundsten i folkbibliotekets och bibliotekariernas interaktion med 
sina användare. Bibliotekets bestånd är uppbyggt för användning och tillgängliggörs 
användarna genom olika förmedlingsstrategier. Det är därför intressant att studera vad 
som sägs och görs gällande litteraturförmedling på ett folkbibliotek samt koppla detta 
till litteratur i ämnet.  
 
Ur ett användarperspektiv menar vi att det inte bara är intressant och meningsfullt att 
studera hur användare uttrycker sig om bibliotekets verksamhet och utbud, utan även att 
studera folkbibliotekariers syn på bibliotekets förhållningssätt till sina användare. Vi 
menar att bibliotekariers åsikter och attityder direkt påverkar hur de bemöter 
användarna och alltså får konsekvenser för det praktiska biblioteksarbetet. Utifrån 
ovanstående resonemang har vi valt att genomföra intervjuer med folkbibliotekarier.  
 
                                                 
1 Bibliotekarier, författare, litteraturkritiker och litteraturvetare.  



 5

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Genom att undersöka hur bibliotekarier på ett folkbibliotek talar om hur skönlitteratur 
ska förmedlas och om vad som ska förmedlas hoppas vi kunna utläsa vad de har för 
inställning till sina användare samt vilken roll de anser att bibliotekarier bör spela 
gällande litteraturförmedling. Syftet med uppsatsen är alltså att undersöka vilken 
inställning folkbibliotekarier har till förmedling och olika förmedlingsstrategier. 
 
Utifrån vårt syfte har vi formulerat tre delfrågor. Dessa är: 
 
 • Hur vill bibliotekarierna arbeta med förmedling av skönlitteratur? 
 • Vilken litteratur menar de ska förmedlas, och varför? 
 • Hur uttrycker bibliotekarierna att de som förmedlare förhåller sig och bör förhålla 
sig till användarna? 
 
1.2 Närhet och distans 
 
Karin Widerberg skriver i Kvalitativ forskning i praktiken (2002) att om forskaren delar 
informanternas intresse eller inställning till den aktuella frågan, är det avgörande att en 
distans eftersträvas för att forskaren inte ska reproducera sina förutfattade meningar 
(Widerberg, passim). Vi har under våra studier vid BHS kommit att intressera oss för 
beståndsutveckling och litteraturförmedling. När det gäller vår undersökning av hur 
folkbibliotekarier talar om förmedling av skönlitteratur är vi medvetna om att vi har en 
på förhand positiv inställning till skönlitteratur som vi menar är viktig och har en central 
plats på folkbiblioteket. Detta på grund av att vi har ett starkt intresse för skönlitteratur, 
har läst litteraturvetenskap samt har gått skrivarlinjer vid folkhögskolor. Detta 
litteraturintresse har påverkat vårt ämnesval inför denna uppsats. Vi är medvetna om att 
det kan vara problematiskt att vi har en förhoppning om att vårt intresse för litteratur ska 
speglas även hos våra informanter. Dessutom är bibliotekariernas kontakt med och 
bemötande av användarna en central fråga för oss, något som speglas i att vi under våra 
studer vid BHS har valt det kollegium som fokuserar på användarperspektiv. Vi är 
medvetna om att vårt engagemang i ämnet kan medföra förhandsantaganden inför vår 
undersökning och vi försöker därför att förhålla oss till våra egna inställningar på ett 
medvetet sätt. 
 
1.3 Begrepp 
 
Vi kommer i detta avsnitt att ta upp begrepp som är centrala i vår uppsats: förmedling, 
användare samt litterär kvalitet.  
 
1.3.1 Förmedling 
 
Enligt Informationsordbogen (2007) är förmedling en aktivitet som fungerar som 
förbindande mellanled mellan två parter. I den bredaste bemärkelsen innefattar 
förmedling all medierad kommunikation, vilket gör alla bibliotek, museer, förlag och 
tidskrifter till förmedlingsinstitutioner. Ordboken ger även en snävare definition där 
förmedling innebär mediering från specialiserade yrkesgrupper till den bredare 
offentligheten.  
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I ordbokens definition framgår att det inom bibliotekssfären görs skillnad mellan 
indirekt förmedling, vilket innefattar bibliotekets material, inredning och arrangemang, 
och direkt förmedling som rör exempelvis dialogen mellan bibliotekarie och användare 
(Informationsordbogen på Internet).  
 
Vi kommer i uppsatsen att beröra både indirekt och direkt förmedling.  
 
1.3.2 Användare  
 
I vårt empiriska material förekommer ett flertal variationer av begreppet 
biblioteksanvändare. Exempel på dessa är brukare, låntagare, besökare, folk samt läsare.  
I likhet med vad Jofrid Karner Smidt uttrycker i sin doktorsavhandling Mellom elite og 
publikum: Litterær smak og litteraturformidling blant bibliotekarer i norske 
folkebibliotek (2002) ser vi inga betydande skillnader mellan dessa begrepp och menar 
att det inte finns någon större värdemässig skillnad mellan dem (Smidt, s. 259). Dock 
förekommer även begreppet kund, vilket vi i likhet med Smidt uppfattar som skilt från 
övriga termer, eftersom det signalerar ett förhållningssätt till användarna som är starkt 
präglat av ett mer marknadsekonomiskt tänkande (ibid.).  
 
Vi kommer genomgående i uppsatsen att alternera mellan termerna användare och 
låntagare. 
 
1.3.3 Litterär kvalitet 
 
I uppsatsen kommer vi att röra oss med begreppen högkvalitativ litteratur respektive 
populärlitteratur eller litteratur av lägre kvalitet. Dessa begrepp användes av våra 
informanter och återkom även i den litteratur vi har utgått ifrån. Begreppen är 
problematiska eftersom det saknas tydliga definitioner av exakt vilken litteratur som 
åsyftas med respektive begrepp. Termerna är subjektiva och kan syfta på olika litteratur 
beroende på sammanhang.  
 
När vi i uppsatsen använder dessa begrepp gör vi inte en värdemässig bedömning av 
den litteratur som åsyftas, utan refererar enbart till hur informanter eller författare har 
använt begreppen. Vi kommer därför här inte att precisera vad vi anser är hög respektive 
låg litterär kvalitet, utan genomgående i uppsatsen utgå ifrån våra informanters utsagor 
samt den litteratur vi använder oss av. Detta eftersom vi anser att vår tolkning av dessa 
begrepp är irrelevant för uppsatsens syfte.  
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1.4 Disposition 
 
Efter det inledande avsnittet där vi redogör för vårt ämnesval har vi valt att lägga upp 
uppsatsens innehåll på följande sätt:  
 
Kapitel 2 innehåller en presentation av litteratur som syftar till att placera vårt ämne i en 
kontext. Kapitlet inleds med ett stycke om vår informationssökningsprocess där vi 
kortfattat går igenom vad vi har sökt efter, vad vi har valt och varför. Därefter följer vår 
litteraturgenomgång.   
 
Kapitel 3 är uppsatsens teoriavsnitt. Här presenterar vi den avhandling som ligger till 
grund för våra teoretiska utgångspunkter. Vi motiverar på vilket sätt denna är relevant 
för oss samt hur vi använder oss av den för att analysera vårt empiriska material.  
 
I kapitel 4 beskriver vi den kvalitativa metod som vi har använt oss av: 
fokusgruppsintervjuer. Vi motiverar dess användbarhet för uppsatsen samt presenterar 
hur vårt urval har gjorts, diskuterar validitet och reliabilitet, reflekterar över etiska 
hänsynstaganden samt redogör för genomförande och metod vid analys av det empiriska 
materialet.  
 
Kapitel 5 utgörs av en presentation av det insamlade empiriska materialet i form av en 
refererande återgivning av fokusgruppsintervjuerna. Detta avsnitt är indelat efter 
frågorna i vår intervjuguide. Dessutom tar vi upp teman utöver intervjuguiden som 
uppkom vid intervjutillfällena.  
 
I kapitel 6 analyserar vi vårt empiriska material med hjälp av våra teoretiska 
utgångspunkter.  
 
I kapitel 7 diskuterar vi resultaten av vår analys och kopplar dessa till den litteratur som 
presenterats i kapitel 2. Avsnittet är indelat efter våra frågeställningar, för att tydliggöra 
uppsatsens resultat. Kapitlet avslutas med de slutsatser vi har kunnat dra i vår studie 
samt förslag till vidare forskning.  
 
I kapitel 8 ger vi en sammanfattning av uppsatsen.  
 
Kapitel 9 utgörs av enm förteckning över de källor som använts i uppsatsen. Efter detta 
avsnitt följer vår intervjuguide som bilaga.  
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2 Litteraturgenomgång 
 
I detta avsnitt redogör vi för vår informationssökningsprocess inför arbetet med 
uppsatsen samt ger en översikt över litteratur som vi finner relevant för att placera in vår 
undersökning i ett teoretiskt sammanhang.  
 
2.1 Vår informationssökning 
 
Utifrån våra frågeställningar sökte vi litteratur som behandlade och belyste förmedling 
ur olika aspekter. Dessa sökningar resulterade i böcker och artiklar inom många olika 
ämnesområden med anknytning till förmedlingsarbete, exempelvis marknadsföring av 
kultur och biblioteksverksamhet, läsning och läsfrämjande projekt, skyltning och 
konkreta handböcker om förmedlingsmetoder, men betydligt mindre litteratur som 
fokuserade på förmedling ur ett teoretiskt perspektiv. Vi fann det intressant i hur hög 
grad våra sökningar resulterade i praktiska tips- eller metodböcker för 
litteraturförmedling på folkbibliotek snarare än texter med ett teoretiskt eller analytiskt 
perspektiv på förmedling. Det finns även mycket litteratur om förmedling och 
läsfrämjande insatser för barn och ungdomar, men påfallande mycket färre titlar om 
förmedling till vuxna läsare.  
 
Vi har hittat relativt omfattande material om förmedling, både böcker och artiklar, från 
Norge och Danmark, men endast ett fåtal svenska titlar. Vi har valt att i uppsatsen 
använda oss av dansk och norsk litteratur eftersom vi menar att 
folkbiblioteksverksamheten i Norge och Danmark i mycket liknar svenska förhållanden. 
Däremot har det varit intressant att se att det finns en brist på forskning och annan 
litteratur producerad i Sverige.  
 
När vi sökte litteratur och gjorde bedömningar av potentiellt material till uppsatsen tog 
vi hänsyn till författarnas position inom Biblioteks- och Informationsvetenskap samt var 
texterna är publicerade eller utgivna. Enligt vad vi har erfarit är samtliga författare till 
de texter vi har valt att använda oss av väletablerade och väl ansedda inom sitt 
respektive fält.  
 
2.2 Litteratur 
 
I detta avsnitt presenterar vi den litteratur vi har utgått från i uppsatsen. Texterna 
tangerar varandra på många punkter och vi har därför valt att dela in detta avsnitt i 
underrubriker som utgår från de huvudfokus som vi urskiljt i respektive text.  
 
2.2.1 Fokus på exponering 
 
Niels Ole Pors Tillgængelighed og græsning: Om bibliotekernes brugere, materialer og 
servicekvalitet (1994) är en reviderad utgåva av författarens tidigare bok Døde bøger og 
tomme hylder. Pors är sedan 2000 professor vid Danmarks Biblioteksskole i 
Köpenhamn (Danmarks Biblioteksskole). Boken behandlar tillgänglighet, gallring, 
browsing (græsning) och förmedling samt praktiska metoder för att öka tillgängligheten 
och effektiviteten på bibliotek och är relevant för vårt studerade ämne eftersom den 
presenterar ett brett spektrum av faktorer som är av vikt vid systematiskt 
förmedlingsarbete. 
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Pors betonar användarnas roll och menar att ”en samling anskaffes nettop till brug” 
(Pors, s. 63). Därför är det nödvändigt att ta hänsyn till användarna när beståndet sätts 
samman. Dock menar Pors att det är en mindre bra metod att vid utvärdering av 
beståndet enbart förlita sig på användarundersökningar (ibid., s. 63f.). Pors anser att 
användarundersökningar bör genomföras, så länge andra typer av evaluering genomförs 
parallellt, för att få fram systematiska data om beståndet. (Ibid., s. 64)  
 
Genomgående menar Pors att browsing är ett centralt sätt för användarna att finna 
material i biblioteket (ibid., passim). På grund av detta är det av stor vikt vad som finns 
tillgängligt i biblioteket genom att det står på hyllorna (ibid., s. 80). Pors menar att 
browsing är ett sätt för användarna att upptäcka hittills okänd information och att 
metoden både kan användas för att systematiskt söka efter specifik värdefull 
information för ett speciellt problem och för att på ett mer oplanerat sätt finna 
exempelvis avslappningsläsning (ibid., s. 81). Användarnas bedömning av beståndets 
kvalitet utgår från vilka förväntningar de har på detta och eftersom browsing är en 
viktig del av användarnas informationssökningsprocess är det av vikt för biblioteket att 
se till att den litteratur som står i hyllorna är god och täckande, både gällande bredd och 
djup (ibid., s. 88).  
 
Gällande tillgänglighet använder författaren begreppet minsta ansträngningens princip, 
vilket innebär att människor använder de informationskällor som är minst ansträngande 
att få tag i (ibid., s. 89). Pors menar att biblioteket utifrån detta bör arbeta med att öka 
bekvämligheten för användarna och att detta innebär en ökning av tillgängligheten av 
material på biblioteket (ibid.).  
 
Pors identifierar tre faktorer som han menar är avgörande för tillgängligheten till en 
bok. Dessa är: 
1) efterfrågan, dvs. bokens attraktivitet och popularitet, 
2) låneperiodens längd, 
3) antal exemplar i bibliotekets bestånd. 
Tillgängligheten till en bok kan ökas genom antingen inköp av fler exemplar, kortare 
lånetid eller genom att biblioteket inför begränsningar i form av exempelvis avgifter. 
Pors anser dock att den senare metoden inte är att föredra. (Ibid., s. 105) Han menar att 
kortare lånetid har samma effekt på tillgängligheten som inköp av fler exemplar men att 
detta kan påverka låntagarnas bekvämlighet (ibid., s. 106). 
 
Författaren menar att gallring är en betydande del av bibliotekets vård av sitt bestånd 
och att huvuddelen av den löpande gallringen sker i förhållande till den del av beståndet 
som är mest efterfrågat. Resten av gallringen baseras på ickeanvändning eller slitning 
(ibid., s. 143f.). Den del av beståndet som utgör cirka 95 % av utlånen benämner Pors 
som bibliotekets kärnsamling. De övriga 5 % kallar han för icke-kärnsamlingen. Han 
menar att de senare böckerna är gallringskandidater, men att detta inte innebär att de 
nödvändigtvis måste gallras. Snarare kan biblioteket använda särskilda 
förmedlingsmetoder på dessa böcker, om de bedöms ha ett kvalitativt värde (ibid., s. 
149). 
 
Pors redogör för ett antal förmedlingsexperiment genomförda av H. Goldhor som visar 
på förmedlingsmetoders fördelar och nackdelar och genomfördes på liknande sätt som 
det experiment av Loriene Roy som presenteras nedan. Som en del av Goldhors 
experiment tillfrågades användarna om varför de lånat den bok de valt. Majoriteten av 
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de tillfrågade angav tillgängligheten som avgörande anledning för sitt val. Pors skriver 
att huvudresultatet av experimenten är att varje form av avvikelse från en alfabetisk 
uppställning där biblioteket framhäver enskilda böcker ökar deras cirkulation drastiskt. 
(Ibid., s. 165ff.) 
 
Avslutningsvis skriver Pors att de metoder som presenteras i boken kan leda till att 
frigöra tid till ”det personlige og kvalitative formidlingsarbejde, der jo er meningen med 
den bibliotekariske profession”. (Ibid., s. 169) 
 
“Displays and displacement of circulation” av Loriene Roy (1993) är en artikel 
publicerad i Collection Management. Roy är professor vid University of Texas i Austin 
och sedan 2007 vald ordförande för American Library Association (American Library 
Association). Hennes artikel redogör för ett experiment som genomfördes på åtta 
mindre folkbibliotek i Illinois, USA. Roys utgångspunkt är vad hon menar är en brist i 
forskningen om exponering på bibliotek och hur denna påverkar böckernas cirkulation. 
Hon menar att forskningen inte visar på om eller hur exponeringen påverkar bibliotekets 
totala cirkulation, eller om enbart de exponerade böckerna cirkulerar i större 
utsträckning. (Roy, s. 57) I vår undersökning talar informanterna i stor utsträckning om 
vikten av exponering, men resonerar inte om hur eller om den totala cirkulationen 
påverkas av denna förmedlingsstrategi. Roys artikel tillför en problematisering av 
användandet av fristående förmedlingsmetoder och pekar på vikten av en helhetssyn på 
förmedlingsarbete. 
 
Roys hypotes är att om biblioteket skyltar med ett urval av böcker så kommer 
cirkulationen att öka drastiskt på de utställda böckerna, men bibliotekets totala 
cirkulation kommer inte att öka eftersom låntagarnas fokus enbart riktas mot de 
skyltade böckerna. Vidare menar Roy att fler variabler än enbart skyltning måste 
introduceras för att öka de totala cirkulationstalen. Dessa variabler kan vara gallring 
eller att locka nya låntagare till biblioteket. (Ibid., s. 58)  
 
Experimentet genomfördes under fyra månaders tid 1986 då Roy introducerade två 
förändringar i bibliotekens förmedlingsarbete: ökad exponering samt gallring. 
Förändringarna genomfördes på sex av de åtta biblioteken: på två bibliotek 
genomfördes ökad exponering efter gallring och på fyra av dem genomfördes ett av de 
två alternativen. Två bibliotek fungerade som kontrollbibliotek och här genomfördes 
ingen förändring. Experimentet fokuserade enbart på litteratur för vuxna. Roy lägger i 
sin text störst fokus på resultaten från den ökade exponeringen. (Ibid., 58f.) 
 
Resultaten av Roys experiment visar att när de två nyintroducerade förändringarna 
kombinerades ökade den totala cirkulationen märkbart. Ingen signifikant ökning skedde 
där bara en av förändringarna introducerades. Roy menar att exponering som enda 
förändring endast förskjuter cirkulationen från andra delar av beståndet till den 
exponerade delen. Hon menar att förklaringen till detta är att låntagare endast lånar ett 
begränsat antal böcker vid varje lånetillfälle och att exponering kan hjälpa dem i deras 
val av böcker, men inte leder till att de lånar fler böcker. (Ibid., s. 75f.) 
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2.2.2 Fokus på förmedling 
 
Luk op for skønlitteraturen: Om skønlitterær formidling i folkebiblioteker (1995) av 
Jens Thorhauge ingår i antologin Litteratursociologi, utgiven av Dansk 
BiblioteksCenter. Thorhauge är direktör för Styrelsen for Bibliotek og Medier i 
Köpenhamn, vilket är det sakkunniga organet för biblioteksväsendet i Danmark 
(Styrelsen for Bibliotek og Medier). Texten behandlar bland annat förmedling samt 
bibliotekariens förhållningssätt till sina användare och Thorhauge lägger stor vikt vid 
skönlitterär läsning och de olika funktioner som läsning kan ha för människor 
(Thorhauge, s. 173). Om en bok kommer att ”träffa rätt” och få betydelse för människor 
eller inte, kan vara beroende av systematiskt förmedlingsarbete, vilket Thorhauge menar 
är vad bibliotekarien bör arbeta med (ibid., s. 174). I uppsatsen lägger vi inte fokus på 
läsupplevelser och läsningens olika funktioner, men det är ett område som diskuterades 
av våra informanter i relation till förmedling. Sammantaget ger texten en 
mångfacetterad bild av förmedlingsarbetets olika komponenter.  
 
Biblioteket spelar två roller enligt Thorhauge: att förvalta litteratur och att förmedla den. 
Förvaltandet innebär att biblioteket bygger upp samlingar samt ställer dessa till 
allmänhetens förfogande. Utnyttjande av samlingarna är det som ger dem mening och 
förmedling är enligt Thorhauge alla de verksamheter som biblioteket utför för att främja 
användandet av samlingen. (Ibid., s. 174) Inom definitionen av förmedling ingår enligt 
Thorhauge bibliotekets geografiska placering samt dess utformning och inredning. En 
snävare definition är enligt Thorhauge att se förmedling som den kommunikation som 
biblioteket ger användaren om det material som finns tillgängligt. Inom denna definition 
skiljer han mellan två typer av förmedling: direkt och indirekt (ibid., s. 179). Indirekt 
förmedling är olika presentationsformer i form av exempelvis skyltning, utställningar 
och litteraturlistor. Den direkta förmedlingen inbegriper först och främst det personliga 
samtalet mellan bibliotekarie och användare I sin enklaste form är förmedling en 
rekommendation som användaren kan välja att följa eller inte följa. (Ibid., s. 180) 
Thorhauge skriver att förmedlarens roll är att vara en mellanhand mellan läsaren och 
boken, med uppgift att hitta den rätta boken till den rätta låntagaren (ibid., s. 175).  
 
