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1 Inledning

De flesta som går till biblioteket gör det för att söka någon slags information. Ibland vet man
precis vad man vill ha och hur man ska hitta det. Andra gånger måste man ha någon form av
hjälp för att finna det man söker.

Det är bibliotekariens uppgift att tillmötesgå varje användares behov av skönlitteratur. Idag är
det efterfrågan som ska styra utbudet. Men fungerar det så enkelt i praktiken? Nej, i själva
verket finns det en mängd överväganden bakom varje inköpt skönlitterär bok: Frågor kring
kvalitet och olika typer av skönlitteratur, vilka målgrupper man har att ta hänsyn till och vilka
man ska prioritera. Efterfrågan ställs mot kommunens kulturpolitik, liksom den litteratursyn
som är rådande i samhället i stort. Inte minst styr de ekonomiska aspekterna, såsom det
ekonomiska stöd som man på statlig nivå beslutat att ge viss skönlitteratur.

Det jag vill undersöka i den här uppsatsen är hur bibliotekarierna ser på sin roll som förmedlare
av skönlitteratur. Vilket förhållande har bibliotekarierna till skönlitteratur professionellt och
privat? Hur ser man på läsaren och användarstyrningen? Vad styr inköpen och vilka
förmedlingsstrategier använder man sig av?

1.1  Val av ämne

Förutom att jag alltid läst mycket skönlitteratur har jag även ett intresse för att skriva själv.
Efter att ha studerat litteraturvetenskap upp till magisternivå vid Lunds universitet, beslutade
jag mig för att ge mitt eget skrivande lite mer utrymme. Till min lycka kom jag in på en
skrivarlinje vid en folkhögskola, där jag mötte likasinnade. Då vi diskuterade varandras texter
uppstod ofta meningsskiljaktigheter, om huruvida en text var bra eller dålig.

Jag insåg också hur styrd jag blivit i min syn på skönlitteratur genom mina tidigare studier. Min
medvetenhet ökade markant om hur subjektiva värderingar om skönlitteratur ofta är. Frågorna
vem och vad det är som påverkar vår syn på litteraturen och vad vi läser, föll sig naturliga.

Som blivande bibliotekarie vill jag veta hur jag i mitt förmedlingsarbete ska förhålla mig till
skönlitteraturen och läsarna. Vilka konsekvenser får det statliga ekonomiska litteraturstödet,
och hur stort utrymme får användarnas efterfrågan av skönlitteratur? Vilken roll spelar den
kommunala kulturpolitiken, litteraturkritikens recensioner, och samarbetet med Btj?

1.2  Bakgrund

Under mina tidigare studier i Biblioteks- och Informationsvetenskap vid Högskolan i Borås,
gjorde jag en studie som behandlade användningen av skönlitteratur. Jag intervjuade olika
läsare om deras förhållande till skönlitteratur och bibliotek.

Det framkom också av min studie att det var många som önskade sig någon form av litterär
guide. Ingen ville fråga bibliotekarien om hjälp, utan önskade att på egen hand kunna läsa sig
till nya litterära upptäckter. Någon gav förslaget att man skulle få läsa om andras läsupplevelser
och på så sätt få inspiration.
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Ingen av de jag frågade tyckte att biblioteket skulle köpa in populärlitteratur, men några av dem
hade ett intresse av att läsa sådana böcker ibland. Biblioteket ska tillhandahålla böcker av god
kvalitet, ansåg de. Vad är då god kvalitet, frågade jag mig. Vilken litterär smak har
bibliotekarierna själva och vad avgör deras inköp av skönlitteratur? Finns det någon fara i en
alltför långtgående efterfrågestyrning eller efterfrågar användarna kvalitetslitteratur?
I den här undersökningen vill jag fördjupa mig i litteraturförmedlingen ur bibliotekariernas
synvinkel, och kommer därför inte att gå in på användarnas perspektiv.

1.3  Syfte och problemformulering

Mitt syfte med denna studie är att utifrån sex kvalitativa intervjuer med bibliotekarier som
jobbar med förmedling och inköp av skönlitteratur på folkbibliotek, ge en bild av
bibliotekariernas förmedling av skönlitteratur vid de svenska folkbiblioteken.

Den grundläggande frågeställningen som studien utgår ifrån är: Vilken syn har bibliotekarierna
på skönlitteratur och hur påverkar den förmedlingen av skönlitteratur?

För att besvara denna övergripande fråga blir det viktigt att bearbeta följande aspekter:

Vilken syn har bibliotekarierna på skönlitteraturens ställning i allmänhet och privat?

Hur resonerar bibliotekarierna kring låntagarnas läsning av skönlitteratur?

Hur påverkar bibliotekariernas litteratursyn inköpen av skönlitteratur?

Vilken roll spelar enligt bibliotekarierna ekonomi och litteraturpolitik för inköp och förmedling
av skönlitteratur?

Vilka värderande faktorer påverkar enligt bibliotekarierna inköpen av skönlitteratur?

Vilka förmedlingsstrategier och metoder för skönlitteraturen använder sig bibliotekarierna av?

Under den första punkten belyses hur bibliotekarierna ser på skönlitteraturens ställning i
samhället i stort. Här undersöks också vilket förhållande de har till skönlitteratur privat, dvs hur
ofta de läser, vad de läser och varför de läser. Det är även relevant att veta i vilken utsträckning
skönlitteratur behandlats i deras utbildning och hur detta påverkat deras syn på skönlitteratur.

Under punkt två undersöks hur bibliotekarierna ser på låntagarnas läsning. Detta jämförs sedan
med hur bibliotekarierna ser på sin egen läsning privat och i professionen. Avsikten är att se
om bibliotekarierna anser att deras egen läsning skiljer sig från låntagarnas, och om de väljer
att läsa någon annan typ av litteratur när de läser för sin egen skull än om de läser för yrket.

Under den tredje punkten belyses hur bibliotekariernas litteratursyn påverkar deras inköp av
skönlitteratur. Här undersöks om man kategoriserar skönlitteratur på deras bibliotek, om man
prioriterar någon typ av litteratur framför andra, samt vilka principer man har vid inköp av
skönlitteratur.
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Under punkt fyra undersöks de ekonomiska och politiska aspekterna vid inköp av
skönlitteratur, dvs om de ekonomiska anslagen är tillräckliga och hur den statliga respektive
kommunala kulturpolitiken påverkar arbetet med skönlitteratur på biblioteken.

Under den femte punkten behandlas hur olika värderande faktorer påverkar inköpen av
skönlitteratur. Det som undersöks är hur bibliotekarierna förhåller sig till Btj:s respektive
massmedias behandling av skönlitteratur, samt hur de ser på den litteratur som från statligt håll
får ekonomiskt stöd och skickas till biblioteken.

Under den sjätte och sista punkten belyses hur bibliotekarierna ser på sin förmedlingsroll, vilka
förmedlingsstrategier och metoder för skönlitteratur de använder, samt hur de ser på
marknadsföringen av skönlitteratur. Här undersöks också deras syn på låntagarnas inflytande
över inköpen av skönlitteratur och hur de förhåller sig till låntagarna i förmedlingssituationen.

1.4  Avgränsningar

I den här studien koncentrerar jag mig på förmedlingen av skönlitteratur ur bibliotekariernas
synvinkel. Det finns inte utrymme för att gå in på användningen av skönlitteratur, dvs hur
användarna ser på litteraturen och bibliotekariernas förmedling av den.
Begreppet skönlitteratur avser främst romaner, eftersom det är vad de flesta förknippar med
ordet, och som framförallt läses. Andra skönlitterära genrer som lyrik, drama samt kortprosa
omfattas inte av denna uppsats.

Det är endast vuxenlitteratur som avses, eftersom jag av utrymmesskäl inte kan gå in på barn-
och ungdomslitteratur här. När ordet litteratur används är det enbart skönlitteratur som avses,
och alltså inte facklitteratur där inget annat anges.

Det finns naturligtvis många andra grupper som förmedlar skönlitteratur såsom lärare, familj,
vänner, litteraturkritiker, forskare, förläggare, bokhandeln, författare m fl. Hur dessa grupper
arbetar och samverkar sinsemellan kommer jag inte att gå närmare in på mer än att jag nämner
något om hur det litterära kretsloppet fungerar.

Jag kommer inte heller att fördjupa mig i något könsperspektiv på litteraturförmedlingen, annat
än om jag kan se några allmänna tendenser. Slutligen måste nämnas att jag med bibliotek här
avser folkbibliotek, eftersom jag måste begränsa min studie till att gälla just dessa.

1.5 Uppsatsens disposition

Under den första rubriken, Inledning, redogörs för bakgrund, val av ämne, syfte och
problemformulering, avgränsningar samt disposition. Därefter följer ytterligare åtta
huvudrubriker.

Under den andra rubriken, Tidigare forskning och litteraturgenomgång, presenteras den
viktigaste forskningen inom den här studiens ämnesområde. Min studie placeras också i ett
större teoretiskt sammanhang.
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Under den tredje rubriken Metod och arbetssätt, redogörs för hur jag har gått tillväga under
arbetet med den här uppsatsen. Mitt val av metod motiveras, liksom urvalet av
intervjupersoner. Intervjuguiden presenteras och det redogörs för hur materialinsamlingen har
gått till.

Den fjärde rubriken Teori, rymmer en inblick i den viktigaste teorin som valts ut och som
ligger till grund för intervjuerna, analysen samt de tolkningar och slutsatser som sedan görs.

Därefter följer den femte rubriken Presentation och redovisning av materialet, där det material
som inhämtats under intervjuerna redovisas.

Under den sjätte rubriken Analys, går jag igenom intervjuresultaten tematiskt, likheter och
skillnader mellan de intervjusvar jag fått belyses, vilka knyts samman med de teorier som
använts som grund för undersökningen.

Under den sjunde rubriken, Slutsatser, redogörs för de slutsatser jag gjort utifrån
undersökningen.

Därefter följer den åttonde rubriken Tolkning och diskussion, där de resultat jag fått tolkas  och
diskuteras, tillsammans med andra intressanta saker som framkommit i undersökningen.

Slutligen följer en Sammanfattning av hela uppsatsen, rubrik nio.

Allra sist finns en Källförteckning, samt en Bilaga som utgörs av den intervjumanual som
använts vid intervjuerna.

2 Tidigare forskning och litteraturgenomgång

Jag presenterar nedan litteratur som jag senare refererar till, och som utgör ett teoretiskt
underlag för hela undersökningen.

I den här undersökningen är det som nämnts svenska folkbibliotekarier som intervjuas, men
eftersom de norska och danska folkbiblioteken i hög grad liknar de svenska, är även forskning
om folkbibliotek i dessa länder av stor nytta för min studie. Man kan därför tala om ett nordiskt
perspektiv på folkbibliotek, men denna forskning utgör framförallt ett material att jämföra min
studie med.

Urvalet av tidigare forskning har gjorts utifrån ett nordiskt perspektiv. Dansk och norsk
biblioteksforskning har kompletterat den svenska. För att få en tidsmässigt relevant forskning
har så aktuell forskning som möjligt eftersträvats, dvs som är gjord från slutet av 1900-talet och
framåt. Uppsatsens ämne berör många olika forskningsfält, men en avgränsning har gjorts till
det litteratursociologiska och det litteraturvetenskapliga. Även det kultursociologiska berörs,
genom Bourdieus teorier gjorda utifrån det franska samhällslivet. Dessa är dock så
övergripande att de även går att tillämpa på nordiska förhållanden. Vad gäller hans teorier har
de använts i tidigare biblioteksforskning, som används i uppsatsen, framförallt genom Karner
Smidts forskning. De litteraturvetenskapliga teorier som använts tillhör den västerländska
litteraturforskningen och är även de tillkomna under sent 1900-tal.
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Av den empiriska forskning inom litteratursociologins område som gjorts i Sverige, kan
nämnas Gunnar Hansson, som i sin undersökning Inte en dag utan en bok (1989) intervjuat
läsare av populärlitteratur om deras läsning.

En annan viktig teoretiker som har anknytning till min studie är Sten Furhammar som gjort
empiriska undersökningar om olika sätt att läsa, i Varför läser du? (1997).

Även Catharina Stenberg och Yngve Lindung har gjort empiriska studier kring folkbibliotekens
inköp, lån och läsning i Dag Hallbergs Skönlitteratur på bibliotek-Rapporter från
folkbiblioteksutredningen om inköp, lån och läsning (1983), som har hög relevans för min
studie.

En omfattande empirisk undersökning har även nyligen gjorts i Norge, där Jofrid Karner Smidt
undersöker folkbibliotekariernas litterära smak och hur den påverkar deras litteraturförmedling,
i Mellom elite og publikum (2002).

På litteratursociologins område i Danmark är Claus Sechers analys av kvalitetsdebatten vid de
danska folkbiblioteken i Litteratursociologi En antologi (1995) central för min studie.

En viktig teoretiker inom kultursociologin är Pierre Bourdieu, vars modeller omfattar i princip
hela kultur- och samhällslivet. Även om de är utarbetade efter det franska samhället så kan man
med fördel använda dem även på andra samhällen, såsom Jofrid Karner Smidt gör i sin
undersökning som nämnts ovan. Hon gör där ett försök att tillämpa dem på det norska
folkbiblioteket, vilket har en hög relevans för min studie.

Inom det litteraturteoretiska området har man alltmer kommit att intressera sig för läsaren.
Viktiga namn inom receptionsforskningen är Jon Smidt som frågar sig vad en text är och vem
som bestämmer vad en text betyder i Litteratursociologi En antologi (1995).

Gunnar Hansson förespråkar i Den möjliga litteraturhistorien (1995) att man borde ge mer
utrymme åt vanliga läsares läsningar när man skapar litteraturantologier och handböcker.
Att man borde ägna publiken, läsaren mer intresse anser även Göran Palm i Läsningar om
litteraturen och läsaren (1985).

Centrala namn inom den riktning inom receptionsforskningen som kallas reader-response, är
Umberto Eco, Hans-Georg Gadamer, Hans Robert Jauss, Wolfgang Iser, Norman Holland,
Stanley Fish och Mikhail Bakhtin, vilka även berör delar av min studie.

I diskussionen om vad som är litterär kvalitet, slutligen, spelar Juan Wilhelmis tankar i Smak
eller värde? (1999) liksom Hugo Meynells kriterier i En fråga om smak? (1997) stor roll för
min undersökning.
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2.1 Skönlitteraturen på folkbibliotek

2.1.1 Inköp, lån och läsning i Sverige

För att ge en bild av vilken litteratur som köps in och lånas ut vid de svenska biblioteken,
presenterar jag delar av Yngve Lindungs undersökning som nämnts ingår i Skönlitteratur på
bibliotek-Rapporter från folkbiblioteksutredningen om inköp, lån och läsning (1983).

Lindung finner att det finns ett starkt samband mellan sambindningslektörernas
kvalitetsomdömen och bibliotekariernas inköp.1 Den litteratur, seriös och populär, som fått
positiv kritik, har mycket klart prioriterats i inköpen.

Fram till början av 1960-talet var man restriktiv vad gäller inköp av populärlitteratur. Nu
jämställs populärlitteraturen med den seriösa på så sätt att båda litteraturtyperna köps in lika
självklart under förutsättning att böckerna fått positiv kritik. Den radikala förändringen gäller
inställningen till populärlitteraturen, menar Lindung. Folkbibliotekarierna har anpassat sina
inköp till utgivningen, människors efterfrågan och läsvanor. Utlåningen av populärlitteratur på
biblioteket är överrepresenterad i förhållande till inköpen, i alla fall vad gäller de mest inköpta
och utlånade titlarna.2

Folkbibliotekens förändrade inköpspolitik innebär en förskjutning från kvalitetssträvanden till
en mer marknadsanpassad inköpspraxis.

Ca en tredjedel av antalet skönlitterära titlar på bokmarknaden dvs kiosk- eller
populärpocketböckerna, är dock utestängd från biblioteket, och den litteratur som fått den
sämsta kritiken i sambindningslistorna köps in i mycket begränsad omfattning.3

Den grundläggande förutsättningen bakom den förändrade inköpspolitiken menar Lindung är
framväxten av ett nytt kulturklimat på 60-talet. Det rör sig om ideologisk förskjutning mot ett
värdesystem som kan betecknas som ett kulturliberalt eller kulturdemokratiskt individ- och
konsumentinriktat värdesystem. Bibliotekarierna skulle inte längre vara förmyndare i sin
inköpspolitik, utan ”ge folk vad folk ville ha”. 4

Kritiken av den liberala inköpspolitiken har varit högljudd, och kvalitetskulturen ställs ofta mot
mass- och underhållningskulturen. Denna värderingsproblematik är ännu otillräckligt utforskad
menar Lindung, och frågar sig bl a om det behövs nationella riktlinjer för kvaliteten i
inköpspolitiken genom en bibliotekslag, och vad den isåfall skulle innehålla.5

Även i Catharina Stenbergs undersökning som nämnts också ingår i Skönlitteratur på bibliotek-
Rapporter från folkbiblioteksutredningen om inköp, lån och läsning (1983), ges en bild av
skönlitteraturen på folkbiblioteket.

Bibliotekarierna anklagas ofta för att svika sitt kulturpolitiska uppdrag. Att man anpassat sig till
efterfrågan för att få goda lånesiffror.6

                                                
1 Lindung, Yngve 1983, s.69.
2 Lindung, Yngve 1983, s.71.
3 Lindung, Yngve 1983, s. 72.
4 Lindung, Yngve 1983, s. 73.
5 Lindung, Yngve 1983, s. 74.
6 Stenberg, Catharina 1983, s. 86.
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 Bibliotekarierna anklagas också för att inte kunna något om skönlitteratur därför att det saknas
i utbildningen, och Btj anklagas bl a av Lars-Olof Franzén i DN för att ha slappa värderingar
och vara litteraturkritiskt okunniga.7

Andra menar att det är censur och förmynderi att inte köpa in det folk vill ha. skattebetalarna
har rätt att få något för sina pengar. Samtidigt minskar de ekonomiska anslagen.8

Det är lätt att konstatera, menar Stenberg, att olika litterära värdesystem existerar, och att det
litterärt ledande skiktets värderingar långtifrån alltid delas av den breda allmänheten.9

Till skillnad från Lindung menar Stenberg att det är inte bibliotekarierna som sviker
kvalitetslitteraturen, utan låntagarna. Biblioteket tillhandahåller klassiker, lyrik, och bra
moderna romaner i långt större utsträckning än allmänheten efterfrågar dem.

Biblioteken har inte lyckats föra ut sina resurser till allmänheten. Orsakerna menar Stenberg,
ligger inte endast hos bibliotekarierna, utan i samhället i stort.10

Skönlitteraturen lever i sin egen offentlighet, hos en begränsad krets människor som mer eller
mindre professionellt arbetar med skönlitteratur. Skönlitteraturen används mycket lite i den
totala offentligheten, såsom i politiska debatter eller i massmediernas analyser av framtiden. I
skolan erbjuds endast små smakprov av skönlitteratur.11

 Vår livsstil främjar inte heller möjligheterna till läsning, med all stress och högljudd teknologi.
Stenberg menar att minst en 40-poängs-kurs med litterär inriktning borde föregå studierna på
Bibliotekshögskolan.

