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Abstract 
This bachelor thesis examines librarians view on the work with cultural activities at public 

libraries; what they consider the purpose of this work to be, what challenges they face 

and what competences they need. This is important because the opinions about what the 

public library’s role is today vary and there is an ongoing discussion on the subject in the 

field of library and information science, as well as in the society. 

 

This is explored through interviews with eight librarians. The interview results are 

analysed with the concepts of cross-pressure and political legitimacy as described by 

Kann-Christensen and Pors (2004, s. 330-331).  

 

The findings presented in this paper include that the librarians wish to keep up with 

developments in the society when they develop the public libraries. The librarians also 

see their work as important and legitimate since the public libraries contribute to 

important values in the society described by the law.  

 

 

Nyckelord 
Kulturförmedling, folkbibliotek, folkbibliotekarier, public library, legitimitet, librarians 

 

 

Tack 
Vi vill tacka våra handledare, våra intervjupersoner och varandra. 
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1 Inledning  
Det finns olika uppfattningar om vad ett folkbibliotek är och vad det ska göra — vad som 

är dess identitet. Detta är något som diskuteras inom det biblioteks- och 

informationsvetenskapliga fältet, menar Hedemark (2011). Hon tar även upp hur 

allmänhetens uppfattningar kan skilja sig från biblioteksföreträdares.  

 

En del i folkbibliotekets uppdrag är att förmedla kultur (Bibliotekslag, SFS 2013:801, 2 

§), vilket görs på olika sätt genom bibliotekens medie- och aktivitetsutbud. Utbudet skiljer 

sig dock mellan olika folkbibliotek och verksamheten styrs enligt Kann-Christensen och 

Pors (2004, s. 330) av de olika uppfattningar som lokala beslutsfattare, biblioteksbesökare 

och bibliotekarierna själva har. I denna undersökning är det folkbibliotekarierna som står 

i fokus. Vi undersöker hur folkbibliotekarierna ser på sitt arbete med kulturförmedling 

och vad de anser är syftet med kulturverksamheten på folkbibliotek. Detta görs genom en 

intervjustudie med intervjuer av bibliotekarier som får definiera begreppet 

kulturförmedling och berätta hur de arbetar med det. 

 

Arbetet med att förmedla kultur kan som vi uppfattar det ske i olika former, både genom 

mer strukturerade aktiviteter som författarbesök och det mer vardagliga arbetet 

folkbibliotekarierna utför när de exempelvis ger användare boktips i informationsdisken. 

När folkbibliotekets verksamhet utformas behöver bibliotekarierna ta hänsyn till vad det 

finns för uppfattningar om hur den ska se ut hos de grupper Kann-Christensen och Pors 

(2004, s. 330-331) talar om. 

 

 

1.1 Bakgrund 

I detta avsnitt vill vi klargöra vad vi menar är kultur och hur kulturförmedling kan se ut 

på ett folkbibliotek. Kultur är ett brett begrepp med många olika tolkningsmöjligheter. 

Fornäs (2012) skriver om kulturbegreppet och gör en uppdelning i fyra huvudgrupper, 

varav en är den grupp där begreppet kultur avser estetik och kultur som konst. Det är 

denna definition vi kommer att använda oss i uppsatsen. Det är en bredare tolkning av 

begreppet som utöver de klassiska konstformerna även inkluderar populärkultur och 

underhållning. Fornäs talar även om en vardagsestetik, vilket han menar kan inbegripa 

allt från “ … handarbete till utsmyckandet och det medvetna formandet av den egna 

kroppen.” (Fornäs, 2012, s. 23) Han beskriver också kulturbegreppets estetisk-

institutionella mening, vilken har en koppling till samhällsområden som politik och 

ekonomi och att det används i termerna kulturpolitik, kulturinstitution och kultursektor, 

vilka är Fornäs egna exempel (2012, s. 24). Balling och Kann-Christensen (2013, s. 69) 

menar att människor kan delta i kultur på olika sätt — både genom institutioner som 

bibliotek och muséer och själva hemma med hjälp av internet exempelvis. Det är inte 

säkert att olika folkbiblioteks och folkbibliotekariers syn på kultur ser likadan ut utan det 

är detta vi vill undersöka och se hur det påverkar bibliotekens utbud av aktiviteter och 

annan kultur.  

 

Den typ av aktiviteter vi hade i åtanke när vi utformade idéen till denna uppsats var 

mestadels aktiviteter som på något vis har en koppling till litteratur, då läsfrämjande 
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fortfarande är en central del av folkbiblioteket. Exempel på sådana aktiviteter kan vara 

författarbesök, bokcirklar, bokprat, sagostunder, boktips till enskilda användare, etcetera. 

Även andra aktiviteter som inte har en lika tydlig litteraturkoppling men som ändå på 

något sätt kan relateras till berättande i olika former, förekommer på biblioteken. Detta 

kan till exempel vara sådant som språkcafé, populärvetenskapliga föreläsningar och 

pyssel för barn och unga på något särskilt tema. Också vardagsestetik såsom handarbete, 

vilket Fornäs (2012, s. 23) talar om, är en aktivitet som oftast saknar en tydlig 

litteraturkoppling men som vi anser har med kulturförmedling att göra. Med handarbete 

syftar vi främst på virkning, stickning, nålbindning och liknande aktiviteter. 

 

Vi går in i detta arbete med vissa förföreställningar om att folkbiblioteken och därmed 

folkbibliotekariers arbetsuppgifter är i ständig förändring och utveckling då samhället 

förändras och användarnas behov tar sig nya uttryck. Detta är något exempelvis Michnik 

(2014) och Sandlian-Smith (2016) skriver om. Folkbiblioteken satsar på 

kulturverksamhet i olika utsträckning och på olika sätt. Vissa folkbibliotek har av olika 

anledningar inte samma utbud som andra. Det kan bero på att de inte har samma 

möjligheter ekonomiskt vilket Vakkari et al. (2014, s. 942) tar upp som en möjlig 

anledning. 

 

Det har forskats och forskas kring vad folkbiblioteket ska göra. Vakkari et al. (2014) 

skriver om vad biblioteksanvändare i olika länder upplever att de har för användning av 

folkbiblioteket. De kommer fram till att det främst är inom områdena bildning och 

kulturaktiviteter deltagarna i undersökningen tycker att de har nytta av det. Michnik 

(2014) undersöker istället vilka hot mot folkbibliotekets verksamhet som enligt svenska 

bibliotekschefer finns idag och vad som ger folkbiblioteket sin legitimitet. 

 

I uppsatsen undersöker vi folkbibliotek och folkbibliotekarier i Sverige men använder oss 

av internationell litteratur. Inom ramen för den aktuella biblioteksforskningen har vi även 

hittat studier som handlar om hur biblioteksanvändarna på olika sätt använder sig av 

folkbiblioteket, exempelvis som en plats för olika typer av möten människor emellan. 

Audunson et al. (2011) undersöker genom en intervjustudie ett antal norska folkbibliotek 

och hur de för kvinnliga immigranter kan ha en funktion som mötesplats och Aabø et al. 

(2010) gör en enkätundersökning om hur folkbibliotek i Norge används som en 

mötesplats.  

 

Vi vill också veta, vilket vi tidigare nämnt, vad folkbibliotekarierna menar är syftet med 

kulturverksamheten på sitt bibliotek. Bibliotekslagen (SFS 2013:801) är inte särskilt 

tydlig gällande på vilka sätt biblioteket ska arbeta med kultur. Lagen säger att biblioteken 

ska verka för demokrati och kunskapsförmedling och främja läsning, litteratur, bildning 

och övrig kulturell verksamhet. Den säger också mer specifikt i 6 § om folkbiblioteken 

att de ” … ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. 

Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet.” 

(Bibliotekslag, SFS 2013:801). Lagen nämner också vissa grupper som på olika sätt bör 

ägnas särskild uppmärksamhet — barn och ungdomar, personer med 

funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer som inte har svenska som 

modersmål. 
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1.2 Problemformulering 

Det finns en pågående diskussion om vad folkbiblioteket ska göra och därmed vad 

folkbibliotekarien ska kunna och vad som blir dess arbetsuppgifter. Till exempel talar 

Sandlian-Smith (2016, s. 312, 314) om folkbibliotekets roll i The Future of Public 

Libraries — Anything Is Possible och pekar bland annat på dess kulturförmedlande 

funktion och att människor genom den ges möjligheten att vara kreativa och lära för livet 

på ett ostrukturerat sätt. Även Herrera (2016) beskriver folkbibliotekets roll i The Paradox 

and the Promise: Perspectives on the Future of Public Libraries. Herrera menar att 

folkbiblioteket idag erbjuder mer än böcker och utlåningsservice, att biblioteket är en 

plats för lärande och aktiviteter, unikt i samhället som en icke-vinstdriven verksamhet 

(2016, s. 268, 272).  

 

Detta hänger ihop med frågan om vad folkbiblioteket egentligen ska göra och med dess 

identitet och varifrån det får sin legitimitet, vilket Michnik (2014) och Vakkari et al. 

(2014) skriver om. Hedemark (2011) menar att det finns en bild i media av folkbiblioteket 

som främst bokförmedlande och kulturbevarande och att det kan påverka hur användarna 

ser på dess verksamhet. Diskussionen om verksamheten har oftast handlat om konflikten 

mellan tryckta böcker och nya digitala medier. Men Hedemark har sett att när 

biblioteksföreträdare tar större plats i denna diskussion lyfter de fram andra aspekter av 

folkbiblioteket som tidigare hamnat i skymundan. Hon nämner bibliotekets funktion som 

mötesplats och en plats för upplevelser som exempel på sådana aspekter. Vi tror att 

folkbibliotekarierna har en bredare förståelse av folkbiblioteket än allmänheten, vilket 

enligt oss motiverar en undersökning av hur de ser på sin roll som kulturförmedlare. 

 

Den svenska bibliotekslagen säger att folkbiblioteket ska “ … främja litteraturens 

ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell 

verksamhet i övrigt.” (Bibliotekslag, SFS 2013:801, 2 §) och att det “ … ska verka för att 

öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande 

och delaktighet i kulturlivet.” (7 §). Hur det här ska ske framgår dock inte särskilt tydligt 

i lagen. Kulturverksamhetens utformning varierar därför mellan olika folkbibliotek och 

kan ha olika fokus och syfte. Detta föreställer vi oss kan ställa varierande krav på 

folkbibliotekariers kompetenser och arbetsuppgifter. Det är viktigt för folkbibliotekets 

utveckling att svara på vilka utmaningar som kan försvåra eller begränsa arbetet med 

kulturförmedling. Alltså anser vi att en närmare undersökning av hur folkbibliotekarierna 

själva upplever bibliotekets kulturförmedling, vad de anser är syftet med olika 

kulturaktiviteter och hur deras kompetenser kommer till användning i deras 

kulturförmedlande arbetsuppgifter är relevant.  