Författaren lyfter fram att det tidigare har funnits två olika förmedlarroller som stått i 
stark kontrast till varandra: den förmyndaraktiga bibliotekarien och den neutrala 
bibliotekarien. Enligt honom är ingen av dessa önskvärda i renodlad form idag. Han 
menar att den neutrala rollen är omöjlig eftersom det vid förmedling av skönlitteratur 
och annan kultur rör sig om mycket värdeorienterade och subjektiva upplevelser. Han 
menar att ”rätt bok till rätt läsare” fortfarande är giltigt som ideal och att detta i 
praktiken innebär att god förmedling är att som bibliotekarie ha så god kunskap, dels 
om användarna och dels om samlingen att idealet är möjligt att uppfylla. (Ibid., s. 175f.)  
 
Thorhauge menar att vikten av att använda sig av olika förmedlingsmetoder har ökat i 
och med att bibliotekens samlingar har växt. På grund av de stora bestånden kan det 
utan förmedling vara svårt för användarna att avgöra vilka böcker de vill låna. Han 
menar att många låntagare väljer bok utifrån hur bokens framsida ser ut, hur stor och 
tung den är, eller dess baksidestext och att detta inte är möjligt om användarna enbart 
möts av bokryggar. (Ibid., s. 180)  
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Thorhauge menar att det i samhället finns litteraturförmedlare utanför biblioteket, vars 
insatser kan påverka bibliotekets utlån. Exempel på detta är bevakningen av 
nyutkommen litteratur i massmedierna (ibid., s. 180).  
 
Författaren framhåller att det är viktigt att samlingen kontinuerligt utvärderas och 
gallras. Han menar att det är den oöverskådliga mängden böcker på hyllorna som gör att 
låntagarna istället väljer att leta efter böcker på exempelvis återlämningshyllor eller 
bokvagnar. Han menar dock att den äldre litteraturen inte per automatik ska gallras, utan 
att bibliotekarien istället ska fungera som ”litterær hukommelse.” (Ibid., s. 181) 
 
När det gäller alternativ till den traditionella alfabetiska hylluppställningen nämner 
Thorhauge bland annat indelning av litteraturen i teman eller genrer som exempelvis 
deckare, skräck och kärlekslitteratur. Han skriver att förespråkarna av sådana 
indelningar menar att de är positiva eftersom de hjälper låntagaren att orientera sig i det 
oöverskådliga beståndet. Motståndarna menar däremot, enligt Thorhauge, att det finns 
en risk att läsarna fastnar i att enbart läsa en typ av litteratur vilket de menar inte är 
upplysande och utvecklande i längden. (Ibid., s. 181f.) 
 
Thorhauge framhåller programverksamhet på bibliotek som en effektiv och positiv 
förmedlingsmetod. Som exempel nämner han bokprat och författarbesök. Han menar att 
det förra inte behöver vara särskilt omfattande eller avancerat för att ge låntagare en 
möjlighet att få nya intryck samt tips på litteratur som kan intressera dem (ibid., s. 184).  
 
Gällande litteraturförmedling trycker Thorhauge på vikten av att bibliotekarien har 
kunskap om bibliotekets bestånd samt läser mycket. Han säger: ”Du skall ikke blive 
litteraturformidler, hvis du kan holde dig fra de ny bøger.” (Ibid., s. 186)  
 
Författaren redogör för diskussionen om folkbibliotekens inköpspolitik och menar att 
denna traditionellt har setts som antingen efterfrågansstyrd eller bibliotekariestyrd. Han 
menar att det idag istället bör finnas inslag av båda dessa hållningar. Han anser att det är 
bibliotekets uppgift att balansera mellan det kända och det okända för att locka 
användarna. Detta innebär att biblioteket använder sig av något för användarna känt för 
att visa att där finns något för dem, samtidigt som det är av vikt att biblioteket öppnar 
för något nytt och på så sätt bidrar till att vidga användarnas vyer. (Ibid., s. 188) 
 
Thorhauge menar att mångfald är en av grundpelarna i folkbibliotekstraditionen, men 
menar att detta ofta har bidragit till tidigare nämnd neutralitet hos de förmedlande 
bibliotekarierna. Han menar att den neutrala och självutplånande bibliotekarien är en 
dålig litteraturförmedlare eftersom ett sådant förhållningssätt inte stämmer överens med 
skönlitteraturens natur som han menar är allt annat än neutral. Dock menar han inte att 
bibliotekarien enbart ska förmedla det som hon eller han själv uppskattar, utan sträva 
efter mångfald i sin förmedling. (Ibid., s. 188) 
 
Innganger: Om lesing og litteraturformidling (2004) är skriven av Åse Kristine Tveit. 
Tveit är bibliotekarie i Longyearbyen på Svalbard sedan 2007. Hon har tidigare arbetat 
som högskolelektor vid avdelningen för Journalistik, Biblioteks- och 
Informationsstudier vid Høgskolen i Oslo. (Longyearbyen Lokalstyre; Høgskolen i 
Oslo) Innganger är enligt författaren skriven utifrån ett behov av kurslitteratur på de 
norska bibliotekarieutbildningarna, men vänder sig även till människor inom 
bokbranschen i övrigt (Tveit, s. 3). Trots att boken är relativt praktiskt inriktad är den 
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relevant för denna studie eftersom den behandlar förmedlingsarbete på folkbibliotek 
samt i hög grad fokuserar på skönlitteratur. Boken behandlar olika aspekter av 
förmedling inom exempelvis bibliotek och bokhandel och Tveit lägger stor vikt vid 
arbetet med skönlitteratur.  
 
Enligt Tveit innebär förmedling allt från exempelvis indexering och klassifikation till 
biblioteksverksamheter som innebär en högre grad av engagemang från förmedlaren 
(ibid., s. 17). Sammanfattningsvis menar Tveit att förmedlingsarbete innebär att ge 
användaren den litteratur som hon eller han har behov av (ibid., s. 18).  
 
Tveit ger uttryck för åsikten att ett starkt engagemang för förmedling hos bibliotekarier 
kan hänga samman med en viss trångsynthet när det gäller deras värderingar av film, 
musik och litteratur. Detta förklarar hon med att kärlek till en viss genre kan leda till 
nedvärdering av andra genrer och ibland till och med till nedvärdering av de människor 
som har andra preferenser än bibliotekarien själv. (Ibid., s. 35) Enligt Tveit hänger detta 
samman med att läsare av skönlitteratur inte nödvändigtvis värderar litteratur utifrån 
vad kritiker eller andra litteraturkännare, exempelvis bibliotekarier, menar om 
densamma, utan utifrån sin egen smak. Detta kan bli ett problem för litteraturförmedlare 
med starka åsikter och krav på litterär kvalitet. Tveit menar att lösningen på detta 
dilemma kan vara att bibliotekarien försöker att värdera litteratur utifrån målgrupp 
snarare än utifrån generella litterära kvalitetskriterier. Detta kan då leda till att 
populärlitteratur som traditionellt värderas lågt, kan tillskrivas större värde utifrån den 
betydelse den kan ha för människor. (Ibid., s. 37) 
 
Genomgående framhåller Tveit vikten av läsning inom bibliotekarieyrket. Hon menar 
att det för att bli en god förmedlare krävs engagemang och goda litteraturkunskaper. 
Utöver detta krävs också tolerans för andra litterära värderingar än de egna samt 
förmåga till inlevelse i läsarens situation, litteraturbehov och läsnivå. Tveit menar att en 
kompetens inom förmedlingsarbetet i hög grad handlar om att lära sig att lyssna. (Ibid., 
s. 36) 
 
Tveit identifierar tre olika sätt på vilka bibliotekarier kan förhålla sig till förmedling:  
1) Behålla sin litterära smak i hemlighet, men inte ge användarna mer än vad de ber om 
och reducera sin egen förmedlarroll till en expeditör av vad som helst. 
2) Hävda sin egen litterära smak samt sin rätt att överbevisa låntagaren om denna smaks 
förträfflighet. 
3) Utveckla sin professionalitet i spannet mellan de båda ovanstående motpolerna så att 
kunskaper om litteratur kan kombineras med en förmåga att förstå och kommunicera 
med läsare från olika kulturella områden. (Ibid., s. 43) 
 
Enligt Tveit är marknadsföring ett område som ligger nära förmedlingsarbetet. Hon 
menar att det inom båda dessa områden handlar om att se till att en mottagare kan få tag 
i det den vill ha och alltså bygger på att arbeta för tillgänglighet (ibid., s. 46). Tveit 
menar att folkbiblioteken bör använda sig av marknadsföring för att: ”få ting til å skje, 
forandre, forbedre  og fornye tjenestene som tilbys, slik at brukerne av tjenestene får et 
stadig bedre tilbud, og at stadig flere mennesker oppdager att tjenestene er interessante 
for dem.” (Ibid., s. 48)  
 
Tveit menar att om biblioteket nöjer sig med sitt utbud eller förmedlingsarbete så leder 
detta till en stagnation som är negativ för bibliotekets framtida arbete (ibid.). Hon 
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framhåller vikten av att folkbiblioteket har tydligt definierade mål samt ställer sig 
frågorna: vad gör vi, vem gör vi det för, varför gör vi det och vad borde vi göra? På 
detta sätt menar Tveit att biblioteket kan undersöka om målen nås. (Ibid., s. 48f.) 
 
2.2.3 Fokus på bibliotekariens roller som förmedlare 
 
Jofrid Karner Smidt är filosofie doktor vid Högskolan i Oslo där hon undervisar i 
litteratur och litteraturförmedling vid Biblioteks- och Informationsstudierna. I artikeln 
”Bibliotekarien som litteraturförmedlare” (1994), publicerad i Bok og Bibliotek, 
identifierar Smidt fem olika förmedlarroller som bibliotekarier kan ha. Artikeln tar sin 
utgångspunkt i att Smidt menar att folkbibliotek och bibliotekariers kompetens i allt för 
hög grad är outnyttjade resurser. Det är först när bibliotekarien blir medveten om vad 
hon eller han kan, som det blir möjligt att hjälpa människor till givande läsupplevelser. 
Smidt menar att kärnan i förmedlingsarbetet innebär ett synliggörande av biblioteket, av 
beståndet och av personalen som förmedlare. (Smidt, s. 8) Vidare anser hon att god 
förmedling inte i lika hög grad som uppbyggnad av beståndet är beroende av 
ekonomiska medel (ibid., s. 9). Snarare handlar det om att bibliotekarien har ett 
engagemang, hela tiden försöker hitta nya vägar och experimenterar (ibid., s. 11). I 
relation till detta urskiljer Smidt fem förhållningssätt till förmedling och resonerar kring 
möjliga förmedlingsmetoder. Hon menar inte att dessa roller behöver vara åtskilda, 
snarare att det ideala är att bibliotekarien som förmedlare är ”litt av alt dette” (ibid., s. 
9). Artikeln var en av de första texter som vi valde att använda oss av i uppsatsen och 
den inspirerade oss i viss grad vid utformandet av vår intervjuguide eftersom den 
uppmärksammade oss på olika aspekter av bibliotekariens roller som 
litteraturförmedlare. Smidts artikel har tydligt fokus på bibliotekariens möte med 
användarna och erbjuder genom detta ett tydligt användarperspektiv. 
 
1) Bibliotekarien som kritiker och litteraturkännare. Denna förmedlarroll innebär 
att bibliotekarien ska värdera och välja ut goda böcker som hon eller han vill ge speciell 
uppmärksamhet. För att detta ska vara möjligt är litteraturkunskap en nödvändighet. 
Rollen innebär att bibliotekarien har kunskap om den litterära traditionen och kan 
förhålla sig till både traditionell och experimentell litteratur. Som kritiker kan 
bibliotekarien hjälpa användarna att upptäcka författare och typer av litteratur som de 
inte redan känner till. Kopplat till denna roll anser Smidt att bibliotekarien bör använda 
sig av media på ett medvetet sätt för att göra bibliotekets utbud känt och på detta sätt 
placera biblioteket i medborgarnas medvetande. (Ibid., s. 9) 
 
2) Bibliotekarien som socialantropolog. Inom denna roll måste litteraturförmedlaren 
ha kunskap om olika kulturella mönster så att hon eller han kan vara lyhörd inför 
användarnas förväntningar på biblioteket. Det är avgörande att inte ta sin egen kulturella 
utgångspunkt som det enda naturliga, utan istället förhålla sig fördomsfritt till det som 
är annorlunda. Att vara medveten om kulturella mönster innebär mer än att bara känna 
till vad människor läser och inte läser. För att biblioteket ska kunna erbjuda olika 
användargrupper ett tillfredsställande utbud behöver bibliotekarien bevaka den närmiljö 
i vilken hon eller han verkar. (Ibid., s. 9f.) 
 
3) Bibliotekarien som pedagog. Viktigt här är att bibliotekarien arbetar med att väcka 
positiva förväntningar hos användarna inför det hon eller han vill förmedla. 
Bibliotekarien som pedagog försöker att knyta an till det redan välbekanta samtidigt 
som hon eller han arbetar med att tillfredsställa användarens vilja att möta något nytt. 
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Vidare bör bibliotekarien i denna förmedlarroll anpassa materialet till användaren 
beroende på svårighetsgrad och nivå. För att vara professionell som förmedlare är det 
viktigt att veta vem som ingår i målgruppen för de enskilda förmedlingsstrategierna. 
Som bibliotekarie får man inte vara rädd för att exponera sig och därigenom vara 
lättillgänglig. (Ibid., s. 10) 
 
4) Bibliotekarien som marknadsförare. Smidt menar att biblioteket bör studera andra 
kulturinstitutioners marknadsföring och använda dessa strategier för att marknadsföra 
sitt utbud och sina tjänster. Biblioteken har också mycket att lära av professionella 
marknadsförare. Det är i detta perspektiv viktigt att biblioteket har en medvetet 
utformad kulturpolitik samt en helhetssyn kring det som ska förmedlas. (Ibid., s. 10f.) 
 
5) Bibliotekarien som vanlig människa. I denna roll är det viktigt att etablera en tillit 
hos användaren. Smidt menar att användarna vill möta en människa, inte en katalog 
eller en maskin. Bibliotekarien som vanlig människa har till huvuduppgift att engagera 
användaren genom entusiasm och värme. Smidt drar paralleller till skolans värld och 
menar att liksom en god lärare bör bibliotekarien vara engagerad i såväl ämnet som i 
användarens situation. (Ibid., s. 11) 
 
2.2.4 Avslutande reflektion  
 
Texterna har, som nämnts ovan, många gemensamma teman och likartade sätt att 
diskutera förmedlingarbete. Vi har reflekterat över varför den litteratur som produceras 
inom området i så hög grad beskriver ämnet på ett statiskt sätt utan någon större 
innehållsmässig variation. En möjlig anledning till detta ser vi som att den litteratur som 
vi funnit relevant för uppsatsen är tillkommen vid ungefär samma tid, under mitten av 
1990-talet, förutom Tveits bok som är från 2004. Detta är inte ett medvetet val från vår 
sida, utan texterna är de som vi funnit relevanta utifrån uppsatsens syfte och 
frågeställningar. Dock frågar vi oss om det inte skett någon större utveckling inom 
ämnesområdet under senare år. Vi ställer oss frågan om detta är ett tecken på att ämnet 
inte framstår som viktigt att forska kring eller skriva om. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
 
Utifrån vårt syfte som är att undersöka vilken inställning bibliotekarier har till 
förmedling och olika förmedlingsstrategier har vi använt oss av Jofrid Karner Smidts 
doktorsavhandling Mellom elite og publikum: Litterær smak og litteraturformidling 
blant bibliotekarer i norske folkebibliotek (2002). Våra frågeställningar rör 
bibliotekariers attityder till litteraturförmedling, vilket även är vad Smidt behandlar i sin 
avhandling. Hennes problemformulering är: ”Hva kjennetegner bibliotekarenes litterære 
smak? Hvilke holdninger har de til skjønnlitteraturen og hvordan gir disse holdingene 
seg utslag i deres litteraturformidling?” (Smidt, s. 4). Överensstämmelsen mellan 
Smidts avhandling och vårt syfte gör att den erbjuder de teoretiska verktyg vi behöver 
för att analysera vårt empiriska material.  
 
Avhandlingen är publicerad vid den historisk-filosofiska fakulteten vid Oslo 
Universitet. Smidt motiverar sitt val av bibliotekarier som studieobjekt med att hävda att 
detta är en yrkesgrupp som har en mellanposition mellan allmänheten och samhällets 
litterära elit och att detta dels är intressant i sig men även är ett faktum som sällan 
ägnats uppmärksamhet i forskningen (ibid., s. 5).  
 
Smidt bygger sin avhandling på Michail Bachtins språkteori, Jan Mukarovskýs teori om 
estetisk funktion samt Pierre Bourdieus teori om sociala fält och smak. Dessa tre 
teoretiker använder Smidt för att analysera sitt empiriska material. Detta utgörs av 
resultat från en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder. Det kvantitativa 
representeras av en enkät utskickad till bibliotekarier vid norska folkbibliotek och det 
kvalitativa av djupintervjuer med nio norska folkbibliotekarier samt en intervjubaserad 
receptionsstudie av tre romaner. Enkätundersökningen innehöll frågor om bland annat 
uppväxtmiljö och läsning i barndomshemmet samt utbildningsnivå. Informanterna fick 
definiera sitt förhållande till skönlitteratur och läsning genom frågor om vad, hur ofta 
och varför de läser skönlitteratur. Enkätundersökningen användes inte enbart som metod 
för datainsamling utan tjänade också som grund för urvalet av informanter till 
intervjuerna. De nio bibliotekarierna intervjuades två gånger under loppet av ett år. Vid 
det första tillfället låg fokus på informanternas läsutveckling och deras syn på 
litteraturförmedling. Den andra intervjun var inriktad på informanternas läsning av de 
tre utvalda romanerna. (Ibid., s. 76) 
 
Smidt valde för receptionsstudien ut tre romaner som enligt henne representerar tre 
skilda litterära stilar. Dessa romaner var Kirsten Deavers Gudrids Saga som enligt 
Smidt är en traditionell realistisk historisk roman med en kvinnlig huvudkaraktär, Per 
Olov Enquists Kaptein Nemos bibliotek som Smidt menar bryter mot det linjära 
realistiska berättandet och kan karakteriseras som experimentell samt Susan Powers 
Gressdanseren som enligt henne bryter mot det traditionella kronologiska berättandet 
med en central huvudperson och innehåller element från magisk realism. (Ibid., s. 88f.) 
Resultatet från receptionsstudien kopplar Smidt till informanternas utsagor om sin 
uppväxt och bakgrund med fokus på läsning och litteratur. Här utgår hon från Bourdieu 
och tecknar en bild av bibliotekariernas förhållande till litteratur och läsning grundat i 
deras litterära smak. Hon analyserar på detta sätt informanternas utsagor och placerar 
dem inom ett litterärt fält. Smidt visar på hur informanternas litterära smak och syn på 
sina låntagare speglas i hur de resonerar kring arbetet med förmedling (ibid., passim). 
 



 17

Informanterna i enkätundersökningen uttrycker att deras litterära smak inte nämnvärt 
skiljer sig från låntagarnas. I receptionsstudien utläser dock Smidt ur informanternas 
utsagor att de omedvetet uttrycker att de har en högre litterär smak och en större litterär 
kompetens vilket innebär att de har en större förmåga att tillgodogöra sig ”svår” 
litteratur. Detta utläser hon genom att de uttrycker att de romaner som de själva säger 
sig ha fått ut mest av är för avancerade för huvuddelen av deras låntagare. Smidt ser 
detta som ett uttryck för att det alltså finns skillnader gällande litterär smak och 
kompetens mellan bibliotekarierna och låntagarna, men att bibliotekarierna inte är klart 
medvetna om dessa skillnader. (Ibid., s. 313f.) Kopplat till detta ser Smidt en tendens 
hos informanterna att dölja sin egen litterära smak i mötet med låntagarna (ibid., s. 319). 
Hon ser detta som ett sätt att förhålla sig till ett folkbildningsideal som tidigare varit 
rådande inom folkbiblioteken. Detta ideal har präglats av ett bildande av ”folket” genom 
att bibliotekarien framhållit sin egen litterära smak som överordnad användarens. 
Genom att bibliotekarierna idag hellre förhåller sig neutralt och lyssnande till sina 
låntagare menar hon att de försöker undvika att ge uttryck för denna typ av fördömande 
hållning mot låntagarna. (Ibid.)  
 
Utifrån Smidts avhandling har vi identifierat tre teman som lämpar sig väl som 
teoretiska verktyg eftersom de tangerar våra frågeställningar. Dessa teman redogör vi 
för nedan.  
 
3.1 Bilden av användarna 
 
Smidts informanter betonade att kontakten med användarna är en av de mest givande 
sidorna av bibliotekarieyrket (ibid., s. 258). Utifrån sina informanters utsagor om litterär 
kvalitet benämner Smidt användarna som de andra som spelar en viktig roll när 
bibliotekarierna reflekterar över sin egen litterära smak. Smidt ser alltså att 
bibliotekarierna relaterar till sina användare för att sätta sin egen läsning och sin egen 
litterära smak i perspektiv. Vi ser detta som ytterligare ett tecken på att bibliotekarierna 
tycker sig ha en annan litterär smak än sina användare (ibid., s. 257). 
 
De som använder biblioteket omtalades varierande som ”användare”, ”låntagare”, 
”publikum” eller ”folk” och Smidt tycker sig inte se några stora skillnader i hur 
termerna används av hennes informanter. Det är enligt henne påfallande att de två 
yngsta informanterna även omtalade användarna som ”kunder”. Smidt tolkar detta som 
att ett marknadsekonomiskt tänkande har fått större inflytande i bibliotekssektorn (ibid., 
s. 259).  
 