Valfrihetens samhälle bör innebära att alla har en realistisk chans att välja kvalitetslitteratur, att
”inifrån” veta om att möjligheten finns och veta hur man söker sig fram till och in i sådana
verk.12

Hon menar vidare att olika projekt och visioner måste få utrymme i biblioteket. På Kulturrådet
bör man inrätta en konsulenttjänst för vuxen skönlitteratur. Studiedagar kring hur man arbetar
med skönlitteratur på biblioteket borde vara återkommande. Bibliotekarierna kan skriva om sin
verksamhet med skönlitteratur i ortspressen. Arbetet med skönlitteratur måste vara en aktiv del
av informationsarbetet på ett bibliotek.13

Stenberg drar i sin kulturpolitiska analys Litteraturpolitik och bibliotek (2000), slutsatsen att de
statliga litteraturstödspengarna inte haft full avsedd effekt, eftersom de kommunala
folkbibliotekarierna inte tycks prioritera just de stödda skönlitterära titlarna vid sina
bokinköp.14 1970 släpptes bokpriserna fria i Sverige. Den kvalitativa litteraturen fick då allt
svårare att konkurrera med best-sellers. Stenberg menar att denna situation påverkade Btj till att
slopa vissa kvalitetsprinciper i sina listor omkring 1970. Det hade med kommersiell hänsyn och
                                                
7 Stenberg, Catharina 1983, s. 87.
8 Stenberg, Catharina 1983, s. 88.
9 Stenberg, Catharina 1983, s. 95.
10 Stenberg, Catharina 1983, s. 132-133.
11 Stenberg, Catharina 1983, s. 134-136.
12 Stenberg, Catharina 1983, s. 137.
13 Stenberg, Catharina 1983, s. 139-141.
14 Stenberg, Catharina 2000, s. 108.
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behovet av marknadsanpassning att göra, fast man själva hävdade att man ville vara mer
neutral. Andra motiv var att man ville ge bibliotekarierna mer frihet att själva bestämma över
sina bokval.

Efter Btj:s införande av neutralitet i sambindningslistorna ökade beställningssiffrorna av
negativt recenserad litteratur. Det blev helt enkelt svårare för bibliotekarierna att göra bokval.15

Man kom alltmer att uppmärksamma låntagarnas efterfrågan.

Litteraturstödet permanentades efter en försöksperiod på några år 1978. Svagheten med stödet
är att det också kommer andra titlar till del än de som ursprungligen avsågs, menar Stenberg.16

2.1.2 Kvalitetsdebatten i Danmark

Claus Secher analyserar i Litteratursociologi En antologi (1995) kvalitetsdebatten vid de
danska folkbiblioteken, vilken kan jämföras med den som förts i Sverige.

Redan 1963 anklagades folkbiblioteken i Danmark för att svika kvalitetslitteraturen. Som svar
på kritiken menade man att den otränade läsaren tar sin utgångspunkt i böckernas mänskliga
innehåll och kan känna sig främmande inför den moderna litteraturens formexperiment.17

Kravet på litterär kvalitet 1963 sammanföll med den danska modernismens genombrott. En
komplicerad världsbild kräver en komplicerad litterär form, ansåg man. Nykritiken försökte
genom närläsning av modernistiska texter göra dem tillgängliga för en bredare publik.18

På universitetet ansåg de unga att triviallitteratur var en del av den borgerliga ideologin, och att
den pressades ner över folket. De unga bibliotekarierna ansåg däremot att triviallitteratur var
folkkultur, eftersom det var det folk ville ha. Gemensamt för de båda grupperna av unga var
dock en misstro mot den traditionella finkulturen som man ansåg var överklassens.19

1970-talet blev en expansionstid, och flera olika litterära kulturer kom att existera sida vid sida
på biblioteket.

En del bibliotekarier hävdade att man borde köpa in triviallitteratur för att nå de 50 % av
befolkningen som inte använde biblioteket. Man talade om skattebetalarnas krav att få något
för pengarna. Andra menade att man måste hålla fast vid bibliotekets kulturpolitiska roll och
stå emot super-market-hållningen.20

Under 1980- och 90-talet drabbades folkbiblioteken av ekonomiska nedskärningar. Man skar
då kraftigt i exemplarantalet, vilket speciellt gick ut över de s k smala böckerna. Biblioteket
stod också mitt i en kulturell övergångsperiod.

Det moderna samhället som präglades av en föreställning om en enhetskultur som skulle
förmedlas för att frigöra medborgarna, höll på att ersättas av det postmoderna vars kännetecken
är: informationsteknologins tillväxt, den politiska demokratins förfall, statens borttynande,
bildmediernas utbredning, de stora berättelsernas död, nedbrytningen av gränserna mellan fin

                                                
15 Stenberg, Catharina 2000, s. 109-110.
16 Stenberg, Catharina 2000, s. 108.
17 Secher, Claus 1995, s.151.
18 Secher, Claus 1995, s. 153.
19 Secher, Claus 1995, s. 154.
20 Secher, Claus 1995, s. 155.
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och låg kultur och frigörelse av individernas kultur i förhållande till finkulturens utdöende
normer. Bokvalet i den postmoderna kulturen måste decentraliseras och användarstyras, och
bibliotekarierna måste respektera alla kulturer och behov hos låntagarna.21

Bokvalet blev i realiteten en kompromiss mellan kvalitetskrav och förväntad efterfrågan. De
danska biblioteken satsar stort på spänningslitteratur, kvinnolitteratur, och den realistiska
folkliga romanen.

Biblioteken köper inte in den sämsta kvalitén, men prioriterar underhållningsaspekten, vilket
går ut över den smala kvalitetslitteraturen.22

Undersökningar visar också att bestsellers lånas ut mest och att smala böcker knappast lånas ut
alls.23

Den tidigare vertikala kultursynen har utbytts mot en mer horisontell. Finlitteraturen har mist
sin sociala prestige och de lägre genrerna har lyfts upp i en mer allmän marknadsorienterad
kultur. En ny mellanlagskultur har ersatt den traditionella, med en högre orientering mot det
nya och aktuella.

Samtidigt som det inte längre finns något fast centrum kring vad som är litterär kvalitet, så är
det bildmedierna som i hög grad styr våra läsarintressen.24

Bibliotekarierna kan inte ensamma förändra situationen, och en efterfrågestyrd hållning är en
kortsiktig lösning. Secher menar i likhet med Stenberg och Lindung att en egentlig
litteraturpolitik är nödvändig, som lyfter fram att biblioteket är ett led i en demokratisk och
kulturpolitisk vision.25

Genom att den breda underhållningslitteraturen köps in något mer kritiskt till fördel för den
mer seriösa litteraturen, kan bibliotekarierna förhindra att man undergräver sitt eget
existensberättigande, menar Secher.26

2.1.3. Litterär smak och litteraturförmedling i Norge

I Mellom elite og publikum (2002), undersöker Jofrid Karner Smidt folkbibliotekariernas
litterära smak och hur den påverkar deras litteraturförmedling, vilket kan jämföras med svenska
förhållanden. Hon finner där att bibliotekariernas litterära smak befinner sig mellan det höga
(avant-gardistisk och experimentell smal litteratur) och det låga ( den populära och den
traditionella breda litteraturen). Men det är också en smak med stor bredd.

En del gillar att läsa experimentell litteratur och många har ett stort intresse för populära genrer
som kriminallitteratur och spänning. Flertalet bibliotekarier begränsar sig dock mot den
populära serielitteraturen.

Karner Smidt ser inga stora skillnader i litterär smak mellan manliga och kvinnliga
bibliotekarier. Inte heller är skillnaderna stora mellan personer med olika social bakgrund. Hon

                                                
21 Secher, Claus 1995, s. 157-158.
22 Secher, Claus 1995, s. 160-161.
23 Secher, Claus 1995, s. 163.
24 Secher, Claus 1995, s. 165-166.
25 Secher, Claus 1995, s. 169.
26 Secher, Claus 1995, s. 170.
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drar slutsatsen att det är storläsare från alla sociala skikt som utmärkt sig i sin uppväxtmiljö
genom sitt stora intresse för skönlitteratur, som blir bibliotekarier.

Skillnaderna mellan olika åldersgrupper var ej heller så stora, men de yngre bibliotekarierna är
mer intresserade av att läsa populärlitteratur än de äldre. Bibliotekarierna läser framförallt
romaner, och i mindre utsträckning lyrik och andra genrer. De flitigast nämnda
favoritförfattarna spänner från Knut Hamsun till populära som Marianne Fredriksson.27

När bibliotekarierna uttrycker sina läsupplevelser är det ord som närhet, relevans för det egna
livet, engagemang, nyansering och överraskning, eller aha-upplevelser, insikt och erfarenhet.
Många läser för underhållningens skull, och romanerna ska vara tankeväckande och gripande.
Texterna tilldelas praktiska funktioner, såsom underhållande, kunskapsutvidgande och
kommunikativa, och bara någon enstaka bibliotekarie hade ett intresse för den estetiska
funktionen, dvs formen skild från innehållet.28

Bibliotekarierna företräder alltså inte ”den rena smaken” där den estetiska funktionen spelar en
dominerande roll. Bibliotekarierna menar att innehåll och form hänger ihop, och att formen inte
bör bli mer betydelsefull än själva berättelsen.

Bibliotekarierna har ingen underdånig inställning till den akademiska, litterära elitens
värderingar, utan är självständiga och avgränsar sig mot den. De anser också att särskiljandet
mellan hög och låg litteratur är ett elitärt sätt att bestämma kvalitet på, och tar avstånd ifrån
det.29

Bibliotekarierna själva anser att deras smak avviker något från låntagarnas, och att den är mer
avancerad. Vad gäller förmedling av skönlitteratur fokuserar bibliotekarierna mycket på läsaren
av populärlitteratur. Det är de som behöver mest hjälp, och måste fångas upp som framtida
användare av biblioteket.30

Läsfärdigheten minskar bland barn och unga, och att nå dem med hjälp av populärlitteratur har
bibliotekarierna försökt för att stimulera läslusten. Det nya med denna folkupplysningsambition
är att man ser på läsning som en aktivitet. Det viktiga är inte vad man läser, utan att man läser.
Läsning av populära genrer blir redskap för att främja läsfärdigheten och utgör grunden för
vidare läsning.

Bibliotekarierna har olika syn på om smaken är något stabilt eller ej. En del menar att den är
stabil och bör respekteras. Andra menar att den är påverkbar, och att bland andra
bibliotekarierna har möjligheten att utveckla läsarnas litterära kompetens.31

Bibliotekarierna kopplar läsning av skönlitteratur till fritid och avkoppling. Det kan bidraga till
att kravet på kvalitet blir mindre viktigt än om det hade kopplats till utbildning och utveckling.
Bibliotekarierna ser litterärt värde som något relativt. Allas litterära smak är lika mycket värd.32

                                                
27 Karner Smidt, Jofrid 2002, s. 311.
28 Karner Smidt, Jofrid 2002, s. 312.
29 Karner Smidt, Jofrid 2002, s. 313.
30 Karner Smidt, Jofrid 2002, s. 314.
31 Karner Smidt, Jofrid 2002, s. 315.
32 Karner Smidt, Jofrid 2002, s. 316-317.
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På frågan om användarnas efterfrågan bör väga tyngre än bibliotekarierna kvalitetsvärdering
vid inköp av skönlitteratur, råder oenighet. Bibliotekarierna har sin identitet mer i det politiska
fältet än i det litterära. De är till för alla.

En bibliotekarie anser att efterfrågan och behov är skapat av markanden och att bibliotekarierna
bör verka som en motkraft till marknadsföringskrafterna. En annan bibliotekarie anser att
efterfrågan och behov kommer ur låntagarens socialt skapade smak och kulturella egenart,
vilket bibliotekarierna bör respektera. Den ena ståndpunkten ser låntagaren som styrd av
marknadskrafter, den andra ser låntagaren som fritt väljande bland ett brett sortiment av
likvärdiga utbud.33

En lösning, som många bibliotekarier eftersträvar är neutraliteten som hållning. Att undgå
påverkan genom att hålla tillbaka sin egen smak och respektera låntagarens önskemål. Genom
en verklig dialog mellan bibliotekarie och låntagare kan en utvidgad förståelse uppnås.34

2.1.4. Litteraturförmedling och strategier

Thorhauge betonar, i Litteratursociologi En antologi (1995), hur viktiga presentationsformerna
för skönlitteratur på bibliotek är och visar på olika försök som gjorts i Danmark.

1969 tog man genom ett betänkande avstånd från den tidigare förmyndarrollen i Danmark, och
det nya idealet menar Thorhauge, precis som Karner Smith i Norge, och Lindung och Stenberg
i Sverige, blev den neutrala bibliotekarien. Denna roll hamnar dock i konflikt med
bibliotekariens uppgift som kulturförmedlare, menar han.35

Den kommunikation som förs mellan bibliotekarie och brukare är den direkta förmedlingen.
Den indirekta består av presentationsformerna, såsom: ämnesuppställning, det tredelade
biblioteket, utställningar, litteraturlistor och författarporträtt, liksom de ”noter” som sätts på
skönlitterära titlar i bibliotekets bibliografiska databaser. Andra metoder än dialogen för att
föra ut information om boken är: uppställningssystemet, utställningar (av material som hör
samman), litteraturlistor och författarporträtt, kataloger, liksom arrangemang.
Nödvändigheten av att använda dessa metoder har vuxit i samband med att bibliotekets
samlingar vuxit.36

Många försök har gjorts med andra uppställningar av skönlitteratur än den alfabetiska. Speciellt
på mindre bibliotek är det möjligt att luckra upp den skarpa gränsen mellan skön- och
facklitteratur.

I större system har man ofta delat in litteraturen i olika grupper, ofta efter genrer som definieras
efter form, såsom lyrik, drama, men också kriminalromaner, science fiction, släktromaner osv.
Märkning av bokryggar är också vanligt, men har kritiserats för att hålla kvar läsaren vid en
viss typ av litteratur. Problemet med kategorisering är att litteraturen inte så lätt låter sig delas
in i klass, och då kan bli svår att hitta.37

                                                
33 Karner Smidt, Jofrid 2002, s. 318.
34 Karner Smidt, Jofrid 2002, s. 319-320.
35 Thorhauge, Jens 1995, s. 174-175.
36 Thorhauge, Jens 1995, s. 179-180.
37 Thorhauge, Jens 1995, s. 181-182.
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Det tredelade biblioteket är ett uppställningssystem, som förutom ett magasin och ett utlån har
en biblioteksmarknad där det är ämnen som presenteras. Där sprängs ramarna mellan skön- och
facklitteratur, tidskrifter, videofilm, ljudböcker och andra medier. Det är en förmedlingsmodell
som syftar till att göra brukaren uppmärksam på material som inte framträder tydligt i
klassifikationssystemet, såsom skönlitteratur.
Ofta väljer man att presentera det mest efterfrågade i biblioteksmarknaden och placera det nära
ingången.

Biblioteksmarknaden är oftast upplevelseorienterat, där det skönlitterära intar en central plats.
Modellen kan användas på olika sätt, t ex kan äldre skönlitteratur lyftas fram genom att den
placeras vid ny skön- och facklitteratur om samma ämne. Marknadsmodellens styrka är att den
skapar sammanhang.

Försök har gjorts i Danmark med en övergång till ”kabinettbibliotek”, där biblioteket indelas i
olika områden som tilltalar olika typer av brukarbehov, t ex ”Lyrikhytten”.38

Andra sätt att fokusera på ämnen är genom arrangemang och litteraturlistor. Exempel på
arrangemang är författaraftnar och bokprat. Mer spektakulära arrangemang  som prövats är
lyrikfestival, kulturnatt mm. De blir omtalade i pressen, men är å andra sidan arbets- och
kostnadskrävande.

Litteraturlistor och författarporträtt är skriftligt bokprat. Bäst fungerar litteraturlistor som är
annoterade på ett så informativt sätt att läsaren kan göra sitt val på underlag av 25-50 ord.
Ämnessökning av skönlitteratur i databaser håller på att utvecklas. Ett projekt, Boghuset, lät
klassificera titlarna i databasen i förhållande till ämne, tid, miljö, upplevelsetyp, läsbarhet mm
Låntagarna kan då söka med hjälp av både ord och bilder.39

Precis som Stenberg menar Thorhauge att om bibliotekarierna skrev i lokaltidningen på ett
personligt sätt om den litteratur han/hon vill förmedla, skulle det göra att man nådde ut till flera
i sitt förmedlingsarbete. Den pedagogiska förmedlaren kan vidare differentiera mellan olika
målgruppers behov, och böckerna måste också presenteras och marknadsföras på ett attraktivt
sätt.

Thorhauge menar att kravet på allsidighet har skapat en överdriven neutralitet i
förmedlingsarbetet. Han vill, i likhet med Stenberg, se en mer engagerad bibliotekarie som tar
tydlig ställning. Han anser att det viktiga inte är att förhindra brukarna från att komma i kontakt
med dålig litteratur, utan att få dem att intressera sig för den kvalitativa.40

2.1.5 Skönlitteratur i bibliotekarieutbildningen

Nedan presenteras en genomgång av hur skönlitteratur behandlas i de olika
bibliotekarieutbildningarna runt om i landet, dvs i Borås, Lund, Umeå och Uppsala.

Liksom Författarförbundet, uttrycker Lena Kjersén Edman en farhåga över om dagens
bibliotekarier har lika goda kunskaper om skönlitteratur som om IT. Hon menar, till skillnad

                                                
38 Thorhauge, Jens 1995, s. 182-184.
39 Thorhauge, Jens 1995, s. 184-185.
40 Thorhauge, Jens 1995, s. 188-189.
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från Stenberg, att det inte räcker att läsa litteraturvetenskap på universitetet för att bli en kunnig
och hängiven förmedlare av skönlitteratur.

Det måste även ingå läsning av modern skönlitteratur i genrer, enskilt och i grupper, i
bibliotekarieutbildningen, där man får öva sig i att diskutera och presentera böcker. Kjersén
Edman har undersökt hur bibliotekarieutbildningarna ser ut runt om i Sverige:41

På Bibliotekshögskolan i Borås kan man välja mellan fyra kollegium. I det kollegium som
lägger ett samhällsperspektiv på biblioteks- och informationsverksamhet ingår flera
kursmoment som behandlar skönlitteratur ur samhällsperspektiv, t ex Den litterära
institutionen.
Undervisning i barnlitteratur kan fås genom valbara fristående kurser.42

Vid Lunds universitet finns, med undantag för ett kursmoment om barnlitteratur, ingen
undervisning i skönlitteratur. I den magister-examen som sedan 1993 ersatt den tidigare
bibliotekarieexamen kan litteraturvetenskap ingå (läskurser) men det är upp till studenten att
fritt välja ämneskombination i sin examen.43

Vid Umeå universitet, finns sedan år 2000 inga explicita kurser kring skönlitteratur, och inga
kurser som behandlar t ex de estetiska aspekterna. Men inslag finns som berör
skönlitteraturen.44

Vid Uppsala universitet, behandlar några obligatoriska kurser skönlitteratur, men ingen
undervisning i litteraturvetenskap ges förutom två valbara läskurser. En fortbildnings- eller
uppdragsutbildning i litteraturpedagogik diskuteras dock.45

De argument som anges på de olika bibliotekarieutbildningarna som skäl till varför
skönlitteratur är så underrepresenterad vid utbildningarna är bl a:

Tidsramen på två år är för knapp, så litteraturvetenskap får inte plats.
Många elever har litteraturvetenskap med sig i bagaget när de börjar bibliotekarieutbildningen.
Majoriteten av eleverna är humanister.

Vid valbar kurser väljer de flesta IT-kurser eftersom det är det som efterfrågas av arbetsgivarna
idag. Vissa kurser vid Uppsala universitet har t o m fått läggas ner eller är utan undervisning i
brist på elevunderlag.