 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur folkbibliotekarier ser på sitt kulturförmedlande arbete. 

 

● Hur arbetar folkbibliotekarier med kulturförmedling? 

● Vad anser folkbibliotekarier är syftet med olika sorters kulturevenemang på 

folkbibliotek? 

● Vilka utmaningar kopplade till kulturförmedling möter folkbibliotekarier i yrket? 

● Vilka kompetenser uppfattar folkbibliotekarier behövs i arbetet med 
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kulturförmedling? 

 

 

2 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenterar vi forskning som gjorts om folkbibliotekets olika funktioner, 

som exempelvis har att göra med dess demokratiska uppdrag, dess roll som mötesplats 

och vad som styr och ger folkbiblioteket legitimitet. Forskning som rör folkbibliotekariers 

kompetenser kommer också att presenteras. För att kunna tolka och förstå resultatet av de 

forskningsintervjuer som genomförs, och för att sedan kunna diskutera detta, behöver vi 

ta del av forskning som behandlar alla de ovan nämnda delar av forskningsfältet. 

 

 

2.1 Mötesplats 

Forskning om folkbibliotekets funktion som mötesplats är relevant för vår undersökning 

eftersom kulturevenemang samlar människor och då vi vill undersöka vad 

folkbibliotekarier anser är syftet med kulturevenemangen på deras bibliotek. 

 

Aabø, Audunson och Vårheim (2010) skriver att både yrkesverksamma inom 

biblioteksfältet och forskare de senaste åren har intresserat sig för hur folkbiblioteket kan 

fungera och faktiskt fungerar som en mötesplats. Intresset för detta grundar sig dels i att 

vårt samhälle till följd av mångkulturalism och digitalisering blir allt mer komplext och 

splittrat, menar Aabø et al.. Dessa samhällsförändringar skapar ett behov av mötesplatser 

i samhället som kan verka för social inkludering och gemensamma värdegrunder hos 

invånare (Aabø et al., 2010, s. 16). Aabø et al. genomför en enkätundersökning av 

folkbiblioteksanvändare i Norge och skriver om hur folkbibliotek på olika sätt i fungerar 

som mötesplats.  

 

Audunson, Essmat och Aabø (2011) berör också detta ämne. I Public libraries: A meeting 

place for immigrant women? undersöker de genom en kvalitativ intervjustudie hur 

folkbiblioteket i Norge kan fungera som en mötesplats för kvinnliga immigranter. De 

intervjuade kvinnorna kommer från Iran, Irak och Afghanistan. Audunson et al. kommer 

fram till att folkbiblioteket på olika sätt bidrar till integrationen för de intervjuade, bland 

annat genom att fungera som en mötesplats där de får möjlighet att både studera och aktivt 

delta i landets kultur. Många spontana möten uppstår mellan kvinnorna och andra 

biblioteksanvändare, och deltagandet i bibliotekets aktiviteter leder också till möten - ofta 

över kulturgränser. De intervjuade upplever också att biblioteket bidrar till 

språkinlärning. (Audunson et al., 2011, s. 226-227) 

 

 

2.2 Legitimitet 

Vidare har vi tagit del av forskning som behandlar folkbibliotekets legitimitet. En del av 

denna forskning, nämligen Kann-Christensen och Pors (2004), använder vi oss av för att 

analysera resultatet av vår undersökning. I diskussionskapitlet diskuterar vi även vidare 

kring vad som ger folkbiblioteket legitimitet och hur det påverkas av att vara beroende av 

legitimitet.  

 

Kann-Christensen och Pors (2004) menar att ett sätt att analysera förändringar inom 
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biblioteksvärlden är att använda sig av koncepten cross-pressure och politisk legitimitet. 

Våra samhällsinstitutioner är beroende av sin legitimitet för att överleva, om 

folkbiblioteket och de tjänster det erbjuder inte upplevs som värdefulla för politiker och 

allmänheten kan detta leda till ett minskat antal besökare och en minskad budget för 

verksamheten. Kann-Christensen och Pors (2004, s. 330-331) menar att detta också 

oundvikligen påverkar folkbibliotekets personal. Begreppen cross-pressure och politisk 

legitimitet förklaras närmare i det kommande teorikapitlet.  

 

Michnik (2014) tittar på vad de svenska folkbibliotekens största utmaningar idag handlar 

om och vad de grundar sig i, detta ur bibliotekschefers perspektiv. Michnik skriver att de 

senaste decenniernas snabba utveckling inom kommunikations- och informationsmedel 

samt globaliseringen och politiska såväl som ekonomiska förändringar, har inneburit att 

även folkbibliotekets form och innehåll har skiftat (2014, s. 427). Folkbibliotekets arbete 

för att få behålla sin legitimitet innebär att försöka följa med i och anpassa sig till de 

samhälleliga förändringar som sker (Michnik, 2014, s. 426).  

 

De hot mot folkbibliotekets existens som Michnik (2014, s. 431, 433) har identifierat 

angår bland annat en för snäv budget, vilket till exempel kan bero på att lokala politiker 

prioriterar andra samhällsinstitutioner framför biblioteket och att biblioteket får mindre 

pengar till sin verksamhet. Författaren identifierar även social förändring som en 

anledning till att folkbibliotekets legitimitet har hotats; bland annat genom ett minskat 

intresse för läsning hos folket och att den fysiska boken ofta konkurreras ut av andra typer 

av media som anses mer lättillgängliga på grund av teknologisk utveckling (Michnik, 

2014, s. 431). Det huvudsakliga hotet Michnik lyckas identifiera handlar om att det finns 

en spänning mellan lokala beslutfattares och samhällsinvånares förväntningar på 

folkbibliotekets aktiviteter och vad biblioteket faktiskt erbjuder. En anledning till detta är 

att bibliotekschefer ofta anser att dessa förväntningar är orealistiska. En annan anledning 

är folkbibliotekens brist på resurser, skriver Michnik. (2014, s. 426).  

 

Vakkari et al. (2014) undersöker och jämför vad biblioteksanvändare i Finland, Norge 

och Nederländerna upplever att det finns för nytta med folkbiblioteken. Vakkari et al. 

(2014, s. 928) skriver att folkbibliotek fått konkurrens av Internet och att det finns krav 

på att folkbiblioteken ska bevisa att de bidrar till samhället. Biblioteksanvändare i Finland 

upplever enligt studien att de har haft användning för folkbiblioteket inom många olika 

områden i sina liv, exempelvis i vardagen, på arbetet och sina studier. Vakkari et al. 

(2014, s. 937) kommer bland annat fram till att drygt 38% av Finlands befolkning känner 

att de har nytta av folkbiblioteket och att de har detta främst inom områdena bildning och 

kulturaktiviteter. I Nederländerna och Norge som också undersöks i studien känner en 

lägre andel av befolkningen att de har nytta av folkbiblioteket men det är samma områden 

som ligger i topp även där — de traditionella områdena som läsning och kulturella 

aktiviteter. Författarna säger att detta kan vara relaterat till att Finland gett folkbiblioteken 

mer resurser och att bibliotekets tjänster därför kan hålla högre kvalitet men att 

undersökningen är för liten för att dra några säkra slutsatser (Vakkari et al., 2014, s. 942).  

 

 

2.3 Folkbibliotekets verksamhet och bibliotekariens kompetenser 

I intervjuerna ställs också frågor (se bilaga) som handlar om folkbibliotekariernas 

kompetenser och kulturverksamhetens utformning. Detta är frågor som exempelvis 



 

 

 

 

10 

handlar om hur de ser på sin egen roll i arbetet med kulturförmedling och vilka 

kompetenser de har och eventuellt vilka de anser skulle vara användbara att ha, vilket 

följande litteratur behandlar. 

 

Williams och Folkman (2017) skriver i Librarians as makers utifrån ett amerikanskt 

perspektiv om trenden att biblioteket ska vara en plats för skapande och kreativitet. Detta 

menar de ställer krav på biblioteken och på bibliotekariernas kompetenser då det kan 

behövas personal som är intresserade av skapande, villiga att lära sig nya saker, kan 

undervisa användare och som också har kunskap om teknik, programmering etcetera. För 

detta behövs utbildning, konferenser och lärande genom praktiskt arbete och samarbete 

med annan personal med kunskap om området menar författarna. (Williams & Folkman, 

2017, s. 23) 

 

Sandlian-Smith (2016, s. 311) talar om hur folkbibliotekets fokus på nästan enbart 

läsfrämjande har skiftat till att fokusera mer på olika former av aktiviteter, detta som svar 

på den samhälleliga utvecklingen som rör bland annat teknologi och synen på lärande. 

Sandlian-Smith menar att folkbiblioteket numera erbjuder tjänster som främjar kreativitet 

och samarbete för användare på ett nytt sätt. Folkbiblioteket är unikt i dagens samhälle 

eftersom det erbjuder en plats där ostrukturerat lärande kan ske och Sandlian-Smith 

beskriver det också som en plats för att känna glädje och kulturell tillfredsställelse. 

Författaren lyfter fram folkbibliotekets flexibilitet som något mycket positivt och som gör 

det till en plats som lätt kan anpassa sig efter hur samhället förändras. (Sandlian-Smith, 

2016, s. 312-313) Angående folkbibliotekets uppgifter i dagens samhälle skriver 

Sandlian-Smith också att: “Libraries are becoming gathering spaces that encourage 

collaboration and a culture of teamwork.” (2016, s. 315) Vi menar att hennes syn på 

folkbiblioteket som en plats för glädjefyllt och livslångt lärande kräver att 

folkbibliotekarierna också har kompetenser som passar för dessa nya funktioner. Detta 

kommer vi återkomma till och diskutera senare. 

 

 

3 Teori  
I detta kapitel beskriver vi de begrepp som senare används i analysen av intervjuresultatet.  

 

Kann-Christensen och Pors (2004) beskriver cross-pressure som de påtryckningar från 

olika håll folkbiblioteket måste förhålla sig till för att kunna upprätthålla verksamhetens 

legitimitet. Enligt författarna är det främst användare, politiker och personal som utgör 

denna påverkan. Hur dessa olika grupper uppfattar folkbiblioteket påverkar dess 

legitimitet, vilket Kann-Christensen och Pors kallar politisk legitimitet. Ett folkbiblioteks 

finansiering är beroende av denna. Användare, politiker och personal är folkbibliotekets 

främsta intressenter och Kann-Christensen och Pors menar att förändring i 

biblioteksvärlden kan analyseras utifrån folkbibliotekets relation till dessa. (Kann-

Christensen & Pors, 2004,  s. 330-331) 

 

Folkbiblioteket är alltså beroende av sin politiska legitimitet. Om dess tjänster inte 

uppfattas som värdefulla och legitima riskerar det att tappa användare och personal. En 

del i denna politiska legitimitet är som sagt också politiker, som kan skära ner på 

folkbibliotekets budget eller stoppa den helt (Kann-Christensen & Pors 2004, s. 330). 