De flesta av Smidts informanter talar om att de har många olika kategorier av läsare 
med olika behov och att alla behov måste tillgodoses (ibid., s. 258). När förmedling av 
skönlitteratur diskuterades av Smidts informanter var det övervägande de användare 
som läser populärlitteratur som omtalades som i behov av förmedlingsinsatser (ibid., s. 
259). Vi menar att detta är intressant för att det för oss framstår som ett uttryck för 
bibliotekariernas egen smak som överlägsen läsarnas av populärlitteratur. Genom att 
bibliotekarierna benämner läsare av populärlitteratur som i behov av hjälp för att hitta 
annan och bättre litteratur än den de brukar läsa menar vi att bibliotekarierna uttrycker 
en önskan om att leda dessa läsare närmare sin egen smak. Det finns alltså en 
motsättning mellan uttrycket för att vilja tillgodose alla skilda litterära preferenser och 
behov hos användarna och en önskan om att forma vissa låntagare efter sin egen 
litterära smak.  
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Flera av Smidts informanter menade att de användare som läser svårare litteratur ofta 
hittar denna på egen hand eftersom de redan är väl informerade och känner till 
författarnamn och titlar (ibid., s. 260). Smidt visar alltså på två olika bilder av 
användare och deras behov av hjälp och vägledning utifrån informanternas utsagor. Den 
ena är en användare som är relativt självgående, men ibland vill ha sina litterära 
värderingar bekräftade av bibliotekarien. Den andra är en läsare av främst 
populärlitteratur, som av informanterna skildras som överväldigad, förvirrad och i 
behov av hjälp (ibid.). 
 
3.2 Förmedlingsstrategier 
 
Smidts informanter gav exempel på många olika typer av förmedlingsstrategier som kan 
äga rum såväl på biblioteket som utanför. Det kan röra sig om bokprat, bokrecensioner i 
lokalpressen eller bokutställningar. Alla informanterna talade om att själva 
boksamlingen och hur denna presenteras på biblioteket är en central del av 
förmedlingen, men den form av förmedling som oftast omtalades var det personliga 
mötet med låntagarna. När det gäller denna förmedlingssituation ser Smidt att det är stor 
skillnad på hur bibliotekarierna förhåller sig till låntagarna. En del av dem menade att 
det viktigaste är att låntagaren får den typ av litteratur som den själv föredrar, medan 
andra menade att en entusiastisk förmedlare kan använda sina egna läsupplevelser och 
inspirera användarna till att läsa nya typer av litteratur. (Ibid., s. 260ff.) 
 
3.3 Ideal för litteraturförmedling 
 
Smidt tycker sig se att åsikten att bibliotekets utbud bör vara efterfrågansstyrt ofta sätts i 
kontrast till en traditionell syn på biblioteket som en folkbildande institution. Dessa två 
synsätt kan enligt Smidt ses som en äldre och en nyare inställning till folkbibliotekets 
uppgift, vilka ”existerer side om side, iblant konkurrerende, iblant samvirkende” (ibid., 
s. 260). Utifrån detta har Smidt utläst tre ideal för litteraturförmedling, vilka är: 
efterfrågansstyrd förmedling, aktivt förespråkande och upplysande förmedling samt en 
kombination av dessa båda (ibid., s. 260ff.). 
 
3.3.1 Efterfrågansstyrd förmedling  
 
Enligt detta förhållningssätt ska biblioteket kunna erbjuda bästa möjliga utbud till 
största möjliga antal användare. Detta innebär för några av Smidts informanter att 
beståndet ska ha en sådan bredd att det även inbegriper populära romanserier och 
genrer. Dessa informanter menar också att det är låntagarnas litterära preferenser som 
ska bestämma inköpen. Till grund för detta synsätt urskiljer Smidt en politisk och etisk 
norm om jämlikhet. Hon ser ett samband mellan en positiv inställning till den populära 
litteraturen och ett förespråkande av efterfrågansstyrd förmedling. (Ibid., s. 262) 
 
De informanter som har detta synsätt på förmedling menar att bibliotekarien i den 
direkta förmedlingssituationen enbart bör ge användaren rekommendationer om ny och 
okänd litteratur om denne uttrycker en önskan om det. Bibliotekarien bör anpassa sig 
efter användarens litterära preferenser i sina rekommendationer. (Ibid., s. 263) Även om 
användarna har en annan smak än bibliotekarien måste bibliotekarien visa respekt för 
andra gruppers kulturyttringar, både genom tillgängliggörande och genom 
rekommendationer. Hos de informanter som sluter sig till synen på litteraturförmedling 
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som efterfrågansstyrd är det läsarna av populärlitteratur som ses som den primära 
målgruppen. Någon av Smidts informanter menar att om biblioteket utesluter 
populärlitteratur så utesluter det även användare. Enligt detta synsätt är seriösa och 
populära kulturyttringar likvärdiga. (Ibid., s. 264)  
 
3.3.2 Aktivt förespråkande och upplysande förmedling 
 
Enligt detta synsätt är det folkbibliotekets uppgift att erbjuda litteratur av en högre 
kvalitet än de populära romanserierna. De informanter som förespråkar denna syn 
menar att litteratur och läsande är viktigt och har många betydelsefulla funktioner, till 
exempel språkutveckling och personlig utveckling. I förmedlingsarbetet är det viktigt att 
informera om litteratur som användarna annars inte skulle känna till. (Ibid., s. 264)  
 
Smidts informanter som sluter sig till detta förhållningssätt menar att biblioteket bör 
bedriva viss folkbildning, men utan att inta ett ovanifrånperspektiv. Även inom detta 
synsätt är det i första hand läsarna av populärlitteratur som omtalas som målgruppen för 
förmedling. Eftersom bibliotekarien är bättre bevandrad på bokmarknaden kan denne 
vägleda låntagarna till litteratur de inte redan känner till. (Ibid., s. 265) 
 
3.3.3 Ett kombinerat förhållningssätt 
 
Smidt menar att ovanstående två förhållningssätt inte står i absolut motsats till varandra 
utan förekommer parallellt i informanternas utsagor. Flera av informanterna väger de 
båda ståndpunkterna mot varandra när de diskuterar litteraturförmedling. Även när 
bibliotekarierna försvarar en restriktiv hållning gällande inköp av populärlitteratur 
menar de att detta kan vara svårt att rättfärdiga inför användarna (ibid., 265ff.). Flera 
gånger uttrycker Smidts informanter en ambivalens inför vilket perspektiv de egentligen 
sluter sig till.  
 
Smidt anser att bibliotekarierna ger uttryck för att ha en annan litterär smak än sina 
användare som de i första hand ser som läsare av populärlitteratur. Den 
efterfrågansstyrda förmedlingen ses då som förmedling av populärlitteratur och den 
aktivt förespråkande som förmedling av den högkvalitativa litteratur som 
bibliotekarierna själva tilltalas av. I det kombinerade förhållningssättet ger Smidts 
informanter uttryck för en ambivalens mellan å ena sidan att ha en önskan om att ge 
folk vad de vill ha och å andra sidan en vilja att uppehålla en högre litterär nivå i 
förmedlingen. (Ibid., s. 266ff.) 
 
3.4 Tillämpning av teorin 
 
De teman som vi har presenterat ovan är de delar av Smidts avhandling som är mest 
relevanta för vår uppsats eftersom de väl möter våra frågeställningar. Den empiri som 
redovisas i vår resultatredovisning nedan kommer vi i analysen att jämföra med 
ovanstående teman för att tolka och analysera våra informanters utsagor och därigenom 
kunna besvara våra frågeställningar. Vi menar att de teman som vi urskilt ovan – bilden 
av användarna, förmedlingsstrategier, samt ideal för litteraturförmedling – kan ge en 
samlad bild av de föreställningar om förmedling som kan finnas representerade hos 
bibliotekarierna på ett folkbibliotek genom att de ger en mångfacetterad bild av 
litteraturförmedling.  
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4 Metod 
 
Vi kommer i detta avsnitt att redogöra för den metod vi valt att använda oss av i 
uppsatsen, de överväganden som ligger bakom detta val samt de konsekvenser som 
detta kan få i uppsatsen.  
 
4.1 Metodologiska utgångspunkter 
 
Utifrån vårt syfte som är att undersöka vilken inställning bibliotekarier har till 
förmedling och olika förmedlingsstrategier har vi valt att använda oss av en kvalitativ 
metodologisk utgångspunkt eftersom vi menar att detta erbjuder oss de bästa 
möjligheterna att uppfylla vårt syfte. Vi har även övervägt andra metodologiska 
tillvägagångssätt som exempelvis en kvantitativ enkätundersökning. Fördelar med 
denna metod är enligt Alan Bryman i metodboken Samhällsvetenskapliga metoder 
(2002) att den inte är lika tidskrävande som exempelvis intervjuer samt att det är enkelt 
att nå många informanter på samma gång (Bryman, s. 146). Eftersom vi inte varit 
intresserade av att göra en jämförelse mellan bibliotekarier på olika bibliotek har 
enkäter inte varit aktuellt för oss.  
 
Bryman menar att det inom kvalitativa undersökningar är informanternas perspektiv och 
intresse som strukturerar undersökningen (ibid., s. 272). Detta är något som är av vikt 
för oss eftersom våra frågeställningar fokuserar på vad bibliotekarierna själva anser vara 
intressant inom det undersökta ämnet. Vi anser att enkäter inte ger denna möjlighet 
eftersom de präglas av en stor del slutna frågor där korta svar är önskvärda samt inte ger 
möjlighet till följdfrågor och fördjupning av informanternas svar (ibid., s. 146f.). Av 
denna anledning har vi valt att inte använda oss av en enkätundersökning eller andra 
kvantitativa metoder.  
 
Vi intresserar oss för utsagor och attityder hos bibliotekarier på ett folkbibliotek och 
därför menar vi att kvalitativa intervjuer är en relevant metod för vår undersökning. 
Dessutom är vi intresserade av att studera hur bibliotekarier i samspel med varandra 
samtalar om förmedling. Vi har valt bort individuella intervjuer eftersom vi inte är 
intresserade av detaljerade kunskaper om bibliotekarierna som individer utan av det 
sammantagna spektret av deras tankar och åsikter om förmedling. Eftersom vi menar att 
gruppdynamiken är central på arbetsplatser som folkbibliotek är vi intresserade av hur 
informanterna i egenskap av gruppmedlemmar diskuterar frågor om förmedling. På 
grund av detta har vi valt att genomföra fokusgruppsintervjuer med bibliotekarier. 
Eftersom vi är intresserade av att nå ”en förståelse av beteenden, värderingar och åsikter 
i termer av den kontext i vilken undersökningen genomförs” (ibid., s. 273) finner vi att 
fokusgrupper är den mest relevanta metoden för vår undersökning.  
 
Vårt syfte är, som sagts ovan, att identifiera bibliotekariers tankar och idéer gällande 
förmedling. Victoria Wibeck skriver i boken Fokusgrupper: Om fokuserade 
gruppintervjuer som undersökningsmetod (2000) att fokusgruppsintervjuer lämpar sig 
väl för att studera människors föreställningar, attityder och värderingar. Fokusgrupper 
används med fördel både för att studera vad som sägs av deltagarna och hur detta sägs 
(Wibeck, s. 10, 13). Wibeck presenterar ett antal punkter som visar på situationer då 
metoden är lämplig och flera av dessa överensstämmer väl med vår ambition med 
uppsatsen. Wibeck skriver bland annat att metoden är lämplig ”[n]är handlande och 
motivation ska undersökas” (ibid., s. 40). I relation till detta skriver hon att 
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fokusgrupper kan vara givande ”för att undersöka på vilket sätt människor handlar – 
eller åtminstone säger att de skulle handla – och vilka motiv de anger för detta 
handlande” (ibid.). Detta konstaterande är klart relaterbart till vårt syfte.  
 
4.2 Intervjuundersökningens utformning 
 
Vi har valt att hålla vår intervjuprocess flexibel genom att vi under intervjuernas lopp 
kunnat ställa frågor som inte fanns med i vår intervjuguide samt vid behov kunnat 
frångå frågornas ordningsföljd. Detta för att vi inte vill ha en för styrd intervjusituation 
där vi inte har möjlighet att följa upp ämnen eller områden som tas upp av 
informanterna själva. Detta tillvägagångssätt kallar Bryman semi-strukturerade 
intervjuer (Bryman, s. 301).  
 
Vi har utformat vår intervjuguide (bilaga) efter fem kategorier av frågor som Richard A. 
Krueger och Mary Anne Casey tar upp i metodhandboken Focus groups: A practical 
guide for applied research (2000). Dessa fem frågekategorier tas även upp av Wibeck 
och utgörs av:  
 
1. Öppningsfrågor: inledande frågor om enkla fakta som ska uppmuntra alla att tala 
redan i inledningen av fokusgruppsintervjun (Krueger & Casey, s. 44; Wibeck, s. 61). 
 
2. Introduktionsfrågor: dessa frågor presenterar ämnet och ger deltagarna möjlighet 
att reflektera över hur de ser på detta. Dessa frågor bör vara öppna för att främja att 
diskussionen mellan deltagarna kommer igång (Krueger & Casey, s. 44f.; Wibeck, s. 
62). 
 
3. Övergångsfrågor: används för att leda samtalet vidare till nyckelfrågorna i 
diskussionen. Dessa frågor går mer på djupet och ger deltagarna möjlighet att reflektera 
över egna erfarenheter av ämnet (Krueger & Casey s. 45; Wibeck, s. 62). 
 
4. Nyckelfrågor: de viktigaste frågorna för analysen, vanligtvis två till fem frågor som 
bör ägnas mer tid till diskussion än övriga frågor (Krueger & Casey, s. 45; Wibeck, s. 
62).  
 
5. Avslutande frågor: dessa frågor ger deltagarna möjlighet att reflektera över vad som 
sagts i diskussionen samt förtydliga eller modifiera de åsikter de gett uttryck för 
(Krueger & Casey, s. 45f.; Wibeck, s. 62). 
 
När vi byggde upp vår intervjuguide lade vi även vikt vid de kvaliteter som Krueger och 
Casey anser att fokusgruppsfrågor bör ha. Detta innebär att frågorna skall vara 
samtalsfrämjande och alltså inte kunna besvaras med ja eller nej, utan bör kräva 
förklaringar eller beskrivningar – allt för att främja diskussionen. Frågorna bör 
dessutom vara formulerade med en vokabulär som liknar den som 
fokusgruppsdeltagarna naturligt skulle använda när de talar om ämnet. För att 
åstadkomma detta har vi låtit en yrkesverksam bibliotekarie, som inte är kopplad till det 
undersökta biblioteket, ta del av intervjuguiden för att på så sätt få en indikation på dess 
kvalitet. Vidare menar Krueger och Casey att frågorna skall vara lätta att ställa så att 
intervjuaren undviker att hindras av invecklade meningar eller på annat sätt staka sig. 
Frågorna skall alltså från början vara anpassade för talat språk. Fokusgruppsfrågor bör 
också vara tydliga och de är vanligtvis korta för att undvika missförstånd gällande vad 
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det egentligen är som efterfrågas. Vid intervjutillfället är det även viktigt att 
intervjuaren försöker framföra frågorna utan att använda sig av ord som av denne 
uppfattas som synonyma, men inte behöver vara det för informanterna. (Krueger & 
Casey, s. 40ff.) 
 
4.3 Urval 
 
Krueger och Casey menar att en grund för urval av informanter till fokusgrupper är att 
identifiera ”information rich participants” (ibid., s. 25f.). Vi har därför valt att 
genomföra denna studie på ett stort folkbibliotek i en större stad. Förmedling handlar 
om olika former av interaktion med användare och eftersom användarunderlaget vid 
detta bibliotek är brett och omfattande menar vi att bibliotekarierna på detta bibliotek är 
väl lämpade som informanter i vår undersökning. Utöver detta har vårt val av just detta 
bibliotek baserats på att vi sedan tidigare haft kontakt med biblioteket genom vår B-
uppsats, något som underlättade kontakten inför denna undersökning.  
 
Det faktum att en del av våra informanter ansvarar för fackavdelningar på biblioteket 
menar vi inte har någon betydelse eftersom samtliga bibliotekarier också arbetar med 
den skönlitterära förmedlingen.  
 
Vårt urval av informanter består av en redan existerande grupp genom att de är kollegor. 
Wibeck hänvisar till Kitzinger som skriver om denna typ av urval att det är positivt 
eftersom det ger forskaren inblick i en social kontext där idéer växer fram (Wibeck, s. 
53). Riskerna med att använda sig av en redan existerande grupp kan vara att ämnen 
inte tas upp till diskussion på grund av att informanterna tar dessa för givna eller av 
rädsla för konflikter. Ytterligare ett problem kan enligt Wibeck vara att informanterna 
kan falla in i sociala roller och mönster som är naturliga för dem, men som kan vara 
svåra att upptäcka för intervjuaren. Trots detta menar Wibeck att det inte finns 
”tillräckligt tunga skäl för att inte använda sig av redan existerande grupper” eftersom 
den påverkan som gruppen har på de enskilda individerna existerar oavsett vilken 
gruppsammansättning man som forskare utgår ifrån (ibid.).  
 
Krueger och Casey skriver att det är olämpligt att i fokusgrupper blanda människor med 
olika kunskapsnivå eller makt (Krueger & Casey, s. 27). Vi har dock valt att frångå 
denna rekommendation genom att bibliotekschefen har ingått i en av våra fokusgrupper. 
Detta för att hon för närvarande har ansvaret för den skönlitterära avdelningen på 
biblioteket och vi ser henne som en viktig del av undersökningen eftersom hon genom 
detta ansvar är en informationsrik informant. Dessutom menar vi att hon i egenskap av 
chef kan tillföra andra perspektiv än de övriga informanterna på grund av sin ställning 
och sitt övergripande ansvar för verksamheten. Även om vi är medvetna om att hennes 
medverkan kan påverka intervjusituationen har vi på grund av utlovad konfidentialitet 
valt att inte särskilja hennes uttalanden i resultatredovisningen samt analys och 
diskussion. 
 
4.4 Validitet och reliabilitet 
 
Genomgående under arbetet med uppsatsen har vi reflekterat över faktorer som kan 
påverka vår studies validitet och reliabilitet. Dessa begrepp är främst kopplade till 
kvantitativ forskning, men har även relevans för kvalitativa undersökningar och tas upp 



 23

i den metodlitteratur som vi stöder oss på i vår uppsats. Vi har implementerat riktlinjer 
gällande validitet och reliabilitet utifrån de metodböcker vi har använt oss av.  
 
Wibeck menar att det kan vara ett hot mot en undersöknings validitet om den genomförs 
på en plats där informanterna känner sig otrygga. Vi menar därför att vi främjat vår 
undersöknings validitet genom att vi i samråd med bibliotekspersonalen valt att 
genomföra intervjuerna på en plats där våra informanter känner sig bekväma, nämligen 
deras arbetsplats (Wibeck, s. 121). Att vi i ett tidigt skede testade våra intervjufrågor på 
en yrkesverksam bibliotekarie som inte är knuten till det bibliotek där vi genomfört våra 
intervjuer gav oss möjlighet att göra korrigeringar utifrån synpunkter på exempelvis 
frågornas begriplighet. Krueger och Casey skriver att pilottestning av intervjufrågorna 
är ett sätt att säkra en fokusgruppsundersöknings validitet (Krueger & Casey, s. 65f., 
202).  
 
Vi har varit medvetna om den påverkan som grupptryck kan ha i fokusgrupper. Wibeck 
menar att det utgör en fara för undersökningens validitet om deltagarna inte säger vad 
de tycker på grund av grupptryck eller liknande (Wibeck,  s. 121). Eftersom vi 
genomfört våra intervjuer i en redan existerande grupp, på en arbetsplats, är vi 
medvetna om att det med stor sannolikhet existerar maktstrukturer mellan våra 
informanter som kan vara osynliga för oss, men påverka informanternas interaktion med 
varandra.   
 
För att öka undersökningens reliabilitet var samma person moderator vid samtliga 
intervjuer (Wibeck, s. 76). Ytterligare ett tillvägagångssätt som användes för att ge 
undersökningen reliabilitet var att vi inledde alla intervjuerna på samma sätt för att ge 
samma bakgrundsinformation till samtliga informanter. Detta ökar undersökningens 
reliabilitet eftersom det ger andra forskare möjlighet att använda samma 
tillvägagångssätt för att genomföra en liknande studie. Det faktum att vi dokumenterat 
vår undersökning utförligt gör att vi har ett detaljerat datamaterial, vilket innebär att det 
skulle vara möjligt för en annan forskare att följa vår undersökning och genomföra en 
liknande med motsvarande resultat. Dock sluter vi oss till vad Krueger skriver i 
Analyzing & reporting focus group results (1998), där han menar att människor ändrar 
sina uppfattningar över tid vilket gör att det inte finns några garantier för att våra 
informanters enskilda utsagor skulle vara de samma om vår undersökning upprepades 
(Krueger, s. 34). Vi tror emellertid att det huvudsakliga resultatet skulle kvarstå. Vi 
menar att vi utifrån vårt material kan göra vad Wibeck kallar för ”lösa generaliseringar” 
om folkbibliotekariers uppfattningar om skönlitterär förmedling (Wibeck, s. 123). 
Krueger och Casey menar att resultaten från fokusgrupper kan svåra att göra 
generaliserbara, men är överförbara genom att: ”What may be transferred are the larger 
theoretical concepts as opposed to the specific findings.” (Krueger & Casey, s. 204). 
 