Utbildningen är inriktad mot generell informations- och kunskapsförmedling.
Allmänbildning är viktigt att ha för en bibliotekarie, men den måste eleverna skaffa på egen
hand. Biblioteks- och informationsvetenskap ska koncentrera sig på den professionella
skolningen, anser en representant för bibliotekarieutbildningen vid Lunds Universitet.46

                                                
41 Kjersén Edman, Lena 2000, s. 72-73.
42 Kjersén Edman, Lena 2000, s. 74.
43 Kjersén Edman, Lena 2000, s. 75-76.
44 Kjersén Edman, Lena 2000, s. 76.
45 Kjersén Edman, Lena 2000, s. 77.
46 Kjersén Edman, Lena 2000, s. 76-77.
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2.2  Vad är kvalitetslitteratur?

2.2.1 Den västerländska kanon

Litteraturforskaren Harald Bloom, argumenterar i Den västerländska kanon (2000) för
bevarandet av en litterär kanon. Han menar att kanon, ett ord av religiöst ursprung, numera
betyder de texter som valts ut bland ett stort antal som är inbegripna i en livsavgörande kamp
med varandra.47

Det som gör ett litterärt verk kanoniskt är dess originalitet. T ex finns det en kvalitativ
artskillnad mellan Shakespear och alla andra diktare.48 Verket måste även inbjuda till
omläsning, annars hör det inte till kanon.49

Det estetiskt värdefulla har sitt ursprung i minnet, i plågan att avstå från de lättsammare nöjena
för att få uppleva mer svåråtkomliga nöjen. Det vällyckade litterära verket är en ernådd ångest,
liksom kanon är det.50

Ett litterärt verk ärver mänsklighetens samtliga störningar, såsom rädslan för döden, som i den
litterära konsten omvandlas till en strävan efter det kanoniska, att vilja gå upp i det kollektiva
minnet.51

De som ogillar kanon hävdar att bildandet av kanon är en ideologisk handling, och att det som
kallas estetiskt värdefullt har sitt upphov i klasskampen.  Men att läsa litteratur för en ideologis
skull, menar Bloom är att inte läsa alls. Det enda kanon bidrar med är istället att bistå vårt inre
jag i dess växande, samt att ge en djupare insikt om hur vi bäst använder vår egen ensamhet,
vars slutgiltiga gestalt är vår uppgörelse med vår egen dödlighet.52 Dödens pondus, är varken i
litteraturen eller i livet, i första hand en social auktoritet. Kanon är inte den dominerande
klassens tjänsteman, utan dödens delegerade.53

Kritikerns första plikt är inte det politiska ansvaret, utan att ställa samma urgamla fråga som
konstnären ställer: mer än, mindre än, lika mycket som? Kanon finns till för att sätta gränser
och ge en måttstock som varken är politisk eller moralisk. Kanon kan aldrig stängas, och inte
heller bräckas upp av annat än ren styrka såsom den hos Freud eller Kafka.54 Utan kanon slutar
vi tänka, hävdar Bloom.55

2.2.2 Litteraturkritik

Pierre Bourdieu, utgår i sina kultursociologiska teorier ifrån det franska samhället, vilket har
tydligare klassgränser än de nordiska, men teorierna går ändå att tillämpa på det svenska

                                                
47 Bloom, Harald 2000, s. 32.
48 Bloom, Harald 2000, s. 38.
49 Bloom, Harald 2000, s. 44.
50 Bloom, Harald 2000, s. 53-54.
51 Bloom, Harald 2000, s. 31.
52 Bloom, Harald 2000, s. 43.
53 Bloom, Harald 2000, s. 46.
54 Bloom, Harald 2000, s. 50.
55 Bloom, Harald 2000, s. 56.
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samhället. De viktigaste dragen i hans teori om det litterära fältet presenteras i Litteraturpolitik
och bibliotek (2000) av Catharina Stenberg:

Varje fält besitter specifika spelregler och utmaningar oförenliga med andra fälts utmaningar
och spelregler och är ett socialt rum som struktureras av varierande positioner som aktörerna på
fältet innehar.

Den kamp som sker har som mål ett godkännande av fältets specifika kapital, liksom/eller
omdefinition av detta kapital, vilket sprids ojämliks över fältet. Bland variationerna i
strategierna, vilka förstås utifrån de olika positionerna, kan man observera motsättningen
mellan konserverande strategier och omstörtande strategier, vilken kan ta formen av en konflikt
mellan de ”ålderdomliga” och de ”moderna”, mellan de ortodoxa och de heterodoxa. Ett fält
besitter en relativ autonomi, men resultatet av strider som förs utanför fältet (ekonomiska,
sociala och politiska) väger tungt ifråga om fältets interna maktpositioner.

Personer släpps in på ett visst socialt fält utifrån specifik tillgång till vad Bourdieu kallar
kulturellt kapital eller habitus eller doxa, eller genom en kombination av dessa begrepp.
Kulturellt kapital kan bestå av en viss stil eller smak eller kulturell kompetens som individen
tillägnat sig genom tillhörighet till en viss typ av ursprungsmiljö, en viss nedärvd tradition eller
en viss utbildning. Detta kan liknas vid Blooms tankar om att kanoniska verk kräver något av
sina läsare, såsom bildning.

Habitus gäller personernas sätt att leva, livsstil, sådan den gestaltar sig utifrån nedärvda
föreställningar eller intryck från exempelvis det egna sociala fältet och vad som accepteras där.
Individens position inom ett fält är beroende av samverkande faktorer, t ex hur mycket
kulturellt kapital eller vilken habitus en individ besitter, som kan leda honom/henne fram till att
söka föra en kamp för att få inträde på ett visst socialt fält.

Med doxa avses den avgörande tro och tillit man inom ett socialt fält har till att det man håller
på med är livsviktigt och kännetecknande för just det avgränsade fält inom vilket man verkar.
De som verkar inom ett visst socialt fält förväntas omfattas av samma uppfattning om vad som
kännetecknar just deras sociala fält, vilket får dem att söka hindra andra som vill in i fältet från
inträde. Väl inne på sitt sociala fält kommer individen att distansera sig från andra som inte
velat eller lyckats ta sig in just där.56

I Kulturens fält (1998) gör Donald Broady ett försök att förstå litteraturkritiken som ett
intellektuellt fält utifrån Bourdieus teorier. Han analyserar sambandet mellan litteraturkritikern
Mats Gellerfelts inträde 1980 och poststrukturalismdebatten 1982.

1968 var en tidpunkt då många framförallt från medelklassen kunde gå vidare till
universitetsstudier. Problemet var att denna generation som utbildats under 60-talet var
förberedd för positioner som marknaden inte kunde erbjuda. Många kände sig kallade att syssla
med intellektuell eller kulturell produktion i vid mening, och deras habitus drev dem att
söka sig till områden där denna habitus kom till sin rätt.

Nykomlingarna legitimerade sin rätt att syssla med och uttala sig om litteratur och teater med
hänvisning till sin politiska klarsyn, utan att ha presterat det specifika investeringsarbete vilket
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tidigare utgjort förutsättningen för inträdet på t ex litteraturkritikens fält.57 Samtidigt som det
symboliska kapitalet blev mindre värt, blev allianser med andra fält desto mer betydelsefulla.
Det blev möjligt att konvertera symboliskt kapital som förvärvats inom ett fält till kapital som
var gångbart inom ett annat fält.58

Under slutet av 1970-talet lämnade färre studenter universitetet med högtflygande
allmänkulturella ambitioner. Fälten för kulturell produktion började kontrahera och gränserna
till andra fält att stängas. Återigen krävdes investeringar i symboliskt kapital som är specifikt
för fältet i fråga, för att inträda.

Fältet tilldelade vid denna tid Gellerfelt strategin att fördöma gränsupplösningarna. Detta
illustrerar återgången till normaltillståndet, återupprättandet av fältets autonomi och
gränsstängningen. Samtidigt var Gellerfelt beroende av allianser med andra fält såsom
politikens och samhällsdebattens. Sådant behövdes inte ett par år senare då bland andra Horace
Engdahl knöts till kulturredaktionen på DN 1982.

Dessa män var ovanligt välförsedda med det slags symboliskt kapital som är specifikt för
kritikerns fält: kunskaper om form, stil och genrer och allt det som gjort fältet till vad det är
idag. Gränserna för fältet hade 1982 stängts så mycket att sådana investeringar avkrävdes nya
inträdande.59 Att så många debattörer 1982 reagerade negativt på bland andra Engdahls inträde
berodde framförallt på risken för okontrollerad införsel från vad som uppfattades som ett
akademiskt fält. Saken gällde mindre vad de skrev än att de skrev.60

Broady formulerar hypotesen, att de som besitter mest av fältspecifikt symboliskt kapital är de
som är sämst rustade att anföra gränsstriderna, eftersom bättre framtidsmöjligheter står dem till
buds, än att agera gränsvakt. Gellerfelt tog strid för hela det litterära produktionsfältets
autonomi, medan Engdahl endast förespråkade litteraturkritikens fält.61 Att vissa nya ting kan
sägas eller göras innebär att annat inte kan sägas eller göras. Men vid det perfekta sammanfallet
mellan habitus och position upplevs detta som frihet, t ex menar sig litteraturkritikern då skriva
exakt det han önskar, och fältets dominans fungerar som mest effektivt.62

2.2.3 Den litterära processen

Lars Furuland beskriver i Litteratursociologi En antologi(1995) den litterära processens tre
huvudled som han menar är produktionen, där författaren står för den konstnärliga insatsen och
förläggaren för den materiella utformningen, distributionen och konsumtionen. Samtidigt sker
ett inordnande genom kritiken och andra urvalsinstrument i olika litterära värderingssystem.
En viss feedback förekommer mellan författare och företrädare för olika led i systemet. T ex
genom läsarbrev till författaren eller förläggaren. Förläggaren går ibland ut med önskemål till
författarna, speciellt vad gäller faktaböcker. Förläggaren kan också arbeta aktivt för att skapa
en publik åt en viss författare genom reklam och marknadsföring.63
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1 20

Det litterära kretsloppet är tydligt skiktat i tre huvudströmmar för litteraturspridning: Det
bildade kretsloppet för ut bokhandelsvarorna, de ”finare” böckerna och trycksakerna till
bokbranschens specialaffärer. Recensenterna talar på egna och läsarnas vägnar till författare
och förläggare, och fungerar som bokpublikens litteraturtolkar, undervisare och språkrör.
Det populära kretsloppet för ut populärlitteratur och sprider böcker i serieutgivning till ett lågt
pris. Kontakt mellan läsare och författare t ex i form av recensioner förekommer praktiskt taget
inte alls, utan en viss litterär mall körs genom apparaten så länge någon är beredd att betala för
den.

 Bokklubbsdistributionen utvecklades under 1960- till 80-talet till ett tredje spridningssystem
med drag från de bägge nämnda. Kontakt med läsarna sker oftast genom annonsering eller
direktreklam hem till konsumenterna, och man erbjuder de böcker som man tror bäst ska tilltala
en bred publik.

Bibliotek och skola representerar den minst kommersiella delen av litteraturförmedlingen,
vilket även Thorhauge påpekat, och utgör en stor del av hela bokdistributionen och
bokkonsumtionen i Norden. Folkbiblioteken har sedan ett kvarts sekel byggt upp egna
sambindningsorganisationer, och gör sina beställningar på basis av förhandsrecensioner innan
böckerna är tryckta. På så sätt har biblioteken kunnat pressa förlagen till bättre rabatter, samt
uppnått att nya böcker utrustade för utlåning på ett snabbt och billigt sätt når folkbiblioteken.
Inköparna på biblioteken har dock i beställningsögonblicket inte tillgång till boken eller andra
recensioner och blir på så sätt starkt beroende av sambindningens bedömning.

Inte bara förlag och bokklubbar gör massmediainriktade lanseringar av ett fåtal stjärnförfattare,
även sambindningssystemet utövar en viss påtryckning mot en mer nyhets- och trendkänslig
bokutgivning. Risken är då på längre sikt att bokutbudet som helhet blir mer modebetonat och
mindre differentierat än idag, menar Furuland.64

2.2.4 Kvalitetslitteratur

Enligt filosofen Juan Wilhelmi, i Smak eller värde (1999), kan man med omdömet ”en bra
roman” mena en roman som motsvarar hans/hennes förväntningar, en roman vars innehåll
överensstämmer med hans/hennes ideologi eller motiverar honom/henne att inta en viss
ideologisk ståndpunkt, en roman som är tekniskt fulländad, eller en roman som vi finner ha
något viktigt att säga om den mänskliga tillvaron.65

Gemensamt för dessa estetiskt-litterära omdömen är att de är förbundna med förståelsen av det
litterära verket. Man kommer t ex inte att känna igen problemen i Dostojevskijs verk, om man
inte är van att betrakta litteratur som en form inom vilken man kan utforska moraliska
problem.66 Att förstå litterära verk kräver träning och inlärning. Man måste lära sig att läsa
olika typer av böcker, hur en författare vill bli läst och hur denna vilja visar sig i verkets stil
och tonläge. För att lyckas måste man också känna kärlek till litteraturen och se den som ett sätt
att utforska viktiga problem i livet.
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Att vara medveten om hur olika litterära grepp fungerar i ett visst verk kan vara en
förutsättning för att förstå verkets innehåll.67 En sådan medvetenhet kan jämföras med vad
Bourdieu kallar kulturellt kapital, och även Bloom hävdar att förståelsen av ett kanoniskt
endast kan uppnås genom ernådd ångest, dvs kvalitetslitteratur bjuder ett motstånd som man
som läsare måste övervinna men hjälp av sin kunskap och träning.

Konst- och religionsfilosofen Hugo A. Meynell hävdar i En fråga om smak? (1997) att litterära
verk brukar bedömas ha värde i proportion till:

1, Deras exemplifiering och gestaltning av saker av central betydelse i mänskligt liv.
2, Originaliteten i språkanvändningen och behandlingen av intrig, karaktär och situation osv.
3, Deras representation av personer, ting och omständigheter.
4, Deras övergripande enhet i mångfalden av substans och effekt.68

Vad gäller punkt ett, så ligger det i linje, menar Meynell, med det sunda förnuftet, att stora
romaner bör behandla viktiga snarare än triviala frågor. Att befrämja medvetenheten om det
mänskliga livets rika möjligheter tycks ligga i de stora romanernas natur.69 Utmärkande för den
främsta litteraturen är också att författarna i sina verk konkretiserar och uttrycker ett starkt
moraliskt engagemang för ett centralt problem i mänskligt liv.70

När det gäller punkt två, menar Meynell att upplösningen av konventionella mönster för ord-
och idéassociationer och deras sammanställning till nya enheter, är kännetecknande för såväl
prosaförfattare som poeter.71 Den viktigaste funktionen hos en originell hantering av karaktär
och situation är att ge oss en chock så att vi kommer till insikt om hur saker och ting verkligen
förhåller sig, när detta har dolts av våra konventionella åsikter och förväntningar.

Vad gäller punkt tre, menar Meynell att en av romankonstens viktigaste funktioner är att göra
människan kapabel att betrakta människor, ting och samhällen mera rättvisande och i ett nytt
ljus än tidigare.

Romaner kan vara helt orimliga som exakta framställningar av verkliga människor och deras
handlingar, men ändå vara helt estetiskt övertygande. Då finner man ofta att de har ett liknande
innehåll som drömmar, legender, myter och religiösa berättelser. C. G. Jung förklarar detta med
teorin om att människan utvecklats för att klara av vissa grundläggande situationer och
påfrestningar, och för att leva sitt liv i relation till medmänniskor och den naturliga miljön,
enligt en viss generell och övergripande struktur.

Det naturliga urvalet tycks ha lett till ett behov hos människor som kan tillgodoses genom
handling eller i fantasin. T ex tycks tragedins och komedins allmänna former basera sig på
behov som finns i människans sociala natur.72 Tillfredsställelsen är alltså inte enbart beroende
av verklighetstrogen efterbildning av människor och ting, utan baserar sig även på den
individuella och sociala psykologins fakta, som ytterst beror på hur människan har utvecklats
som art.73
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Vad gäller punkt fyra, menar Meynell, att om romanförfattarens intention inte kan uttryckas i
ord, så är den inget ämne för en roman. Bättre romaner har en bestämd centralstruktur som alla
element relaterar sig till.74

Det har påståtts att Shakespeare redan tidigt i sitt författarskap bemästrade konsten att
tillfredsställa den dramaturgiska strukturens tre huvudkrav: tillbakablick, förberedelse och
omedelbart intresse, tillsammans med en återhållsamhet som borgar för en dramatisk
förtätning. Han hade också lätt för att anpassa stilen till ämnet.75

2.2.5 Populärlitteratur

Kriterierna för att avgöra vad som är populärlitteratur, har varit mycket olika bland forskarna,
menar litteraturhistorikern Ulf Boethius, i Brott, kärlek, äventyr: Texter om populärlitteratur
(1995). Några av dem är följande sju:

1, Att utgå ifrån publiken. Det som folkets breda lager läser blir då populärlitteratur.  2, Att
utgå ifrån produktions- och distributionsförhållandena. Populärlitteraturen blir då den litteratur
som massproduceras på ett standardiserat sätt i långa serier. 3, Att utgå ifrån böckernas
förmodade syfte. Populärlitteraturen blir då underhållningslitteratur. 4, Att utgå ifrån ett visst
sätt att läsa eller använda litteraturen. Populärlitteraturen uppstår då när läsaren intar en
lustinriktad hållning till texterna. 5, Att med populärlitteratur mena den lättlästa litteraturen,
som inte ställer några krav på språklig eller estetisk skolning hos sina läsare. 6, Att utgå ifrån
en normativ definition. Populärlitteratur är då litteratur med en stor läsekrets som påstås vara
estetiskt och/eller moraliskt undermålig.

Att utgå ifrån en sjunde, smaksociologisk definition anser dock Boethius vara det bästa,
eftersom  populärlitteratur då blir den litteratur som har en stor läsekrets och som anses
moraliskt och/eller estetiskt undermålig.76 Populärlitteraturen blir en flytande och historiskt
föränderlig kategori. I själva verket är populärlitteratur lika mångskiftande som den övriga
litteraturen, och gränsen mot den accepterade litteraturen är artificiell, godtycklig och flytande.
Den får innefatta all den litteratur som de ledande smakbärarna i en kultur vid olika tidpunkter
räknat dit, oberoende av de litterära verkens form och innehåll.77

Fram till 1700-talet ansågs det att en författare borde använda sig av beprövade och tidigare
med framgång använda skrivsätt.  Men alltsedan romantiken gällde kravet på originalitet och
särprägel och verk som inte var unika räknades till den ”lägre” litteraturen. Det var inte heller
fint att ha en bred publik, utan författarna borde göra sig exklusiva och skriva enbart för de
invigda, för finsmakarna och de litterära experterna. Dessa kriterier för vad som är
populärlitteratur gäller alltjämt.

Standardisering och språkligt sett enkla alster, som massproduceras och ges ut i långa serier till
ett så lågt pris som möjligt, och där den ena boken är uppbyggd på samma sätt som den andra,
kallas av bland andra Janice Radway för kategoriböcker. De fordrar inte någon särskild estetisk
skolning och vill framförallt ge avkoppling och underhållning. De läses också av en stor och
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heterogen grupp människor, även om varje kategori verkar ha sin egen publik. Smakens
makthavare anser dem vara estetiskt och moraliskt undermåliga.