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur folkbibliotekarier ser på sitt 
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kulturförmedlande arbete. Enligt tanken om cross-pressure och politisk legitimitet måste 

bibliotekarierna förhålla sig till användare, politiker och personal och de uppfattningar 

dessa grupper har om folkbibliotekets verksamhet och bibliotekariernas arbete. Därför är 

forskning om legitimitet kopplat till folkbibliotek relevant för vår undersökning. 

 

Kann-Christensen och Pors skriver att “ … libraries are in a situation where actions that 

provide political legitimacy do not necessarily provide legitimacy from the perspective 

of users. This is an example of one cross-pressure situation that librarians have to face 

today.” (Kann-Christensen & Pors, 2004, s. 335). De säger alltså att användare och 

politiker kan ha olika förväntningar på folkbibliotekets verksamhet. Dessa förväntningar 

kan skifta i samband med att samhället förändras så att det blir andra faktorer hos 

användarna och politikerna som ger folkbiblioteket politisk legitimitet (Kann-Christensen 

& Pors, 2004, s. 331). 

 

Användandet av dessa begrepp gör det möjligt att se på folkbiblioteket utifrån ett större 

perspektiv, i relation till samhället i övrigt.  
 
 

4 Metod 
Vi genomför en intervjustudie för att undersöka hur folkbibliotekarier ser på sitt 

kulturförmedlande arbete. Genom intervjuer kan vi ta reda på hur folkbibliotekarierna 

upplever sin situation och “ … utveckla mening ur deras erfarenheter … “ (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 17). Eftersom vårt syfte är att undersöka folkbibliotekariernas syn 

på sin egen roll som kulturförmedlare vill vi samla in empiri som leder till att vi får ta del 

av bibliotekariernas tankar om ämnet. Därför är en intervjustudie lämplig för denna 

undersökning.  

 

 

4.1 Datainsamlingsmetod 

Vi skickade ut intervjuförfrågan till fem folkbibliotek med målet att få ihop cirka 7-8 

intervjuer med folkbibliotekarier. Vi tog kontakt med intervjupersonerna via mejl och 

berättade om vårt syfte med undersökningen och kom överens om tid och plats för 

intervjun. Sedan återkom vi några dagar innan intervjun och ställde ett par 

bakgrundsfrågor om deras arbetserfarenhet och ansvarsområden, och försäkrade oss om 

att tiden fortfarande passade och att det skulle gå bra att spela in intervjun. 

 

Vi utgick från två kriterier när vi sökte intervjupersoner: att personen är utbildad 

bibliotekarie och arbetar på ett folkbibliotek i södra Sverige. Detta eftersom vi ville 

undersöka vad folkbibliotekarier med olika bakgrund och erfarenheter har för tankar om 

kulturförmedlingen på folkbibliotek.  

 

De flesta intervjuerna genomförde vi tillsammans och turades om att leda intervjun och 

att anteckna det viktigaste samtidigt som vi gjorde en ljudinspelning. Under intervjuerna 

följde vi oftast inte intervjuguiden strikt utan anpassade oss efter vad intervjupersonerna 

tog upp och ställde vid behov följdfrågor som inte fanns med i guiden. I slutet av varje 

intervju kontrollerade vi att vi fått svar på våra huvudfrågor och frågade också om 

intervjupersonen ville tillägga någonting eller hade någon mer tanke kring ämnet. Mycket 
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återkom i de olika intervjuerna och efter sju intervjuer med åtta personer kände vi därför 

att vi hade samlat in tillräckligt med data för att kunna besvara våra frågeställningar. 

 

Vi genomförde sju intervjuer med åtta olika bibliotekarier verksamma på fem olika 

folkbibliotek. Samtliga intervjuer transkriberades sedan. Tabellen nedan redogör för 

ordningen på intervjuerna, vilka av intervjupersonerna som arbetar på samma 

folkbibliotek, vad det är för slags folkbibliotek och ger en antydan om bibliotekets storlek. 

Sista kolumnen redogör för vem eller vilka av oss som deltog under intervjun. Som synes 

deltog vi båda två i alla utom en. Under intervju 5-6 intervjuades två bibliotekarier 

samtidigt. Intervjupersonernas namn är fiktiva. 

 

Intervju och 

intervjupersoner 

Bibliotek Intervjuare 

Intervju 1 - Hanna Större huvudbibliotek Båda 

Intervju 2 - Helen 

Intervju 3 - Hedvig 

Mindre huvudbibliotek Båda 

Båda 

Intervju 4 - Elisabet Liten filial Anna 

Intervju 5-6 - Maria & Signe Filial, integrerat folk- och skolbibliotek Båda 

Intervju 7 - Elin 

Intervju 8 - Tove 

Mindre huvudbibliotek Båda 

Båda 

 

 

4.2 Utformning av intervjuguide  

Vi utgick från vårt syfte och våra frågeställningar när vi utformade intervjuguiden (se 

bilaga). När vi formulerade frågorna var det viktigt att de skulle vara lätta att förstå och 

vara breda och öppna utan att vara ledande. Vi hade också stödfrågor i vår intervjuguide 

som vi inte nödvändigtvis skulle behöva ställa men som kunde vara bra som stöd om inte 

intervjupersonerna självmant tog upp de frågorna.  

 

 

4.3 Analysmetod 

Efter transkribering av intervjuerna sammanställde vi vilka gemensamma nämnare och 

återkommande teman som finns i materialet.  

 

Vi hittade teman i intervjuerna genom att läsa igenom transkriptionerna och 

sammanställde i vilka intervjuer olika ämnen nämnts. I detta arbete har vi ibland fått tolka 

vad intervjupersonerna menar då de kan använda olika uttryck för att beskriva vad vi 

uppfattar är samma fenomen. Vi har sedan läst igenom de olika intervjuerna upprepade 

gånger under arbetet med resultatkapitlet. 

 

I analyskapitlet använder vi begreppen cross-pressure och political legitimacy som Kann-

Christensen och Pors (2004) beskriver, för att analysera intervjuresultatet. Vi strukturerar 

analyskapitlet enligt de tre grupperna som ingår i cross-pressure, vilka är: personal, 
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användare och politiker. 

 

 

4.4 Etiska ställningstaganden 

Forskningsintervjuer är en personlig metod som kan vara känslig för de intervjuade, 

speciellt då vi behöver spela in intervjuerna. Inför intervjuerna har vi tagit hjälp av Kvale 

och Brinkmanns (2014) Den kvalitativa forskningsintervjun för att förbereda oss. Vi har 

varit noga med att alltid fråga intervjupersonerna i förväg om det går bra att göra en 

inspelning av intervjun.  Vi har även berättat vad undersökningen i stort handlar om och 

om vad själva intervjun innehåller.  

 

I uppsatsen använder vi oss av fiktiva namn och utelämnar helt namnet på deras 

arbetsplatser, detta delvis eftersom det saknar relevans för undersökningen.  

 

 

5 Resultat 
I denna del presenterar vi resultaten från intervjuerna med folkbibliotekarierna. Vi har 

genomfört sju intervjuer med åtta bibliotekarier på fem olika folkbibliotek. 

Intervjupersonerna har här fiktiva namn och biblioteken de arbetar på kommer inte att 

uppges. Kapitlet har fått sin struktur utifrån de teman som vi hittat i empirin. Dessa teman 

är: folkbiblioteket och kultur; syfte med aktiviteter; användares behov; 

folkbibliotekariens kompetenser, kunskaper och intressen samt utmaningar för 

folkbibliotekarierna.  

 

 

5.1 Presentation av intervjupersonerna 

Hanna, verksam bibliotekarie sedan 12 år tillbaka, arbetar på ett stort huvudbibliotek. Där 

är hon delvis verksam inom barn- och ungdomsteamet och arbetar delvis på en filial där 

hon ansvarar för alla åldersgrupper. 

 

Helen jobbar på ett lite mindre huvudbibliotek och har arbetat som bibliotekarie i 19 år. 

Hennes ansvarsområden är inköp och gallring på huvudbibliotekets vuxenavdelning, samt 

fjärrlån, systemansvar för Book-it och visst personalansvar. 

 

Hedvig har varit verksam som bibliotekarie i cirka 28 år och de senaste 12 åren har hon 

huvudsakligen arbetat med barn och ungdom på samma huvudbibliotek som Helen. 

 

Elisabet arbetar mest på en liten filial och lite på ett stort huvudbibliotek, hon har jobbat 

som bibliotekarie i cirka 17 år. 

 

Maria och Signe arbetar på en filial som är ett integrerat folk- och skolbibliotek. Signe 

har arbetat som bibliotekarie i tio år och är en dag i veckan på huvudbiblioteket. Maria 

har arbetat 17-18 år. 

 

Elin arbetar på ett huvudbibliotek där hon bland annat ansvarar för inköp av skönlitteratur 

för vuxna, utformning och uppdatering av bibliotekets hemsida, sociala medier och 

sagostunder. Hon har arbetat som bibliotekarie i cirka fem år. 
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Tove arbetar på samma bibliotek som Elin och har varit verksam som bibliotekarie i 19 

år. På sin nuvarande arbetsplats är hon delvis systemansvarig för Book-it, ansvarar för 

tidskrifterna, jobbar med hemsidan, köper in lättlästa böcker för vuxna, med mera. Tove 

kallas ibland för IT-bibliotekarie. 

 

 

5.2 Folkbiblioteket och kultur 

De flesta intervjupersonerna säger att det mesta som bibliotekarier gör på folkbibliotek 

kan kallas för kulturförmedling. De aktiviteter intervjupersonerna anser platsar inom 

begreppet kulturförmedling och som vanligast förekommer i intervjuerna, är: 

läsfrämjande, boksamtal, tipsa om böcker, anordna författarbesök eller besök av personer 

som föreläser, hålla i sago-, pyssel- eller sångstunder för barn och att hålla i språkcafé. 

Även arbetet med marknadsföring av biblioteket uppger Hedvig som en möjlig del av 

kulturförmedlingen, för att folk ska få upp ögonen för vad folkbiblioteket har att erbjuda.  

 

Helen pratar om två sorters kulturförmedling — den formella, organiserade 

programverksamheten å ena sidan och det dagliga arbetet med till exempel boktips i 

disken å andra sidan. Elin skiljer också på programverksamhet och det “spontana” arbetet. 

Elisabet nämner inköp som en del i arbetet med kulturförmedling och Tove tar upp 

planering av aktiviteter som en annan del. 

 

Tove definierar kultur som något berikande och som gör att människan mår bra eller lär 

sig något. Hon menar att det är svårt att skilja kultur från vad hon kallar “det livslånga 

lärandet”, och att biblioteket har en viktig roll både för välmående och lärande. 