4.5 Etiska hänsynstaganden 
 
Wibeck menar att fokusgrupper är att föredra jämfört med individuella djupintervjuer ur 
ett etiskt perspektiv. Detta eftersom deltagarna ges en möjlighet att inte aktivt delta i 
diskussionen om de upplever någon del av ämnet som mer känslig. Detta ger en ökad 
trygghet för informanterna. (Wibeck, s. 115)  
 
I ett inledande skede av uppsatsarbetet hade vi en föreställning om att ämnet för våra 
fokusgruppsintervjuer inte skulle vara personligt utlämnande för deltagarna eftersom det 
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inte rörde deras privatliv. Efter vidare diskussioner insåg vi emellertid att detta inte 
nödvändigtvis var fallet. Eftersom våra frågor om bibliotekariernas arbete med och syn 
på förmedling är tätt sammankopplat med deras yrkesroll menar vi att det kan vara 
känsligt att ge uttryck för åsikter som enskilda fokusgruppsdeltagare kanske inte tror 
finns representerade hos de andra informanterna. Risken finns till och med att det bara 
är de ämnen eller beteenden som är socialt accepterade på arbetsplatsen som kan 
diskuteras öppet av informanterna (Wibeck, s. 121). Detta innebär att vi möjligen inte 
får ta del av hela spektret av åsikter hos våra informanter, något som är ett problem men 
som vi inte anser oss kunna påverka utan att vara påträngande och tvinga informanterna 
att utlämna sig själva.  
 
Vi inledde varje intervjutillfälle med att informera deltagarna om att de när som helst 
har möjlighet att ändra eller ta tillbaka uttalanden samt att de kan dra sig ur 
undersökningen. Denna inledande del av intervjun genomfördes, som nämnts ovan, på 
samma sätt vid de tre fokusgruppsintervjuerna. Vi har garanterat deltagarna i 
fokusgrupperna konfidentialitet genom att vi ändrat alla namn, inte redogör för vilket 
bibliotek vi utfört fokusgrupperna på samt ändrat uppgifter som kan vara avslöjande och 
utpekande (Wibeck, s. 115ff.; Bryman, s. 440). Kopplat till detta har vi valt att benämna 
samtliga informanter som kvinnor för att deltagarnas könstillhörighet inte ska kunna 
vara en identifierande faktor.  
 
4.6 Genomförande 
 
Vi har genomfört tre fokusgruppsintervjuer med totalt tolv bibliotekarier. Gruppernas 
storlek var tre, fem respektive fyra personer. Sammansättningen av grupperna gjordes 
av bibliotekschefen utifrån ordinarie arbetsschema. Vi är medvetna om att det faktum 
att hon satte samman grupperna kan vara en metodologisk svaghet, men det är ingenting 
vi har haft möjlighet att påverka.  
 
Enligt Krueger och Casey påverkar storleken på fokusgrupper dynamiken i grupperna 
(Krueger & Casey, s. 73). De menar att om gruppen är för stor kan det leda till att 
deltagare viskar till varandra eftersom de upplever att de inte får utrymme att uttala sina 
åsikter inför hela gruppen (ibid.). Detta noterade vi i den största av våra grupper där 
deltagarna vid några tillfällen talade med varandra två och två eller viskade till den som 
satt bredvid. Vi är medvetna om att gruppernas olika storlek kan ha påverkat 
diskussionernas intensitet, men vi anser dock att det inte varit några signifikanta 
skillnader grupperna emellan och menar därför att de är jämförbara.  
 
Samtliga intervjuer genomfördes på biblioteket. Alla intervjuerna tog ca en timme. 
Intervjuerna spelades in både med DAT-spelare och med mp3-spelare för att minimera 
risken för tekniska missöden. Vi är medvetna om att inspelningsutrustning kan ha en 
hämmande påverkan på intervjusituationer där en naturlig samtalsform eftersträvas 
(Bryman, s. 311). I början av varje intervju var det någon eller några av informanterna 
som kommenterade inspelningssituationen, men vi upplevde trots detta att samtalen 
efter en kort stund löpte fritt och ohämmat. 
 
En av oss utsågs till moderator. Den andra hade i uppgift att ta anteckningar, observera 
deltagarnas kroppsspråk samt assistera moderatorn med eventuella kompletterande 
frågor. Wibeck menar att en fördel med att vara två personer vid genomförandet av 
fokusgrupperna är att dessa efteråt kan föra ett samtal om vad som sagts vid 
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intervjutillfället, något som senare underlättar analysarbetet (Wibeck, s. 76). Detta har 
vi gjort i direkt anslutning till varje enskilt intervjutillfälle.  
 
4.7 Metod vid analys 
 
Eftersom syftet med vår uppsats är att undersöka vilken inställning bibliotekarier har till 
förmedling och olika förmedlingsstrategier har vi valt att göra en innehållsanalys av vårt 
empiriska material. Detta eftersom vi är intresserade av att utläsa innehållsliga aspekter 
av det som sägs i fokusgrupperna (Wibeck, s. 87). Centralt vid en innehållsanalys är 
enligt Wibeck kodning av materialet, indelning i enheter och därefter utläsning av 
centrala mönster och övergripande teman (ibid., s. 111). Vi har gjort en horisontell 
innehållsanalys, vilket innebär att vi jämfört och analyserat teman som återkom i 
samtliga fokusgrupper. Wibeck menar att denna metod är lämplig när fokusgrupperna 
liknar varandra till sin sammansättning och alltså inte har skillnader mellan 
informanterna gällande  exempelvis yrke, kön eller ålder (ibid., s. 96f.).  
 
I analysen har vi tagit hänsyn till utsagornas frekvens och intensitet. Frekvensen rör hur 
ofta något diskuteras och intensiteten rör sig om faktorer som röststyrka, betoning eller 
känslomässigt engagemang i en viss fråga (Wibeck, s. 96; Krueger, s. 36). Uttalanden 
som är specifika och grundade i personliga upplevelser bör ges större vikt än generella 
yttranden som formuleras i tredje person (Wibeck, s. 94; Krueger, s. 36). Krueger menar 
att det som inte sägs också bör också ingå i analysen genom att forskaren reflekterar 
över eventuella bakomliggande orsaker till att en viss ståndpunkt eller åsikt inte uttrycks 
(Krueger, s. 36f.). 
 
Vi har i vår analys inte tagit upp och jämfört faktorer som kön, ålder och anställningstid. 
Krueger och Casey kallar denna typ av upplägg för single category design vilket 
innebär att forskaren enbart är intresserad av en faktor hos deltagarna (Krueger & 
Casey, s.  30). I vårt fall innebär detta att vi enbart intresserat oss för att våra 
informanter arbetar som bibliotekarier på ett folkbibliotek.  
 
Basen för vår analys är transkriptionsbaserad, men vi har även tagit hjälp av 
anteckningar och minnesbilder från intervjutillfällena. Wibeck menar att en 
transkriptionsbaserad analys är det bästa ”underlaget för en systematisk och noggrann 
analys” (Wibeck, s. 81). Vidare menar Wibeck att transkriptionen kan ligga på olika 
nivå gällande hur detaljerad utskriften är och att ju mer exakt transkriptionen är desto 
mer komplett kan analysen bli (ibid.). Vi har gjort en ordagrann transkribering som inte 
är helt skiftspråksnormerad, men utan att markera den exakta längden på pauser 
eftersom vi menar att detta inte har någon relevans för vår analys.  
 
I vår analysprocess använde vi oss av vad Krueger och Casey benämner long table 
approach (Krueger & Casey, s. 132ff.). Vi transkriberade våra tre intervjuer i separata 
Word-dokument. Dessa skrev vi ut på färgat papper och använde en färg för varje 
intervju. Därefter klippte vi isär intervjuutskrifterna och sorterade dem utifrån 
sammanhörande teman för att få en överskådlig bild av det samlade materialet.  
Eftersom vi skrivit ut intervjuerna på separata färger samt numrerat alla rader i 
dokumenten var det lätt för oss att gå tillbaka och hitta varje uttalande från deltagarna i 
sitt ursprungliga sammanhang. För detta använde vi utskrifter av intervjuerna på vitt 
papper som vi inte klippte isär. På detta sätt strukturerade vi materialet i kategorier som 
dels utgick från vår intervjuguide och dels i övriga teman som återkom i intervjuerna, 
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men inte utgick från specifika frågor. Krueger och Casey skriver att denna metod är 
lämplig för att den är systematisk, delar in materialet i hanterbara delar och ger 
forskaren en visuell bild av analysprocessen. (Ibid., s. 137) 
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5 Resultatredovisning 
 
Vi kommer i detta avsnitt att först kortfattat presentera biblioteket där vi genomfört våra 
fokusgruppsintervjuer. Därefter presenterar vi varje fokusgrupp för sig med tonvikt på 
informanterna. Efter detta följer ett stycke om informanternas interaktion och därefter 
en genomgång av våra tre fokusgruppsintervjuer, upplagd utifrån de teman som ingår i 
vår intervjuguide (bilaga).  
 
5.1 Biblioteket 
 
Det bibliotek där vi genomfört vår undersökning är ett stort bibliotek i en förort till en 
stor svensk stad. Biblioteket är beläget i anslutning till ett kulturhus med café samt 
annan kulturverksamhet. I anslutning till entrén finns låne- och återlämningsdiskar. 
Något längre in i lokalen finns två informationsdiskar. Intill dessa finns skylthyllor för 
nya böcker och böcker med sju dagars lånetid. I anslutning till den skönlitterära 
avdelningen finns skyltsnurror där personalen skyltar med litteratur kring olika teman. 
Inom hyllsektionerna finns skylthyllor med frontade böcker. Ur den svenska 
skönlitterära avdelningen har biblioteket avskilt fyra teman: science fiction, fantasy, 
deckare och kärlekslitteratur. Engelska deckare utgör en egen avdelning, liksom engelsk 
pocket. Deckare på övriga språk är inkorporerade i respektive språks avdelning.  
 
5.2 Fokusgruppsintervjuerna 
 
Samtliga intervjuer genomfördes på biblioteket under loppet av två veckor i februari 
2008. Två av dem genomfördes i bibliotekets lunchrum och en på bibliotekschefens 
rum. I den senare medverkade bibliotekschefen och detta kan ha inverkat negativt på 
samtalet genom att detta möjligen hämmade de andra deltagarna. Hennes deltagande 
motiveras dock enligt oss av att det för tillfället är hon som ansvarar för 
skönlitteraturen. Chefens maktposition kan potentiellt ha förstärkts av att intervjun 
genomfördes på hennes rum. Detta var dock enligt oss att föredra framför att utföra 
intervjun i ett större, mer sterilt konferensrum. Nu gavs det istället möjlighet att samlas 
runt ett mindre bord där diskussionen kunde genomföras på ett mer intimt, informellt 
och avslappnat sätt. 
 
Intervjuerna kan ha påverkats av att de genomfördes i anslutning till personalens 
morgonfika. Såväl vi som informanterna påverkades av tidspressen inför denna rast. De 
två intervjuer som genomfördes i personal-/lunchrummet påverkades i högre grad 
eftersom intervjuerna genomfördes i det rum där morgonfikat äger rum. Vi insåg att vi 
gjort en missbedömning av i hur hög grad fikarasten skulle påverka intervjuerna då vi 
valt att genomföra dem i en olämplig lokal.  
 
De uppgifter som tas upp i deltagarpresentationerna nedan är sådana som informanterna 
själva valde att framhålla. Detta innebär att de faktorer som tas upp varierar från 
informant till informant. Funktionen av dessa presentationer är dels att vid 
intervjutillfället ge deltagarna möjlighet att inleda med att säga något om sig själva och 
dels att läsarna av uppsatsen ska få en bild av informanterna inför redovisningen av 
intervjuerna.  
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5.2.1 Fokusgrupp 1 
 
Det var planerat att denna intervju skulle genomföras i bibliotekets personal- /lunchrum 
eftersom vi antog att detta skulle kunna leda till en informell och avslappnad stämning. 
Detta fick dock läggas om eftersom annan verksamhet var planlagd där just denna 
morgon. Intervjun genomfördes därför istället på bibliotekschefens rum.  
 
Deltagare:  
Anna: Relativt nyutexaminerad bibliotekarie med ansvar för ungdomsavdelningen.  
Berit: Färdigutbildad 1978. Säger sig ha arbetat med i stort sett allt inom 
folkbiblioteksverksamhet.  
Cecilia: Bibliotekarie som har jobbat på biblioteket i ca 20 år. Ansvarig för delar av 
fackavdelningen. 
 
5.2.2 Fokusgrupp 2 
 
Den andra intervjun genomfördes som planerat i bibliotekets personal- /lunchrum.  
 
Deltagare: 
Doris: Relativt nyutexaminerad bibliotekarie som har arbetat på biblioteket sedan 2006.  
Eva: Har arbetat drygt tio år som bibliotekarie, varav två år på detta bibliotek. Ansvarar 
för diverse fackavdelningar.  
Fredrika: Examinerad 1980 och har sedan dess arbetat på många olika bibliotek. 
Arbetar bland annat med uppsökande verksamhet.  
Greta: Examinerades 1997. Har arbetat på detta bibliotek i fem år. Arbetar som 
barnbibliotekarie.   
Hedvig: Har arbetat på detta bibliotek i 15 år. Ansvarar för diverse fackavdelningar 
samt film och musik. 
 
5.2.3 Fokusgrupp 3 
 
Även denna intervju genomfördes som planerat i bibliotekets personal-/lunchrum.  
 
Deltagare: 
Inger: Har arbetat som bibliotekarie sedan 1980-talet. Intresserad av 
målgruppsinriktade metoder.  
Johanna: Har arbetat på detta bibliotek sedan slutet av 1990-talet. Är 
vuxenfackbibliotekarie. 
Karin: Är barnbibliotekarie och har arbetat på detta bibliotek sedan ett och ett halvt år 
tillbaka. Färdigutbildad 2000. Arbetar mycket med läsfrämjande arbete.  
Lena: Har arbetat på detta bibliotek i sju år och examinerades från bibliotekshögskolan 
vid mitten av 1980-talet.  
 
5.3 Informanternas interaktion 
 
Till största delen gav deltagarna vid våra fokusgruppsintervjuer intryck av att vara 
överens. Vi menar dock att det kan vara svårt för oss som utomstående att avgöra detta 
eftersom avvikande åsikter kan resultera i tystnad hos någon av informanterna, lika väl 
som öppet ifrågasättande av någons åsikt. Ibland uppfattade vi det som att någon av 
informanterna höll tillbaka åsikter, men detta är inget vi kan vara säkra på. 
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Vid alla fokusgrupperna infann sig i varierande grad en skämtsam stämning mellan 
deltagarna då de skämtade med varandra eller med oss. Vi ser detta som att samtliga 
deltagare trivdes med varandra och kände sig trygga vid intervjutillfället. Å andra sidan 
tror vi att den skämtsamma stämningen även kan vara ett sätt för deltagarna att hantera 
en viss nervositet vid intervjusituationen.  
 
Ett av få tillfällen då två informanter blev öppet oense inträffade då frågan om litterär 
kvalitet diskuterades. Samtalet blev då intensivt och de två informanterna sade emot 
varandra utan att hålla tillbaka sina åsikter. Vi menar att detta visar på att diskussioner 
om litterär kvalitet är laddade och personligt engagerande. Dessutom tolkar vi 
argumentationen som att de två informanterna känner sig trygga med varandra eftersom 
de tydligt vågade visa sina personliga ståndpunkter.  
  
Genomgående var det god stämning vid intervjutillfällena. Vid några tillfällen var det 
dock någon av informanterna som intog en mer dominerande ställning vilket gjorde att 
övriga deltagare inte kom till tals i lika hög grad. Vi tror emellertid att detta är svårt att 
undvika vid denna typ av gruppintervjuer. 
 
Vid ett flertal tillfällen splittrades samtalen upp i mindre grupper, ofta två och två, något 
som Wibeck kallar dyadiska samtal (Wibeck, s. 32f.). Detta gjorde det svårt för oss att 
på plats uppfatta vad som sades, vilket även försvårade vår transkribering. Eftersom vår 
analys bygger på en kombination av transkriptionsbaserad och minnesbaserad analys 
kan den möjligen påverkas av att vi hade svårigheter att uppfatta vad alla informanter 
sade då flertalet dyadiska samtal uppstod.  
 
5.4 Tematisk genomgång 
 
Vi har valt att dela in denna genomgång efter de teman som återfinns i vår intervjuguide 
(bilaga). Detta eftersom det ger en struktur där vi kan identifiera och redovisa de 
relevanta teman som framkommit under intervjuerna och som vi kommer att använda i 
vår analys. Utöver intervjuguidens frågor har vi valt att lyfta fram teman som vid 
intervjutillfällena förekom med hög frekvens eller med betydande intensitet (Krueger, s. 
36). 
 
Resultatredovisningen sker i form av referat av intervjumaterialet. Anledningen till att 
vi har valt detta tillvägagångssätt är att vi menar att det främjar uppsatsens läsvänlighet. 
Vi är medvetna om att vi genom att frångå ett mer exakt återgivande av 
intervjumaterialet redan i resultatredovisningen har gjort en viss tolkning av vårt 
empiriska material. Citattecken markerar genomgående direkta citat ur intervjuerna och 
kursiveringar markerar ord som sagts med kraftigt eftertryck. Enkla citattecken inom ett 
citat markerar yttranden som gjorts med förställd röst för att gestalta ett uttalande eller 
en åsikt som informanten i fråga inte själv delar.  
 
5.4.1 Litteraturförmedling 
 
Vid samtliga intervjuer talade informanterna om litteraturförmedling på två sätt: dels i 
form av exempelvis synliggörande av personal samt kontakt med låntagare, dels i form 
av mer konkreta metoder för förmedling av skönlitteratur. I detta sammanhang var det 
vanligt förekommande att de tog upp skyltning, författarbesök och bokprat som viktiga 
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metoder för förmedling. Berit och Inger tog dessutom upp biblioteksbloggar som en 
möjlig del av förmedlingsarbetet. I anknytning till detta talade Berit även om 
bibliotekets hemsida: ”litteraturförmedling kan ju vara också att vi lägger ut på vår 
hemsida, intressanta saker om böcker”. 
 
Doris gav uttryck för en önskan om att förmedla läslust och sitt eget intresse för 
litteratur. Inger talade också genomgående om vikten av att förmedla läslust: ”för vissa 
människor så är det viktigt tycker jag att försöka locka fram läslust, det är inte alla som 
har den med sig, så det tycker jag är bland det viktigaste.” Berit var inne på ett 
närliggande område när hon sade: ”inspirationen är ju också en förmedling.” 
 
I fokusgrupp ett och två talade deltagarna om medias roll när det gäller att 
uppmärksamma litteratur och menade att när en bok eller författare nämns i radio eller 
TV märker bibliotekarierna genast ett ökat intresse för dessa på biblioteket. Berit sade: 
”Man vet ju, när folk har hört om böcker på radio – smack – dom är ju här direkt. Så där 
har vi ju en förmedlare också, en extern förmedlare av litteratur, som är viktig att tänka 
på, för den har effekt.” 
 
5.4.2 Bibliotekets övergripande förmedlingsarbete 
 
Under de båda första intervjuerna tolkade informanterna vår fråga ”Hur arbetar ni med 
förmedling av skönlitteratur?” som allmän och besvarade den utifrån hur biblioteket i 
stort arbetar med detta. Under den tredje intervjun tolkade deltagarna frågan personligt 
och besvarade den utifrån sina personliga erfarenheter och arbetsmetoder. 
 
I alla grupper togs det upp att tjänsten med ansvar för skönlitteratur för närvarande är 
vakant och har varit detta under en längre tid. I relation till detta menade 
bibliotekarierna att det för tillfället finns brister i deras förmedlingsarbete som kanske 
inte hade existerat om tjänsten varit tillsatt, men de tog inte upp vad dessa brister utgörs 
av. Konkreta exempel på förmedlingsmetoder som för närvarande används är 
boksnurror med frontade böcker, traditionella skylthyllor, författarbesök och annan 
programverksamhet. Fokusgruppsdeltagarna tog även upp litteraturtips personalen 
emellan som en viktig förmedlingsstrategi och menade även att det gäller att hålla sig 
ajour genom att läsa recensioner och informera sig om låneköer och dylikt. Dessutom 
tryckte Fredrika på att det är viktigt att som bibliotekarie läsa mycket på sin fritid. Även 
Greta ansåg att egen läsning är viktigt, men tyckte sig inte kunna leva upp till detta och 
såg det som ett personligt tillkortakommande. Under fokusgrupp ett uttryckte Cecilia 
liknande åsikter, och sade: ”Om man då inte läser så jättemycket själv, då så blir man en 
dålig litteraturförmedlare.” Hon menade också att om man som bibliotekarie inte tränar 
sig på direkt förmedlingsarbete, leder detta till att man blir en sämre förmedlare.  
 