John G. Cawelti menar att en ”litterär formel” består av en viss arketypisk berättelseform, samt
en lika stereotyp kulturell kostym som berättelsen ikläder sig. Han urskiljer fem olika
berättelsetyper: äventyrsberättelsen, den romantiska berättelsen, gåtan/mysteriet, melodramat
och skräckhistorien. Alla dessa berättelser kan förläggas till olika tider och miljöer. Theodor
Adorno menade att populärlitteraturen spred och inpräntade de härskande värderingarna i
samhället, mer effektivt än andra kulturprodukter. Populärlitteraturen spred ett ”falskt
medvetande” bland massorna och bidrog till att upprätthålla status quo, samtidigt som tröst och
kompensation gavs åt läsarna.78

Varför läser vi då kategoriböcker? Kanske vill vi markera att vi tillhör en viss kulturell
gemenskap eller är anhängare av en viss livsstil. Robert Escarpit menar att allt läsande i viss
mån innebär en flykt från verkligheten, men att flykten i viss mån är skenbar: läsandet kan ge
oss kunskaper och erfarenheter som vi kan använda oss av i verkligheten, samt ge oss livsmod,
glädje och styrka.79

Lisbeth Larsson ser ett potentiellt emancipatoriskt element i den identifikatoriska
populärlitteraturläsningen, en temporär kontakt med det egna jagets kraft, en karnevalisk triumf
som firas inom systemet men ändå riktas mot det.80

Det finns ett inslag av ritual i läsandet av kategoriböcker, som grundar sig på att den ena boken
i så hög grad liknar den andra. Detta läsande tillmötesgår i hög grad ett behov av trygghet. Det
fungerar som ett slags skydd, ytterst kanske för den egna identiteten. Samtidigt som vårt behov
av berättelser har att göra med djupt liggande psykiska strukturer som är gemensamma för alla
människor, så är det samtidigt kulturellt betingat. Vi läser för att få svar på frågor och bearbeta
problem som har med den tid, det samhälle och den kultur vi lever i att göra.81

Gunnar Hansson, litteraturvetare, har i sin undersökning Inte en dag utan en bok (1988)
intervjuat 96 personer av olika kön och ålder, som alla var hängivna läsare av
populärpocketserier. Han kommer där fram till att den bild av populärlitteraturläsarna som
framträder genom intervjuerna, inte stämmer kritikernas och debattörernas beskrivning av
populärlitteraturläsningen vilken är starkt förenklad och onyanserad samt uppbyggd kring
några få schablonföreställningar.

De som har velat se den intensiva och spännande läsningen som ett resultat av berättartekniska
grepp som manipulerar och passiviserar läsaren, är offer för en grov förenkling, menar
Hansson. Tvärtom visar läsarnas egna beskrivningar att intensiteten och den djupa
koncentrationen är mycket komplicerad p g a att läsningen aktiverar en rad olika psykologiska
funktioner och behov inom läsarna.82 Detta stämmer med vad C.G. Jung anser om att mytiska
element i litteraturen kan nå vårt undermedvetna  och att detta kan förklara varför orimliga verk
ändå kan vara estetiskt övertygande. All läsning innebär en skapande aktivitet, och intervjuerna
visar tydligt att den är mycket viktig även vid läsningen av populärlitteratur, trots att den är
förhållandevis lättläst. Läsningen ger glädje och avkoppling genom att den aktiverar och
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stimulerar. En slutsats som Hansson drar av undersökningens resultat är att läsningen av
populärlitteratur fyller viktiga behov hos så gott som alla intervjuade. Ett sådant behov är ren
underhållning och avkoppling, vilket är ett legitimt behov som har en uppgift att fylla i alla
människors välbefinnande.83

Ett annat behov som läsningen av populärlitteratur fyller är mentalhygieniskt, t ex när man läser
för att komma till ro, för att bli en hel människa igen, eller när man läser för att stimulera
fantasi och tankeverksamhet osv. Många av de intervjuade är medvetna om att populärlitteratur
har en negativ stämpel, men att de läser för att de har behov av det. Populärlitteratur fyller
alltså djupgående behov. Det kommer till uttryck genom att läsarna säger sig alltid ha läst och
alltid måste läsa för att må bra, att finna sig själv i böckerna, att leva sig in i hur andra har det
osv. Inslag av verklighetsflykt och kompensation finns i läsningen, men de är inte starka.
Det starkt dominerande intrycket av intervjuerna är istället att läsningen fyller positiva
funktioner hos läsarna och att den formulerar något som är så angeläget för dem, att de gång på
gång behöver ha det sagt i ständigt nya variationer.

Det som läsarna uppfattar som värdefullt på denna djupare behovsnivå kan jämföras med det
som framträder vid olika symboliska tolkningar, såsom vid tolkningen av en saga, en myt eller
en rit, där det väsentliga gestaltas med hjälp av berättelsernas ytplan.84

Hanssons åsikter står inte i någon motsättning till varken Blooms eller Bourdieus teorier om
litteratur och läsare, anser jag. De har inte någon schablonbild av populärlitteraturens läsare.
Däremot hävdar Bloom att de kanoniska verken utmärks av originalitet och att de behandlar de
mänskliga villkoren på ett djupgående sätt och att dessa verk kräver något av sina läsare.
Bourdieu menar att människors förhållande till litteraturen präglas av den sociala miljö man
växt upp i, utbildning mm. Inte heller han ser läsare av populärlitteratur som manipulerade
offer. Han gör ingen värdering av litteraturen eller läsarna, utan försöker endast ge en
förklaring till varför man har olika förhållanden till litteratur. En bildad människa kanske väljer
en bok som kräver en bildad läsare, medan en obildad person kanske undviker alltför krävande
litteratur. Detta utesluter inte att man som läsare går till litteraturen med likadana behov.

En likhet mellan Bloom, Bourdieu, Boethius och Hansson är att de inte ser några läsare som
offer. De  tycks mena att litterär smak har med graden av litterär bildning att göra snarare än att
det skulle handla om politisk hemvist. Särskilt Bloom tar avstånd ifrån att litteratur skulle vara
ett politiskt instrument för att sprida olika ideologier. Istället menar han att det är de estetiska
kvaliteterna som avgör hur ett litterärt verk värderas av experter och andra. Visserligen
beskriver såväl Bourdieu som Broady en social kamp om olika värderingar, t ex på
litteraturkritikens område, såväl som i biblioteket, men det man strider om skiljer sig åt mellan
olika fält, förutom att alla fält i första hand striden för att uppnå autonomi. Det litterära fältet
önskar således att vara oberoende av de politiska och ekonomiska fälten, för att kunna hävda de
estetiska värdena på sina egna premisser. Wilhelmi däremot menar att omdömet ”en bra
roman” kan bero på att romanens innehåll överensstämmer med läsarens ideologi, men att
dessa liksom alla estetisk värderingar är förbundna med förståelsen av verket vilket kräver en
medvetenhet om hur olika litterära grepp fungerar, dvs litterär bildning, något som har likheter
med det Bourdieu kallar kulturellt kapital.
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2.3  Att läsa läsarens läsning

Med rubriken ovan avses den forskning som intresserar sig för vilken betydelse läsaren har för
läsningen av en text. Olika läsare kan få ut olika saker av samma text och även tolka den på
skilda sätt. Läsare har olika erfarenheter, förkunskaper och förutsättningar som aktualiseras vid
läsningen och påverkar tolkningen. Detta är viktigt att respektera menar den läsarorienterade
forskningen och intresserar sig för vad den enskilda läsaren väljer att läsa och varför under
olika historiska perioder och samhällsförhållanden. Detta är ett annorlunda synsätt än det
tidigare rådande (senare delen av 1900-talet) som endast såg till texten i sig och bortsåg ifrån
författare såväl som läsare.

Inom denna riktning som kallades nykritiken ansåg man att texten i sig var det enda som var
betydelseskapande och som man skulle studera på djupare nivå genom språkets olika skikt. Det
var ett formalistiskt synsätt, som inte gav utrymme för subjektiva tolkningar. Den
läsarorienterade forskningen är en reaktion mot detta synsätt. Även den läsarorienterade
forskningen tenderar dock att vara väldigt teoretisk, vilket många är kritiska mot eftersom de
menar att det är den verkliga läsaren av kött och blod som är intressant och inte en abstrakt,
tänkt läsare, sk implicit läsare. Kritikerna menar att olika samhällsförhållanden och historiska
aspekter kring bokutgivning, läsning mm måste studeras för att man ska kunna fånga
verkligheten.

2.3.1 Läsaren ur ett historiskt perspektiv

Det som förenar den läsarorienterade forskningens teoretiker är deras motstånd mot tron att
betydelsen uteslutande ligger i den litterära texten, skriver Jane P. Tompkins i Läsningar om
litteraturen och läsaren (1985). Hon menar alltså att även läsaren är betydelsefull vid läsningen
och betydelseskapandet (tolkningen) av en text. Olika läsare kan få ut olika saker ifrån samma
text och tolka den olika. T ex G. Hansson menar som redan nämnts att även läsare av
populärlitteratur kan få mer djupgående behov fyllda genom sin läsning. Dvs han menar att
läsaren kan tillföra något till texten och att läsaren därför kan få ut något av en undermålig text.
Den stora fråga som skiljer nykritiken och den läsarorienterade forskningen åt är om betydelsen
ska lokaliseras till texten eller till läsaren. Gemensamt för båda skolorna är dock att kritikens
yttersta mål är att kartlägga betydelse. Detta binder dem samman i motställning till en lång
tradition av litteraturkritiskt tänkande, där tolkning av litterära verks innebörder inte är någon
central angelägenhet.

Visserligen sysslade antikens författare i hög grad med litteraturens verkan på publiken, men de
menade inte alls samma sak som när litteraturteoretikerna under senare delen av
nittonhundratalet talar om publikreaktioner.85

Under den klassiska perioden hade man en instrumentell syn på språket. Språket var en sorts
makt, och genom att studera äldre texter kunde man tillägna sig den hantverksskicklighet som
gör en i stånd att utöva den makten. All modern kritik ser betydelsen som målet för kritiken,
och språket jämställs med innebörd till skillnad från den antika synen på språket som
handling.86
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Det kan verka radikalt att läsarkritikerna flyttat över betydelsens plats från texten till läsaren,
men det enda som hänt är att läsarkritikerna når fram till den litterära betydelsen genom ett
tolkningssystem som beskriver själslig aktivitet istället för ett vokabulär baserat på lingvistik,
genreteori eller myt, menar Tompkins.  Den enstaka texten tas ändå som det normala föremålet
för interpretation.87

Det som gör det svårt för nittonhundratalets kritiker att se litteratur som något annat än en
anledning till tolkning är kanske tron att litteratur är ”konst”, som ger livet mening. Om vi bara
kan tolka dikten rätt, hamnar vi i ett bättre läge för att förstå världen.88

Under renässansen var poesin precis som under antiken en imitation av verkligheten, gjord för
att ge moraliska effekter som var önskvärda både för individen och för staten. Fortfarande
berodde litteraturens värde och natur på de effekter den hade i form av moraliskt uppförande.
Men publiken var nu en liten grupp av inflytelserika personer inom regeringen, hovet och
aristokratin, individer som skalden känner och som kan utöva det beskyddarskap han är i behov
av.89 Skalden var beroende av sina mecenater och poesin var en möjlighet till ekonomiskt stöd
och ett socialt skyddsnät. Dikterna betraktas som en form av inflytande, att utföra vissa
bestämda sociala uppgifter.90

Moderna litteraturkritiker ser litteraturens effekt som en fråga om individuell påverkan, hävdar
Tompkins. Poesin ses inte som ett verktyg för sociala handlingar mellan personer som är kända
för varandra, utan som en samling konstprodukter möjliga att studeras och värderas av alla i
offentligheten. Enskilda reaktioner på litteraturen beskrivs som projektioner på texten av
läsarens psyke, och inte som svar på en social situation.91

Under sjuttonhundratalets senare hälft bröt beskyddarsystemet samman, de kommersiella
tryckerierna blev fler och en stor läsande publik växte fram. Litteraturen separerades då från det
politiska livet, och relationerna mellan författare och publik förändrades. Formalismen uppstod.
Författarna blev beroende av försäljning av sina tryckta verk. Den personliga relationen till
publiken skars av och sambandet blev mer ekonomiskt. Litteraturen antog den tryckta textens
statiska tillstånd och det möjliga avståndet i tid och rum mellan författare och läsare blev
obegränsat.92

Litteraturen blev både opersonlig och privatiserad. Under artonhundratalets andra hälft uppstod
den känslosamma litteraturen som avsåg att ge läsaren vissa slags känsloupplevelser och
inriktade sig på individernas psyke. Även begreppet litteraturreception som förut varit socialt
och politiskt, blev nu personligt och psykologiskt.93 Estetiken växte fram, som studerar och
bedömer konstnärliga verk. Konstverkets mottagande behandlas nu som föremål för
vetenskapliga undersökningar, anser Tompkins.  Känslorna som litteraturen väckte ansågs
önskvärda i sig själva, och diktaren kom att ses som en speciell sorts människa och diktverket
som ett speciellt ting, en ikon.94 Poesin skiljdes från vardagslivet genom att dess bestämda
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historiska ursprung och effekter förnekades, menar Tompkins. Dess funktion upphöjdes istället
till ett förvaringsrum för andliga värden.95

Saknar då dagens litteraturkritiker och estetiska experter politisk makt, kan man fråga sig. I
jämförelse med litteraturens tidigare roll är skillnaden stor, men det utesluter såklart inte att
litteraturen även idag har en samhällskritisk funktion.

Cecilia Hansson, litteraturvetare, delar in den läsarorienterade forskningen i tre olika grupper
av läsare:

1, Den läsarcentrerade forskningen har den empiriske läsaren som sitt objekt, och har som mål
att låta oss öka våra kunskaper om receptionens förutsättningar och faktiska resultat med hjälp
av textkritiska, social-, idé- och kulturhistoriska metoder.

2, Den verkcentrerade forskningen har som mål att öka vår kunskap om texten och förstå dess
mening i skenet av dess skiftande betydelser och  läsaren betraktas som element i en
textstruktur och benämns som ”implicit läsare”, ”den fiktive läsaren” osv.

3, I den tredje gruppen står forskaren själv i centrum. Kritiker av denna grupp hävdar att
konsekvensen av det teoretiska läsarbegreppet blir en ursäkt för forskaren att, i brist på
empiriskt material, göra sin egen upplevelse till bevis för det som skulle bevisas.96

Det finns en djupliggande motsättning i fråga om forskningsintresse, mellan
receptionsestetikens intresse i den implicite läsaren och receptionshistoriens intresse i den reale
läsaren, hävdar C. Hansson. Störst möjlighet att närma sig litteraturens verkliga betydelse och
potential borde den läsarcentrerade forskningen ha, något som också skulle uppmärksamma
litteraturens anknytning till människors vardagsliv, som alltid funnits.

2.3.2 Receptionsforskning

Litteratursociologen Jon Smidt frågar sig i Litteratursociologi En antologi (1995) vad en text
egentligen är och vem som bestämmer vad en text betyder. Han menar, liksom Thorhauge, att
vi alltid möter en text utifrån vissa förväntningar och i en kontext. Olika läsare får olika bilder
av en text, och fyller ut de tomrum som finns i texten för att skapa en mening.97

Under romantiken såg man diktaren som en budbärare. Läsaren måste vara öppen för ”det
outsägliga” som diktaren ville förmedla, som genom ett mirakel.  ”Att förstå en text är att förstå
vad diktaren har menat med den”, är det synsätt som dominerat den västerländska
litteraturvetenskapen under första hälften av nittonhundratalet.98 Det blev därför viktigt att
skapa en riktig bild av författarens liv, författarskap och samtid.

En brytning med det historisk-biografiska synsättet utgjorde formalismen såsom nykritiken.
Texten stod nu i centrum, och att förstå en text blev detsamma som att se hur varje del fungerar
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i helhetens tjänst. Texten ansågs ha en objektiv struktur som varje kompetens läsare kunde
uppfatta.99

Men faktum kvarstod att olika läsare ser olika saker i samma text. Bland andra Gunnar
Hansson har som bekant gjort olika läsarundersökningar och funnit att författaren har vissa
uppfattningar om sin text medan individuella läsupplevelser är något helt annat. Att läsaren är
inblandad i läsningen kan man inte bortse ifrån. Som C. Hansson påpekat  började man fråga
sig om inte textens mening i själva verket skapas av läsaren, eller i alla fall genom en dialog
mellan text och läsare. Den läsarorienterade textteorin växte fram, som också kallas
receptionsforskning.

Filosofen Hans-Georg Gadamer intresserar sig för vad som sker när vi möter en text från en
annan tid. Varje tid har sina referenser, och varje läsare möter en text med sin tids förförståelse
och fördomar. Det som gör att en text inte tolkas helt subjektivt och tillfälligt av varje enskild
läsare, är enligt Gadamer att både text och läsare befinner sig innanför samma historiska
tradition, som överför tolkningsmönster från generation till generation. Gadamer menar att
texthorisont och läsarhorisont kan mötas och smälta samman i läsningen.

Litteraturforskaren Hans Robert Jauss menar att nya verk kan skapa förändringar av de
förväntningar läsaren i ett visst samhälle möter texten med, normsystemet kan alltså ändras
genom en horisontförvandling. Receptionsteoretikern Wolfgang Iser menar att läsning är ett
växelspel mellan text och läsare. Läsaren är aktiv och skapar mening och sammanhang i texten
genom att fylla ut det som inte står i texten, tomrummen. Iser menar att texten inbjuder till
vissa bestämda läsarroller, där vi t ex sympatiserar med en viss person i boken.100

Reader-response-kritiken i USA går ännu längre, och frågar sig om det överhuvudtaget är
meningsfullt att tala om texten som något fast givet.

Norman Holland ser textläsning som något helt subjektivt. Vi ser det vi vill se och har behov av
att se, menar han. En sådan verklighetsuppfattning brukar kallas konstruktionalismen, som
betonar att mening inte är given utan något vi hela tiden konstruerar.101

Vi befinner oss likväl alltid i ett socialt sammanhang, och en text befinner sig alltid i en
kontext. Stanley Fish intresserar sig för hur tolkning styrs av tolkningsstrategier i olika
tolkningsmiljöer. Louise Rosenblatt har sammanfattat detta såsom att: textens mening blir till i
ett samspel mellan den konkreta texten de konkreta läsarna och deras uppfattning om
lässituationen.102

De sista tjugo åren har man intresserat sig för att författare,  text och läsare som del av något
större. En text ses då som en väv av föreställningsmönster och röster. Att texter är
sammanvävda med delar av andra texter, tankar och språk kallas intertextualitet. Nya
mottagare tolkar sedan texterna på nytt och väver in dem i nya sammanhang.

Den ryska litteraturforskaren Mikhail Bakhtin har skrivit mycket om dialoger i texter, mellan
texter och mellan text och läsare. För receptionsforskningen är detta intressant. Meningen eller
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förståelsen blir då till i ett samspel mellan det texten kommer med, det vi, läsarna, har med oss,
och det nya sammanhang som nyläsningen sker i. Texten är alltid både förr och nu.103

Detta synsätt komplicerar den traditionella bilden av litterär tradition och litterär kvalitet, för
olika litteraturförmedlare, såsom bibliotek. Nya frågor måste ställas: Vilka behov går läsarna
till litteraturen med? Vilka slags meningar får texter för olika läsare, och varför läser de?
Litteratursociologi och litteraturpsykologi blir här viktiga stöddiscipliner.104

Semiotikern Umberto Ecos teorier kring ”Modelläsaren” presenteras i Modern litteraturteori,
Del 2 (1993). Eco menar att en text, såsom den framträder i sin språkliga yta, utgör en kedja av
uttrycksmässiga trick som skall aktualiseras av mottagaren, till skillnad från G. Hansson som
inte ser läsaren av populärlitteratur som offer för olika litterära grepp.