 

Maria och Signe diskuterar i intervjun vad kulturförmedling innebär och hur de definierar 

kulturbegreppet. “ … människan är fattig utan kultur. Vad vore vi utan kultur?”, frågar 

sig Maria. De båda menar att kultur återfinns i bibliotekets alla medier. De ger också ett 

exempel på en föreläsning de haft på biblioteket som handlade om örter och deras läkande 

förmåga och Maria och Signe är eniga om att detta ämne faller under begreppet kultur. 

Sedan talar de om en föreläsning om lokalhistoria och menar att även detta är ett exempel 

hur de förmedlar kultur på sitt bibliotek. Även bokcirklar med olika teman där de pratar 

om böcker med biblioteksbesökare, och därmed förmedlar litteratur och främjar läsning, 

räknar de som kulturförmedling. Den verksamhet med språkcafé de har på biblioteket 

kallar de också för en typ av kulturförmedling. 

 

Vad gäller folkbibliotekets roll pratar Elisabet om hur det är viktigt för bibliotekarier att 

ha omvärldskoll — “Vad är det som pågår nu och vad blir vår roll i detta?”. Hon vill se 

mer diskussion i arbetet kring folkbibliotekets roll i samhället då hon inte hinner med det 

särskilt mycket i nuläget. En spaning Elisabet gör under intervjun är att bibliotekets 

verksamhet påverkas och styrs av de intressen som finns hos personalen. Hon ser sig inte 

som en kreativ person men har ett intresse av sömnad och därför finns det en symaskin 

att tillgå på filialen där hon arbetar. Om någon annan hade arbetat där så hade biblioteket 

kanske haft en målarverkstad istället fortsätter hon. Elisabet resonerar också kring hur 

boken fått ta mindre plats till förmån för olika aktiviteter, något hon menar inte 

nödvändigtvis är negativt, men att det väcker frågan om vad bibliotekets roll är. 
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"Jag tror att vi som jobbar här och många som jobbar på bibliotek, man ser sig väl som 

att man är på en kulturinstitution, att man är på en plats där det bara kryllar av kultur." 

Hedvig menar alltså att hon och många andra har en bild av sitt yrke och sin arbetsplats 

där kultur är mycket centralt. På Hedvigs arbetsplats har de också haft en diskussion kring 

vad biblioteket ska göra och varför. Hon menar att utvecklingen på hennes bibliotek har 

gått från synen på bibliotek som ett allmänt vardagsrum till att vara lite mer ordnat och 

ha en starkare litteraturkoppling, eftersom “ … biblioteket kan ju inte stå för allt.“ säger 

hon. Genom att följa andra bibliotek på Facebook och Instagram kan de se hur andra 

bibliotek utformar sin verksamhet och se vilka trender som finns. De som bibliotek har 

också provat olika saker och sett vad som fungerar.  

 

"Ibland känns det som att man kanske svävar ut lite mycket och ska ta på sig allt.” säger 

Elin och är på så sätt inne på samma spår som Hedvig. Hon undrar var gränsen går för 

vad biblioteket ska göra och vad som är dess uppgift. På hennes bibliotek försöker de ha 

litteraturkoppling i sin programverksamhet. Tove som delar arbetsplats med Elin har 

liknande tankar och syn på deras verksamhet, hon säger att de när de utformar 

programverksamheten utgår från litteraturen och övriga medier. 

 

När Helen pratar om folkbibliotekets framtid säger hon att hon hoppas att det kommer bli 

mer av ett mötesrum där folk tar del av kulturevenemang. Hon säger även att det går att 

se att fysiska utlån på de flesta folkbibliotek minskar och frågar sig hur detta i framtiden 

ska kunna ersättas och hur folkbiblioteken samtidigt ska kunna leva upp till 

bibliotekslagen. Det satsas mycket mer på evenemang nu på många folkbibliotek, menar 

Helen. Även att biblioteken syns och är aktiva på sociala medier är idag vanligt, säger 

hon. 

 

Maria berättar att de som kommer till deras bibliotek för att läsa dagstidningar ofta också 

pratar lite med varandra. Därför tycker hon att de på biblioteket förmedlar kultur men att 

de också förmedlar möten. Hon säger att det att folkbiblioteket ofta kallas för mötesplats 

kan verka uttjatat men att “jag tycker faktiskt att det är fint med en mötesplats.”  

 

Enligt Hedvig kommer det ibland in personer på biblioteket som inte varit där på många 

år och som blir förvånade över utbudet och verksamheten. Att det finns kopiator, datorer, 

filmer och tidningar har de inte varit medvetna om. Hon tror också att personalen har en 

annan bild av sig själva och biblioteket än vad politiker och allmänheten har: “Nej men 

jag tror mycket är att vi ser oss själva som mer kulturförmedlare än vad folk eller, 

invånare, politiker ser det som. Jag upplever oftast att vi glöms bort” säger Hedvig. 

 

Tove säger att folkbibliotekets kulturförmedlande verksamhet med program har 

utvecklats och att det inte längre bara är en plats att låna och lämna böcker på. Hon menar 

att människors förväntningar på biblioteken har förändrats men att det samtidigt finns ett 

glapp i uppfattningen om vad biblioteket är. Folk har börjat upptäcka mer vad biblioteket 

har att erbjuda men många tänker inte på vad som finns. Alla förstår inte heller vad 

bibliotekets uppdrag är och att programverksamheten är kopplat till litteratur och lärande 

och vill att biblioteket ska anordna andra slags aktiviteter och förlägga populära 

evenemang till andra större lokaler på orten. Tove menar att syftet med evenemanget då 

skulle försvinna. Maria och Signe tar också upp att användare ibland kommer till 

folkbiblioteket med förväntningar som de inte kan hjälpa dem med. Det kan exempelvis 
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vara folk som vill ha hjälp med kontakt med myndigheter eller som vill att 

bibliotekarierna ska hjälpa till med eller göra deras läxor åt dem. 

 

 

5.3 Syfte med aktiviteter 

När vi frågade intervjupersonerna vad de ansåg vara syftet med folkbibliotekets 

kulturverksamhet var ett genomgående tema demokrati. I de flesta intervjuerna nämndes 

att folkbiblioteket och dess aktiviteter ska vara tillgängliga och öppna för alla att ta del 

av. Hanna berättar att de på hennes bibliotek, ett större huvudbibliotek, försöker se till att 

de har något för alla besökare både vad gäller medieutbud och evenemang. De flesta 

evenemang är gratis och därmed ser Hanna det som att de blir tillgängliga för alla. Hon 

berättar att de på biblioteket till exempel försöker ha program och media anpassad för 

barnfamiljer och sådant som är passande för både små och äldre barn och annat för 

tonåringar. För äldre personer har de ljudböcker och storstilsböcker. För de människor 

som inte kan ta sig till biblioteket har personalen möjlighet att plocka ihop medier och 

åka ut med dessa till personerna i fråga. “Vi försöker ändå titta på så det blir jämnt 

fördelat”, säger Hanna om hur de lägger upp sitt program. Tillgänglighet för alla, 

tillsammans med ett bildningsuppdrag, anser Hanna är folkbibliotekets stora syfte och 

berättar att också hennes biblioteks lokaler är anpassade för att vara tillgängliga för alla. 

Hon säger att det inte finns många offentliga platser som har denna öppna egenskap som 

folkbiblioteket har, och som inte heller kräver någon motprestation i form av att man till 

exempel köper något. Att folkbiblioteket kan erbjuda detta tycker hon är mycket positivt. 

Elisabet sammanfattar folkbibliotekets syfte med att det ska tillgängliggöra kultur för 

människor så att de gratis kan ta del av medier, konst och föreläsningar. 

 

Två intervjupersoner hänvisade också till bibliotekslagen när vi kom till frågan om syftet 

med folkbibliotekets kulturverksamhet. Den ena av dem, Helen, menar att de måste 

förhålla sig till bibliotekslagen som hon anser säger att folkbiblioteket ska främja läsning 

och åsiktsbildning och vara en demokratisk arena. Men hon tycker att den är något otydlig 

när det gäller vad folkbiblioteket ska erbjuda. På Helens bibliotek är alla aktiviteter och 

evenemang gratis, till exempel har de ibland författarbesök. Det är unikt, menar hon, att 

alla evenemang på ett folkbibliotek är kostnadsfria och de har haft det så i många år. Hur 

detta ska se ut i framtiden är dock osäkert, säger hon, det kanske kommer bli aktuellt att 

ta ut en avgift för evenemang.  

 

Både Hedvig och Elisabet pratar om verksamhet för barn och hur det är viktigt att tidigt 

komma i kontakt med barnfamiljer och visa på vad som erbjuds på biblioteket, detta görs 

genom kontakt med förskola och BVC (Barnavårdscentralen). Elisabet säger “Så det är 

väl en typ av förmedling - att liksom visa samhället att man finns.” 

 

Hedvig tycker att alla barn ska ha lika förutsättningar men att det inte är så eftersom alla 

har olika bakgrund, men att biblioteket kan ha en funktion där. Hennes bibliotek erbjuder 

några aktiviteter för barn som berättarverksamhet, sagostund och filmvisning. Hon säger 

dock att det de främst erbjuder är en plats — barnavdelningen, där det finns spel och 

kuddar så att barnfamiljer kan vistas där en stund. 

 

Under intervjuerna kom det också fram två olika inriktningar kring syfte. De flesta anser 

att aktiviteter ska ha någon slags koppling till litteratur eller berättande. Hanna säger att 
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de på hennes bibliotek för det mesta har en litteraturkoppling till de evenemang de 

erbjuder. Hon ger ett exempel på ett påsklovspyssel hon har varit med och anordnat som 

anspelar på litteraturen och berättelsen. Hedvig menar att de försöker koppla alla sina 

aktiviteter till litteratur på något sätt men att det kanske inte alltid blir så. Som vi nämnt 

tidigare försöker de även på Elin och Toves bibliotek knyta an sin verksamhet till 

litteraturen. En intervjuperson, Elisabet, menade dock att syftet inte alls behöver ha någon 

litteraturkoppling utan det kan vara bildande eller bara för att roa.  

 

Hedvig säger också att ett syfte med kulturaktiviteter är att locka nytt folk, att det när de 

har aktiviteter som författarbesök eller föreläsningar ofta dyker upp människor som på så 

sätt också får upp ögonen för folkbibliotekets övriga verksamhet och utbud. Hon vill att 

människor ska se vad folkbiblioteket har att erbjuda och vad skattepengarna används till. 

Som vi skrev tidigare är Hedvig och Elisabet noga med kontakten till BVC och förskolor 

för att visa för barn och barnfamiljer vad de har att erbjuda på biblioteket. Hanna tycker 

också att det är viktigt att bokhyllorna är städade och ser prydliga ut, så att användarna 

upplever att det ser inbjudande ut på biblioteket. 