5.4.3 Bibliotekariens arbete med förmedling av skönlitteratur 
 
Bibliotekarierna var ense om att förmedlingsarbetet är en gemensam uppgift. Kopplat 
till detta lyfte de fram att även biblioteksassistenterna som jobbar i lånedisken arbetar 
med förmedling i den direkta interaktionen med användarna. Bibliotekarierna menade 
att det ibland är här som det mest tydliga förmedlingsarbetet äger rum eftersom 
lånedisken utgör en naturlig mötesplats som inte kräver lika mycket av låntagarna 
jämfört med informationsdisken som bibliotekarierna tror kan verka avskräckande vid 
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vissa tillfällen. I linje med detta talade informanterna i fokusgrupp två om att personal 
som rör sig bland hyllorna ofta blir tillfrågade av användarna.  
 
Vid denna fråga uttryckte informanterna åsikten att den vakanta tjänsten med ansvar för 
skönlitteratur innebär att ansvaret för förmedlingsarbetet nu än mer är allas ansvar.   
 
5.4.4 Möjliga anledningar till minskade utlån av skönlitteratur 
 
I två av fokusgrupperna svarade bibliotekarierna på frågan om sjunkande skönlitterära 
lån genom att påpeka att detta inte gäller deras bibliotek, där skönlitterära utlån ligger 
på samma nivå som de facklitterära utlånen. I fokusgrupp två diskuterade informanterna 
eventuella orsaker till varför skönlitteratur på deras bibliotek lånas lika mycket som 
facklitteratur. Fredrika menade att en anledning kan vara att bibliotekets 
upptagningsområde är stort och att de har många användargrupper som lånar och läser 
mycket skönlitteratur och hon nämnde äldre och barnfamiljer som exempel på sådana.  
 
När frågan diskuterades mer generellt uttryckte deltagarna att de tror att den främsta 
anledningen till vikande skönlitterära utlåningssiffror rör ökad tillgänglighet av 
skönlitteratur i samhället överlag. Informanterna talade om att det idag ges ut stora 
mängder pocketböcker och att dessa är tillgängliga i stort sett var som helst. De talade 
om pocket i affärer, i kiosker och som gåva vid köp av vecko- och månadsmagasin. 
Anna menade att den ökade tillgängligheten är positiv eftersom den innebär att 
människor ges möjlighet att läsa mycket genom att de möter skönlitteratur via många 
olika kanaler. 
 
Generellt trodde bibliotekarierna inte att sjunkande utlån beror på att det läses mindre 
skönlitteratur utan istället att behovet av litteratur tillfredsställs genom fler kanaler idag. 
Johanna uttryckte i relation till detta att det snarare är så att läsandet har ökat och sade: 
”nu läser ju varenda käft en pocketbok på stranden [---] det är nästan lite inne att läsa”. 
Fredrika och Hedvig menade dock att vissa grupper säkert läser mindre på grund av att 
andra medier konkurrerar ut boken för dem. Även Karin talade om konkurrens när hon 
tog upp Internetbokhandlar: ”nu när Bokus och AdLibris och alla pocket kommer, och 
liksom hur tänker vi att vi ska kunna konkurrera med det?”  
 
5.4.5 Önskad utveckling av bibliotekets förmedlingsarbete 
 
Alla informanter talade om mer och förbättrad exponering som ett önskvärt arbetssätt på 
biblioteket. De nämnde i detta sammanhang fler skylthyllor, utökad frontning av 
böcker, mer aktivt arbete med snurror och bokutställningar samt oväntade och 
okonventionella placeringar av böcker.  
 
Informanterna diskuterade svårigheten för låntagarna att orientera sig inom den 
skönlitterära avdelningen och menade att denna idag är allt för kompakt och 
oöverskådlig. I relation till detta talade deltagarna i fokusgrupp två om deckare och 
kärlekslitteratur och Greta menade att det kan vara svårt för låntagare som brukar låna 
från dessa genrer att söka sig vidare till den ordinarie skönlitterära avdelningen. Hon 
sade: ”Det blir ju helt kompakt där, det här stora havet liksom med bara bokstäver och 
ryggar.” Eva instämde i detta och menade att en anledning till att låntagare ofta väljer 
böcker från återlämningshyllan är att denna utgör en begränsad och lättillgänglig del av 
det totala skönlitterära beståndet. Hon menade också att många låntagare inte vet att 
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skönlitteraturen står uppställd efter författarnas efternamn. Deltagarna resonerade vidare 
kring att hylluppställningen skulle kunna förändras för att underlätta för användarna. 
Dessutom menade de att personalen borde vara mer lättillgänglig och fungera som en 
guide för osäkra låntagare. 
 
Kopplat till resonemanget om svårigheten för låntagare att hitta i biblioteket talade 
informanterna i fokusgrupp två och tre återkommande om den pockethylla som är 
placerad nära bibliotekets entré. De lyfte fram flera fördelar med denna: att böckerna är 
frontade, att alla låntagare passerar hyllan på väg in i biblioteket, att det är lätt att hitta 
en bok där utan att söka sig längre in i biblioteket. Fredrika menade att det är lockande 
för användarna att söka sig hit, eftersom de är osäkra på var och hur de ska leta efter 
litteratur. Greta menade att en osäker låntagare då inte ens behöver våga sig in i 
biblioteket.  
 
Informanterna hade genomgående många idéer om förmedlingsmetoder som de skulle 
vilja använda och diskussionerna blev engagerade och intensiva. En idé födde ofta en 
ny vilket ledde till att diskussionerna blev långa och omfattande. Exempel på metoder 
som deltagarna nämnde är bokcirklar, lunchboktips, samarbete med det närliggande 
caféet och med andra kulturinstitutioner. Inger tog upp olika metoder som kan användas 
för att dela med sig av egna läsupplevelser och talade om detta som en positiv 
förmedlingsstrategi. Hon nämnde exempelvis book-crossing2 och sade att detta kan 
utvecklas med hjälp av exempelvis lappar i böckerna, där låntagare eller personal kan 
skriva några kommentarer och på så vis förmedla sin läsupplevelse till nästa låntagare. 
Inger avslutade med: ”när man själv tycker nånting är kul, så vill man ju gärna sprida 
det, eller hur?” 
 
I alla tre grupperna talade deltagarna om att de vill avdramatisera den 
programverksamhet som bedrivs och skulle kunna bedrivas på biblioteket. Berit menade 
angående bokcirklar att de kan ha en för hög ambitionsnivå och att låntagare kanske 
hellre vill ha en enklare dialog kring skönlitteratur i stället för ett alltför analyserande 
samtal där det fokuseras på språk och miljöskildringar. Hon menade att biblioteket i 
stället bör sätta fokus på vilken känsla man som läsare har fått av en bok, och sade: ”det 
där lite enklare, det tror jag att vi ska jobba mycket med.” Även Eva nämnde bokcirklar 
som inte förpliktigar som ett önskvärt arbetssätt och fick medhåll av Fredrika som sade 
att dessa kan bedrivas under lite lättsamma former. Som exempel tog hon upp 
boktipsarkvällar där låntagare kan tipsa varandra.  
 
5.4.6 Varje enskild bibliotekaries uppgift och arbetssätt 
 
Denna fråga besvarade deltagarna utifrån bibliotekariernas kollektiva ansvar, snarare än 
det strikt individuella. Fredrika besvarade vår fråga ”Vad kan man som enskild 
bibliotekarie göra gällande förmedling?” med att säga: ”Det vi gör idag, fast mycket 
bättre och mycket mer. Jag menar, vi kan ju underlätta för låntagarna på olika sätt, […] 
göra det mer attraktivt […] jag tror många vill hitta själva.”  
 
I fokusgrupp tre diskuterade deltagarna sina olika arbetsmetoder vid förmedlingsarbetet. 
Inger och Lena sade sig ha stor nytta av de lästipsböcker som ges ut av BTJ, medan 

                                                 
2 Enligt bookcrossing.com innebär detta: ”the practice of leaving a book in a public place to be picked up 
and read by others, who then do likewise” (Bookcrossing på Internet [080402]). 
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Johanna sade att hon mycket sällan använder sig av dessa och snarare tar med 
låntagaren ut till hyllorna och i synnerhet till återlämningshyllan. Deltagarna enades om 
att deras olika tillvägagångssätt i förmedlingsarbetet är positivt och Inger sade: ”jag 
tycker […] att det är en fördel att vi inte gör riktigt på samma sätt där”. 
 
När informanterna talade om exempelvis programverksamhet gav de uttryck för stor 
variation i hur mycket ansvar och engagemang de själva var villiga att investera i detta. 
En del av dem talade med stort engagemang och sade sig också vara villiga att testa nya 
typer av arrangemang. Andra var positivt inställda till att biblioteket ska erbjuda dessa 
programtyper, men sade sig inte vilja delta själva.  
 
5.4.7 Litteratur för förmedling  
 
Vid samtliga fokusgrupper menade deltagarna att låntagarna i första hand efterfrågar 
nyare litteratur. I samband med detta sade deltagarna i fokusgrupp ett att detta kan 
innebära att äldre litteratur kommer i skymundan, något som de såg som problematiskt. 
När det resonerades om varför förmedlingsmetoder idag inte i samma utsträckning 
används mycket på de äldre böckerna, sade Berit att detta beror på att ”vi har en bild av 
att låntagarna vill ha det nya, eftersom det är det som efterfrågas”. Informanterna 
menade att det som förmedlas bör vara en blandning av nyare och äldre litteratur.  
 
Informanterna i fokusgrupp två talade inledningsvis om förmedlingen som strikt 
efterfrågansstyrd och Eva sade: ”Man ska ju komma ihåg att man inte ska förmedla för 
sin egen skull, utan för låntagarna.” Berit talade om att hennes synsätt på vad som ska 
förmedlas har förändrats under hennes yrkesliv. Hon sade: ”när jag började jobba som 
bibliotekarie så hade jag ju nån idé om att jag skulle frälsa världen med Den Goda 
Boken”. Hon uttryckte att hon personligen fortfarande får ut mer av högkvalitativ 
litteratur, men att hon inte på grund av det kan applicera sin egen litterära smak på 
låntagarna. Även andra informanter gav uttryck för liknande åsikter då de menade att de 
för egen del väljer bort populärlitteraturen. 
 
I fokusgrupp ett menade deltagarna att bibliotekets inköp inte enbart kan vara 
efterfrågansstyrda. Berit menade att de ibland skulle vilja köpa in fler exemplar av de 
mest populära böckerna, men såg också ett problem i detta eftersom böckerna då 
riskerar att bli hyllvärmare när nyhetsvärdet har sjunkit. I detta sammanhang nämndes 
Dieselverkstaden3 som exempel på en institution som enligt informanterna helt låter 
efterfrågan styra sina inköp. Berit sade:  

 
Jag kan tycka att det är bra att det finns Dieselverkstäder och jag tror att det är bra att man 
prövar, men om vi skulle vara där, då vet jag inte. Det känns ju som att vi har en form av 
ansvar fortfarande ändå för all typ av litteratur. 
 

Anna menade att Dieselverkstaden har fått kritik från delar av biblioteksvärlden för att 
de enbart satsar på ”det utåt sett mest populära”.  
 
I fokusgrupp två gav Doris uttryck för åsikten om att inte bara ge låntagarna det som de 
efterfrågar, utan att försöka ge dem även något annat. Hon talade dessutom om att hon 
vill förmedla nöjet att läsa och sitt eget intresse för litteratur.  

                                                 
3 Dieselverkstaden är ett kulturcentrum i Nacka, vars bibliotek sedan 1/4 2007 drivs på entreprenad 
(Dieselverkstaden [080409]). 
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I fokusgrupp tre var deltagarna mest engagerade i frågan om vad som ska förmedlas och 
ägnade lång tid åt att diskutera den. De var mer inriktade på frågan om kvalitetslitteratur 
kontra populärlitteratur än deltagarna vid de tidigare intervjuerna. Inger och Johanna var 
de deltagare som mest engagerat diskuterade denna fråga. De menade att det är önskvärt 
att förmedla kvalitetslitteratur, men uttryckte en ambivalens i att inte helt exkludera den 
populära litteraturen och att inte sätta sig över låntagaren genom att agera smakdomare.  
 
Deltagarna i fokusgrupp tre talade om att olika typer av litteratur har olika funktion för 
olika användare. Johanna talade exempelvis om att skönlitteratur kan verka på samma 
sätt som självhjälpsböcker genom att ge människor perspektiv och nya insikter om sina 
liv. Informanterna i samtliga fokusgrupper var i stort eniga om att bibliotekets bestånd 
bör utgöras av mångfald i form av olika typer av skönlitteratur. Genomgående gav 
också informanterna uttryck för att biblioteket bör kunna möta alla låntagares önskemål 
och behov.  
 
Främst var det Inger som lade vikt vid kvalitetsaspekter på litteratur, hon menade att det 
är viktigt att biblioteket förmedlar en kvalitet samt värnar om själva författarhantverket. 
Samtidigt uttryckte hon att bibliotekarien inte får ”vara nån slags domare”. Senare 
kallade hon även diskussionen om kvalitetslitteratur kontra populärlitteratur för ”ett 
yrkesmässigt dilemma”. Johanna uttryckte sig i mer positiva ordalag om den mest 
populära litteraturen och sade: 
 

men man får ge dom författarna en enorm credit, för dom är dragare. Folk som inte har läst 
på jättelänge, plötsligt ska dom läsa Stieg Larsson och Camilla Läckberg, och kommer hit 
och då har man ju liksom chans till en form av litteraturförmedling. 

 
Även Lena menade att den lite mer lättviktiga litteraturen kan vara ”en inkörsport till 
fortsatt läsning”. 
 
5.4.8 Bibliotekariens förhållningssätt till användarna 
 
Vid samtliga fokusgrupper talade deltagarna om referenssamtalets vikt och att det då 
gäller att vara lyhörd inför användarens litterära preferenser och önskemål. 
Informanterna menade att bibliotekarien i dialog och samspel med användaren kommer 
fram till vad som passar denne bäst. Samtidigt framkom en önskan hos informanterna 
om att bredda användarnas litterära smak genom att förmedla någonting som dessa inte 
redan känner till. Vid fokusgrupp två sade Greta att låntagarna ”kanske inte är mogna 
för något mer än det dom frågar efter.” Hedvig menade dock att det kan finnas ett värde 
i att bibliotekarien associerar vidare utifrån användarens fråga för att hitta något som 
ligger nära utan att vara exakt det som efterfrågats. Även Johanna var inne på detta när 
hon sade att bibliotekarierna i förmedlingssituationen ibland kan förmedla ”nån ny 
författare som dom inte kände till som ungefär är som den dom tyckte om”. Vid 
fokusgrupp ett var Berit inne på samma spår när hon gav uttryck för att bibliotekarierna 
ibland inte rekommenderar en viss bok för att den skiljer sig för mycket från det som 
användaren brukar läsa. Hon nämnde i detta sammanhang Kafkas Förvandlingen som 
exempel på litteratur som hon inte skulle förmedla till läsare av mer populär litteratur 
eftersom hon tror att detta kan leda till en besvikelse hos användaren.  
 
Vid samtliga fokusgrupper var det i första hand läsare av deckare och kärlekslitteratur 
som informanterna talade om som i behov av guidning och extra förmedlingsarbete. 
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Greta menade att det är svårt för låntagare som tidigare bara läst böcker ur dessa två 
avdelningar att gå vidare och hitta böcker på den ordinarie skönlitterära avdelningen. 
Hon talade om ett ”gap” däremellan.  
 
Berit tog upp skillnaden i förmedling gällande barn respektive vuxna och sade: ”Ungar 
är ofta mycket mer öppna, som vuxen har man ofta en speciell smak.” Även gällande 
bokprat uttryckte hon att det finns en skillnad mellan dessa användargrupper då hon gav 
uttryck för åsikten att det inte går att ha bokprat för vuxna.  
 
5.4.9 Sammanfattande fråga 
 
När bibliotekarierna i slutet av varje fokusgruppsintervju ombads att lyfta fram det de 
ansåg var det viktigaste som framkommit under intervjuns gång framkom många olika 
åsikter. I fokusgrupp två ansåg bibliotekarierna att exponering är det i särklass 
viktigaste inom förmedlingsarbete. Utöver detta lyfte Greta fram att det personliga 
läsandet är av stor vikt och sade att hon behöver ”bli mer inläst på det som ska 
förmedlas”. I fokusgrupp ett tog Berit upp okonventionella metoder som det viktigaste. 
Hon menade att det är viktigt att biblioteket hittar nya vägar för förmedling och vågar 
”prova”. Hon framhöll även att det är betydande att inte vara rädd för att misslyckas. De 
andra bibliotekarierna i fokusgrupp ett ansåg att den sociala aspekten av 
förmedlingsarbetet är den viktigaste och talade om det viktiga mötet med användarna. 
Cecilia tryckte på vikten av att det ska finnas tillräckligt med personal på biblioteket för 
att möta användarna. Hon menade att det finns en risk att det sociala mötet mellan 
bibliotekarie och användare går förlorat om lånemaskiner och liknande kommer att 
ersätta personalen. I fokusgrupp tre menade Johanna att det viktigaste för henne 
gällande förmedling är: ”lusten, lusten att förmedla […] lusten att läsa, lusten att få 
andra att läsa”. Inger höll med och talade om ”lust och reflektion” som det viktigaste 
när det gäller förmedling.  
 
5.5 Övriga teman 
 
I detta avsnitt tar vi upp teman som vid intervjutillfällena återkom med sådan intensitet 
eller frekvens att vi anser det motiverat att redovisa dem här.  
 
5.5.1 Arbetet med det outnyttjade beståndet 
 
Informanterna diskuterade att den bortglömda litteraturen i bibliotekets bestånd måste 
lyftas fram av bibliotekarierna. I relation till detta ställde Johanna frågan ”Hur lyfter 
man fram den litteraturen som var lika god när den kom, som det nya är nu?” 
 
Vid samtliga intervjutillfällen talade informanterna om att det är en styrka hos 
biblioteket att den äldre litteraturen finns kvar här, till skillnad från på förlag och i 
bokhandlar. Fredrika sade att: ”varför skulle man inte kunna rekommendera en bok som 
är 10-15 år gammal? […] just det där, det biblioteksmässiga i litteraturförmedlingen, att 
inte bara hänga på det här, nyhetshetsen.” I fokusgrupp tre sade Johanna: ”därför kan 
man bli jätteglad när man är i infodisken och nån kommer och vill ha en äldre bok, då 
blir man riktigt glad”. I relation till detta resonerade deltagarna om att biblioteket ska 
fungera som en motvikt till denna ”nyhetshets”, och ”stå för något annat”, som Hedvig 
sade. Informanterna menade också att användarna ofta förutsätter att all litteratur ska 
finnas på biblioteket.  
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Berit framhöll vikten av att gallra så mycket att fler skylthyllor får plats på den 
skönlitterära avdelningen. Vid fokusgrupp tre sade Lena att hon inte tyckte att 
biblioteket har hyllvärmare i någon större utsträckning. Hon menade att de har ett 
”väldigt friskt bestånd” eftersom det gallras kontinuerligt. Detta var något som Johanna 
inte höll med om då hon menade att den litteratur som inte är den mest nya och aktuella 
lätt tenderar att bli ”lite bortglömd och död”.  
 
Inger talade om att det är bibliotekariernas ansvar att se till att beståndet inte blir 
statiskt. Hon sade:  

 
I traditionen så finns det också så mycket slentrian som går ut på att vi har en sån fin 
samling, alltså måste folk komma till oss och njuta av den fina samlingen och vi behöver 
inte göra så jävla mycket för samlingen talar sitt eget språk, så funkar det inte, vi måste 
vara med och liksom aktivera samlingen i samband med att vi aktiverar vår lust som riktas 
mot folk här ute. Halleluja. 

 
 
5.5.2 Bibliotekets roll 
 
Under intervjuerna togs bibliotekets roll gentemot användarna upp som ett 
återkommande tema. Framförallt Berit talade mycket om detta. Hon menade att 
folkbiblioteket genom sina tidigare stränga kvalitetskrav kan ha avskräckt vissa 
användare och sade:  

 
Vi hade ju oerhörda kvalitetskrav, på skönlitteratur framför allt [---] Och där tror jag att det 
har hänt något. Men det finns fortfarande kvar i kåren, att vi ska vara uppfostrande: ’och 
sån skitlitteratur, och såna frågor om såna böcker vill väl inte jag svara på.’ Det finns, men 
det har ändrat sig. 
 

Hon menade vidare att biblioteket genom detta är skyldiga till att låntagare ibland inte 
vågar fråga efter skönlitteratur på biblioteket. Även Inger menade att biblioteket kan 
skrämma bort människor genom att inta ett för strikt förhållningssätt i kvalitetsfrågor.  
 
5.5.3 Böckernas utseende 
 
Vid flera tillfällen under intervjuerna återkom deltagarna till vikten av att böckerna ser 
lockande och attraktiva ut. I samband med detta talade informanterna i fokusgrupp ett 
om Btj:s biblioteksband4, vilka Berit kallade ”pansarband”. Hon gav uttryck för en 
negativ inställning till dessa och menade att de ser tråkiga ut och ger ett institutionellt 
intryck jämfört med förlagsband som hon menade att biblioteket hellre bör köpa in.  
 
I fokusgrupp tre berättade Johanna att de på biblioteket för ett tag sedan skyltat med 
böcker från 2007 års utgivning. Hon sade att dessa böcker ”gick väldigt bra, dom ser ju 
goda och glassiga och glänsiga ut”. 
 