Alla språkliga objekt förutsätter att mottagaren kan uttyda dess koder genom att t ex slå upp ord
i ordboken. Men en text är mer komplicerad än andra uttryckstyper, genom att den är
genomvävd av det icke-sagda, dvs det som inte är manifesterat på uttryckets nivå. Det är på den
nivå där innehållet aktualiseras, som det icke-sagda ska aktualiseras, och därför kräver en text
läsarens aktiva och medvetna medverkan.105

Texten är genomvävd av tomma platser och mellanrum som skall fyllas ut. Skälen till att
textens avsändare lät platserna stå tomma är dels att texten är trög och ekonomisk och lever på
det mervärde av innebörd som mottagaren tillför den, dels för att texten rör sig från en
didaktisk mot en estetisk funktion och vill överlämna tolkningsinitiativet åt läsaren. En text vill
alltså att någon hjälper den att fungera, och avsänds till en som aktualiserar den.106

Författaren måste förutse en Modelläsare som kan medverka till aktualiseringen av texten på
det sätt han/hon tänkt sig, och som vid tolkningen kan göra samma drag som han/hon gjorde
när han/hon skapade texten. Detta kan ske genom valet av språk, valet av encyklopedisk
kunskap, valet av ett givet lexikaliskt och stilistiskt arv, genreval osv.107 Författaren förutsätter
inte bara sin Modelläsaren kompetens utan skapar den också. Han/hon ger texten en sådan
utformning att Modelläsaren frambringas.108

Inte bara den empiriske författaren formulerar en hypotes om Modelläsaren, den empiriske
läsaren gör sig också en hypotes om Författaren, på grundval av de fakta som textstrategin ger
honom/henne. Den empiriske läsarens hypotes om sin Modellförfattare tycks bättre förankrad
än den som den empiriske författaren formulerar beträffande sin Modelläsare, eftersom den
senare ännu inte existerar. Läsaren kan däremot deducera sin typbild av något som textmässigt
är närvarande som utsaga.109 Detta textsamarbete förverkligas alltså genom två diskursiva
strategier, och inte mellan två individuella subjekt.110

Genom att Eco endast frågar sig vad texten skapar för betydelser hos en implicit läsare, tillhör
han den verkcentrerade forskningen enligt C. Hanssons indelning. Detta innebär i högsta grad
en textfixering, vilken utesluter den empiriske läsaren.
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2.3.3 Olika sätt att läsa

Sten Furhammar, litteraturforskare, beskriver i Varför läser du? (1997) bl a olika sätt att läsa.
Till skillnad från Eco utgår han ifrån den empiriske läsaren och tillhör alltså den
läsarcentrerade forskningen enligt C. Hanssons indelning. Han delar in utbytet av läsning i två
dimensioner: Personlig respektive Opersonlig hållning till lässtoffet, och Upplevelseläsning
respektive Instrumentell läsning.

Dimensionen personlig-opersonlig, avser huruvida man drar in sig själv i läsningen, t ex genom
identifikation med olika personer i handlingen, eller om man håller sin personliga verklighet
utanför läsningen, som då t ex blir ren avkoppling eller ren information. Dimensionen
upplevelseläsning-instrumentell läsning, gäller skillnaden mellan läsning som bara tjänar till att
ge upplevelse eller förströelse, och läsning som ger en konkret nytta för individen, t ex i form
av ökad självinsikt eller kunskaper. Dessa två dimensioner medger en beskrivning av läsutbytet
i fyra huvudkategorier. Dessa skiljer sig ifrån varandra ifråga om relationen mellan text och
läsare.111

Den första kategorin,  Opersonlig upplevelseläsning, innebär att läsningen primärt är
upplevelseorienterad, men att läsupplevelsen inte engagerar läsaren på det personliga planet.
Läsarens hållning till lässtoffet innebär att han/hon är observatör, en neutral betraktare, som
håller sin egen person och sin verklighetsuppfattning utanför läsningen. En sådan läsning
beskrivs ofta av läsaren som ett tidsfördriv, som ger spänning eller underhållning.112 Läsaren
kan bli fängslad, upprymd osv, vilket tolkas som påverkan från texten och leder inte till
reflexioner som berör och engagerar den egna personen. Upplevelsen ger förströelse som
fungerar som verklighetsflykt.113

Den andra kategorin, Personlig upplevelseläsning, avser sådan läsning där det primära utbytet
är upplevelser, där innehållet starkt präglas av läsarens personliga identitet. Läsarens
erfarenheter, minnen, värderingar osv påverkar alltså tolkningen.En sådan läsning skapas av en
personlig inlevelse i texten, t ex genom personlig identifikation med personer i handlingen där
man upplever de personernas känslor, tankar och reaktioner som sina egna. Upplevelserna
påverkas alltså inte enbart av texten utan även av läsaren själv.

Läsaren bearbetar texten aktivt och reflekterar över den. Det är därför inte enbart en läsning
som ger förströelse, utan också erfarenheter som berikar läsaren.114 Inte heller är det historiens
upplösning som upplevs som det viktigaste, utan upplevelserna under läsningens lopp.

Den tredje kategorin, Opersonlig Instrumentell läsning, omfattar sådan läsning som har en
redskaps- eller nyttofunktion för läsaren, som inte är knuten till läsarens personliga identitet.
Nyttofunktionen innebär att den insikt eller kunskap som läsaren inhämtar från texten, kan
omsättas direkt från läsar-text-relationen till andra relationer. Insikten kan antingen abstraheras
från läsarens personliga förhållanden, eller så kanske den gäller ett område av verkligheten som
läsaren inte har något personligt förhållande till. Läsningen ger ”objektiv kunskap” och berör
inte läsarens självinsikt. Inte bara facklitteratur kan ge kunskap, vetande och information utan
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även fiktionsläsning, t ex i form av kunskap om levnadsförhållanden i andra länder eller
psykologisk kunskap.115

Den fjärde kategorin, Personlig Instrumentell läsning, har en redskapsfunktion i förhållande till
läsarens personliga identitet. Det innebär att de relationer som läsar-text-relationen kan
överföras på är sådana där läsaren själv ingår. Denna funktion kan beskrivas som terapeutisk,
eftersom läsaren i denna utbytesform reflekterar över sin identitet eller livssituation under
läsningen med en ökad självinsikt som följd.

Det kan leda till förändringar på det personliga planet eller till att läsaren kan förstå sig själv
bättre. Den terapeutiska effekten kan också bestå i distansering från aktuella problem, i tröst
eller orosdämpning, eller ge handfasta lösningar på personliga problem.

De olika kategorierna kan förekomma samtidigt i en och samma lässituation, så gränserna
mellan dem är inte alltid så skarpa och entydiga.116

Till skillnad från Umberto Eco, som reducerar läsarens roll och ser förutsättningen för en viss
läsart enbart i textens speciella egenskaper, så menar Furhammar i likhet med G. Hansson alltså
att läsarens individualitet också har betydelse för de responser som texten väcker.117

Eco, delar in texter i öppna och slutna. Den slutna texten, menar han, leder läsaren fram längs
en förutbestämd väg där olika effekter väcker medkänsla, fruktan och en förväntan som avses
bli tillfredsställd av den fortsatta färden. En sådan text talar till varje läsare, och exemplifieras
av Ian Flemings James Bond-böcker och seriefiktion som Stålmannen.118

En öppen text däremot, karaktäriseras av en variation av koder som läsaren måste behärska,
och vägen är inte utstakad, utan fungerar mer som en labyrint. Den öppna texten är mångtydig
och det finns inte en tolkning som är den rätta, utan flera. Den öppna texten är bara tillgänglig
för dem som lärt sig pröva många koder och låter olika tolkningar spegla sig i varandra.
Exempel på öppna texter är enligt Eco James Joyces Finnegan Wake och Ulysses, och de
utestänger de ”naiva” läsare som söker ett innehåll snarare än ett uttryck.119

Det finns dock ingen fixerad gräns, menar Furhammar, mellan slutna texter, som ger läsaren
möjlighet till omedelbar igenkänning, och de öppna texter som kräver en sökstrategi.120

Detta i likhet med Boethius som anser att gränsen mellan sk kvalitets- och populärlitteratur är
artificiell och flytande. Boethius menar också att man kan läsa på olika sätt, och att det ligger
hos individen snarare än i det litterära verket.

2.3.4 Den möjliga litteraturhistorien

Några av Robert Darntons, kultursociolog och bokhistoriker, viktigaste idéer presenteras av
Catharina Stenberg i Litteraturpolitik och bibliotek (2000).
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Darnton bygger en egen teori som han kallar ”ett kommunikativt kretslopp” där bokspridningen
går från författare till läsare och tillbaka till författaren. Denna modell innefattar även frågor
kring produktion, distribution och konsumtion, dvs delar av bokspridning som har med något
slags kommersiell marknad att göra.

Darnton bryter, i likhet med G. Hansson, med litteraturvetenskapens inriktning mot att studera
stora författare och deras verk utan att undersöka läsarreaktioner eller hur sådana kommit att
påverka t ex politisk utveckling i sin egen tid, och alltså sätta in dem i ett större
sammanhang.121

I Darntons modell finns utrymme för att studera påverkan och beroende mellan olika kategorier
av personer verksamma inom ett litterärt fält, såsom bibliotekarier, bokhandlare eller läsare och
deras relationer till stat, kyrka eller kommersiella krafter. Man kan då försöka se hur t ex
förändrade förhållningssätt eller villkor, påtryckningar osv kan tänkas påverka de nämnda
kategorierna och deras sätt att agera.

Det är läsaren av kött och blod som Darnton intresserar sig för, och inte en teoretisk förmodad
läsare. Han tycker att litteraturvetare har en begränsad syn på läsarreaktioner, då de använder
en fiktiv publik eller en implicit läsare, och bortser från under vilken epok i historien
läsarreaktionerna äger rum.122

Liksom Darnton, förhåller sig Pierre Bourdieu kritisk till en litteraturanalys som är ”intern” och
sysslar med det litterära verket i sig och med dess innehåll utan att uppehålla sig vid frågor om
social miljö, produktionsvillkor, läsarperspektiv eller författares djupare relationer till andra
författare i sin egen tid.

Till dem som Bourdieu kritiserar hör de litteraturanalytiker som i den ”rena” läsningen av en
text ser sin främsta uppgift. Denna riktning grundar sin analys på att texten är sig själv nog och
att en tro på att skönlitteratur som är ”ren”, inte beblandar sig med en verklighet utanför texten
som sådan. Bourdieu finner denna litteratursyn extremt naiv, då den bortser från
förutsättningarna för den litterära produktionen. Bourdieu menar att man måste studera
relationerna mellan olika producenter inom ett socialt fält. Man måste granska varje individ
eller varje institution i deras objektiva relationer till andra för att förstå samspelet.123

Även författaren Göran Palm, hävdar i Läsningar om litteraturen och läsaren (1985) att
forskningen borde ägna större intresse åt publiken, dvs läsaren. Han menar att den estetiskt
skolade kan använda litteratur som livssurrogat, eftersom litteraturupplevelse identifieras med
livsupplevelse. De läser en roman för att i första hand uppleva konst, och får ”livet” på
köpet.124

När romanens innehåll blir för hemskt kan de styra över sin upplevelse åt formsidan till och på
så sätt uppleva även de hemskaste livsinsikter som övervägande njutningsfulla, angenäma och
behagliga.125

                                                
121 Stenberg, Catharina 2000, s. 23.
122 Stenberg, Catharina 2000, s. 24.
123 Stenberg, Catharina 2000, s. 25.
124 Palm, Göran 1985, s. 125.
125 Palm, Göran 1985, s. 126.
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De estetiskt oskolade däremot, har inte utvecklat det skönhetssinne och den språkkänsla som
kan ge lidandekompensation. De avstår därför från att läsa Kafka och Beckett eftersom de i
böckerna skildrade hemskheterna drabbar dem som de hemskheter de är. Det är därför, menar
Palm, som läslystna människor med skrala estetiska förmögenheter dras till romantiserade
dokument och förljugna verklighetsskildringar.126

Palm menar att författare fram till 1800-talets mitt fick kämpa för sin konstnärliga integritet
samtidigt som de tog hänsyn till publikens krav. Ville de förverkliga sina konstnärliga
ambitioner måste de göra det inom den ram som den njutningslystna publiken och de
sensationskrävande tidningsredaktörerna erbjöd. Därför valde de att så ofta de kunde skriva på
två plan samtidigt.

Om dikten inte går in i läsarens villkor finns det ingen anledning att publicera den, menar
Palm.127 Den moderna konstens exklusivitet är inte ny i historien. Men tidigare har den varit
socialt isolerad, och endast de som förstod den kom i kontakt med den. Med massmedias hjälp
har idag den exklusivaste experimentpoesin blivit en offentlig affär. Den breda publiken
befinner sig så nära denna litteratur att det är svårt att bortse från den, och allt oftare hörs röster
som kräver begriplighet och brännmärker snobbism.128

Modernismens konstnärer har medvetet bortsett från alla breda publikgrupper när de skapat
sina verk. Det konstnärliga skapandet måste vara helhjärtat och kompromisslöst, en affär
mellan konstnären och hans vision.129 Modernismens maktställning har med åren beskurits,
men fortfarande anses det inte fint att söka nå en stor publik.130

Gunnar Hansson skriver i Den möjliga litteraturhistorien (1995), att den internationella
diskussionen som inleddes 1970 och handlade om nytänkande om hur litteraturhistoria skall
skrivas och vad som skall behandlas i den, inte lett till någon nyorientering att tala om i
Sverige.131

Litteraturhistoria är alltid någons historia, och det vi tar del av i de litteraturhistoriska
handböckerna är det samlade litteraturvetenskapliga forskarsamhällets bild av litteraturen och
dess utveckling.132 De innehåller effektfulla och språkligt eleganta formuleringar av någons
nutidsperspektiv på den behandlade litteraturen istället för sakliga beskrivningar av dess
funktion och betydelse i sin egen tid, präglar även de allra senaste handböckerna.
Enligt den franske sociologen Robert Escarpit, lever endast en procent av alla dem som en gång
skrev och publicerade litterära verk nu kvar i ”nationens minne”. Ett lands nationallitteratur
omfattar dessutom lika många levande som döda författare.133

Vem är det då som bestämmer vad som skall tas med i handböckerna? Den samtida kritiken har
visat sig ha större inflytande än man kanske skulle vilja tro. Genom att lyfta fram och profilera
vissa författarskap kan kritikerna markera gränser och fördela tyngdpunkter. Det är dock det
litteraturvetenskapliga forskarsamhället som har det avgörande inflytandet över det breda
urvalet av verk och författarskap som blir bestående.
                                                
126 Palm, Göran 2000, s. 127.
127 Palm, Göran 1985, s. 136.
128 Palm, Göran 1985, s. 137.
129 Palm, Göran 1985, s. 138.
130 Palm, Göran 1985, s. 140.
131 Hansson, Gunnar 1995, s. 35
132 Hansson, Gunnar 1995, s. 39.
133 Hansson, Gunnar 1995, s. 41.
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I utkanten av forskarsamhället finns även en liten skara människor som också är med och
påverkar vad som blir bevarat i nationens minne. Bokförläggare, bibliotekarier, administratörer
och experter som skriver läroplaner för skolan, lärare och de som skriver antologier och
läroböcker för skolbruk. Denna skara hålls samman av ett gemensamt kulturarv, en gemensam
utbildningsbakgrund och en någorlunda gemensam uppfattning om vad estetiska och litterära
kvaliteter är.134

Det som beskrivs i handböckerna är så gott som bara sådan litteratur som av specialisterna
anses ha vissa estetiska och litterära kvaliteter, eller verk som varit betydelsefulla för
tillkomsten av annan litteratur som de anser ha sådana kvaliteter. Läsarnas uppfattning om vad
som är god, läsvärd och intressant litteratur, liksom läsarnas skapande av mening och värden i
de litterära texterna har hittills inte ansetts höra till litteraturhistorien.135

3 Metod och arbetssätt

För att undersöka bibliotekariernas syn på litteraturförmedling på svenska folkbibliotek,
intervjuas sex bibliotekarier som alla har erfarenhet, dels av litteraturförmedling, och dels av
inköp av skönlitteratur. Hälften av dem är verksamma som bibliotekarier vid större bibliotek
och hälften vid mindre bibliotek. Fem av biblioteken är belägna i norra Skåne och ett bibliotek
är beläget i södra Halland.

Enligt Steinar Kvale i Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) har den positivistiska
vetenskapsfilosofin det senaste halvseklet förlorat mark, till förmån för filosofiska strömningar
som ligger humanvetenskaperna nära: postmodern social konstruktion av verkligheten,
hermeneutisk tolkning av texters mening, fenomenologisk beskrivning av medvetandet och en
dialektisk lokalisering av motsägelser i mänsklig verksamhet till sociala och historiska
sammanhang.

Den kvalitativa intervjun ställs nu i fokus, då det finns en överensstämmelse mellan nutida
filosofi och den kvalitativa intervjun när det gäller intresset för teman som erfarenhet, mening,
livsvärld, samtal, dialog, berättelse och språk. I ett postmodernt perspektiv betonas hur kunskap
konstrueras genom ett samspel mellan parterna i intervjun. 136 Intervjuaren kan beskrivas som
en resenär som kvalitativt beskriver det han/hon hör och ser och rekonstruerar historier som
sedan ska berättas för de egna landsmännen och vandringskamraterna.137

Att jag valt kvalitativ metod motiveras av att jag vill karaktärisera och gestalta något. Genom
intervjuerna vill jag systematiskt söka skapa fruktbara hypoteser, snarare än att testa hypoteser
(verifiering/falsifiering) något som utmärker kvantitativ metod.138

3.1. Hermeneutisk tolkning

Redogörelsen nedan av hermeneutiken görs med anledning av att intervju valts som metod, och
att man vid varje intervju gör en tolkning, dels av vad intervjupersonerna säger, och dels av den
                                                
134 Hansson, Gunnar 1995, s. 42.
135 Hansson, Gunnar 1995, s. 46.
136 Kvale, Steinar 1997, s. 18.
137 Kvale, Steinar 1997, s. 12.
138 Larsson, Staffan 1986, s. 7-8.
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utskrift man gjort av intervjuerna. Varje intervjusvar tolkas i ljuset av intervjun som helhet och
helheten tolkas utifrån de enskilda intervjuerna i en cirkelformad rörelse, den s k hermeneutiska
cirkeln.

Termen ”hermeneutik” fanns redan i Platons skrifter, där Platon kallar poeterna för gudarnas
hermeneutiker, dvs deras tolk.
Termen hermeneutik sägs härstamma från ”Hermes”, namnet på en gud som enligt den
grekiska mytologin är gudarnas sändebud. Hermes uppgift var att översätta gudarnas budskap
till människorna. Hermeneutik betyder alltså att tolka, att klargöra, att översätta osv.139

Forskningsintervjun är ett samtal om den mänskliga livsvärlden, där den muntliga diskursen
förvandlas till texter som ska tolkas. Steinar Kvale menar att hermeneutiken är dubbelt relevant
för intervjuforskning: först genom att kasta ljus över den dialog som skapar de intervjutexter
som ska tolkas och sedan genom att klarlägga den process där intervjutexterna tolkas, vilket
återigen kan uppfattas som en dialog eller ett samtal med texten.140

En viktig princip vid hermeneutisk tolkning är att man träder in i den hermeneutiska cirkeln.
Genom ett ständigt växlande mellan delar och helhet, ges en möjlighet till en allt djupare
förståelse av meningen. Genom en första genomläsning av intervjun bildar man sig en allmän
mening, och går sedan tillbaka till vissa teman osv. Intervjufrågorna har delats in i sex olika
teman, och vid tolkningen har varje enskild fråga tolkats i ljuset av det tema den berör, liksom
utifrån intervjutexten som helhet.