 

 

5.4 Användares behov 

Intervjupersonen Helen säger när vi talar om användarbehov att det finns “ … ett stort 

behov som man kanske inte alltid vet om.”. Hon säger även att de på hennes bibliotek är 

unika som bara erbjuder gratis aktiviteter och det är också kravlös plats dit en kan komma 

och ta del av kultur utan att behöva prestera. Hon ger exempel på två tillfällen då hennes 

bibliotek anordnat aktiviteter som dragit till sig många besökare och menar att det kan 

vara olika, att det vid andra aktiviteter kommer betydligt färre besökare. Att hennes 

bibliotek ligger relativt nära ett större huvudbibliotek som har ett bredare utbud av 

aktiviteter tar Helen också upp vid denna fråga. 

 

Elisabet upplever inte att användarna uttrycker mycket behov, och att när de gör det är 

det oftast någon nyutkommen bok som efterfrågas. Hon märker dock att besökare blir 

glada av och är positiva till föreläsningar som anordnas ibland. Elisabet tycker också att 

folkbiblioteket har en mycket viktig roll i samhället gentemot nyanlända och flyktingar, 

och menar att det är viktigt att tillhandahålla litteratur och tidningar på olika språk och 

lättläst svenska. Tidigare har hon också anordnat ett välbesökt språkcafé. Detta tappade 

dock deltagare efter en tid och upphörde sedan. Hon tror att detta beror på att behoven i 

samhället förändras då människor till exempel flyttar och får andra sysselsättningar. Nu 

har hon istället ett kombinerat språk- och stickcafé. Elin pratar om hur olika gruppers 

behov skiljer sig; att många äldre kvinnor vill låna ljudböcker medan nyanlända kanske 

har ett behov av att lära sig svenska.  

 

Tove menar att kultur kan skapa mening med livet och få människor att må bra och att 

biblioteket där har en viktig roll att fylla. Även Hedvig tror att människor “värdesätter det 

som gör det värt att leva.” och att många också uppskattar att det händer något i ens närhet, 

att det finns aktiviteter på gångavstånd. 
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5.5 Folkbibliotekariens kompetenser, kunskaper och intressen 

Hanna upplever inte att hon saknar kompetens på något område i arbetet, utan menar att 

man lär sig det mesta efter hand genom erfarenhet. Det händer mycket med tekniken, 

medier och böcker vilket kräver att man hela tiden håller sig uppdaterad, säger Hanna. 

Hon pratar inte mycket om sina egna kompetenser, men menar att det ofta är bra att 

kombinera sin bibliotekarieutbildning med marknadsföring, IT och teknik. Även 

språkkunskaper är bra att ha i yrket. Hanna berättar att det i hennes arbete som barn- och 

ungdomsbibliotekarie är bra att ha pedagogiska kunskaper. Hon håller till exempel i olika 

träffar där hon berättar om biblioteket för grupper, exempelvis föräldragrupper som 

kommer från BVC. Pedagogik var inget som ingick i Hannas utbildning, men det 

utåtriktade arbetet är en stor del av bibliotekarieyrket idag, anser hon.  

 

Elin, Tove och Hedvig uttrycker sig mycket likt Hanna då de tycker att de mesta 

kompetenser de använder i jobbet har utvecklats efterhand, att de i arbetet lär sig det de 

behöver kunna och ger exempel på projektledning, arrangering av föreläsningar och 

litteraturkunskap. Hedvig tar också upp att hon under sin tid som bibliotekarie fått övning 

i att bemöta människor. Elin säger sig inte ha fått några kompetenser som är användbara 

i sitt kulturförmedlande arbete genom utbildningen utan säger istället att mycket av 

hennes arbete med kulturförmedling är beroende av ett eget intresse i till exempel 

litteratur och film.  

 

Elisabet tycker att litteraturförmedling är en stor del av hennes roll i kulturförmedlingen 

och att omvärldsbevakning och att hålla sig uppdaterad på litteraturen är viktigt att kunna. 

Även Hanna menar att det är viktigt med omvärldsbevakning för att kunna se vilka behov 

som finns hos biblioteksanvändarna, för att sedan kunna utforma bra program och köpa 

in medier som folk vill ha.  

 

Litteraturkännedom och ett intresse för böcker och författare framhäver Helen som 

viktiga kunskaper för henne i arbetet. Hon tillägger att det är “En kompetens som jag kan 

tycka är lite underskattad ibland men som ändå är rätt central.”. Även Tove tycker att 

litteraturkunskap är viktigt och att hon genom att läsa böcker får ett “större register att ta 

av” när hon förmedlar litteratur i sitt arbete. Att kunna presentera böcker på ett bra sätt är 

viktigt och hon berättar att det till viss del ingick i hennes utbildning att lära sig hur bra 

muntliga presentationer av böcker kan göras. Att veta hur en bokpresentation kan göras 

på ett bra sätt, att kunna berätta och göra den lockande, menar även Maria är en viktig 

kunskap. Hon säger också att sådana presentationer kräver modet att stå inför en publik 

och att kunna hålla tiden så att det inte blir för långt. 

 

Både Maria och Signe upplever att det också behövs organisatoriska kunskaper i det 

kulturförmedlande arbetet. Maria säger att det är viktigt att kunna anordna program på ett 

sätt med lagom avstånd mellan olika programpunkter så att inga krockar sker och allt kan 

flyta på bra. En del i detta är också att se till att evenemangen riktar sig till olika grupper 

och att det blir en bra spridning, menar Maria. Att vara tekniskt kompetent pratar de båda 

två även om som något viktigt och tycker att det hänger ihop med det organisatoriska och 

ger som exempel att de ska kunna koppla ihop datorn med projektorn och kunna se till så 

att alla hör ordentligt. 

 

Signe lyfter också fram kreativitet som en användbar egenskap. Att kunna tänka fritt och 
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kunna komma på nya idéer tror hon också kan vara något som är lättare att få möjlighet 

till som anställd på en filial. 

 

Elin, Hedvig och Tove berättar att de under sin tid i yrket lärt sig saker som att arrangera 

föreläsningar och program och om projektledning. Tove har också ett eget intresse för 

skrivande vilket hon haft användning för när hon varit med och arrangerat skrivardagar 

för barn. 

 

 

5.6 Utmaningar för folkbibliotekarierna 

I det tidigare avsnittet tog vi upp att Helen i intervjun säger att hon anser att kunna 

presentera böcker är en viktig kunskap i arbetet, men hon berättar också att hon skulle 

vilja vara ännu bättre på detta. En utmaning i yrket, som också har att göra med att prata 

om böcker, tycker Helen är att inte vara tillräckligt påläst. Hon upplever att hon inte har 

tillräckligt med tid för att läsa, att sätta sig in i böcker på djupet. Det blir ofta att hon läser 

bokrecensioner när det ska köpas in nya böcker, “ … man hör talas om väldigt mycket 

böcker men man kanske inte har läst alla.”, säger hon. Om detta tillägger Helen också att 

“Om det skulle vara på djupet på riktigt kanske man skulle läsa mer och kanske ges 

möjlighet att faktiskt förmedla böcker på ett annat sätt.”. 

 

Som vi också skrev i förra avsnittet skulle Elisabet vilja ha mer tid i arbetet till att 

diskutera rollen. Hon vill också ha mer lästid och tid att hålla sig uppdaterad på "flödet", 

som hon kallar det — läsa recensioner och se vad som publiceras och händer i världen i 

övrigt. 

 

Maria och Signe upplever även de att det finns något för få tillfällen att läsa vid och att 

det blir svårt att läsa inför bokprat och liknande inom arbetstiden om de samtidigt ska 

kunna hålla biblioteket öppet så mycket som möjligt. De menar att detta är en del i att 

arbeta på en filial, det kommer utmaningar såväl som möjligheter med att vara få i 

personalen. De löser ofta bristen på lästid i arbetet med att de använder böcker läser på 

fritiden och som de tyckt om till bokpresentationerna. Maria tillägger att “ ... jag tycker 

det skulle vara jättesvårt att jobba som bibliotekarie om jag inte läste på min fritid.”. 

 

På frågan om vad hon tänker om framtiden och bibliotekets kulturverksamhet svarar 

Helen att det i grund och botten är en politisk fråga. Det handlar om hur mycket pengar 

biblioteket får och “var man vill styra folkbiblioteket”, menar hon. Hedvig som arbetar 

på samma bibliotek menar också att det är ekonomin som styr mycket och att 

verksamheten begränsas av brist på tid, personal och pengar. 

 

Elisabet som arbetar på en liten filial pratar om att de på huvudbiblioteket har mer resurser 

och därför kan anordna mer aktiviteter. Hon menar dock att det på ett större ställe också 

finns ett större besöksunderlag och att det kanske inte är så meningsfullt att anordna 

mycket aktiviteter på en ort med litet besöksunderlag. 

 

Maria och Signe säger att det är bra om evenemang kostar så lite som möjligt eftersom 

deras budget på filialen inte är så stor. Efter föreläsningen om fiske, vilken tidigare tagits 

upp, gav de föreläsaren en cykelpump och en chokladask som tack. “Vi har inte så mycket 

att erbjuda alltid, nej.”, menar Maria som ser detta som en nackdel med 
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kulturverksamheten. När de ska utforma ett program får de ställa sig frågan om hur de 

kan göra det bra, med evenemang på biblioteket, utan att det kostar så mycket pengar. 

 

Elin upplever att det är en utmaning att ta sig an nya aktiviteter men menar samtidigt att 

hon får acceptera att det går som det går och göra det bättre varje gång. 

 

Helen säger att de på hennes bibliotek i samband med evenemang kämpar mycket med 

att marknadsföra och få ut programmen. Att deras bibliotek ligger ganska nära ett större 

bibliotek, med ett större utbud av kulturevenemang, ser Helen också som en möjlig 

förklaring till att det inte alltid kommer så många besökare till deras program. 

 

 

6 Analys 
I detta avsnitt kommer vi med hjälp av begreppen vi hämtat från Kann-Christensen och 

Pors (2004) analysera resultatet av intervjuerna. Cross-pressure skapas av användare, 

politiker och bibliotekspersonal och avgör om folkbiblioteket har politisk legitimitet. 

Politisk legitimitet avgör om folkbiblioteket kan fortsätta sin verksamhet eller måste 

anpassa sig efter gruppernas uppfattningar av vad folkbiblioteket ska vara.  Det är främst 

folkbibliotekariernas egen syn på kulturförmedlingen vi i denna uppsats fokuserar på, 

men i intervjuresultatet framkommer det även hur intervjupersonerna uppfattar att 

användare och politiker ser på och vad de förväntar sig av folkbiblioteket. Vi strukturerar 

detta analyskapitel med hjälp av de tre grupper som enligt teorin om cross-pressure 

påverkar folkbiblioteket och dess politiska legitimitet. 