Kopplat till resonemanget om att böckerna ska vara attraktiva talade informanterna 
också om att uppställningen i hyllorna där enbart böckernas ryggar syns inte lockar 
låntagarna. Anna sade i anslutning till detta: ”Jag tycker det ska vara attraktivt, man ska 
bli lockad av att titta på omslagen och känna lite, bläddra. Bli sugen.” 
                                                 
4 ”Bokband med extra slitstarka pärmar och med förstärkningar vid första och sista arket. Pärmen är 
vanligen av tyg (klot) eller konstläder.” (Nationalencyklopedin på Internet [2008-04-09])  
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5.5.4 Marknadsföring av biblioteket 
 
Under den tredje fokusgruppsintervjun resonerade Inger och Lena om marknadsföring 
som förmedlingsstrategi och lyfte fram att det är viktigt att informera om vad biblioteket 
har att erbjuda. Inger uppehöll sig ofta vid resonemang om marknadsföring av 
bibliotekets tjänster. Hon talade om att det inom folkbibliotekstraditionen har ansetts 
fult med kommersialism och menade att det inte går att resonera på detta sätt idag. Hon 
sade att biblioteket ”måste öppna [sig] mer och mer för att rent ut sagt behålla [sina] 
kunder och skaffa nya kunder, det är en överlevnadsstrategi”.  
 
Vid fokusgrupp två gjorde informanterna jämförelser mellan bibliotekets exponering 
och skyltningen av varor i affärer.  
 

Hedvig: Om man gick in i en affär och varorna inte var exponerade […] hur sjutton skulle 
man då liksom…? 
Fredrika: Nej, då går man ut. 
Greta: Man skulle inte köpa lika mycket. 

 
I samma fokusgrupp resonerade deltagarna om att det är viktigt att biblioteksmiljön är 
lockande och drog paralleller till bokhandlar där bibliotekarierna själva haft en positiv 
upplevelse av miljö och exponering.  
 
Inger och Johanna var de enda av våra informanter som använde begreppet ”kund” om 
bibliotekets användare. Även Britta och Fredrika använde sig av en liknande vokabulär 
då de sade att böcker som skyltas upp ”säljer” och att populär litteratur ”säljer sig 
själv”.  
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6. Analys 
 
Vi kommer i detta avsnitt att använda de teoretiska utgångspunkter som vi har hämtat 
från Jofrid Karner Smidts avhandling Mellom elite og publikum för att analysera de 
förhållningssätt och åsikter som framkommit hos våra informanter under 
fokusgruppsintervjuerna. Genom detta vill vi besvara våra frågeställningar och uppfylla 
uppsatsens syfte som är att undersöka vilken inställning bibliotekarier har till 
förmedling och olika förmedlingsstrategier.  
 
Analysen är indelad efter de tre teman som vi hämtat från Smidts avhandling. Dessa 
delar är: 
 
Bilden av användarna: här kommer vi att analysera de uttalanden från våra 
informanter som rör hur de menar att de som förmedlare förhåller sig och vill förhålla 
sig till användarna. 
 
Förmedlingsstrategier: Detta tema använder vi för att analysera våra informanters 
uttalanden om hur de arbetar och vill arbeta med förmedling.  
 
Ideal för litteraturförmedling: Detta tema har vi i detta avsnitt delat in i samma tre 
underrubiker som i vårt teoriavsnitt. Dessa underribriker är: Efterfrågansstyrd 
förmedling, Aktivt förespråkande och upplysande förmedling samt Ett kombinerat 
förhållningssätt. Detta är tre olika förmedlingsideal som Smidts informanter i olika 
grad gav uttryck för. Dessa vill vi använda för att analysera våra informanters utsagor 
om hur de förhåller sig till bibliotekets förmedlingsarbete samt vilken typ av litteratur 
de säger ska förmedlas och varför.  
 
Med hjälp av dessa analysverktyg vill vi teckna en samlad bild av våra informanters 
förhållningssätt till förmedling. 
 
6.1 Bilden av användarna 
 
I likhet med Smidts informanter betonade våra informanter att den sociala kontakten 
med användarna är en av de delar av förmedlingsarbetet som de själva uppskattar mest 
(Smidt, 2002, s. 258). Våra informanter talade även i varierande grad om vikten av att 
som bibliotekarie vara synlig och tillgänglig för användarna, något som de menade är 
positivt för såväl användarna som bibliotekarierna för effektiv förmedling av 
skönlitteratur. I detta sammanhang lyfte informanterna fram att personal som rör sig ute 
bland hyllorna ofta blir tillfrågade av låntagare. Den sociala aspekten av arbetet var 
något som informanterna återkom till och talade om med starkt engagemang. Vi tolkar 
detta som en odelat positiv inställning till förmedlingsarbete i direktkontakt med 
användarna. Informanterna gav också uttryck för en föreställning om att personalens 
tillgänglighet är positiv för effektivt förmedlingsarbete. En av våra informanter 
uttryckte, som exempel på detta, oro över att utlånings- och återlämningsmaskiner i 
framtiden kan komma att ersätta personalen i låne- och informationsdiskarna genom att 
det då dras ner på personalstyrkan och att detta skulle kunna innebära att mötet mellan 
låntagare och bibliotekarie går förlorat.   
 
Smidt har ur sina informanters utsagor utläst två olika bilder av användare utifrån hur 
bibliotekarierna talar om dessas behov och hjälp av vägledning. Den ena typen av 
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användare är litteraturintresserad och självgående medan den andra är en läsare av 
populärlitteratur som upplevs som i stort behov av hjälp (ibid., s. 260). Hos våra 
informanter framträder framförallt den senare av dessa båda bilder tydligt. När 
bibliotekarierna talar om låntagare som i första hand lånar deckare eller 
kärlekslitteratur, det vill säga läsare av populärlitteratur, menar de att dessa låntagare 
sällan lånar böcker från den ordinarie skönlitterära avdelningen. Detta uttrycks som en 
problematik genom att våra informanter ger uttryck för att det vore önskvärt att de 
omtalade låntagarna utvecklades i sin läsning och sin litterära smak och menar att detta 
skulle kunna ske om låntagarna mötte litteratur av en typ som de inte vanligtvis läser. 
För att detta ska vara möjligt menar våra informanter att dessa låntagare behöver hjälp 
och guidning från bibliotekarierna. Vi ser en önskan hos våra informanter att skapa 
självgående låntagare av de användare som av bibliotekarierna uttrycks behöva mycket 
hjälp. Vi ställer oss frågan om vad som händer med de användare som önskar litteratur 
och programverksamhet på en högre nivå om biblioteket i första hand koncentrerar sitt 
förmedlingsarbete på läsarna av populärlitteratur.  
 
Våra informanter talar också om vikten av att avdramatisera och förenkla bibliotekets 
programverksamhet och detta ser vi som ett uttryck för en anpassning till de låntagare 
som benämns som ”vilsna” eller osäkra. Här ser vi en inkonsekvens i hur informanterna 
talar om bibliotekets förhållningssätt till användarna. Samtidigt som de ger uttryck för 
att det är önskvärt med en höjning av låntagarnas smak betonar de genomgående att 
nivån inte får vara för hög, varken på den förmedlade litteraturen eller på 
programverksamheten. Vi frågar oss hur en höjning av användarnas litterära smak ska 
kunna ske om programverksamhet och förmedling hålls på en nivå som bibliotekarierna 
i grunden menar är otillräcklig. Denna attityd ser vi även hos Smidts informanter som 
talar om att läsare av populärlitteratur är den användargrupp som är i störst behov av 
förmedlingsinsatser och att dessa därför bör anpassas efter denna målgrupp (ibid., s. 
259). Våra informanter ger genomgående uttryck för att bibliotekets förmedlingsinsatser 
och programverksamhet bör hållas på en enkel nivå. De reflekterar dock inte över att 
biblioteket skulle kunna erbjuda programverksamhet på en högre nivå, vilket vi tolkar 
som att de menar att förmedling eller programverksamhet inte kan genomföras på en för 
låg nivå utan endast på en för hög och svårtillgänglig nivå. Läsarna av svårare litteratur 
omtalas som en användargrupp som inte är i något större behov av hjälp eller 
vägledning i biblioteket utan hittar det de vill låna och läsa på egen hand. Genom detta 
menar vi att denna användargrupp av våra informanter ses som oproblematisk eftersom 
de redan nått en önskvärd litterär och kulturell nivå. Vi ser att denna önskvärda nivå i 
mycket liknar hur bibliotekarierna uttrycker sig om sin egen litterära smak. Vi ser en 
ambition hos våra informanter att höja låntagarnas litterära smak, men detta gäller alltså 
inte de som har samma litterära preferenser som bibliotekarierna. Anledningen till 
informanternas vilja att höja låntagarnas nivå ser vi på ett teoretiskt plan som en 
folkbildande ambition och på ett praktiskt plan som att det mest givande med 
förmedlingsarbetet är mötet med en låntagare med en litterär smak som liknar den egna. 
Att ”skapa” användare som liknar dem själva skulle alltså kunna leda till en mer 
stimulerande arbetssituation. Vi menar att det kan vara problematiskt om biblioteket i 
för hög grad fokuserar på förmedling för läsarna av populärlitteratur eftersom 
biblioteket då, trots ambitionen att erbjuda någonting för alla, utesluter vissa 
användargrupper genom att inte erbjuda ett utbud anpassat för olika nivåer. 
Informanterna uttrycker oro för hur biblioteket traditionellt har bemött sina användare 
och de är rädda för att framstå som smakdomare eller förmyndare. Men genom att nivån 
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sänks på programverksamheten kan resultatet bli det samma – att användare utesluts, 
men nu inte på grund av en för hög utan en för låg nivå.  
 
Smidt ser en tendens hos sina informanter att förhålla sig till användarna som 
betydelsefulla andra med vilka de jämför sin egen litterära smak (ibid., s. 257). Hos 
våra informanter ser vi denna tendens när de talar om läsare av populärlitteratur, vilka 
de sätter i motsats till sina litterära preferenser och kulturella utgångspunkter genom att 
de menar att de själva hellre läser litteratur av högre kvalitet än populärlitteraturen. 
Bibliotekarierna särskiljer sin egen smak från de låntagare som de menar att de i första 
hand arbetar med. Vi ser att de lägger vikt vid att lyfta fram exempel på litteratur som 
de inte vill läsa själva snarare än exempel på vad de gärna läser. Detta ser vi som att de 
lägger vikt vid att avgränsa sig mot litteratur som de själva inte uppskattar. Samtidigt 
hävdar de att de är noga med att inte förmedla denna attityd i kontakten med sina 
användare. Detta är samma tendens som Smidt lyfter fram då hennes informanter talar 
om böcker som de själva uppskattar, men som de tror har en för hög nivå för 
majoriteten av användarna (ibid., s. 314). 
 
6.2 Förmedlingsstrategier 
 
Smidts informanter lyfte fram flera exempel på förmedlingsstrategier. De tog upp allt 
från vad vi uppfattar som traditionella förmedlingsmetoder i form av exempelvis 
bokprat till nyare metoder som att nyttja massmedia för att förmedla litteratur. (Ibid., s. 
260f.) Även våra informanter gav flertalet exempel på förmedlingsstrategier som de 
använder och önskar använda. Våra informanter talade om massmedia som en ”extern 
förmedlare” som har direkt verkan på vilka böcker och vilken typ av litteratur som 
efterfrågas på biblioteket. Däremot var det ingen som resonerade kring möjligheten att 
från bibliotekets sida aktivt använda sig av traditionella massmedier som del av 
förmedlingsarbetet. Bibliotekets webbplats samt biblioteksbloggar togs dock upp som 
metoder för att utveckla den skönlitterära förmedlingen. Att Internetbaserad förmedling 
framhålls framför traditionella massmedier tror vi hänger samman med den 
uppmärksamhet som bibliotekstjänster på Internet fått under senare tid. Dessutom tror 
vi att det kan finnas ett motstånd mot användandet av mer traditionella massmedier på 
grund av att detta traditionellt inte har setts som bibliotekets uppgift. En av Smidts 
informanter menade att biblioteket bör använda sig av massmedia för att ”markedsföre 
bibliotekets tilbud og arrangement generelt” (ibid., s. 261). Vi har ur våra informanters 
utsagor kunnat utläsa två sätt att förhålla sig till marknadsföring av biblioteket och dess 
resurser. Dessa sätt utgörs av en intern marknadsföring där bibliotekarierna talar om att 
förmedla böcker i biblioteket genom exempelvis satsningar på böcker som ska locka 
användarna genom att presenteras på ett inbjudande sätt samt se attraktiva ut. Det andra 
sättet rör en extern marknadsföring som handlar om att marknadsföra biblioteket och 
dess resurser utanför biblioteket genom att exempelvis informera skolklasser och 
pedagoger om bibliotekets utbud eller genom att samarbeta med andra 
kulturinstitutioner.  
 
En av våra informanter tryckte genomgående på vikten av att biblioteket anpassar sig 
till den marknadsekonomi som präglar samhället för att inte släpa efter i utvecklingen. 
Hon vände sig mot vad hon beskrev som en traditionell syn inom folkbiblioteksvärlden 
där kommersialism och marknadsanpassning ses som något negativt och menade att 
biblioteket måste öppna sig för en marknadsanpassning för att behålla och skaffa nya 
kunder. Smidt pekar på att hennes yngsta informanter omtalade användarna som 
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”kunder”, något som hon har tolkat som ett större inflytande från ett 
marknadsekonomiskt tänkande i bibliotekssektorn (ibid., s. 259). Hos våra informanter 
menar vi att detta språkbruk inte är åldersrelaterat utan snarare bestämt av vilken 
inställning de har till den ökade marknadsanpassningen som nämns ovan. Våra 
informanter använde också närliggande terminologi då de talade om att bibliotekets 
böcker ”säljer” samt drog paralleller mellan bibliotekets exponering av böcker och 
skyltningen av varor i butiker. Här menar vi att bibliotekarierna anser att böckerna är 
bibliotekets varor även om de inte uttryckte detta explicit. De sade inte heller uttalat att 
biblioteket bör lära sig av butikernas sätt att marknadsföra och skylta med sina varor 
trots att de använde butiker som exempel på att exponering har stor betydelse. Detta tror 
vi kan hänga samman med det som informanten ovan uttryckte, att det inom 
folkbibliotekstraditionen har setts som att kommersialism inte hör samman med 
folkbibliotekets uppdrag.  
 
Vid flera tillfällen återkom våra informanter till vikten av att förmedling i alla former 
ska vara lustfylld. Det togs upp att den bästa förmedlingen är den som utgår från en lust 
hos den enskilda bibliotekarien och våra informanter talade även om att den mest 
givande förmedlingssituationen är ett möte med en låntagare som har ett 
litteraturintresse och en litterär smak som liknar deras egen. Vi ser dessa tankar som ett 
uttryck för att bibliotekarierna i det praktiska arbetet värderar det personliga 
engagemanget högt. Kopplat till detta uttryckte informanterna att det är viktigt att 
inspirera sina låntagare och att detta kan ses som en del av förmedlingen. 
Personliggörandet och entusiasmen är enligt våra informanter ett sätt att tillgängliggöra 
bibliotekets resurser. Hos Smidts informanter framkommer liknade resonemang i det att 
hennes informanter framhåller att de bäst kan förmedla den litteratur de har läst och 
tyckt om eftersom de har ett engagemang för denna litteratur och att förmedlingen i 
mötet med låntagaren då blir lustfylld (ibid., s. 261). Även i resonemangen om 
bibliotekets programverksamhet ser vi att våra informanter överlag finner det viktigt att 
vara personligt engagerade, men vi ser stor variation mellan deras utsagor. En del av 
dem ställde sig positiva till att personligen vara synliga, medan andra gav uttryck för en 
principiellt positiv inställning till denna typ av förmedlingsverksamhet, men menade att 
de själva inte ville vara involverade.  
 
Vi ser en önskan hos våra informanter om att möta alla låntagares behov och anpassa 
sig efter deras litterära preferenser. Samtidigt trycker de på att förmedlingen blir som 
mest givande då bibliotekarien ges en möjlighet att använda sig av sina egna litterära 
preferenser och upplevelser som de ofta menar skiljer sig från huvuddelen av 
låntagarnas. Bibliotekarierna vill alltså utgå från sin egen litterära smak samtidigt som 
de menar att de strävar efter att anpassa sig till låntagarna. Vi ställer oss frågan om 
förmedlingen är beroende av det egna engagemanget, vad händer då när bibliotekarien 
ska förmedla något som hon eller han inte själv tycker om? 
 
Våra informanter gav inte uttryck för några kontroversiella ståndpunkter eller förslag på 
hur biblioteket ska och bör arbeta med förmedling av skönlitteratur. I samtliga 
fokusgruppsintervjuer var det mycket likartade förslag på förmedlingsmetoder som togs 
upp och vi tycker oss här se att arbetssättet är väletablerat och i viss mån tas för givet. 
Vi tolkar detta som att bibliotekarierna känner sig nöjda med situationen på sitt 
bibliotek och inte i någon högre grad reflekterar över situationen på folkbibliotek i stort. 
Detta ser vi som en anledning till att de inte talar så engagerat om nya och 
okonventionella förmedlingsmetoder utan de metoder de redan använder anses vara bra 
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nog. Våra informanter uttryckte inte heller någon större oro över att skönlitterära lån 
minskar på folkbiblioteken idag och poängterade att de sjunkande utlånen inte gäller på 
deras bibliotek. De uttryckte även att de inte tror att läsandet minskar i samhället i stort. 
I bibliotekariernas resonemang ser vi att de är medvetna om att det finns en ökad 
konkurrens för biblioteken idag, men de verkar snarare acceptera att konkurrensen 
finns, än sträva efter att vara en del av den. Detta ser vi som att de ser folkbiblioteket 
som ett självklart och berättigat alternativ till den övriga bokmarknaden. Vi ser det även 
som ett uttryck för en pedagogisk inställning där bibliotekarierna resonerar om att det 
viktiga är att människor läser och inte att de kommer till biblioteket för att få tag i det de 
vill läsa. När informanterna talar om böckernas utseende ser vi en ambition hos dem att 
betrakta beståndet ur användarnas perspektiv och de menar att det är viktigt att böckerna 
ska se fina och lockande ut. Även om bibliotekarierna alltså inte vill vara en del av 
konkurrensen på bokmarknaden så ser vi här en medvetenhet om denna då 
informanterna fäster stor vikt vid de böcker som de menar kan fånga låntagarnas 
uppmärksamhet genom att vara lockande och attraktiva. Det är dock ingen av 
informanterna som kommenterar att även böcker som inte ser attraktiva ut kan fånga 
låntagarnas uppmärksamhet med hjälp av ökade förmedlingsinsatser. Bibliotekarierna 
ger alltså uttryck för en tro på att användarna till största delen lockas av böcker som ser 
nya eller tilltalande ut och anpassar sitt förmedlingsarbete efter detta.  
 
6.3 Ideal för litteraturförmedling 
Nedan presenterar vi de tre teman som ryms inom detta övergripande tema: 
Efterfrågansstyrd förmedling, Aktivt förespråkande och upplysande förmedling, samt 
Ett kombinerat förhållningssätt.  
 
6.3.1 Efterfrågansstyrd förmedling 
 
Detta förhållningssätt till förmedling bygger enligt Smidt på att biblioteket ska erbjuda 
bästa möjliga utbud till största möjliga antal användare samt att låntagarnas litterära 
preferenser ska styra inköpen (ibid., s. 262). Enligt Smidts informanter bör 
bibliotekarien anpassa sig efter låntagarnas litterära preferenser i förmedlingssituationen 
(ibid., s. 263). Våra informanter talade genomgående om vikten av att inte applicera sin 
egen litterära smak på användarna även i de fall då de själva föredrar litteratur av ett 
annat slag än det som efterfrågas. Genom detta menar vi att våra informanter tydligt 
sluter sig till uppfattningen om att låntagarnas efterfrågan är det som ska styra 
förmedlingssituationen.  
 
Våra informanter talade i likhet med Smidts informanter om att bibliotekets bestånd bör 
präglas av bredd och variation. Våra informanter ansåg dock inte att bibliotekets inköp 
till fullo ska styras av låntagarnas litterära preferenser. Detta tror vi beror på att 
bibliotekarierna ser sina användare som i första hand läsare av populärlitteratur, vilket 
nämnts ovan. Vi tror att bibliotekarierna har en föreställning om att om dessa låntagare 
fick styra inköpen skulle bibliotekets bestånd till största delen utgöras av 
populärlitteratur. Eftersom bibliotekarierna inte eftersträvar detta menar vi att de inte till 
fullo likställer populärlitteratur och högkvalitativ litteratur vilket Smidts informanter gör 
i detta förmedlingsideal. Vi kan alltså inte på samma sätt som Smidt sätta ett 
likhetstecken mellan en positiv inställning till efterfrågansstyrd förmedling och att 
informanterna personligen värderar den populära litteraturen högt.  
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Ytterligare en tolkning vi gör är att våra informanter har en uppfattning om att deras 
egen litterära smak är överlägsen låntagarnas, men att detta inte bör förmedlas inför 
användarna av rädsla för att framstå som ”smakdomare”.  I likhet med vad Smidts 
informanter säger om att bibliotekarien i detta förmedlingsideal enbart ska ge 
användaren rekommendationer om ny och okänd litteratur om denne uttryckligen ber 
om det, uttrycker våra informanter att låntagarna till fullo skall styra över 
förmedlingssituationen. 
 