Tolkningen av meningen avslutas när man kommit fram till en god gestalt, till ett inre
sammanhang i texten, utan logiska motsägelser. Vid intervjuanalysen jämför man tolkningarna
av de enskilda uttalandena med den helhetliga tolkningen av intervjun och ev med annan
information om den intervjuade. I min analys lyfts samband, tendenser och motsägelser fram
genom att de enskilda uttalandena jämförs med varandra och tolkas med olika teorier som
bakgrund.

Tolkningen ska hålla sig till innehållet i uttalandena, där det viktiga är att fördjupa och vidga
den autonoma meningen i den intervjuades uttalanden. Det är viktigt att intervjuaren har en
omfattande kunskap om temat för att kunna förnimma nyanserna i de meningar som kommer
till uttryck. Därför har litteraturgenomgången gjorts före intervjuerna så att intervjusvaren har
kunnat tolkas utifrån olika teorier.

Det är viktigt att vara medveten om hur vissa formuleringar av en fråga till texten bestämmer
vilka former av svar som är möjliga. Frågorna har därför utformats med tanke på de teorier som
ligger till grund för undersökningen, varav Karner Smidts teori om hög och låg litteratur är
central. Tolkningen går utöver det omedelbart givna och berikar förståelsen och vidgar textens
mening genom att frambringa nya differentieringar och samband i texten.141 Detta sker
framförallt i avsnittet Tolkning och diskussion, men även i avsnitten Analys och Slutsatser där
de givna svaren knyts till olika teorier.

                                                
139 Starrin & Svensson 1994, s. 58.
140 Kvale, Steinar 1997, s. 49.
141 Kvale, Steinar 1997, s. 51-52.
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3.2 Urval av intervjupersoner

De kriterier som gällt för vilka bibliotekarier som ska ingå i intervjuerna, är dels att de ska
arbeta med förmedling av skönlitteratur och dels att de ska vara delaktiga i inköpen av
skönlitteratur. Detta med anledning av att det är litteraturförmedling som är föremål för
undersökningen, varav bokinköp utgör en väsentlig del. Någon hänsyn har inte tagits till varken
kön, ålder eller social bakgrund, eftersom det inte finns utrymme för att analysera dessa
faktorers samverkan med synen på litteraturförmedling. De bibliotekarier som ingått i studien
har alla en lång erfarenhet av litteraturförmedling, eftersom det har varit ett önskemål från min
sida. Det är dock bibliotekarierna själva på respektive bibliotek som avgjort vem av dem som
de ansett mest lämplig att delta i studien utifrån erfarenhet och kompetens i ämnet. De
bibliotekarier som utvalts har haft en stor spridning åldersmässigt, vilket jag ser positivt på, för
att om möjligt få en bredd i synen på litteraturförmedlingen.

Urvalet av bibliotekarier ger inte något anspråk på att vara representativt för yrkeskåren, men
det är som sagt bibliotekarier med både erfarenhet och kompetens i ämnet som utvalts. Många
som arbetar med skönlitteratur på bibliotek har själva sökt sig till just de arbetsuppgifterna för
att de är intresserade av skönlitteratur. Det gör att deras åsikter inte heller är generaliserande för
alla bibliotekarier på de bibliotek där de själva arbetar.

De bibliotekarier som valts ut är sex bibliotekarier i södra Halland och norra Skåne. Detta med
anledning av att jag tidigare bodde i Malmö och inte såg någon anledning att undersöka
bibliotek som ligger längre bort. Hälften av de utvalda biblioteken är av större storlek, och
hälften är ganska små bibliotek. Även denna spridning ser jag positivt på, det ger en bredd i
synpunkterna på litteraturförmedling, men storleken på biblioteken har inte varit något
urvalskriterium eller krav från min sida. Ett krav har det däremot varit att de utvalda
bibliotekarierna ska jobba med skönlitteratur för vuxna. Om någon därutöver arbetar med
förmedling av skönlitteratur för barn, vilket en av intervjupersonerna gör, så gör det
naturligtvis inte något.

Hur urvalet av bibliotekarier för min studie gått till rent konkret, är att jag ringt till de utvalda
biblioteken och presenterat mig och min studie, och redogjort för de ovanstående
urvalskriterierna. Ibland har den bibliotekarie som tagit emot mitt samtal ansett sig själv
lämpad att delta i studien. I andra fall har de hänvisat mig till en kollega som de anser mer
insatt i ämnet, varefter denna person i så fall har ringt upp och vi har bestämt tid och plats.

3.3 Inför intervjuerna

Att i förväg skicka intervjufrågorna till respektive bibliotekarie hade varit ett alternativ. Istället
valde jag att kort redogöra för ämnet och frågorna per telefon, i samband med den första
kontakten. Några bibliotekarier undrade om de skulle ta fram något material eller några
uppgifter inför intervjun, vilket de inte behövde. Det är deras spontana uppfattning och åsikter i
de olika frågorna som intresserar mig, eftersom avsikten är att undersöka hur arbetet med
litteraturförmedling ser ut i praktiken, utifrån bibliotekariernas synvinkel.

Samtliga intervjuer utfördes på det bibliotek där de respektive bibliotekarierna arbetar, i ett
avskilt rum, för att kunna tala ostört.
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Innan intervjuerna påbörjats, informerades bibliotekarierna om att deras personliga uppgifter
kommer att anonymiseras. Varken namn, yrkesbefattning, bibliotek eller ort nämns i uppsatsen
och kan därför inte knytas till intervjusvaren. Vidare har bibliotekarierna informerats om
ungefär hur lång tid intervjun beräknas ta, dvs 30-40 minuter. Intervjuerna har spelats in med
diktafon, eftersom koncentrationen då kan ligga på själva samtalet, istället för att lägga den på
att försöka anteckna allt som sägs. Efter intervjun har jag även bett att få återkomma om något
skulle vara oklart.

3.4 Intervjumanualen

De tjugosju intervjufrågorna har delats in i sex delar utifrån tema. Det första temat behandlar
bibliotekariernas privata förhållande till skönlitteratur, liksom hur de ser på skönlitteraturens
ställning i samhället.

Därefter följer temat om hur bibliotekarierna ser på låntagarnas läsning, samt om de själva
skiljer på läsning för yrket och privat.

Det tredje temat belyser hur de olika bibliotekarierna kategoriserar skönlitteratur och hur deras
litteratursyn påverkar deras inköp.

Därefter följer de fjärde temat där de ekonomiska och politiska aspekterna av
litteraturförmedling tas upp.

Det femte temat avser att belysa vilka värderande faktorer som påverkar inköpen, dvs vilka
källor och värderingar ligger till grund för inköpsbeslut och hållning till litteraturen.

Det sista temat berör bibliotekariernas syn på deras egen förmedlingsroll. Frågan om hur de ser
på läsarinflytandet respektive kvalitetskriterier och hur dessa faktorer ska vägas mot varandra,
är mycket central, liksom i vilken utsträckning bibliotekarierna har ett neutralt eller
folkbildande förmedlingsideal. Den sista frågan ger även utrymme för eventuella synpunkter
och om det är något som intervjupersonen vill utveckla ytterligare.

4. Teori

Den teori jag valt för min studie, är den samma som Jofrid Karner Smidt använder sig av i sin
undersökning Mellom elite og publikum (2002), nämligen Pierre Bourdieus kultursociologiska
teorier kring det sociala rummet. Karner Smidt tillämpar hans teorier på biblioteket, och menar
att folkbibliotekets litteraturförmedlande verksamhet härrör sig ur ett socialt rum.
Dels är bibliotekarierna aktörer innanför den litterära institutionen, dels är de deltagare i en
professionsmiljö som kan definieras som ett eget socialt område.

Grundläggande begrepp hos Bourdieu är fält, habitus och kapital. Ett fält utgör att system av
relationer mellan personer och institutioner som intar vissa positioner.142 Ett fält har även ett
visst mått av oberoende från det politiska och ekonomiska maktfältet, och utgör ett relativt
autonomt socialt universum, där relationerna mellan aktörerna följer en egen logik. På fältet
råder en kamp, eller ett spel, där det kämpas eller spelas om speciella värden och vinster som är
                                                
142 Karner Smidt, Jofrid 2002, s. 42.
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knutna till positioner. Det man spelar med är olika typer av kapital. Olika former av symboliskt
kapital är knutna till olika fält. Varje fält värdesätter en specifik form av symboliskt kapital
framför andra kapitalformer.

Ett fält kan omfatta flera delfält, där t ex det litterära fältet är en del av kulturproduktionens fält.
Ett fält hålls samman av en gemensam tro, doxa, utifrån vilken ortodoxa och kätterska
positioner intas. Att tillhöra ett fält innebär att ansluta sig till en tro, och därmed till ett
engagemang som medför ett urskiljande mellan det värdefulla och det obetydliga, det åtråvärda
och det förkastliga, betraktat utifrån fältets perspektiv.

Förmågan att uppfatta distinktioner, knyter Bourdieu till det system av dispositioner som
habitus-begreppet betecknar. Habitus är de sociala erfarenheterna inpräglade i kropp och
tanke.143 En av habitus-begreppets funktioner är att redogöra för den stilmässiga enhet som
förbinder en enskild aktör eller en grupp av aktörers verksamheter med varandra. Habitus är en
förenande och genererande princip som kommer till uttryck i form av en enhetlig livsstil.
Habitus kan påverka val av yrke, och är ett sätt att se på världen.

Den rena smaken är på så sätt ingenting annat än användningen av ett habituellt
betraktningssätt, ett bestämt arv av kunskap och kulturell kompetens. Den ”rena blicken” är en
historisk uppfinning, knuten till framväxten av ett självständigt fält för konstnärlig produktion,
menar Bourdieu.144

Det litterära fältet betraktar Bourdieu som ett delfält inom kulturproduktionens fält, vilket i sin
tur är en del av maktfältet. Det litterära fältet har utvecklat ett visst oberoende av den politiska
och ekonomiska makten, men det är ändå underkastat denna. Detta skapar en kamp mellan två
Hierarkiseringsprinciper: maktfältets hierarkisering och det litterära fältets egen hierarkisering.
Den förra värdesätter kommersiell framgång, och den senare bygger på erkännande från högt
specialiserade aktörer i fältet som misstror världslig framgång.145

Detta skapar ett kraftigt spänningsförhållande mellan två motsatta poler innanför det litterära
fältet. På den ena sidan är det storproduktionens pol, och på den andra den begränsade
produktionens pol, där litteraturen produceras för likasinnade innanför det dominerande skiktet
av fältet. Vid storproduktionens pol skiljer man mellan den ”borgerliga” erkända litteraturen
och den rent kommersiella litteraturen som befinner sig lägst i hierarkin. Vid den begränsade
produktionens pol skiljer man mellan den erkända avant-garden och den nya avant-garden
vilken gör uppror mot etablerade normer samtidigt som reglerna för fält-intern hierarkisering
upprätthålls.

Det litterära fältets motsatta poler utgör grunden för indelningen av hög och låg litteratur. Det
är fältets dominerande skikt som har myndighet till att bestämma vad som ska gälla för
värdefull litteratur och som anger kriterierna för hierarkisering av litteratur både för verk och
genre. Eftersom den motsatta polens aktörer också är deltagare på fältet och kämpar om att få
definiera vad litterär produktion ska vara, blir det aldrig fred om en sådan förståelse av högt
och lågt. Denna strid är inte bara en strid om den rena, den borgerliga och den kommersiella
litteraturens och konstens gränser, utan också om fältets gränser. Den rena litteraturens
förkämpar vill utesluta den kommersiella litteraturens producenter och verk utifrån sin
definition och synvikel.
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Bourdieu lägger också konkurrensförhållandena i fältets dominerande skikt till grund för en
förståelse av ändringar i litteraturen.146 Brott-effekten avtar efterhand som en större publik blir
förtrogen med nya verk och betraktelsesätt. När det kända definieras som banalt, kommer
önskan om att till synes avgränsa sig från den allmänna smaken.147

Det autonoma fältet har en tendens att låsa sig om sig själv eftersom det som sker inom fältet
förhåller sig till det som tidigare skett. Det är nödvändigt för både producenter och publik att
behärska fältets historia, för att behärska dess språk.148

Bourdieu gör en indelning av smaken i tre huvudkategorier: den rena smaken, mellansmaken,
och den folkliga smaken, med utgångspunkt i de respektive sociala grupperingarnas makt eller
vanmakt. Den rena estetiken innebär ett avståndstagande till den naturliga och sociala världens
nödvändigheter, och ett upphöjande av den estetiska inställningen till en allmängiltig princip.
Den folkliga estetiken har sin grund i en etik där man använder samma livshållningar på
konsten som på vardagslivet och grundar sina värderingar på utom-estetiska normer.149

Mellan dessa ytterligheter placerar Bourdieu en mellansmak och en ”mellankultur” som ligger
till grund för småborgerskapets kulturkonsumtion. Bourdieu kallar denna smak för ”den goda
viljan”, eftersom han menar att den präglas av respekt för den erkända kulturen snarare än en
egentlig kunskap om den. Mellansmaken präglas av respekt för finkulturen och avgränsning
nedåt mot det som uppfattas som vulgärt. Detta resulterar enligt Bourdieu i en ambivalens och
en splittring mellan den smak de har och den smak de önskar att de hade. Detta innebär ett
tvivel på om det finns någon självständig mellankultur.150

Det är visserligen de stora kulturbolagen, de litteraturvetenskapliga miljöerna vid universiteten,
den norska Författarföreningen och vissa tongivande författare och kritiker som intar
dominerande positioner i fältet, medan folkbiblioteken i detta sammanhang intar en dominerad
position. Inte desto mindre deltar bibliotekarierna med jämna mellanrum i striden om rätten till
att bestämma vad som är litterär kvalitet.

Man kan anta, menar Karner Smidt, att bibliotekarierna vill växla mellan att hävda synpunkter
på skönlitteraturen som är dominerande i fältet, och att ge uttryck för oppositionella
synpunkter, där den breda publikens normer hävdas på bekostnad av det dominerande
normsystemet.151 Karner Smidt menar att bibliotekarierna är aktörer på det litterära fältet, men
även på andra fält såsom det politiska, det utbildningsproducerande och det kulturproducerande
fältet. Frågan om huruvida folkbiblioteken utgör ett eget fält i Bourdieus mening, intresserar
Karner Smidt, men hon menar att det isåfall handlar om ett svagt organiserat fält.152

Bourdieu lägger stor vikt vid social bakgrund, och menar att habitus har en tendens att föra
individen i riktning mot en miljö där ens betraktelsesätt och habitus passar in. Bourdieu har
dock studerat samhällen med mindre social mobilitet än det norska, som också har mindre
klasskillnader än det franska. Bl a en enhetlig offentlig skola och ett utbyggt
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147 Karner Smidt, Jofrid 2002, s. 46.
148 Karner Smidt, Jofrid 2002, s. 46.
149 Karner Smidt, Jofrid 2002, s. 46.
150 Karner Smidt, Jofrid 2002, s. 47.
151 Karner Smidt, Jofrid 2002, s. 52.
152 Karner Smidt, Jofrid 2002, s. 53.
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folkbibliotekssystem har verkat som utjämnande faktorer, liksom likhetstänkandet.153  Dagens
samhälle präglas även av en ”kulturell oordning”, där t ex lärarstudenter i en undersökning
angett att de läser populärlitteratur. Detta gör det svårare att tillämpa habitus-begreppet på
norska förhållanden.154

Utifrån ovanstående teorier delar Karner Smidt in skönlitteraturen i hög och låg.
För den låga litteraturen väljer hon termen populärlitteratur, eftersom det är den term som
flitigast används på folkbiblioteken. Andra termer för denna litteratur är
underhållningslitteratur och triviallitteratur.155

När det gäller den höga litteraturen menar Karner Smidt att språkbruket på folkbiblioteken är
mindre fast. Den kallas både seriös litteratur, smal litteratur, kvalitetslitteratur och finlitteratur.
Karner Smidt använder bl a termerna smal litteratur och kvalitetslitteratur för att beteckna den
höga litteraturen. Denna litteratur tillhör det övre skiktet i den begränsade produktionens pol.
Bourdieu lägger stor vikt vid avant-gardens roll, och betonar det experimentella momentet.
Karner Smidt har märkt att det som flertalet studenter på bibliotekarieutbildningarna och
många bibliotekarier uppfattar som vansklig och experimentell, är den litteratur som innebär ett
brott med realismen. Det som ett flertal är förtrolig med, och som de uppfattar som det vanliga,
omarkerade och erkända, är det realistiska skrivsättet.

Bourdieu menar att den litteratur som har högst status på det litterära fältet är den
normbrytande och experimentella litteraturen. Han omtalar inte den klassiska eller
kanoniserade litteraturen speciellt mycket. Den litteraturen tillhör också den höga litteraturen,
och kunskap om den sprids genom skola och högre utbildning, genom bokklubbar och
nyutgåvor.156 En bredare publik blir därmed förtrolig med denna litteratur, och den används
därför inte till att markera position eller till att distingera sig själv, som den nya, experimentella
litteraturen.

För att undersöka bibliotekariernas litterära smak, låter Karner Smidt sina intervjupersoner ta
ställning till litteratur som har ”klassikerstatus”. Hon tar också reda på hur stor vikt
bibliotekarierna lägger vid kulturella händelser i dagspress, tidskrifter och periodika, för att se
vilken roll värderingar i det litterära fältets tongivande skikt spelar.157

5. Resultatredovisning

Nedan presenteras intervjusvaren personvis, utifrån de sex temata som intervjun är uppbyggd
kring, vilka i sin tur bygger på de frågeställningar som ställts upp som utgångspunkt för
uppsatsen. Intervjuerna som spelats in via diktafon, är något sammanfattade, men
redovisningen har för avsikt att återge intervjupersonernas åsikter så noggrant som möjligt. De
sex bibliotekarier som deltagit har valts ut med kriteriet att de skall ha erfarenhet av förmedling
och inköp av skönlitteratur, vilket i många fall är detsamma som att ha ett intresse för och
kännedom om skönlitteratur, eftersom många har sökt sig till de arbetsuppgifterna av de
anledningarna. Deras svar är därför inte generaliserande för hela yrkeskåren ens på de bibliotek
där de själva arbetar.
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Men deras svar kan ändå ge en bild av hur de som arbetar med skönlitteratur på bibliotek
tänker och resonerar.

5.1 Susanne

Skönlitteraturens ställning i allmänhet och privat

Jag läser inte så mycket som jag skulle behöva, men läser jämt när jag har tid, och har alltid tre-
fyra böcker bredvid mig på kvällen. Jag har läst mycket genom mitt yrke, och tycker mycket
om att läsa. Skönlitteraturen lever i en undanskymd tillvaro idag, och tas inte riktigt på allvar.
Alltfler utbildar sig alltmer, och utlåningen av facklitteratur har nu gått om utlåningen av
skönlitteratur. Det är mycket man borde göra för att förstärka skönlitteraturens ställning, anser
jag. Skönlitteratur betyder så mycket och det är viktigt att göra någonting. En bra bok
engagerar från första början. Någonting slår an någonting hos mig som göra att jag blir berörd,
och den är skriven på ett språk som tilltalar mig.

Jag läser alla typer av skönlitteratur, utom science fiction. Böckerna får gärna skildra relationer
mellan människor, och jag tycker om att känna igen mig i det som beskrivs.
Framförallt språket fyller en funktion för mig, man utvecklar sitt språk genom att läsa.
Läsandet betyder också en stor glädje, och det ger avkoppling och tidsfördriv.