 

En viktig distinktion som bör göras är den potentiella skillnaden mellan användares reella 

behov och behov som folkbibliotekarierna uppfattar finns hos dem. Det vi behandlar i 

undersökningen är det senare, alltså hur folkbibliotekarier uppfattar behoven hos 

användare. Vi tittar även på hur folkbibliotekarierna tror att politikers åsikter och 

uppfattningar om biblioteket ser ut. För att ta reda på andra gruppers egentliga behov och 

åsikter hade vi behövt intervjua dem istället, men här vill vi alltså försöka analysera 

utifrån hur folkbibliotekarierna förhåller sig till användare och politiker. 

 

 

6.1 Personal 

I resultatet framkommer det att folkbibliotekariers kulturförmedling kan ta sig uttryck i 

olika slags aktiviteter och arbetsuppgifter. De flesta folkbibliotekarierna vi intervjuat 

menar att allt de gör på biblioteket kan ses som kulturförmedling. Men när de sedan räknar 

upp specifika arbetsuppgifter som de klassar som kulturförmedlande tar de främst upp 

aktiviteter som har en direkt litteraturkoppling eller är bildande och på något vis handlar 

om en direkt kontakt med biblioteksanvändarna.  

 

Folkbibliotekarierna ser alltså kulturförmedling som en stor del av sitt arbete och 

relationen till användarna. Syftet med detta arbete är demokrati och delaktighet, vilket de 

verkar tycka är mycket viktigt. Några nämner att de strävar efter att leva upp till 

bibliotekslagen. De pratar om bibliotekets roll som en demokratisk plats som är öppen 

för alla utan något krav på motprestation. Enligt teorin om cross-pressure påverkas 

folkbiblioteket delvis av personalens uppfattningar av vad biblioteket ska vara och vad 
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det ska göra. För att folkbiblioteket ska bli legitimt utifrån folkbibliotekariernas 

perspektiv behöver de uppfylla förväntningarna de har på institutionen.  

 

Uppfattningen om vad folkbiblioteket ska vara och vad det ska göra gällande 

kulturförmedling varierar hos de olika intervjupersonerna. Utifrån intervjuerna ser vi 

exempelvis att vissa folkbibliotekarier är striktare än andra med att det ska finnas en 

litteraturkoppling till olika aktiviteter, men att samtliga ändå har liknande åsikter. En 

intervjuperson har tagit upp att de har en pågående diskussion kring hur verksamheten 

ska se ut. Denna diskussion handlar om personalens uppfattningar och om verksamheten 

är legitim utifrån dessa. 

 

Personalens syn på sig själva som kulturförmedlare och folkbiblioteket som en kulturell 

plats ser ut att ha stor påverkan på verksamheten och att det faktiskt blir en sådan plats. 

Detta eftersom det är bibliotekarierna som utformar programmen efter vad de tycker är 

viktigt. Ofta utgår de också från vad de har kunskap om eller är intresserade av, vilket har 

framkommit i flera av intervjuerna. Att bibliotekarierna också är måna om att biblioteket 

ska vara en demokratisk och tillgänglig plats speglar sig i det utbud de har. Deras 

förväntningar och uppfattningar påverkas dock även av politiska beslut, lagar och vad de 

tror att allmänheten vill ha.  

 

Gemensamt för de olika kompetenser som beskrivs som användbara i arbetet med 

kulturförmedling är att flera av folkbibliotekarierna anser sig ha lärt sig det mesta genom 

att arbeta med det. Att de har varit med och arrangerat olika aktiviteter har lett till att de 

efter hand blivit bättre och fått nya kompetenser. Några intervjupersoner säger sig också 

ha intressen utanför arbetet som bibliotekarie, som litteratur eller skrivande, som de har 

användning för även i arbetet med kulturförmedling. En intervjuperson menar att 

verksamheten delvis styrs av personalens intressen. Intervjupersonerna upplever inte att 

de får sin legitimitet som kulturförmedlare främst från sin utbildning utan från intresse 

och arbetserfarenhet. Intervjupersonerna verkar vara öppna för att prova nya saker och att 

flera har inställningen att de då helt enkelt får göra så gott de kan.  

 

Flera av intervjupersonerna frågar sig om folkbiblioteket verkligen ska göra allt, även 

sådant som saknar litteraturkoppling, och tycker att folkbibliotek ibland kan ta på sig för 

mycket. Detta antyder att de i dessa fall känner att verksamheten inte är legitim. 

 

 

6.2 Användare 

Under intervjuerna har det framkommit tankar hos folkbibliotekarierna om hur de 

uppfattar användares behov och förväntningar på folkbiblioteket. Detta är en av de 

grupper som enligt tanken om cross-pressure är med och påverkar biblioteket. 

Inköpsförslag är ett exempel på hur användarna kan komma till tals. De intervjuade 

folkbibliotekarierna säger att användarna oftast inte uttrycker vad de behöver men att 

folkbibliotekarierna utformar verksamheten efter de behov de tror finns hos olika grupper. 

Två intervjupersoner uttrycker också att de försöker göra biblioteket till en välkomnande 

plats med välstädade bokhyllor och en barnavdelning där familjer kan trivas och vistas en 

längre stund. 

 

I intervjuerna framkommer även att vissa användare inte verkar vara medvetna om vad 
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folkbiblioteket gör och vad det kan erbjuda. De förstår inte heller alltid att det finns ett 

syfte med att folkbiblioteket har olika kulturevenemang som hänger ihop med dess 

uppdrag och kan därför bli positivt förvånade när de besöker folkbiblioteket och ser vad 

som finns. Ibland förväntar sig användare sig saker av folkbiblioteket som 

bibliotekarierna inte kan eller får hjälpa dem med. Användare utgör som sagt en del i det 

cross-pressure Kann-Christensen och Pors (2004) talar om och är därför en grupp 

folkbiblioteket måste lyssna till för att få besökare och därmed legitimitet. Vi kan dock 

utläsa från intervjuresultatet att eftersom användare inte uttrycker specifika behov av 

kulturverksamhet hos folkbiblioteket särskilt tydligt, får bibliotekarierna till stor del styra 

själva över utbudet och försöka förutsäga vad användare kan tänkas behöva och vilja ha.  

 

Marknadsföring och att nå ut till allmänheten tas upp i intervjuerna som något 

folkbiblioteken kontinuerligt arbetar med. Detta arbete sker bland annat genom samarbete 

med förskolor och BVC just för att människor ska bli medvetna om bibliotekets 

verksamhet. Detta kan ses som ett sätt att legitimera verksamheten utifrån allmänheten. 

Att anordna kulturaktiviteter som användare kan uppskatta kan också ge legitimitet och 

på så sätt visa vad skattebetalarnas pengar går till. 

 

Bibliotekets roll i integrationen är viktig enligt en intervjuperson som tar upp språkcaféer 

och litteratur på olika språk som exempel på hur de arbetar med detta. Även läsfrämjande 

upplevs som viktigt då läskunnigheten sjunker i landet. Biblioteket bör enligt 

intervjupersonerna alltså anpassa sig efter de behov som just nu finns i samhället. Dessa 

behov uttrycks dock sällan direkt av användare, vilket vi tidigare tagit upp, utan kan 

bygga på personalens bild av samhället och vad som står uttryckt i bibliotekslagen 

angående prioriterade grupper som exempelvis personer med ett modersmål som inte är 

svenska (Bibliotekslag, SFS 2013:801, 5 §).  

 

Det är svårt att tyda utifrån intervjuresultatet om folkbibliotekets verksamhet är legitim 

enligt användare. Enligt intervjupersonerna uttrycker användare sig positivt till olika 

aktiviteter som anordnas på folkbiblioteket, vilket i viss mån bekräftar och legitimerar 

verksamheten.  

 

 

6.3 Politiker 

De intervjuade folkbibliotekarierna pratar främst om sin egen syn på verksamheten, en 

del om användares behov och minst om politik. 

 

Kann-Christensen och Pors (2004) skriver att ett folkbiblioteks legitimitet är nära kopplat 

till dess finansiering. Politikers syn på folkbiblioteket påverkar vilka beslut de tar kring 

lagar, biblioteksplaner och dess budget. Dessa beslut och hur mycket pengar som avsätts 

till verksamheten bestämmer till viss del hur den ska utformas. (Kann-Christensen & 

Pors, 2004, s. 330) De intervjupersoner som arbetar på mindre orter tar i högre grad upp 

ekonomi och politik när de tillfrågas om vilka utmaningar de upplever finns i deras arbete 

med kulturförmedling. En intervjuperson som säger att de är begränsade av ekonomi 

säger också att politiker och allmänhet inte vet så mycket om biblioteket. En av 

folkbibliotekarierna som arbetar på en större ort, på ett större huvudbibliotek, nämner i 

intervjun ingenting om begränsningar kopplat till ekonomi.  
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Från intervjupersonerna framkommer det även att det är viktigt att leva upp till 

bibliotekslagen, verka för demokrati och tillgänglighet och vända sig till prioriterade 

grupper. De menar att folkbiblioteken bidrar till ett bättre samhälle, vilket är något 

folkbibliotekarierna kan tänkas vara extra måna om att framhäva för att de ska ses som 

en politiskt legitim institution. 

 

 

6.4 Cross-pressure 

Personalens, användarnas och politikernas uppfattningar och förväntningar samverkar 

och skapar cross-pressure mot folkbiblioteket, och styr vad som ger det sin legitimitet. 

Kann-Christensen och Pors (2004) skriver att om verksamheten inte uppfattas som 

legitim hos de olika grupperna kan det leda till minskat besöksantal, minskad budget och 

att personalen lämnar. (Kann-Christensen & Pors, 2004, s. 330) 

 

Kann-Christensen och Pors (2004, s. 335) menar att det ibland skiljer sig vad som ger 

politisk legitimitet från användarnas perspektiv och vad som är legitimt ur politikernas 

synvinkel. Folkbiblioteken kan alltså möta svårigheter när de pressas av de olika 

grupperna, exempelvis när den politiska legitimiteten och det användare anser ge 

biblioteket legitimitet inte överensstämmer. Som vi skrivit tidigare är användare inte alltid 

helt medvetna om vad som ingår i folkbibliotekets utbud och inte heller anledningen till 

varför det gör det och att de ibland förväntar sig sådant som folkbiblioteket inte kan bidra 

med. Som en intervjuperson tagit upp anordnar de aktiviteter på hennes folkbibliotek som 

användare ansett borde vara i någon av kommunens större lokaler. Enligt 

folkbibliotekarien ingår det i folkbibliotekets uppdrag att anordna aktiviteten i fråga och 

att den också därför ska vara i deras lokaler.  