Genomgående finns det drag av detta förhållningssätt till förmedling i alla våra 
fokusgrupper. Dock är det ingen av våra informanter som helt uttalat eller renodlat 
sluter sig till detta synsätt. Vi tror att detta kan bero på att bibliotekets egen statistik 
visar att utlånen av skönlitteratur inte följer siffrorna över skönlitterära lån över lag i 
landet. Detta skulle kunna innebära att bibliotekarierna inte upplever att de aktivt måste 
fokusera på efterfrågan i sin förmedling eftersom siffrorna visar att det lånas 
skönlitteratur på en nivå som bibliotekarierna uppfattar som tillräcklig för att rättfärdiga 
deras förmedlingsarbete.  
 
Smidt gör kopplingen mellan en positiv inställning till efterfrågansstyrd förmedling och 
att bibliotekarierna själva uppskattar den populära litteraturen. Våra informanter 
uttrycker inte att de personligen uppskattar den populära litteraturen, förutom som en 
bro över till annan litteratur och detta ser vi som ännu en anledning till att de inte 
renodlat sluter sig till det efterfrågansstyrda förmedlingsidealet. 
 
6.3.2 Aktivt förespråkande och upplysande förmedling 
 
De av Smidts informanter som sluter sig till detta förmedlingsideal menar att biblioteket 
bör bedriva folkbildning genom att erbjuda sina låntagare litteratur av högre kvalitet än 
populärlitteraturen, men utan att inta ett ovanifrånperspektiv (ibid., s. 264f.). 
 
Den bild som våra informanter ger av sig själva är bilden av de klassiskt engagerade och 
litteraturkunniga bibliotekarierna. Detta grundar vi på att det genomgående i 
fokusgruppsintervjuerna framkommit uttalanden som visar på att det egna 
engagemanget och läslusten är av stor vikt, att bibliotekariernas eget läsande är 
avgörande för förmedlingen samt åsikten att läsning av skönlitteratur överlag kan spela 
en viktig roll i människors liv. Här ser vi också att informanterna har en pedagogisk och 
folkbildande ambition där de gärna vill leda användarna till att bli självgående i 
biblioteket och läsa högkvalitativ och personutvecklande litteratur. Flera av våra 
informanter uttryckte att det är av stor vikt att själv läsa mycket för att kunna förmedla 
skönlitteratur på ett effektivt sätt. I diskussionen framhöll flera informanter sitt eget 
litterära intresse som en drivkraft i förmedlingsarbetet. De av våra informanter som 
tydligast visade på ett starkt litterärt intresse och engagemang var också de som mest 
engagerat talade om förmedling av skönlitteratur.  
 
Våra informanter menade att kärnan i förmedlingsarbetet är att välja ut och förmedla 
sådan litteratur som de själva anser har en kvalitet. Det framkommer i deras uttalanden 
att den litteratur som skall ges uppmärksamhet bör vara annan litteratur än den mest 
populära. Här ser vi en önskan hos våra informanter om att biblioteket skall erbjuda 
kvalitativa alternativ till den mest omtalade och spridda litteraturen. De menade också 
att populärlitteraturen inte behöver några särskilda förmedlingsstrategier utan ”säljer sig 
själv”. Genom detta utläser vi att våra informanter ger uttryck för en vilja att, likt 
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Smidts informanter, ge låntagarna litterära influenser som dessa inte upptäcker på egen 
hand (ibid., s. 264). 
 
Även om de inte uttalat talade om folkbildning ser vi en önskan hos våra informanter 
om att biblioteket ska kunna erbjuda något för alla medborgare och att den litteratur 
som erbjuds på biblioteket ska vara utvecklande och högkvalitativ. Här ser vi också att 
tankar om bibliotekets demokratiska värde är en självklar del av bibliotekariernas syn 
på sitt arbete. Vi ser alltså att våra informanter förhåller sig till folkbibliotekstraditionen 
genom vad de vill förmedla till sina användare.  
 
Vi menar att samtliga av våra informanter i högre grad sluter sig till detta 
förmedlingsideal än till det föregående. Genomgående ger de uttryck för en önskan om 
att vilja förmedla litteratur av en högre kvalitet än den de menar att användarna väljer på 
egen hand. Vi ser samtidigt en försiktighet i hur bibliotekarierna uttrycker detta och de 
säger sig vara noga med att inte upplevas som smakdomare av användarna. Basen för 
detta förmedlingsideal finns alltså tydligt representerat hos våra informanter, men de ger 
uttryck för en viss rädsla att framhålla detta ideal alltför starkt.  
 
6.3.3 Ett kombinerat förhållningssätt 
 
Smidt menar att de två ovanstående förmedlingsidealen inte nödvändigtvis står i 
motsatsförhållande till varandra utan kan förekomma parallellt i hennes informanters 
utsagor om förmedling (ibid., s. 265f.). 
 
I diskussionen om vilken litteratur som ska förmedlas och varför uttryckte deltagarna i 
våra fokusgruppsintervjuer stor ambivalens. Exempelvis var det en av våra informanter 
som tydligt gav uttryck för att sluta sig till delar av såväl det efterfrågansstyrda idealet 
som det aktivt förespråkande. Hon gav å ena sidan uttryck för att förmedlingen bör vara 
efterfrågansstyrd då hon sade att biblioteket satsar på att förmedla den nya och populära 
litteraturen för att de har en bild av att det är denna litteratur som låntagarna önskar. Å 
andra sidan menade hon att biblioteket har ett ansvar för att ha alla typer av litteratur 
och hon uttryckte en rädsla för att en utveckling mot det strikt efterfrågansstyrda kan 
leda till att det ansvar som biblioteket har för den högkvalitativa litteraturen då går 
förlorat. Detta finner vi intressant eftersom det är ett tydligt uttryck för kluvenheten 
gällande hur biblioteket ska och kan arbeta med förmedling. 
 
Det talades i våra fokusgruppsintervjuer om referenssamtalet som en betydande del av 
förmedlingsarbetet där bibliotekarien i dialog och samspel med användaren försöker att 
hitta litteratur på rätt nivå och inom rätt genre. Våra informanter uttryckte en önskan om 
att bredda användarnas litterära smak genom att förmedla någonting som dessa inte 
redan känner till. Samtidigt upplever vi att informanterna i viss mån håller tillbaka sin 
egen litterära smak i mötet med användarna för att inte framstå som fördömande. Vi har 
reflekterat över om detta tillbakahållande kan bero på att informanterna i 
intervjusituationen hade en önskan om att ge oss ”korrekta” svar för att inte heller inför 
oss framstå som fördömande. Vi har även gjort reflektionen att informanterna kanske 
enbart säger det som anses vara korrekt och accepterat inom yrket eller arbetslaget och 
att detta leder till att ingen av informanterna vill ta tydlig ställning för något av 
förmedlingsidealen.  
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Vi ser en tydlig pedagogisk hållning hos våra informanter eftersom de uttrycker att det 
viktigaste är att få människor att läsa. Det uttrycks inte som ett problem om människor 
läser litteratur av lägre kvalitet, så länge de läser. Samtidigt ser vi en önskan om att 
populärlitteraturen ska lägga en grund för att låntagarna ska nå en högre och 
eftersträvansvärd litterär nivå. Här ser vi alltså en ambivalens hos informanterna i hur 
de värderar läsning och litterär kvalitet.  
 
Även i resonemang om det praktiska förmedlingsarbetet ser vi en osäkerhet hos 
informanterna gällande hur de anser att biblioteket ska och bör arbeta. En av 
bibliotekarierna framhöll exempelvis vikten av att biblioteket arbetar med 
”okonventionella metoder” samt vågar misslyckas. Samtidigt menade hon att det inte 
går att bokprata för vuxna eller på annat sätt påverka vuxnas litterära smak genom nya 
förmedlingsstrategier. Vi uppfattade i sammanhanget denna inställning som förvånande, 
men ingen av de övriga informanterna verkade reagera på samma sätt. Detta ser vi som 
ett tecken på en osäkerhet bland bibliotekarierna om hur de vill, kan och ska arbeta med 
att förmedla skönlitteratur till sina låntagare. Hade det funnits klart definierade idéer hos 
de enskilda bibliotekarierna om på vilket sätt de vill arbeta, antar vi att någon eller 
några hade kommenterat eller ifrågasatt uttalandet ovan.   
 
Denna kombination av de två förmedlingsidealen är den inställning till förmedling som 
vi tydligast ser hos våra informanter. Genomgående i fokusgruppsintervjuerna pendlar 
resonemangen mellan en önskan om att förmedla litteratur av hög kvalitet och en ovilja 
att upplevas som fördömande. Samtidigt lyfts den populära litteraturens funktioner som 
underhållning och som ingång till vidare läsning fram som betydelsefulla och positiva. 
En av våra informanter sade uttryckligen att diskussionen om hög kontra låg kvalitet i 
litteraturen är ”ett yrkesmässigt dilemma”. Vi ser en stark önskan hos våra informanter 
att hitta en balans mellan den efterfrågansstyrda och den aktivt förespråkande 
förmedlingen.  
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7 Diskussion och slutsatser  
 
I detta avsnitt diskuterar vi resultaten av vår analys med kopplingar till den litteratur 
som vi presenterat i kapitel 2. Diskussionen är indelad i tre avsnitt som utgörs av våra 
frågeställningar. Därefter presenterar vi de huvudsakliga slutsatser som vi har dragit 
utifrån vår analys samt ger förslag på vidare forskning inom området.  
 
7.1 Hur vill bibliotekarierna arbeta med förmedling av 
skönlitteratur? 
 
Vi ser att bibliotekarierna i första hand talade om att de använder sig av traditionella 
förmedlingsmetoder och de resonerade inte i någon större utsträckning om något nytt 
som skulle kunna utveckla förmedlingsarbetet på deras bibliotek. Samtidigt pratade de 
om okonventionella metoder samt vikten av bibliotekariens personliga engagemang, 
något som de framställde som en betydande del av förmedlingsarbetet. Här ser vi en 
diskrepans mellan vad informanterna sade att de vill göra och vad de uttryckte att de 
faktiskt gör. Vi ser också en tendens hos bibliotekarierna att tala om förmedlingen som 
om det fanns faktorer som hindrade dem att utföra det förmedlingsarbete som de skulle 
vilja göra. Denna attityd anser vi är förståelig om det handlar om exempelvis 
kostsamma förändringar av bibliotekets arbete, men vi anser i linje med Smidt att 
utveckling av förmedlingsarbetet inte måste vara beroende av ekonomin (Smidt, 1994, 
s. 9). Vi tror att bibliotekariernas rädsla för att genomföra de idéer de har grundar sig i 
en oro över att lägga tid och engagemang på något som riskerar att misslyckas. Här 
menar vi dock, likt Smidt, att bibliotekarier måste våga misslyckas för att göra 
förmedlingsarbetet spännande såväl för personalen som för användarna (ibid., s. 11).  
 
När bibliotekarierna talade om vikten av lust och personligt engagemang uttryckte de 
sig i linje med vad Smidt i sin artikel menar är avgörande för effektivt 
förmedlingsarbete (ibid., s. 11). Här ser vi alltså tydligt hos våra informanter några av 
de faktorer som enligt Smidt är betydande för en god förmedlare. När det gäller kunskap 
om litteratur ser vi att våra informanter representerar den roll som Smidt kallar 
bibliotekarien som kritiker och litteraturkännare (ibid., s. 9) när de talade engagerat om 
sin egen läsning och litterära smak. Även Tveit och Thorhauge poängterar vikten av 
bibliotekariens eget läsande och litterära kunskap (Tveit, s. 36; Thorhauge, s. 186). 
Utifrån litteraturen samt vår empiri har vi gjort reflektionen att lust och engagemang 
samt det egna läsandet framställs som betydande för effektivt förmedlingsarbete. Vi 
anser att detta är uttryck för ett traditionellt sätt att se på bibliotekariens roll och uppgift.  
 
I likhet med Smidts förmedlarroll bibliotekarien som pedagog (Smidt, 1994, s. 10) ser 
vi att våra informanter har en önskan om att erbjuda såväl det för användarna kända, 
som det nya och oupptäckta. Även Thorhauge talar om vikten av att balansera mellan 
känt och okänt och poängterar att det är viktigt att biblioteket försöker vidga 
användarnas vyer genom att erbjuda sådan litteratur som de inte redan har upptäckt 
(Thorhauge, s. 188). Denna ambition ser vi starkt hos våra informanter, men vi anser att 
de i alltför hög grad fokuserar på det för användarna redan kända. Vi tror att detta beror 
på en rädsla för att vara för drivande i förmedlingen, vilket gör att bibliotekarierna 
väljer att hålla tillbaka rekommendationer som de kanske har en önskan att ge 
användarna.  
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Vi har fått intrycket att våra informanter är nöjda med det som görs på deras bibliotek 
idag gällande förmedling. Vi tror att detta kan bero på att biblioteket är stort och därför 
inte hotas av exempelvis neddragningar på samma sätt som mindre bibliotek eller 
filialer kan göra. Dessutom menade informanterna att den statistik de har är 
tillfredsställande gällande utlån och besök, vilket vi tror leder till en tillfredsställelse 
med den nuvarande situationen. Här tror vi i likhet med Tveit att det kan finnas en fara i 
denna inställning till bibliotekets arbete. Tveit menar att det är av vikt att biblioteket 
inte nöjer sig med sitt utbud eller sitt förmedlingsarbete eftersom detta kan leda till 
stagnation (Tveit, s. 48). Vi menar också att det är viktigt att biblioteket ständigt 
utvärderar sitt arbete för att detta inte ska bli statiskt och fastna i invanda mönster. Vi 
fann det anmärkningsvärt att bara en av våra informanter talade engagerat om att 
”aktivera samlingen” för att göra denna mer tillgänglig och attraktiv för användarna 
eftersom vi i likhet med denna informant ser det som bibliotekariens uppgift att göra 
beståndet och förmedlingsmetoderna intressanta för användarna.  
 
Tillfredsställelsen med bibliotekets arbete kom även till uttryck i resonemangen om 
gallring och övrig beståndsutveckling. Informanterna menade att biblioteket har ett 
friskt bestånd och gav uttryck för att de inte hade behov av gallring i någon större 
utsträckning. Överlag verkade inte informanterna se på gallring, inköpspolicy och 
liknande delar av biblioteksarbete som en del av litteraturförmedlingen. Detta står i 
kontrast till vad Pors och Roy framhåller. Roy menar att gallring och exponering måste 
ske parallellt för att biblioteket ska kunna öka sin totala cirkulation (Roy, s. 75f.). Vi ser 
inte att våra informanter har ett uttalat mål att öka den totala cirkulationen och detta ser 
vi återigen som ett tecken på att de är nöjda med situationen på biblioteket. Pors menar 
att gallring är en betydande del av bibliotekets arbete med beståndet (Pors, s. 143f.). 
Han menar att de böcker som inte utgör ett biblioteks kärnsamling är 
gallringskandidater för att biblioteket ska vårda och hålla sitt bestånd uppdaterat (ibid., 
s. 149). Pors menar dock inte att dessa böcker måste gallras, utan att de kan lyftas fram 
med utökade förmedlingsmetoder om de anses ha ett kvalitativt värde (ibid.). Våra 
informanter talade inte om att de böcker som stått stilla på hyllorna en längre tid kan 
lyftas fram och förmedlas utan fokuserade på förmedlingen av den nya och populära 
litteraturen som de menade att användarna i första hand är intresserade av. Detta ser vi 
som en brist i förmedlingsarbetet genom att det motverkar bredd och variation i den 
förmedlade litteraturen. Vi tycker oss se att våra informanter i första hand är fokuserade 
på att öka cirkulationen på den litteratur som exponeras, och inte tänker vidare på den 
som står kvar i hyllorna. Här ser vi att deras tankegångar liknar vad som framkom i det 
experiment som Pors hänvisar till, där exponering visade sig effektiv för att öka 
cirkulationen på den utvalda delen av beståndet (ibid., s. 165ff.).  
 
Thorhauge menar att det inte är effektivt att enbart visa upp bokryggar i bibliotekets 
samling eftersom detta försvårar för användarna (Thorhauge, s. 180). Detta är något 
som våra informanter resonerade mycket kring, men de pratade enbart om de ”fina” och 
utseendemässigt lockande böckerna. Här tror vi i likhet med Pors ovannämnda 
ståndpunkt att det är fullt möjligt och av vikt att biblioteket även lyfter fram böcker som 
ser ”gamla och tråkiga” ut, men som anses ha ett kvalitativt värde (Pors, s. 149). Detta 
tror vi är av särskild vikt på vårt studerade bibliotek eftersom våra informanter 
genomgående talade om att bibliotekets samling ska präglas av bredd och mångfald.  
 
Inom Smidts roll bibliotekarien som marknadsförare är det centralt att biblioteket 
studerar och inspireras av andra kulturinstitutioners marknadsföring (Smidt, 1994, s. 
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10f.). Smidt trycker även på vikten av att biblioteket har en utformad kulturpolitik 
(ibid.). Detta är inget som vi såg hos våra informanter och de talade i mycket liten grad 
om att använda sig av marknadsföring för att göra sin verksamhet och sitt utbud känt. 
Tveit menar att förmedling och marknadsföring är två närliggande områden (Tveit, s. 
46), men denna inställning delades inte av våra informanter. Vi finner det intressant och 
förvånande att våra informanter i så liten grad reflekterade och resonerade kring 
marknadsföring eftersom vi anser att detta är ett sätt att uppmärksamma användarna på 
bibliotekets utbud. Vi tror att folkbiblioteket idag behöver använda sig av mer riktade 
marknadsföringsstrategier för att placera biblioteket och dess utbud i allmänhetens 
medvetande.  
 
Thorhauge menar att programverksamheten på bibliotek kan genomföras på ett 
opretentiöst sätt som inte behöver ställa krav på de arrangerande bibliotekarierna, 
gällande tid och förberedelser (Thorhauge, s. 184). Våra informanter talade om vikten 
av att programverksamheten hålls på en enkel nivå, men var då fokuserade på 
innehållsmässiga aspekter. Vi menar att denna inställning kan bli problematisk och leda 
till att biblioteket underskattar sina användare. Våra informanter nämnde inte att det 
även skulle vara möjligt eller önskvärt med programverksamhet riktad mot de 
användare som vill ha en högre nivå. Vi frågar oss om anpassningen till användarna 
verkligen är positiv om den bara sker i förhållande till de användare som ses som i 
behov av en låg nivå.  
 
Våra informanter ställde sig positiva till utbrytningar av litterära teman ur den 
traditionella alfabetiska hylluppställningen. Pors menar att varje avvikelse från den 
alfabetiska hylluppställningen är positiv för cirkulationen och detta tycks alltså våra 
informanter sluta sig till (Pors, s. 166). Samtidigt talade de i termer som i mycket liknar 
vad Thorhauge lyfter fram att motståndare till dylika utbrytningar för fram: att 
användarna riskerar att fastna i att enbart läsa litteratur från dessa teman och inte 
upptäcker andra typer av litteratur (Thorhauge, s. 182). Bibliotekarierna ser alltså detta 
som ett problem och det är önskvärt för dem att läsarna av populärlitteratur leds vidare 
till den övriga samlingen. Trots detta resonerade de inte om hur det övriga beståndet kan 
göras lika lockande för låntagarna.  
 
7.2 Vilken litteratur menar de ska förmedlas, och varför? 
 
Våra informanter uttryckte att de vill förmedla och lyfta fram litteratur av högre kvalitet 
än populärlitteraturen. Samtidigt ser vi att de uttryckte en rädsla för att en sådan 
satsning skulle kunna leda till minskad cirkulation och en ökad risk att användarna 
upplever dem som smakdomare.  
 
Här vill vi göra en koppling till Smidts förmedlarroll bibliotekarien som kritiker och 
litteraturkännare. I enlighet med denna roll vill våra informanter välja ut goda böcker 
och ge dessa speciell uppmärksamhet (Smidt, 1994, s. 9). Dessa böcker menade de bör 
vara högkvalitativa. De flesta av våra informanter menade att de själva får ut mer av att 
läsa högkvalitativ litteratur och att de har en önskan att presentera denna litteratur för 
sina användare. Samtidigt uttryckte bibliotekarierna en rädsla att förmedla sina egna 
litterära preferenser till användarna, vilket vi menar hänger samman med 
bibliotekariernas inställning att det är önskvärt att vara neutral i mötet med användarna. 
Thorhauge menar dock att det inte är eftersträvansvärt att bibliotekarien förhåller sig 
neutralt  gentemot användarna och att neutraliteten inte stämmer överens med det som 
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ska förmedlas eftersom skönlitteratur är värdeladdad och att god förmedling bygger på 
ett personligt förhållningssätt (Thorhauge, s. 175f.). Vi tror att våra informanters strävan 
efter neutralitet leder till att de genomgående håller tillbaka sin egen smak och sitt eget 
litterära engagemang, vilket får slutresultatet att den litteratur som ges speciell 
uppmärksamhet på biblioteket är populärlitteraturen och alltså en annan än den som 
bibliotekarierna egentligen vill uppmärksamma. I enlighet med bibliotekarien som 
pedagog ser vi att informanterna vill anpassa materialet till användarna (Smidt, 1994, s. 
10) . Eftersom användarna huvudsakligen benämns som läsare av populärlitteratur sätts 
fokus alltså i hög grad på det som efterfrågas av denna användargrupp. Vi ser det som 
problematiskt att våra informanter inte resonerade om övriga användargrupper. I 
längden tror vi att detta kan leda till att biblioteket i huvudsak förmedlar en typ av 
litteratur trots att bibliotekarierna hellre skulle vilja förmedla olika typer av litteratur 
och dessutom menar att populärlitteraturen egentligen ”säljer sig själv”.  
 