Jag hade läst litteraturvetenskap innan jag började läsa till bibliotekarie. På bibliotekarielinjen
läste vi en speciell kurs i barnlitteratur, men något annat minns jag inte, så det som togs upp var
säkert otillräckligt. Man kan inte förvänta sig att utbildningen ska ge en all kunskap, utan man
måste läsa själv för att bli kompetent. Då jag studerade skönlitteratur gick det ut på att
analysera böckerna och att rent tekniskt komma in i dem. Nu läser jag för min egen skull och
för att vidareutveckla mig själv, och då läser jag på ett annat sätt. Jag vet inte om studiet av
skönlitteratur har förändrat min syn på skönlitteratur, det är möjligt men det är ingenting som
jag har tänkt på.

Bibliotekariernas egna och låntagarnas läsning av skönlitteratur

Läsningen av skönlitteratur fyller nog samma funktioner hos låntagarna som för mig. Jag tror
inte att jag är unik på något sätt, men t ex de som är ensamma har stor nytta av att läsa, inte
minst för att det fördriver tiden. Jag har varit tvungen att läsa mycket skönlitteratur i
professionen, då jag jobbade med uppsökande verksamhet. Jag läste då olika genrer, såsom
historiska romaner, eftersom de äldre ofta är intresserade av den genren. Den genren skulle jag
nog inte läsa spontant själv. När jag läser en bok som jag sedan ska förmedla, så tänker jag på
ett annat sätt än när jag läser en bok helt för min egen skull.

Litteratursyn och inköp

Vi har deckare som en egen kategori, och det har vi börjat med precis under hösten. Vi har en
symbol på alla deckarböcker, och nu har vi även en speciell deckarsnurra. Kategoriseringen är
till för att förenkla för låntagarna att hitta bland hyllorna. Vi prioriterar inte någon särskild
kategori när vi gör inköp. Istället tänker vi på vilka behov som finns i vår kommun (som är
liten), och så läser vi recensioner både från Btj och i tidningar.

De principer vi har vid inköp av skönlitteratur är att böckerna inte ska spekulera i våld och
pornografi, och de ska vara bra skrivna. Allt det som gör att man får en bra recension helt
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enkelt. Det är alltså kvalitetsprincipen som råder, men det är lite dubbelmoral, eftersom om vi
får en förfrågan om en bok från en låntagare, så tittar vi på den en gång till och ser om den fått
några recensioner, och vi ser om det är några andra bibliotek som köpt in den. Vi avgör från
fall till fall om vi ska köpa in den.

Ekonomi, litteraturpolitik och inköp

De ekonomiska anslagen vad gäller skönlitteratur är inte tillräckliga, eftersom man  alltid vill
ha mer. Det hörs inte så mycket litteraturpolitik överhuvudtaget, förutom att de skickar ut
böcker från kulturrådet. Vi väntar ibland med att köpa in en bok därför att vi tror att vi kanske
får den från kulturrådet. Jag önskar inte tydligare direktiv uppifrån, tvärtom, utan tycker att vi
istället kunde få pengarna själva så att vi kunde köpa in det som den här kommunen behöver.
Den kommunala litteraturpolitiken innebär att vi köper in under ansvar. Vi får t ex inte köpa in
böcker som spekulerar i våld och pornografi. Vi är betrodda och det har aldrig varit någon
diskussion om det. Några tydligare direktiv önskar jag inte.

Värderande faktorer och inköp

Btj:s recensioner spelar en stor roll för våra inköp. De utgör en vettig källa och ger oss en
samlad bild över utbudet. Men vi läser även recensioner i andra tidningar.
Det är positivt att man kan bestämma själv vad det är som behövs här. Förut var det så att Btj
redan valt åt biblioteken. Det är tydligt att Btj håller en neutralare linje nu än tidigare, och det
är bra eftersom vi köper in för skattebetalarnas pengar. Btj tar med böcker som fått en dålig
recension, t ex kiosklitteratur, det gjorde de inte tidigare.

Litteraturstödet är inte ett stöd till biblioteken, utan till förlagen. Vi kunde ha fått pengarna
direkt istället. Visst använder vi de böcker som skickas till oss, men inte alla. Vi försöker hänga
med och läsa recensioner i tidningarna också, t ex om vi är tveksamma till att köpa in en bok så
kan vi jämföra två recensioner och kanske köpa in ett läseexemplar till oss själva.

Förmedlingsstrategier och metoder för skönlitteratur

Vi vill vara hundraprocentigt kompetenta på förmedlingens område, och vi har unika
möjligheter att förmedla skönlitteraturen, inte minst i skolbiblioteken. Man skulle också kunna
ha bibliotek på ännu fler arbetsplatser och nå ut till grupper som inte kommer hit idag. Många
ser oss endast som en informationscentral, men vi är också till för att förmedla bra böcker, det
är jätteviktigt.

Författarbesök har vi, och det ger en bra marknadsföring eftersom författare kan föra ut vikten
av att läsa. Att berätta om bra böcker på ett sätt som ger lust att läsa vid uppsökande
verksamhet är ett sätt att förmedla skönlitteratur. Vi jobbar även med skyltning av nya böcker,
lästips och har lästips på bibliotekets hemsida. Vi har även sju-dagars-lån på de nya böckerna
för att få ut dem snabbt. Vi håller också på med ett nytt skyltsystem som ska göra det lättare att
hitta i biblioteket. Jag önskar att vi kunde ha ännu fler besök utav författare, och göra mer
bokprat, men till det krävs mer resurser. Låntagarna har ett visst inflytande över vad som köps
in. De kan önska en bok, och då tar vi ställning till den en gång till. Ibland köper vi in den, men
om vi inte gör det så förklarar vi varför.
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Konsekvenserna av ett ökat låntagarinflytande är dialogen. Det är positivt når någon visar
intresse och vill någonting. Jag tror att låntagarna är så pass kloka att kvalitén på beståndet inte
skulle sjunka om deras inflytande ökade.

Folkbildningstanken finns nog hos oss allihopa. Men vi säger inte ”läs böcker för det är så
nyttigt”, utan vi vill förklara varför det är så roligt att läsa. Man kan vara neutral när det gäller
facklitteraturen, men inte när det gäller skönlitteratur. Om någon ber om en bok vi inte har, så
visar jag en annan bok som liknar den efterfrågade. Jag talar då om min egen uppfattning om
boken om jag läst den eller talar om vad någon annan tyckt. Det är en balansgång att tillgodose
låntagarnas behov och att fullfölja det kulturpolitiska uppdraget, och jag ser inga problem med
det. Folkbildningstanken ligger till grund för vår verksamhet, och jag hoppas inte att den
försvinner. Vi ska inte skriva folk på näsan, men att ge folk dåliga böcker är också ett förakt.
På små bibliotek köper man nog in mer det som efterfrågas i kommunen än på ett större
bibliotek där man håller hårdare på kvalitetskravet.

I övrigt vill jag säga att jag gärna skulle se fler engagerade bibliotekarier som gick ut till
skolorna och gjorde bokprat, fler lärare och föräldrar som talade för boken. Fler författarbesök
och marknadsföring av biblioteket. Ibland vet folk inte vad som händer på biblioteket, vilket är
mycket synd.

5.2 Berit

Skönlitteraturens ställning i allmänhet och privat

Jag läser mycket skönlitteratur, men periodvis. Det beror på om jag har tid.
Det är långtifrån alla som inser skönlitteraturens värde, men jag tror inte att skönlitteraturens
ställning har blivit svagare.

En bok får absolut inte vara dålig. Jag gillar när kompositionen är lite komplicerad.
Tidigare läste jag mycket deckare, men det läser jag inte lika mycket nu. Fantasy läser jag inte
överhuvudtaget. Det viktiga är hur en bok är gjord, och det är mer så att jag fastnar för en
författare som jag vill läsa mer av.

Jag läser skönlitteratur för avkopplingens skull. Visserligen finns det säkert inslag av
identifiering i läsningen, annars skulle det inte ge någonting, men jag söker mig inte till
litteraturen av det eller något annat djupare skäl. Jag hade läst litteraturvetenskap innan jag
började läsa till bibliotekarie.

Det var inte tillräckligt mycket om skönlitteratur som togs upp på bibliotekarieutbildningen.
Speciellt de som inte hade läst litteraturvetenskap tidigare tyckte att det var för lite. När man
har läst litteraturvetenskap har man nog en grund att stå på, men det är inte så mycket av den
kunskapen som efterfrågas i praktiken, utan det handlar väldigt mycket om att hänga med i vad
som är nytt. Den kunskapen måste förnyas hela tiden. Jag kan inte svara på om min syn på
skönlitteratur förändrats genom mina studier, eftersom det har varit en så långsam process.
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Låntagarnas läsning av skönlitteratur

Jag tror att många läser för avkopplingens skull. Läsningen kan också fungera som
spänningslösare, dvs att man bearbetar saker genom läsningen. Många läser nog också för att
öka sin kunskap om mänskliga relationer eller för att få kunskap om någon historisk period.
Jag läser inte hela romaner för jobbets skull, utan då skumläser jag mer, till skillnad från om
jag läser för min egen skull.

Litteratursyn och inköp

Vi kategoriserar deckare, fantasy och science fiction. Gränsfall finns och ibland ändrar man på
en boks placering. Vissa böcker hamnar inte på deckaravdelningen för att de anses för bra.
Deckare är dock det som lånas ut mest. Kategoriseringen är till för att förenkla för låntagaren
att hitta bland hyllorna.

Vi gör inga prioriteringar när vi köper in böcker, utan eftersträvar ett brett urval.
I första hand bedömer vi utifrån kvalité genom att läsa andras recensioner. Vi har även en rätt
så generös inställning till det mer lättviktiga. Det som förr kallades för ”tantsnusk” ansågs
dåligt innan det ens blivit skrivet. Den motsvarande manliga litteraturen har alltid haft högre
status. Vi är medvetna om detta och köper därför in lite av varje så att det blir balans. Vi låter
då efterfrågan styra och är ganska generösa. Vi håller en bredd i urvalet.

Ekonomi, litteraturpolitik och inköp

Man vill ju alltid ha mer pengar, men jag kan inte säga att vi måste avstå från att köpa in någon
bok av ekonomiska skäl.  Det enda jag känner av från statligt håll är gratisböckerna de skickar
till oss. Det enda som krävs av oss från kommunens politiker är att vi ska erbjuda ett utbud utav
olika medier. Vi är mycket fria, och det står inte längre att vi t ex ska motverka
kommersialismen. Jag saknar inte heller några tydligare direktiv.

Värderande faktorer och inköp

Btj:s recensioner spelar en väldigt stor roll. Även om vi köper det mesta i bokhandeln så är det
Btj:s recensioner som styr. Men vi läser även recensioner i andra tidningar. Jag har märkt att
vissa recensenter låter bli att ge ett värderande omdöme, men har inte upplevt det som en
medveten strategi från deras sida. När ett sådant omdöme saknas, tycker jag att recensionen
känns halv.

Gratisböckerna innebär ett merarbete för oss. Ofta har vi redan köpt in de böcker vi vill ha
innan vi får gratisböckerna, så då ser vi om vi behöver några dubbletter. Det börjar samlas en
hel del böcker som vi inte har någon nytta av. Många av böckerna är dessutom så smala att ett
bibliotek av den här storleken inte har någon nytta av dem. Vi är blandat positiva och negativa
till den litteraturen som kommer.

Vi läser inte dagspressens recensioner lika systematiskt som Btj:s recensioner. Dagspressens
recensioner kommer också senare än Btj: recensioner, och man använder dem därför främst för
att jämföra i efterhand. Om en bok efterfrågas som vi ej köpt in kan en positiv recension i
dagspressen vara avgörande. Indirekt påverkar dagspressens recensioner oss eftersom
låntagarna ofta efterfrågar böcker som de läst om i tidningarna.
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Förmedlingsstrategier och metoder för skönlitteratur

När det gäller vuxna känner jag att man inte kan komma med pekpinnar. Jag ser inte något
missionerande som mitt uppdrag, till skillnad från när jag förmedlar till barn.
Vi har så små lokaler att vi har svårt att lyfta fram saker. Men vi jobbar med att göra
utställningar av olika slag. Vi utgår då ifrån ett tema och blandar fack- och skönlitteratur. Vi
har också en öppen tillställning en gång om året som kallas ”Läslustan”, och delar ibland ut
listor med lästips. Syftet är att nå ut med vad vi har att erbjuda.
Vi skulle behöva kunna skylta mer.

Läsarna har stort inflytande, och vi tar varje förslag på allvar.
Konsekvenserna av ett ökat läsarinflytande blir framförallt bra lånestatistik. När det gäller
typen av litteratur som köps in tror jag inte att det förändras så mycket. När man köper in en
önskad bok vet man ju att den blir läst.

Man har en ambition vid inköpsögonblicket och en annan vid utlåningsögonblicket. När man
köper in en bok så har man en mer värderande och folkbildande tanke, till skillnad från när en
låntagare tar en bok från hyllan. Jag ser inte som min uppgift att påverka folks litterära smak.
Om de efterfrågar en bok som vi har får de den, men om vi inte har den kan jag försöka hitta
någon som är så lik som möjligt. Om en person säger sig vara trött på en viss typ av litteratur,
kan jag hjälpa till och försöker då tänka ett snäpp upp vad gäller kvaliteten.

5.3 Lena

Skönlitteraturens ställning i allmänhet och privat

Ja, jag läser mycket skönlitteratur och har alltid en bok på gång.
Både på radio och tv är det väldigt mycket program om skönlitteratur, så jag tycker nog att
skönlitteraturen har en ganska stark ställning. Jag tycker att en bok är bra när den ger mig
någonting, och det kan vara olika saker. Den litteratur jag läser är väldigt blandad. Jag läser ju
både för jobbets och min egen skull. Gärna lyrik. Läsandet är ett intresse och ett jobb. Det är
också förströelse.

Ja, jag hade läst skönlitteratur innan jag började läsa till bibliotekarie. Det var inte så mycket
om skönlitteratur som togs upp på bibliotekarielinjen, men mig gjorde det ingenting, eftersom
jag hade läst litteraturvetenskap innan. När jag läste litteraturvetenskap lärde man sig ju att
analysera dikter mm, och det älskade jag. Att komma in i texterna tekniskt gör mig bara ännu
mer intresserad.

Låntagarnas läsning av skönlitteratur

Många läser väldigt likartade böcker, och jag önskar då att jag kunde ge dem något annat så att
de fick nya synvinklar. När man har läsning av skönlitteratur som ett eget intresse så går
fritidsläsningen och läsning för jobbet ihop. Men när jag läser för jobbet så kanske jag väljer
olika genrer för att kunna svara på frågor om sådana böcker.
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Litteratursyn och inköp

Deckare är det enda som vi kategoriserar för sig, allt annat är blandat.
Vi är en liten kommun, och är till för dess innevånare, så om en bok efterfrågas köper vi kanske
in den trots att den fått urdåliga recensioner. Som princip för inköp har vi Btj: recensioner, men
även låntagarnas önskemål, eftersom vi inte kan fjärrlåna en bok som fått urdåliga recensioner.

Ekonomi, litteraturpolitik och inköp

De ekonomiska anslagen är ju aldrig tillräckliga. De statliga direktiven är inte så tydliga. Om
de var tydligare skulle kommunerna kanske rätta sig efter dem. Som det är nu ställs ju
kommunens behov av bibliotek mot andra behov. Vi märker ju även av de böcker som skickas
från kulturrådet. Jag är inte nöjd med kommunens politik, eftersom man säger att man ska satsa
på barn och unga, men för de vuxna  blir det ingenting av. Man behöver satsa på vuxna mer
långsiktigt, men det glömmer politikerna gärna bort.

Värderande faktorer och inköp

Btj:s recensioner spelar en stor roll för våra inköp av skönlitteratur. Jag kan inte uttala mig om
ifall det är mer lättviktig litteratur som tas med idag i Btj:s recensioner, däremot blir jag väldigt
irriterad om en recension saknar ett värderande omdöme. Jag är positiv till den litteraturstödda
litteraturen men det innebär helt klart ett merjobb som kan vara svårt att hinna med.
Recensioner i dagspressen läser vi också, speciellt om en bok fått dålig kritik i Btj:s recension
så kan en mindre dålig recension i dagspressen få oss att överväga att köpa in den. Det är bra
att kunna jämföra flera recensioner.

Förmedlingsstrategier och metoder för skönlitteratur

Man vill visa fram god litteratur, men inte vara fördömande. Det är våran uppgift att visa vad
som finns, men om det är någon som vet precis vad han/hon vill ha och inte vill ha något tips,
så försöker jag inte påverka. Vi saknar resurser att satsa på vuxna och skönlitteratur. Men så
fort någon har fått ett pris t ex så gör vi en skyltning på det. Det är upp till låntagarna att välja
vad de vill ha, men vi skyltar kanske med tanke på att fånga upp nya låntagare, eftersom vi är
till för alla.

Vi håller på att diskutera hur vi kan göra förmedlingen och marknadsföringen bättre, men det är
inte klart, och det får bli med små medel eftersom vi saknar resurser.
Vi köper in mycket mer idag på begäran än för bara några år sedan.

Det är inte så många önskemål att ett ökat låntagarinflytande skulle få några stora
konsekvenser. Konsekvenserna blir bra om personalen är kompetent.  Man ska väl egentligen
vara neutral, men jag är väldigt mycket folkbildare. Om någon vill låna en bok så har jag ingen
rätt att lägga mig i men om någon ber mig så kan jag hjälpa till. Många vet inte vad som finns
och önskar sig hjälp, men värderande omdömen om böcker som någon vill låna vore en
katastrof.

För övrigt tycker jag att det är svårt att endast tala om skönlitteratur eftersom på ett så här litet
bibliotek har man en helhetssyn och måste hålla ett brett utbud.
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5.4 Marie

Skönlitteraturens ställning i allmänhet och privat

Ja, jag läser mycket skönlitteratur. På ett så här stort bibliotek har man en speciell avdelning för
skönlitteratur och språk, så det blir en fördjupning i de ämnena. I min tjänst ingår bokprat för
gymnasieelever och olika föreningar. Jag väljer då ut titlar till detta och läser de böckerna. Man
måste hålla sig à jour eftersom man får många frågor om böcker i informationen. Det här året
och nästa har vi dessutom fått i uppdrag från Btj att revidera deras lästipsböcker. Vi ska skriva
små kommentarer till över tusen titlar i olika ämnen som ingår i Btj:s lästipslista, så det blir
mycket läsning. Det blir lätt en fixering vid den nya litteraturen, så på semestern kan det vara
skönt att ta fram en klassiker som omväxling. Jag kanske inte läser varje dag, men regelbundet.
Jag tycker att skönlitteraturens ställning behöver försvaras. Det har varit en koncentration på
informationstekniken, och inte så mycket på skönlitteraturen. Så jag kan inte säga att
litteraturen har en stark ställning.

En bra bok ska vara välskriven och genomarbetad. Språket värderar jag högt. Jag läser allt
utom fantasy. Jag läser skönlitteratur för nöjes skull och för att få ny kunskap. T ex om jag ska
resa till ett främmande land kanske jag läser en skönlitterär bok om det landet innan. Ja, jag
hade läst en hel del litteraturvetenskap innan jag började läsa till bibliotekarie. Nej, det var inte
tillräckligt om skönlitteratur som togs upp på bibliotekarieutbildningen, men för min del
spelade det inte någon roll eftersom jag hade läst så mycket innan. När man har läst
litteraturvetenskap kan man sätta in böckerna i ett sammanhang, t ex vilken genre de tillhör
osv. Jag kan känna mig trygg i min yrkesroll.