 

Folkbibliotekarierna vi intervjuat ser folkbiblioteket som en legitim institution. De 

uttrycker att de har en genomtänkt verksamhet och motiverar sitt kulturutbud med 

bibliotekslagen, demokrati, folkbildning, läsfrämjande och liknande syften som är 

positivt för samhället. Här ser vi att de förhåller sig både till politik och användares behov. 

De har också en kontinuerlig diskussion kring folkbibliotekets syfte och vad som ryms 

inom dess uppdrag. 

 

 

7 Diskussion och slutsatser 
I diskussionskapitlet diskuterar vi hur folkbibliotekarier ser på sitt kulturförmedlande 

arbete utifrån analysresultatet och den tidigare forskningen. Sedan presenterar vi svaren 

på uppsatsens frågeställningar. Slutligen följer en kortfattad diskussion av den teori och 

metod som använts.  
 

Sandlian-Smith (2016) talar om folkbiblioteket som en plats för glädje, kreativitet och ett 

ostrukturerat lärande. Med kultur och litteratur som redskap kan folkbiblioteket bidra till 

ett glädjefyllt lärande för människor. Att främja läsning har alltid varit en del av 

folkbibliotekets identitet, menar Sandlian-Smith, såväl som att uppmuntra till 

utforskandet av nya intressen och att lära för livet. (Sandlian-Smith, 2016, s. 312-313) 

Det livslånga lärandet är också något en intervjuperson lyft fram som ett mål 

folkbiblioteket har, då särskilt kopplat till kultur. Intervjupersonen menar att kultur kan 
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vara bildande samtidigt som det kan bidra till glädje och välmående. En annan 

folkbibliotekarie menar att människan är fattig utan kultur och frågar sig vad vi vore utan 

den. Vi tänker oss att det är just detta som driver många folkbibliotekarier och bidrar till 

en känsla av att det de gör är värdefullt och legitimt — tanken om att kultur i olika 

situationer har en positiv inverkan på människor. Men bibliotekariernas syn på sin 

verksamhet utgör bara en del av den politiska legitimitet som krävs för att folkbiblioteket 

ska få existera. Detta kan vi också se att de folkbibliotekarier vi har intervjuat känner av 

pressen från, till exempel då känslan av att vara begränsad på grund av en för snäv budget 

infinner sig. Eller när lästid och förberedelse inför bokpresentationer blir för kort.  

 

Folkbibliotekariernas uppfattning av sig själva som kulturförmedlare på en 

kulturinstitution är något som inte alltid delas av allmänheten och politiker. 

Beslutsfattares uppfattningar om folkbiblioteket påverkar beslut om bland annat budgeten 

(Kann-Christensen & Pors, 2004, s. 330). Bibliotekets verksamhet påverkas i sin tur av 

dess ekonomi, vilket är något de intervjupersoner som upplever att de saknar resurser 

säger. Vakkari et al. (2014, s. 942) menar, utifrån sin undersökning om människors 

upplevda nytta av folkbiblioteket, att det kan vara så att större resurser leder till högre 

kvalitet på folkbibliotekets tjänster och därför också att befolkningen har mer nytta av 

det. Michnik (2014, s. 426) skriver att brist på resurser gör att det blir svårt för 

folkbiblioteken att uppfylla de förväntningar allmänheten och politiker har. Vi förstår det 

som att en liten budget kan leda till att verksamheten upplevs som mindre legitim av 

politikerna, vilket i sin tur kan leda till en ännu mindre budget och så vidare. Detta kan 

också göra att allmänheten ser folkbiblioteket som mindre legitimt då det inte längre har 

ekonomin som krävs för att upprätthålla samma standard på verksamheten som tidigare. 

Därför tror vi att politiker behöver uppmärksammas på vad folkbiblioteket kan bidra med 

i samhället förutsatt att det ges tillräckliga resurser. En intervjuperson säger att hon 

upplever att biblioteket och bibliotekarierna ofta glöms bort. 

 

En folkbibliotekarie vi intervjuat tar upp att filialen hon arbetar på har lite resurser men 

även ett litet besöksunderlag och att det därför inte är lönt att ha särskilt många aktiviteter. 

Vi tänker dock att det inte är säkert egentligen vad som ger vad. Även ett folkbibliotek 

på en mindre ort skulle möjligen kunna locka till sig fler besökare om det gavs större 

resurser och på så sätt kunna satsa på ett större kulturutbud och synas mer i samhället. Ett 

dilemma vi kan se här är att ett litet besöksunderlag på ett folkbibliotek gör att politiker 

inte uppfattar att det är legitimt att satsa större resurser. 

 

Användarna verkar inte uttrycka sina behov vad gäller kulturverksamheten på biblioteken 

på ett särskilt tydligt sätt, enligt en folkbibliotekarie. De uttrycker dock ibland 

uppskattning över att det finns aktiviteter. Ofta verkar folkbibliotekarierna utforma 

bibliotekets verksamhet efter vad de uppfattar att det finns behov av. De lyssnar på de 

önskemål de får av användare men är till stor del fria att göra som de tror blir bäst, ofta 

inspirerade av hur andra bibliotek gör. I detta arbete förstår vi det som att de också utgår 

från bibliotekslagen, kommunala beslut och förändringar i samhället. Här ser vi 

användare, politiker och personal som tillsammans skapar cross-pressure och på olika sätt 

legitimerar verksamheten. Michnik (2014, s. 426) talar om att det finns en spänning 

mellan samhället och lokala beslutsfattares förväntningar på folkbibliotekets utbud. 

Spänningen går att se som ett hot mot folkbibliotekets legitimitet och kan bero exempelvis 

på att samhällsinvånare förväntar sig sådant som inte ingår i folkbibliotekets uppdrag.  
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Samtidigt som det kan vara problematiskt att folkbiblioteket pressas från olika håll, 

upplever vi att det är nödvändigt då verksamheten inte kan styras enbart av användares 

önskemål. Bibliotekslagen (SFS 2013:801, 4 §, 5 §) sätter fokus på prioriterade grupper i 

samhället, men om majoriteten skulle bestämma anser vi att det skulle finnas en risk att 

dessa grupper hamnar i skymundan. Om folkbiblioteket istället skulle styras helt enligt 

personalens intressen skulle det också kunna uppstå svårigheter. Utbildade 

folkbibliotekarier har unika kompetenser och kunskaper om folkbibliotekets verksamhet. 

Men om verksamheten inte skulle behöva legitimeras utifrån även användare och 

politikers uppfattningar skulle den kunna skilja åt sig markant beroende på personalens 

intressen. Detta menar vi också skulle kunna innebära att de prioriterade grupper som 

bibliotekslagen tar upp riskerar att inte få det utrymme de har rätt till enligt denna. 

 

Nu ser det ändå ut på detta vis att folkbiblioteket behöver uppfattas som legitimt för att 

kunna fortsätta med sin verksamhet. Vakkari et al. (2014, s. 928) menar också att kraven 

på folkbiblioteken om att visa att de bidrar till samhället ökar i takt med att de får mer 

konkurrens från exempelvis Internet. Som vi skriver i analyskapitlet kan ett syfte med 

vissa av folkbibliotekets kulturaktiviteter vara att marknadsföra sig och visa allmänheten 

och användare vad folkbiblioteket är. Detta för att legitimera institutionen och dess 

användande av skattemedel utifrån allmänhetens perspektiv. Folkbibliotekets 

marknadsföring kan också ha ett demokratiskt syfte i att det ska nå ut till människor som 

kan ha nytta av dess tjänster. 

 

I bibliotekslagen (SFS 2013:801, 5 §) är en prioriterad grupp personer som inte har 

svenska som modersmål. Folkbibliotekarierna riktar sig till dessa genom att ha aktiviteter 

som språkcafé och att ha ett medieutbud på olika språk och lätt svenska. Audunson et al. 

(2011) menar att folkbiblioteket som mötesplats kan bidra till integration, språkinlärning 

och möten över kulturgränser. I deras intervjustudie framkommer det att de kvinnliga 

immigranter som intervjuas upplever folkbiblioteket som ett stöd i sin språkinlärning. 

(Audunson et al., 2011, s. 226-227) Flera folkbibliotekarier i vår egen intervjustudie 

kallar språkcafé för en form av kulturförmedling och bedriver en sådan verksamhet på 

sitt bibliotek. Det finns enligt Aabø et al. (2010, s. 16) ett behov i samhället av 

mötesplatser för social inkludering, detta då samhället allt mer präglas av mångkultur och 

digitalisering. Som vi ser det är språkcafé en aktivitet där människor möts och som kan 

bidra till denna sociala inkludering. Vad gäller folkbibliotekets funktion som mötesplats 

ställer sig flera av bibliotekarierna i våra intervjuer positiva till detta och att det i 

framtiden ska bli mer av en mötesplats, till exempel genom kulturevenemang. I 

intervjuerna framkommer det hur folkbibliotekarier anser att verksamheten ska vara 

anpassad efter de behov som finns i samhället och att ett sådant behov är just integration. 

En intervjuperson tar upp att läskunnigheten i landet sjunker och att det därför även finns 

ett behov av läsfrämjande verksamhet. Detta ser vi som aktuella behov i samhället som 

folkbibliotekarierna möter. 

 

Vad är det då för kompetenser och egenskaper den kulturförmedlande verksamheten 

kräver av folkbibliotekarierna? Det som framkommer i intervjuresultatet är att det främst 

är litteraturkunskap som behövs. Även att ha kunskaper om projektledning och 

organisering lyfts fram som viktigt. Flera intervjupersoner säger sig ha lärt sig och blivit 

bättre på många saker medan de arbetat, att de fått erfarenhet av att hålla i olika slags 
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aktiviteter och gjort det bättre efter hand. Williams och Folkman (2017, s. 23) skriver att 

om bibliotek ska vara skapande och kreativa platser kan det behövas personal som vill 

lära sig nya saker och har tekniska kunskaper. En intervjuperson tar också upp kreativitet 

som en användbar egenskap, vilket relaterar till Sandlian-Smith (2016) som skriver om 

folkbiblioteket som en plats för kreativitet, vilket vi tidigare pratat om. Med 

samhällsutvecklingen har biblioteket börjat rikta mer fokus mot aktiviteter som inte bara 

har med läsfrämjande att göra, menar Sandlian-Smith (2016, s. 311). Folkbibliotekets 

förändrade uppgifter som kommer med utvecklingen av till exempel teknologi och synen 

på lärande kräver att bibliotekarierna också har lämpliga kompetenser för detta. Våra 

intervjupersoner betonar vikten av att hålla sig uppdaterad vad gäller exempelvis teknik. 

Vi ser det som att den viktigaste egenskapen hos folkbibliotekarierna kan vara viljan att 

lära sig och prova på nya saker. Som vi skriver i analyskapitlet förstår vi det som att 

folkbibliotekarierna vi intervjuat ser sig som kompetenta kulturförmedlare tack vare sin 

arbetserfarenhet och egna intressen av till exempel litteratur. Att folkbibliotekets personal 

har de kunskaper som krävs för att förmedla kultur tror vi hänger ihop med att arbetet kan 

ses som legitimt, både av användare, politiker och folkbibliotekarierna själva. 