Enligt Tveit finns det risk för att bibliotekarier med starka kvalitetskrav på litteratur 
intar en nedvärderande hållning gentemot de användare som främst läser 
populärlitteratur (Tveit, s. 35). Våra informanter är tydliga med att inte nedvärdera 
dessa läsare, men vi uppfattar att de informanter som talade mest engagerat om 
förmedling ofta framhöll det positiva i att läsa kvalitetslitteratur framför 
populärlitteratur. De bibliotekarier som uttryckte ett starkt engagemang för 
litteraturförmedling är också de som visade på ett stort personligt litteraturintresse. Vi 
tror att de som har ett levande intresse för litteratur är de som tydligast har definierat för 
sig själva vad de värderar som högkvalitativ litteratur och följaktligen även vad de anser 
vara litteratur av lägre kvallitet. Vi tror i enlighet med Tveit att det finns en risk att 
nedvärderandet av viss litteratur kan överföras till de människor som läser den och, i 
motsats till bibliotekarien, värderar den högt. Vi ser dock att våra informanter snarare 
närmar sig det synsätt som Tveit presenterar som alternativ till detta, vilket handlar om 
att bibliotekarier bör värdera litteratur utifrån målgrupp snarare än utifrån traditionella 
kvalitetskriterier (ibid., s. 37). Detta genom att de rättfärdigar populärlitteraturens plats 
på biblioteket när de talade om att den spelar roll för människor som 
underhållningsläsning samt har en funktion att leda människor vidare till att läsa mer 
och bättre litteratur.  
 
Thorhauge menar att bibliotekarien ska fungera som ”litterær hukommelse” genom att 
äldre litteratur finns kvar och ges uppmärksamhet i förmedlingen (Thorhauge, s. 181). 
Detta talade våra informanter om som en betydelsefull del av bibliotekets arbete, men 
de var mer inriktade på en bevarandeaspekt än på att denna litteratur ska lyftas fram och 
ges uppmärksamhet i förmedlingen. Thorhauge menar även att biblioteket ska erbjuda 
sina användare nya upplevelser i form av ny och okänd litteratur som kan vidga deras 
vyer (ibid., s. 188). Detta är något som våra informanter gav uttryck för en stark önskan 
om att vilja göra, men samtidigt inte verkar våga göra fullt ut. När de talade om att 
erbjuda något nytt gav de uttryck för att detta är något som de gör lite i smyg. Vi ser att 
bibliotekarierna ibland försöker ge användarna ny och okänd litteratur, men att detta då 
sker utan att de berättar för användarna att detta är litteratur som bibliotekarierna menar 
är bättre och kanske även mer passande för användarna. Vi menar att det i denna 
försiktighet ligger ett nedvärderande av den egna kompetensen. Sammanfattningsvis ser 
vi att våra informanter i sitt förmedlingsarbete i hög grad sluter sig till den första av 
Tveits tre förmedlarideal (Tveit, s. 43). Bibliotekarierna behåller alltså sin egen litterära 
smak i hemlighet och förmedlar det som användarna ber om.  
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7.3 Hur uttrycker bibliotekarierna att de som förmedlare 
förhåller sig och bör förhålla sig till användarna? 
 
Utifrån vår analys ser vi att bibliotekarierna värderar sina användare högt och att de är 
odelat positiva till den sociala kontakten med dessa. Denna inställning hos våra 
informanter är i linje med den roll som Smidt benämner bibliotekarien som vanlig 
människa. I likhet med Smidt talade våra informanter om vikten av att etablera tillit hos 
sina användare (Smidt, 1994, s. 11). Smidt menar att användarna vill möta en människa 
på biblioteket, inte en katalog eller en maskin (ibid.). Detta yttrande förekom nästan 
ordagrant hos en av våra informanter som uttryckte en rädsla för att personal ska 
försvinna på grund av ökade satsningar på exempelvis återlämningsmaskiner. 
Huvuduppgiften för bibliotekarien som vanlig människa är enligt Smidt att engagera 
användaren genom entusiasm och värme (ibid.). Våra informanter talade i stor 
utsträckning om engagemang och lust, men i första hand om den egna. Att användarna 
ska engageras är inget som nämndes i någon större utsträckning. Vi tror att det finns en 
risk i att bibliotekarierna i alltför hög grad förlitar sig på sitt eget engagemang i 
förmedlingen eftersom detta kan leda till ett distanserat möte i de fall då den egna lusten 
inte infinner sig. Vi tror att det kan leda till att tilliten för bibliotekarien kan gå förlorad 
hos användaren eftersom det personliga och givande mötet då riskerar att utebli.  
 
Den roll som Smidt kallar bibliotekarien som socialantropolog innebär att 
bibliotekarien ska ha kunskap om kulturella mönster samt lyhördhet inför användarnas 
förväntningar på biblioteket (ibid., s. 9f.). Dessa faktorer lyfts inte fram av någon av 
våra informanter. De talade inte om kulturella mönster, bevakning av bibliotekets 
närområde, målgruppsstudier eller andra faktorer som Smidt lyfter fram (ibid., s. 10). Vi 
menar att det i relation till bibliotekets storlek och upptagningsområde är 
anmärkningsvärt att bibliotekarierna inte i högre grad reflekterade över att de har olika 
användargrupper med skilda behov och förväntningar. Vi menar att det skulle kunna 
vara av vikt att lägga kraft på att studera bibliotekets närområde och de olika 
användargrupper som finns representerade där. För bibliotekarien som socialantropolog 
är det enligt Smidt centralt att förhålla sig fördomsfritt till de kulturella faktorer som 
skiljer sig från de egna (ibid., s. 10). Detta ser vi att våra informanter har en önskan att 
göra, men vi ser samtidigt uttryck för att den litteratur som skiljer sig från deras egen 
smak nedvärderades i diskussionerna även om bibliotekarierna sade sig vara noga med 
att inte nedvärdera de människor som föredrar den. Vi ser att våra informanter sluter sig 
till vad Tveit menar att förmedling är, nämligen att ge användarna det som de har behov 
av (Tveit, s. 18). Vi anser  dock att det är problematiskt att bibliotekarierna i så pass hög 
grad fokuserar på en användargrupp eftersom detta kan leda till exkludering av övriga 
användargrupper och deras behov. Samtidigt uttryckte våra informanter en önskan om 
att de skall kunna erbjuda något för ”alla”, men i praktiken tror vi att beståndet till stor 
del kommer att vara utformat för en av många användargrupper. Vi anser att det är av 
stor vikt för fungerande förmedlingsarbete att inte se användarna som en homogen 
grupp.  
 
Våra informanter framhöll vikten av att litteraturförmedlingen skall styras av 
användarnas efterfrågan, men samma inställning framgick inte vid de få tillfällen då 
inköp av litteratur diskuterades. Thorhauge skriver att folkbibliotekens inköpspolitik 
historiskt sett har varit antingen efterfrågansstyrd eller bibliotekariestyrd (Thorhauge, s. 
188). Han menar dock att det idag är önskvärt att inköpen präglas av en kombination av 
dessa förhållningssätt för att åstadkomma bredd och variation i bibliotekens bestånd 
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(ibid.). Även Pors menar att biblioteket bör ta hänsyn till användarna när beståndet sätts 
samman (Pors, s. 63). Vi anser att det kan bli problematiskt om våra informanter vill 
förmedla den litteratur som användarna efterfrågar, men inte vill att användarna skall få 
påverka inköpen. Hur väl kan bibliotekarierna anpassa sig efter användarnas efterfrågan 
och behov om de inte i högre grad låter sig påverkas av deras inköpsförslag?  
 
När våra informanter talar om vilka faktorer som är avgörande i deras interaktion med 
sina användare framhåller de genomgående ett underlättande för dessa. Det handlar då 
både om bibliotekariernas direkta tillgänglighet för användarna och om en anpassning 
av hur beståndet skall presenteras för att vara lätt att nå för användarna. Det senare är 
något som Pors lyfter fram som en viktig del av förmedlingsarbetet eftersom han menar 
att det är av vikt att öka bekvämligheten för användarna och att detta är tätt knutet till en 
ökning av tillgänglighet av material (Pors, s. 89). Bibliotekariernas tillgänglighet för 
användarna är något som Smidt framhåller som en betydande faktor vid effektivt 
förmedlingsarbete i rollen bibliotekarien som pedagog (Smidt, 1994, s. 10). Hon menar 
att det är viktigt att bibliotekarien vågar exponera sig och vara lättillgänglig (ibid.). Vi 
ser hos våra informanter en önskan om att var tillgängliga för användarna i högre grad 
än vad de idag anser sig vara. De talade om att det direkta mötet med användarna ofta 
sker när de enskilda bibliotekarierna har möjlighet att röra sig ute bland hyllorna i 
bibliotekslokalen och många av de lyckade förmedlingssituationerna sker där genom 
samspel och dialog mellan användare och bibliotekarie. Tveit trycker på vikten av att 
som förmedlare lära sig att lyssna (Tveit, s. 36). Detta är något som våra informanter 
sluter sig till när de framhåller referenssamtalets vikt.  
 
Vi ser att våra informanter vill visa stor respekt för sina användare och vara 
tillmötesgående mot dem. De uttryckte en rädsla att upplevas som fördömande i sina 
rekommendationer av litteratur. Detta genom att de väljer att inte driva 
förmedlingssituationen och framhålla eller rekommendera litteratur som de själva menar 
har ett värde genom att vara högkvalitativ både till form och till innehåll jämfört med 
den populära litteraturen. Vi tror att denna rädsla hänger samman med en ovilja hos 
bibliotekarierna att verka i samma anda som det de framställer som en tidigare 
folkbibliotekstradition med hårdare kvalitetskrav och en strängare syn på människors 
läsning. De menade att detta förmyndaraktiga förhållningssätt verkade avskräckande på 
vissa användare och att uppfattningen om biblioteket som förmyndaraktigt till viss del 
fortfarande lever kvar. Vi uppfattar att det är detta förhållningssätt som våra informanter 
försöker att undvika genom att försöka förhålla sig neutrala gentemot användarna och i 
hög grad hålla tillbaka sina egna litterära preferenser. Vi tror dock att om 
bibliotekarierna är för neutrala och håller förmedlingsarbetet på en för enkel nivå så kan 
detta leda till att biblioteket även idag stöter bort vissa användare. Vi tror till och med 
att det skulle kunna leda till att biblioteket ger intryck av inkompetens inför läsare som 
ställer högre krav på såväl litteratur som programverksamhet och därigenom har andra 
behov än vad bibliotekarierna menar att läsarna av populärlitteratur har.  
 
7.4 Slutsatser 
 
Bibliotekarierna i vår undersökning har en traditionell syn på hur de vill arbeta med 
litteraturförmedling. Vi ser en tydlig ambition att vilja höja användarnas litterära smak 
och samtidigt en rädsla att upplevas som fördömande. Gällande Smidts tre 
förmedlingsideal ser vi att samtliga finns representerade bland våra informanter. Det 
aktivt förespråkande och upplysande idealet framträder tydligare än det 
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efterfrågansstyrda, men det förmedlingsideal som finns starkast representerat hos 
informanterna är det kombinerade förhållningssättet. Vi ser en stark önskan hos våra 
informanter att hitta en balans mellan den efterfrågansstyrda och den aktivt 
förespråkande och upplysande förmedlingen.  
 
Vi ser att informanterna har en önskan om att förmedla annan litteratur än den mest 
populära, men de satsar i hög grad på både inköp och förmedling av denna eftersom de 
menar att det är denna typ av litteratur som majoriteten av användarna vill ha. De 
uttrycker en förhoppning om att satsningen på populärlitteratur ska leda till att 
användarna leds vidare till mer högkvalitativ litteratur. Bibliotekarierna uttrycker en 
önskan om att satsa mer på den högkvalitativa litteraturen, som de menar har ett större 
värde än den populära. Samtidigt uttrycker de en rädsla för att framstå som smakdomare 
gentemot användarna genom att alltför tydligt förespråka och förmedla denna litteratur.  
 
När bibliotekarierna talar om sina låntagare är det huvudsakligen läsare av 
populärlitteratur som omtalas. Våra informanter poängterar vikten av lyhördhet och 
respekt inför sina användare. De vill förhålla sig neutralt till användarna gällande sin 
egen litterära smak och därigenom kunna ge användarna enbart vad dessa efterfrågar. 
Samtidigt uttrycker de en vilja att leda användarna vidare till läsning och litterär smak 
som mer liknar bibliotekariernas egen. I linje med detta uttrycker informanterna att det 
mest givande mötet i en förmedlingssituation är med en användare som har en smak 
som liknar deras egen.  
 
Vi ser att våra informanter uttrycker en ambivalens inför vilket förhållningssätt de vill 
eller bör ha till förmedling. De befinner sig i ett mellanläge mellan ett efterfrågansstyrt 
och ett bibliotekariestyrt förhållningssätt till förmedling. Vi finner det anmärkningsvärt 
att våra informanter i sina uttalanden i mycket hög grad liknar Jofrid Karner Smidts 
informanter och att vårt resultat i mycket överensstämmer med resultatet i Smidts 
avhandling. Även om vår undersökning inte är genomförd på samma sätt som Smidts, 
finns det likheter: vi har intervjuat folkbibliotekarier, vi har lagt fokus på skönlitteratur 
och vi har intresserat oss för liknande frågor som Smidt. Detta är faktorer som kan ha 
bidragit till överensstämmelsen mellan våra resultat. Vi har även reflekterat över om 
överensstämmelserna kan bero på att de nordiska ländernas utbildningar inom 
Biblioteks- och Informationsvetenskap i hög grad liknar varandra. Detta kan i så fall 
leda till en likartad kunskapstradition som förs vidare utan ifrågasättande vilket kan 
bidra till skapandet av en relativt homogen yrkesgrupp. Ytterligare en hypotes är att 
nyutbildade bibliotekarier av sina kollegor skolas in i en tradition som existerar inom 
bibliotekariekåren, vilket leder till ett likartat förhållningssätt till förmedlingsarbete. 
Utifrån dessa reflektioner ställer vi oss avslutningsvis frågan vad denna likformighet 
kan ha för konsekvenser för arbetet med skönlitterär förmedling på folkbibliotek.  
 
7.5 Förslag till vidare forskning 
 
Under arbetet med vår uppsats har vi funnit en brist på svensk forskning om förmedling 
av skönlitteratur och om förmedlingsarbete överlag. Vi anser att det finns ett flertal 
områden som det skulle vara positivt att studera inom Biblioteks- och 
Informationsvetenskap för att motverka denna brist.  
 
Vi anser att det skulle vara givande att göra en jämförelse av hur bibliotekarier 
resonerar kring förmedling av facklitteratur jämfört med skönlitteratur. Finns det 



 53

skillnader i synen på förmedlingsarbetet med dessa båda typer av litteratur och i så fall 
vilka?  
 
En annan undersökning som vi menar skulle vara relevant att genomföra är att studera 
hur bibliotekarier ser på förmedlingsarbete för olika målgrupper. Det framkommer i vårt 
empiriska material att det finns en skillnad mellan synen på förmedling för barn och 
unga och förmedling för vuxna. Detta menar vi skulle vara intressant att följa upp. 
Anser bibliotekarier på folkbibliotek att förmedlingsarbete för olika målgrupper skall se 
olika ut och i så fall varför? 
 
Vårt fokus har i denna uppsats legat på bibliotekariers syn på förmedling av 
skönlitteratur, men vi menar att det även skulle vara relevant att genomföra 
användarundersökningar eftersom det är användarna som är mottagare av den litteratur 
som förmedlas. Det skulle därför vara intressant att ta reda på vad användare anser om 
det förmedlingsarbete som idag bedrivs på svenska folkbibliotek samt om de önskar 
utveckling och förbättring av denna förmedling.  
 
Traditionellt har skönlitteraturen och folkbildningen setts som kärnan i folkbibliotekets 
verksamhet och vi anser att det skulle vara intressant att undersöka vad bibliotekarier 
och/eller användare idag anser att bibliotekets huvuduppgift är. Anses fortfarande de 
traditionella uppgifterna relevanta eller finns det idag en annan huvudsaklig uppgift? 
Skiljer sig bibliotekariernas åsikter om folkbibliotekets roll från vad användarna önskar 
och anser att folkbiblioteket skall erbjuda? 
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8 Sammanfattning 
 
Syftet med denna magisteruppsats är att undersöka vilken inställning bibliotekarier har 
till förmedling och olika förmedlingsstrategier. Utifrån detta syfte formulerades tre 
frågeställningar:  
 • Hur vill bibliotekarierna arbeta med förmedling av skönlitteratur? 
 • Vilken litteratur menar de ska förmedlas, och varför? 
 • Hur uttrycker bibliotekarierna att de som förmedlare förhåller sig och bör förhålla 
sig till användarna? 
 
Bakgrunden till ämnesvalet är att statistik visar att antalet skönlitterära lån på 
folkbibliotek har minskat till förmån för facklitteratur, samt att vi har funnit en brist på 
svensk forskning om förmedling av skönlitteratur.  
 
Vi har kontextualiserat vår undersökning genom att redogöra för relevant litteratur inom 
ämnet. Den valda litteraturen behandlar förmedlingsmetoder och bibliotekariens roll 
som förmedlare samt syn på användarna.  
 
Som teoretisk utgångspunkt har vi använt Jofrid Karner Smidts doktorsavhandling 
Mellom elite og publikum: Litterær smak og litteraturformidling blant bibliotekarer i 
norske folkebibliotek eftersom den behandlar bibliotekariers attityder till 
litteraturförmedling och därför lämpar sig som teoretisk bas för vår uppsats. Utifrån 
avhandlingen har vi utläst tre teman som möter uppsatsens frågeställningar, dessa är: 
bilden av användarna, förmedlingsstrategier, samt ideal för litterarturförmedling. Det 
senare är indelat i tre underteman: efterfrågansstyrd förmedling, aktivt förespråkande 
och upplysande förmedling samt ett kombinerat förhållningssätt. Dessa teman har 
använts för att analysera uppsatsens empiriska material, vilket har samlats in med hjälp 
av tre fokusgruppsintervjuer med bibliotekarier på ett folkbibliotek.  
 
Analysen och diskussionen av det empiriska materialet visar att bibliotekarierna ger 
uttryck för en traditionell syn på förmedling och förmedlingsstrategier. De har en 
ambition att höja användarnas litterära smak, men samtidigt uttrycker de en rädsla att 
upplevas som fördömande. Genomgående ger informanterna uttryck för en ambivalens 
gällande vad som ska styra förmedlingen: användarnas efterfrågan eller bibliotekariens 
litterära värderingar. Bibliotekarierna har en önskan om att förmedla litteratur som har 
en högre kvalitet än vad de menar att populärlitteraturen har, men de är rädda för att 
detta ska leda till minskad cirkulation och att användarna ska uppleva bibliotekarierna 
som fördömande. På grund av detta strävar bibliotekarierna efter en neutralitet i 
förmedlingen där de enbart ger användarna vad dessa efterfrågar. Informanterna menar 
att biblioteket ska kunna erbjuda något för alla, men talar huvudsakligen om endast en 
användargrupp, nämligen de användare som lånar och läser populärlitteratur. 
Bibliotekarierna är positiva till den sociala kontakten med användarna vid 
förmedlingsarbetet och denna ses som en av de mest givande sidorna av 
bibliotekariernas arbete. De lägger vikt vid respekt och lyhördhet inför sina användare 
och anser att detta ska prägla all förmedling.  
 
Uppsatsens slutsatser liknar i hög grad resultatet i Jofrid Karner Smidts avhandling 
vilket vi finner intressant och anmärkningsvärt eftersom det visar på en likriktning inom 
skönlitterär förmedling.  
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Bilaga 
 
Intervjuguide 
 
1. Öppningsfrågor 
- Vad heter du? 
- Hur länge har du jobbat här? 
- Hur länge har du jobbat som bibliotekarie? 
- Vad har du för ansvarsområde? 
 
2. Introduktionsfråga 
- Vad tycker ni att litteraturförmedling är? 
 
3. Övergångsfrågor 
- Hur arbetar ni med förmedling av skönlitteratur? (fungerar det bra el. dåligt?, egna 
uppfattningar och funderingar.) 
- Vem arbetar med förmedlingen? 
 
4. Nyckelfrågor 
- Statistik visar att skönlitterära utlån har minskat under senare år, vad tror ni detta beror 
på? 
- Finns det något som ni skulle vilja göra gällande litteraturförmedling som ni inte redan 
gör? 
- Vad kan man som enskild bibliotekarie göra gällande förmedling? 
- Vad ska förmedlas, och varför? 
- Hur ska man förhålla sig till låntagarna? (visa hyllorna, tipsa om egna favoriter, tipsa 
om populära titlar och författare.) 
 
5. Avslutande frågor 
All-things-considered: Vi ber er nu att kortfattat, i tur och ordning, berätta vad av det 
som tagits upp idag angående förmedling som ni anser vara det viktigaste. 
 
The final question: Har vi missat något? 
                               Är det någon som vill tillägga något? 
                               Hur tycker ni att det har fungerat med en sådan här fokusgrupp? 
                               Finns det något som vi kan förbättra? 
 
 
 