 

 

7.1 Slutsatser 

I denna del återkopplar vi till och svarar på uppsatsens frågeställningar. 

 

Hur arbetar folkbibliotekarier med kulturförmedling? 

Arbetet med kulturförmedling sker på liknande sätt på olika folkbibliotek enligt de 

bibliotekarier vi intervjuat. De berättar om författarbesök, sagostunder, 

bokpresentationer, barnteater och språkcafé, för att nämna några aktiviteter. De riktar sig 

till olika grupper som till exempel barn och unga, personer med annat modersmål än 

svenska och äldre människor.  

 

Vad anser folkbibliotekarier är syftet med olika sorters kulturevenemang på 

folkbibliotek? Vilka kompetenser uppfattar folkbibliotekarier behövs i arbetet med 

kulturförmedling? 

Utvecklingen de senaste åren har gått mot att folkbiblioteket anordnar fler 

kulturaktiviteter vilket vi ser skapar en mötesplats för människor. Att utveckla utbudet i 

takt med samhällsutvecklingen stärker legitimiteten för verksamheten. 

Folkbibliotekarierna menar att syftet med kulturevenemangen exempelvis kan vara 

demokrati, litteraturförmedling, folkbildning eller att det ska vara berikande på olika sätt. 

Folkbibliotekarierna tycker att det de gör är värdefullt och legitimt då de i sitt arbete bidrar 

till detta. Verksamhetens utveckling kan ställa krav på nya kunskaper och kompetenser. 

Folkbibliotekarierna säger i intervjuerna att de fått de flesta av sina kompetenser medan 

de arbetat och att de lär sig efter hand när de provar nya saker.  

 

Vilka utmaningar kopplade till kulturförmedling möter folkbibliotekarier i yrket? 

Några intervjupersoner tar upp att de begränsas av resursbrist. Vi tar med stöd i tidigare 

forskning upp i vår diskussion att detta kan göra att folkbiblioteken får svårt att leva upp 

till allmänhetens och politikers förväntningar och ses som legitima av dem. En slutsats vi 

drar är att vi tror att politiker inte alltid är medvetna om vad folkbiblioteken kan bidra 

med i samhället och att det kan påverka verksamhetens ekonomi negativt. Det blir alltså 

en ond cirkel. När folkbibliotekarierna utformar kulturverksamheten förstår vi det som 
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att de utgår från bibliotekslagen och politiska beslut de måste följa, vad användare önskar 

och vad de själva ser för behov i samhället. Detta cross-pressure styr alltså folkbiblioteket 

genom att det behöver ha legitimitet från användare, politiker och personal för att kunna 

fortsätta existera. Vi tror att det är bra att dessa grupper samverkar då det kan skapa en 

balans där inte en enskild grupps uppfattning om vad folkbiblioteket ska vara kan ta över. 

Detta tror vi också kan förhindra att det blir för stora skillnader mellan folkbiblioteks 

verksamheter. 

 

 

7.2 Teoridiskussion 

Vi använde oss av begrepp hämtade från Kann-Christensen och Pors (2004) kopplade till 

folkbibliotekets legitimitet. Detta gav vår undersökning ett starkt fokus på just legitimitet, 

vilket är något vi anser passar problemformuleringen som handlar om att det finns en 

diskussion om vad folkbiblioteket ska göra. 

 

En nackdel vi kan se med denna teori är att det utifrån vårt resultat är svårt att diskutera 

hur politiker och användare uppfattar folkbiblioteket. Med hjälp av teorin tycker vi dock 

att vi har kunnat diskutera hur folkbibliotekarierna relaterar till dessa två grupper, vilket 

är en del av syftet med vår undersökning. 

 

 

7.3 Metoddiskussion 

Med intervjuer som metod tycker vi oss ha fått en bild av hur folkbibliotekarierna ser på 

sitt kulturförmedlande arbete. Genom att ställa öppna frågor och låta intervjupersonerna 

berätta fritt utifrån dem tror vi att de tagit upp det de upplever är mest centralt. Även om 

det är svårt att veta om resultatet kunde ha sett annorlunda ut om vårt tillvägagångssätt 

varit ett annat. Hade vi haft mer tid skulle vi eventuellt ha lagt ner mer arbete på 

förberedelsen av den första intervjun. Detta genom att arbeta mer med intervjuguiden.  

 

 

7.4 Framtida forskning 

Vad vi kan se är samhället och därför också folkbiblioteket i ständig förändring. Av 

denna anledning behövs kontinuerlig forskning kring vad dess uppgift är och vad som 

ger det sin legitimitet. Möjligen är en mer djupgående studie av hur folkbibliotekarier 

ser på sin egen roll relevant, men även av hur grupperna användare och politiker 

uppfattar folkbiblioteket. 
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Sammanfattning 
I denna uppsats undersöker vi folkbibliotekariers syn på sitt kulturförmedlande arbete. 

Bakgrunden till detta är att vi har en förföreställning om att samhällets förändringar 

påverkar folkbiblioteken och därmed folkbibliotekariers arbetsuppgifter. Även 

användares behov förändras med tiden. Bibliotekslagen är inte tydlig med hur 

folkbibliotekets kulturverksamhet ska utformas, vilket vi föreställer oss kan leda till att 

den skiljer sig mellan olika bibliotek. En undersökning av hur folkbibliotekarier upplever 

sin roll som kulturförmedlare, vad de anser är syftet med kulturverksamheten, är enligt 

oss viktig eftersom det inte ser likadant ut överallt. Detta kan också påverka vilka 

arbetsuppgifter och vilka kompetenser folkbibliotekarier har. 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur folkbibliotekarier ser på sitt kulturförmedlande 

arbete. Frågeställningarna är: 

 

● Hur arbetar folkbibliotekarier med kulturförmedling? 

● Vad anser folkbibliotekarier är syftet med olika sorters kulturevenemang på 

folkbibliotek? 

● Vilka utmaningar kopplade till kulturförmedling möter folkbibliotekarier i yrket? 

● Vilka kompetenser uppfattar folkbibliotekarier behövs i arbetet med 

kulturförmedling? 

 

För att besvara frågeställningarna görs en intervjustudie med åtta folkbibliotekarier på 

fem olika bibliotek. Intervjuerna spelas in och transkriberas sedan. Intervjuresultatet 

analyseras med hjälp av begreppen cross-pressure och politisk legitimitet. Cross-pressure 

är de olika uppfattningar användare, personal och politiker har om folkbiblioteket. 

Politisk legitimitet har folkbiblioteket om det lever upp till förväntningarna från de olika 

grupperna. Dessa begrepp gör att vi kan se hur intervjupersonerna uppfattar sin egen roll 

och relaterar till de övriga grupperna. 

 

Vi diskuterar sedan analysresultatet tillsammans med tidigare forskning som handlar om 

folkbibliotekets legitimitet, folkbibliotekariens kompetenser, bibliotekets funktion som 

mötesplats. Slutsatserna som dras i denna uppsats är att folkbibliotekarierna arbetar med 

kulturförmedling på liknande sätt men att det kan finnas mindre skillnader i syfte och 

utförande. Syftet med kulturverksamheten menar de intervjuade bibliotekarierna kan vara 

till exempel demokrati, folkbildning eller litteraturförmedling. Folkbiblioteket går mer 

mot att vara en mötesplats genom att fler aktiviteter anordnas. Verksamheten utformas 

utifrån samhällets förväntningar, lagar och politiska beslut och folkbibliotekariernas egna 

uppfattningar om vad folkbiblioteket ska vara och vilka behov som finns. På så vis får 

folkbiblioteket legitimitet. Vi drar också slutsatsen att politiker inte alltid är medvetna om 

vad folkbiblioteken kan bidra med i samhället, vilket kan påverka bibliotekens ekonomi 

på ett negativt sätt. 
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Käll- och litteraturförteckning 

Opublicerat 

Transkriptioner av sju intervjuer: 

Intervju 1 - Hanna 2017-04-10, inspelning 26:03 min 

Intervju 2 - Helen 2017-04-11, inspelning 20:15 min 

Intervju 3 - Hedvig 2017-04-11, inspelning 26:53 min 

Intervju 4 - Elisabet 2017-04-18, inspelning 50:18 min 

Intervju 5 och 6 - Maria och Signe - 2017-04-20, inspelning 47:27 min  

Intervju 7 Elin - 2017-04-21, inspelning 18:32 min 

Intervju 8 Tove - 2017-04-25, inspelning 17:47 min 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

Intervjuguide 

Jenny Lövqvist & Anna Karlström  

  

”Som sagt kommer vi spela in den här intervjun. I den färdiga uppsatsen kommer 

ditt/era namn och arbetsplats inte att stå med. 

Vi vill undersöka hur folkbibliotekarier ser på sin kulturförmedlande roll utifrån sina 

kompetenser och arbetsuppgifter och vi kommer ställa frågor kring detta.” 

  

(Här sammanfattar vi den information vi fått genom mejlkontakten med 

intervjupersonen. Vi frågade hur länge personen har varit verksam som bibliotekarie 

och vad hen han för ansvarsområde(n)? 

Exempel: “Du har arbetat som barnbibliotekarie på Växjö Stadsbibliotek i fem år och 

har ansvar för bland annat sagostunder och inköp.”) 

  

(Sedan börjar vi ställa frågorna.) 

  

Frågor: 

● Vad är kulturförmedling på biblioteket för dig? 

 

● På vilket/vilka sätt har du arbetat med kulturförmedling? 

○ Har du varit med och anordnat något evenemang på biblioteket? 

○ Vilka behov uppfattar du finns hos användarna? 

○ Hur uppfattar du att biblioteket möter dessa behov? 

 

● Hur ser du på din roll i detta? 

○ T.ex. vilka kompetenser upplever du att du har haft användning för i 

detta arbete? Vad har varit bra att kunna? 

 

● Har du upplevt några utmaningar kring arbetet med kulturförmedling? Vad 

skulle vara bra att kunna? 

 

● Vad upplever du är syftet med folkbibliotekets kulturverksamhet? 

 

● Har du några tankar kring hur kulturförmedlande verksamheten kan utvecklas i 

framtiden? 

  

  

(Exempel på kulturevenemang som vi tänker på: författarbesök, berättarkvällar, pyssel, 

sagostunder, boksamtal, föreläsningar, språkcafé, workshops, handarbete, temaveckor, 

släktforskning, lokalhistoria, serietecknande, musik, skrivarverkstad, teknik och media, 
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m.m.) 

  

(Syftet. Att roa? Att bilda? Litteraturkoppling? Demokratifrämjande?) 

 

 