Låntagarnas läsning av skönlitteratur

Skönlitteraturens funktioner för låntagarna är nog precis de samma som för mig. Det är kul att
försöka hitta en bok som har en språklig nivå som passar t ex invandrare och barn och ungdom
som kommer hit och frågar. Läsning är ju ett ypperligt sätt att lära sig språket. För det mesta
när jag läser tänker jag ”hur ska jag sedan använda det här”, men det förstör inte min läsning.

Litteratursyn och inköp

Vi bryter ut många genrer på vår avdelning, och det är stor skillnad mot hur det var för tjugo år
sedan. Vi började med att bryta ut deckare och fantasy, och på senare år bryter vi även ut
klassiker, humor, historiska romaner mm. Det är sådana genrer som vi ofta får förfrågningar
om. Om boken som söks inte är inne kan låntagaren gå till hyllan och hitta något annat.
Vi har inte behövt göra några prioriteringar utan kan köpa in allt det vi vill. När vi får pengar
över har vi satsat på lexikon och språkkurser mm. Vi har också lagt lite extra pengar på
snabblån.

Sambindningslistan läggs i fikarummet och så många som möjligt läser den och kommer med
önskemål som jag sedan sammanställer och beställer utifrån det. Vi går ofta till bokhandeln
också för att bevaka det nya som kommit så vi kan beställa det och ha som snabblån. Vi läser
även recensioner och är även glada om låntagarna kommer med förslag, speciellt för utländsk
litteratur som kan vara svårare för oss att bevaka. Vad gäller kvalité så är det svårt att säga var
gränsen går, men vi köper inte in alltför våldsamma böcker. Det får man avgöra från fall till
fall. Vi är nog också lite snällare när det gäller romaner som utspelar sig här i trakten. Även en
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bok som inte fått topprecensioner köper vi in om den har en lokal anknytning. Vi är helt klart
liberalare idag än för några år sedan.

Ekonomi, litteraturpolitik och inköp

Man önskar ju alltid att det var mer så att man t ex kunde satsa mer på vissa språk, men det är
ändå rätt så hyfsat. Jag känner inte av några direktiv från statligt håll och saknar det inte heller.
Vi ska verka för öppenhet och frihet, motverka fördomar och inskränkthet. Det är alltså inte så
tydliga direktiv, och vi saknar inte det heller.

Värderande faktorer och inköp

De är bra på så sätt att de tar med i princip allt som kommer ut. Men vi följer dem inte slaviskt,
utan har vår egen erfarenhet med i bagaget och använder flera källor. Det borde vara självklart
att lektören anger ett värderande omdöme. Förut var det alltid två lektörer som skrev, men nu är
det bara en. Jag kan sakna den andra rösten, och önskar att de hade utrymme att skriva lite mer
utförligt.

Det är positivt att det finns en statlig styrning för litteraturen och till förlagen. Jag har ingenting
att invända mot det. Recensionerna i massmedia kommer ofta lite sent, när vi redan har köpt in
böckerna. Men vi läser varje morgon kultursidorna i ett flertal dagstidningar. De spelar en viss
roll i alla fall.

Förmedlingsstrategier och metoder för skönlitteratur

Det är viktigt för vår avdelning, och vi lägger mycket tid på bokprat. Vi har som sagt Btj:s
listor med lästips som vi kommenterat kort. Vi skyltar på avdelningen och har olika
författarprogram. Det är för att locka till läsning. Jag önskar att vi hade pengar till att
marknadsföra våra författarprogram med annonsering i tidningen. Istället får vi sätta upp
affischer på biblioteket. Vi skulle också vilja göra ännu mer bokprat på skolor och olika
tillställningar och kunna bjuda in ännu fler till biblioteket.

Läsarens inflytande har ökat under senare år och vi får ofta inköpsförslag. Det är kul när
låntagaren engagerar sig och vi följer ofta deras förslag om inte kvalitén är alltför låg.
Låntagarna känner att de är en del av biblioteket när de får ett inflytande, men vi köper som
sagt inte allt de efterfrågar.

Jag håller på att vi ska vara folkbildare, speciellt eftersom det finns så mycket att göra i den här
staden där det finns mycket invandrare. Men naturligtvis är informationsbiten och tekniken
också viktig, de utesluter inte varandra.

5.5 Linda

Skönlitteraturens ställning i allmänhet och privat

Jag läser mycket och har ofta en bok på gång, men jag läser inte oerhört mycket. Jag tittar i
boken varje kväll. Framförallt läser jag recensioner i yrket. Det går trender i bokvärlden, och nu
tycker jag att skönlitteraturen håller på att stärkas. Det är därför som vi öppnat en egen
avdelning för skönlitteratur nu. Det har vi inte haft tidigare. När man läser debattartiklar och
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vad litteraturkritiker skriver märker man att man inser att det avspeglas mycket i litteraturen av
vad som sker livsåskådningsmässigt och så. Det har man inte tänkt på alltid. Nu när
bokmomsen sänkts också så läser svenskarna mer än någonsin.

En bok ska helst fängsla med en gång. Ju mer man har läst och ju äldre man blir desto mer
känslig blir man nog för språket. Den stilistiska förmågan att göra levande människoporträtt
och miljöskildringar är mycket viktig. Psykologiska romaner tycker jag mycket om, men
gestaltningen måste var trovärdig. En skicklig författare klarar sig utan transportsträckor och
behöver inte berätta en massa händelser. Jag läser helst psykologiska romaner och levande
skildringar av människor och miljöer. Experimentell prosa är jag för gammal för att läsa, det
blir så att man avstannar och jag har inte tid.

Litteraturen kan bekräfta någonting som man redan vet och vill bli mer övertygad om. Den kan
också öppna nya världar och infallsvinklar, vilket är det allra bästa. Jag hade läst
litteraturhistoria, som det hette, innan jag började läsa till bibliotekarie. På
bibliotekarieutbildningen togs det upp ganska avancerade saker, det var runt sextioåtta då
radikaliseringen kom och många protesterade mot detta finlir och ville att vi skulle diskutera
mer triviallitteratur. Det gjorde vi inte, och detta var innan den anglosaxiska litteraturen kom
som nu sköljt över oss.

När jag var ung hade biblioteket ett bildningsansvar, och det har vi fortfarande, men det har
svängt och vi är inte alls lika stränga som vi var tidigare. Vi köper dock inte in vad som helst.
Ett huvudbibliotek håller hårdare på kvalitetskriterierna än filialerna, och det händer att vi lånar
in från dem. Om vi skulle köpa in vad som helst skulle vi inte behöva ha någon utbildning.

Låntagarnas läsning av skönlitteratur

 Skönlitteraturen fyller nog samma funktioner hos låntagarna som för mig, men ren förströelse
och avkoppling är nog också viktigt för många, litteratur som inte tar emot det minsta. För mig
går läsning i professionen och för min egen skull ihop mycket. Jag läser mycket recensioner.

Litteratursyn och inköp

Vi kategoriserar deckare, science fiction och fantasy för sig. Vi har också två hyllor längst fram
med de fem senaste årens litteratur, vilket ju är kontroversiellt. Det underlättar både för
låntagarna och för oss. Det allra senaste är alltid utlånat och då kan man hitta något nästan nytt
i hyllorna istället. Poesi har också ett eget rum.

Vi köper inte s k gråzonsböcker, dvs böcker skrivna av en engelsk eller amerikansk författare
som vi aldrig hört talas om. Om en sådan bok blir väldigt omtalad köper vi den, men det är ett
sätt att spara på resurserna. Vi har även satsat på dansk och norsk skönlitteratur på
originalspråk. Vi har också en stor avdelning för böcker på utländska språk. Vi har en
kvalitetsprincip att följa, och satsar på det som är kvalitativt bra men ändå eftersökt. Vi köper
också in en hel del lyrik och litteraturvetenskap.

Ekonomi, litteraturpolitik och inköp

Vi har det ganska bra, men vi skulle så klart inte säga nej till mer pengar. Statens
litteraturpolitik märker vi ingenting av och det är ingenting som bekymrar mig. Det är nog
annorlunda för små bibliotek med trängd ekonomi. Biblioteket har en stark ställning i den här
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staden och vi sköter vår ekonomi exemplariskt, så det blir inga problem i samarbetet med
politikerna.

Värderande faktorer och inköp

Sambindningslistan är viktig eftersom man får en slags överblick. Men den räcker inte, utan
man måste titta i tidningar varje dag, eftersom det är sådan eftersläpning på Btj. Förut gjorde
Btj kvalitetsurvalet och då tog de inte upp allt. Listan är bra eftersom vi där ser det mesta som
kommer, men får en bok dåliga recensioner så spolar vi den direkt. Det händer att lektören på
Btj gjort ett misstag och gett en bok en dålig recension, som sedan får bra recensioner i pressen,
men det är inte så konstigt. Jag önskar inte att Btj var stängare i sitt kvalitetsurval, för lite kan
ju vi bibliotekarier göra själva, det är ju det som är det roliga med yrket.

Många är kritiska till den litteraturstödda litteraturen och menar att vi hellre borde få pengarna.
Att få pengarna istället tror jag dock inte är någon lösning. För små och fattiga orter är nog
gratisböckerna viktigare, men vi har ofta redan köpt de böcker som skickas oss. Kanske kunde
man rikta den mer till de mindre biblioteken. Stödet är inte viktigt för mig personligen i mitt
arbete, men i Norge har de ännu mer stöd till inhemsk litteratur. Jag vet inte. På de mindre
biblioteken borde man se den smala litteraturen som en utmaning att pröva på
ortsbefolkningen. Att bara ge dem triviallitteratur vore ett uttryck för förakt och att man satte
sig på höga hästar. Litteraturkritiken i pressen spelar en mycket stor roll i mitt arbete, speciellt
kultursidorna i Svenska dagbladet.

Förmedlingsstrategier och metoder för skönlitteratur

Man förmedlar litteratur, och puffar för den i det tysta genom att skylta och vara fort framme
med nyheterna, att beställa snabbt och hänga med i debatterna och hänga med i framkanten, till
skillnad från Btj som erbjuder böcker som varit ute väldigt länge. Man kan ha bokprat också
men vi har inte det här, eftersom de försök vi gjort med det inte har varit fruktbara. Vi har även
en portal där vi lägger fram lästips, genrelistor och ibland lägger vi fram en debattartikel som vi
klippt ut. Dialogen med låntagarna är också viktig, och man lär ju känna låntagarna efterhand.
Vi lägger ofta ut något som är lite annorlunda och avancerat, såsom en brevväxling som kan
väcka intresse. Det är i alla fall inte så att vi bara tänker på statistiken för då kunde man ju bara
ösa på med en massa lättlästa böcker.

Vi skulle behöva mer tid för det som är rent bibliotekariearbete. Att få tid till att göra portalen
intressant med genrelistor och ordna böcker efter tema mm. Vi har även program som är
välbesökta och uppskattade. Det är det lite mer långsiktiga som man borde satsa mer på. Men i
vår stad finns det många läsare.

Låntagarna har mycket större inflytande idag, och de kan tom komma med inköpsförslag via
nätet. Ofta är det förslag på sådana böcker som vi redan tänkt köpa eller har köpt, och det
kommer sällan något mer udda förslag. Eller så är det böcker av så låg kvalitet att vi inte köper
in det. Detta innebär ett merarbete för oss. Det är bättre om de kommer till informationen så att
vi kan förklara varför vi inte vill köpa in en vissa bok. I annat fall kan de bli sårade.
I bästa fall blir konsekvenserna av ett ökat läsarinflytande en slags dialog. Men det är viktigt att
avgränsa och vara medveten om vad man har för yrkesroll.

Det här med folkbildning det håller på att försvinna. Idag har ju alla möjlighet att studera.
Samtidigt ska biblioteket vara ett rum där alla har möjlighet att skaffa sig information oavsett
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bildning, ekonomi och social status. Det är viktigt att vara neutral när det gäller facklitteratur,
men det gäller inte skönlitteraturen. Vissa udda författare får med tiden kultstatus, och det är
viktigt att vara vidsynt, snarare än neutral, som är ett tråkigt ord. Man bör arbeta aktivt och ha
vissa idéer, och då är man inte neutral.

5.6 Henrik

Skönlitteraturens ställning i allmänhet och privat

Jag läser mycket skönlitteratur, varje dag, och gärna poesi. Jag är en påsmänniska och har alltid
med mig ett par böcker, det går ju inte annars. Pocketförsäljningen ökar våldsamt, och folk
läser väldigt mycket. Utlåningen har också gått uppåt under många år, det innefattar även
facklitteratur visserligen. Litteraturens ställning idag tror jag dock är svagare än den var förr, då
det fanns en bildad medelklass som höll uppe någon sorts tradition. Sverige var ett homogent
land. På tidningarnas kultursidor och i debatten och i offentligheten anses litteraturen mindre
viktig idag än förr. Men folk läser inte mindre för det, så det är lite tveeggat.

En bra bok ska vara mångtydig och komplex. Den ska ställa fler frågor än den ger svar. Det ska
vara litteratur som är något att bita i och som får mig konfunderad. Vi omges av så mycket
språk som bara forsar ut, såsom reklamspråket. Skönlitteratur däremot erbjuder ett språk där
språket i sig är viktigt, inte bara budskapet.

Litteraturen ska ha en oklarhet. Jag läser mycket poesi, vilket tar kort tid men som skapar en
långtgående process i mitt undermedvetna. Jag läser även prosa, gärna svensk hellre än
översatt. Jag läser även en del facklitteratur om litteraturhistoria, filosofi, politik mm.
Litteraturen ger mig en skönhetsupplevelse, bildning, lärande och förströelse.

Jag hade läst mycket litteraturvetenskap innan jag började läsa till bibliotekarie. När jag läste
till bibliotekarie fanns det vissa obligatoriska inslag av skönlitteratur, vilket inte är fallet idag.
För mig var de inte så viktiga eftersom jag hade läst litteraturvetenskap tidigare, men för de
andra var de viktiga. Som folkbibliotekarie bör man ha en viss bildning vad gäller
skönlitteratur anser jag, i värsta fall får man skaffa sig den helt på egen hand.

En del menar att en text förstörs för att man analyserar den, men det tycker jag är helt felaktigt.
Däremot är det skillnad om en lärare av den gamla skolan fastslår att en viss tolkning är den
enda rätta, men så är det inte idag. Tvärtom har studierna ökat min behållning av att läsa.

Låntagarnas läsning av skönlitteratur

Det är den svenska tanten som håller uppe det svenska kulturlivet, och inte minst pensionärer.
De läser delvis av de skäl som gäller min egen läsning, men för en del som kanske jobbar
mycket så kan tyngdpunkten ligga på förströelse. Det är stor utlåning på deckare och spänning,
vilket innebär en slags verklighetsflykt. När man läser är man dock mer medskapande än när
man ser en film, eftersom man använder sin fantasi. Många som studerar läser också för att de
måste. Fördelen med det här jobbet är att man har nytta av sitt nöje. Vissa böcker kanske man
läser för jobbets skull men det flyter ihop väldigt mycket.
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Litteratursyn och inköp

Vi har spänning och deckare liksom fantasy och science fiction utbrutet, men även
ungdomsromaner, lyrik och dramatik. Nackdelen är att det spontana mötet mellan läsare och
text försvinner, men det förenklar ju för låntagarna att hitta. Vissa gränsdragningar kan vara
svåra att göra, dvs avgöra var en bok ska stå.

Vi  köper kvalitetslitteratur och köper inte in litteratur som t ex är rasistisk. Kvalitetsnivån har
dock sänkts på senare år, på gott och ont. Jag tycker nästan att vi är lite slappa och köper in
litteratur utan att riktigt tänka efter varför. Det har att göra med att vi ju delvis ska styras av
efterfrågan. Det är en mycket svår avgränsning.

Förutom kvalitetsprincipen prioriterar vi svensk litteratur framför översatt litteratur. Vi ska ha
både smal litteratur och hålla en bredd. Den dåliga litteraturen behöver ingen marknadsföring,
till skillnad från den smala som vi måste ta ett ansvar för.

Ekonomi, litteraturpolitik och inköp

Man kan ju alltid vilja ha mer, men ekonomin lägger inga hinder i vägen för oss. Vi kan köpa
in det vi vill. De statliga utredningarna påverkar indirekt eftersom de påverkar kulturnämndens
målsättningar.  Det är luftiga direktiv, och de är inte styrande på något vis. Biblioteken är en
kommunal angelägenhet. Kulturnämndens distributionsstöd påverkar oss inte heller så mycket,
eftersom vi oftast har köpt in de böcker redan som sedan skickas till oss. Det påverkar nog en
mindre kommun mer. Eftersom vi har en lag om kommunal självständighet tycker jag att man
ska kunna ha en viss profil. Genom samkatalogen kan man ju fjärrlåna alltmer, vilket ju
innebär ett större samarbete mellan biblioteken. De kommunala direktiven är inte tydliga, utan
mer allmänna. Lite styr de, t ex att vi riktar in oss en del på studenter, men vi är ganska fria.

Värderande faktorer och inköp

Btj: recensioner spelar en lite för stor roll tycker jag. Pg a tidsbrist hinner man inte bevaka
allting, och det gäller framförallt för facklitteraturen. När det gäller skönlitteraturen har man
mer koll, men sambindningen betyder mycket.
Jag anser att Btj:s lektörer kunde vara lite strängare. De har ju också tagit bort de dubbla
lektörerna. Nu är det bara en person som läser och skriver recension på en bok. Det är en
negativ utveckling.

Den litteratur som kulturrådet skickar oss tar vi tacksamt emot, men det mesta har vi ju som
sagt redan köpt. Böckerna lägger vi in i det vanliga beståndet. En del smala böcker får vi två
exemplar av och en del magasineras. Det klagas en del på arbetsbördan, men jag tycker det är
okej. Recensioner i pressen spelar en viss roll. Vi kollar alla på dem. Ibland är Btj sena
dessutom. De kanske borde spela in ännu lite mer än vad de gör.

Förmedlingsstrategier och metoder för skönlitteratur

Det har varit lite för stor betoning på informationsbiten och nätet tycker jag. Vår roll att
förmedla skönlitteratur har hamnat lite i skymundan och borde lyftas fram mer. Många vill ha
en bra bok rekommenderad av oss och tar tacksamt emot det.
Skyltning, inköp, bokprat främst för barn. I det dagliga informationsarbetet gäller det att vara
lyhörd för vad låntagaren vill ha, men också att tipsa om annat så att nya vägar öppnas. Många
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vill ha nya tips. Vi har också författarprogram. Vi skulle gärna ha större programanslag, för
litterära aftnar och författarbesök. Lite större bokanslag så vi kunde köpa in fler exemplar av
populära titlar hade inte heller varit fel. Litteraturcirklar hade också varit bra, där man kunde
förmedla till andra förmedlare, såsom lärare och personal inom barnomsorg och äldrevården,
men det saknas resurser.

Låntagarna har ett betydligt större inflytande idag än förut, speciellt vad gäller facklitteratur.
Det är inte så många skönlitterära böcker vi missat. Konsekvenserna av ett ökat
låntagarinflytande blir att litteraturen blir sämre, och det är vårt ansvar att dra gränsen. En
annan sak är att vi skulle öka vår goodwill och man skulle anse att vi gav bättre service. Vi är
ju till för våra låntagare, och det är bra att de kommer med förslag. De känner också att vi tar
dem på allvar.

Vi måste hålla den folkbildande traditionen vid liv, eftersom vi inte har något personligt
intresse i vad låntagarna lånar, och det kostar ingenting. Vi måste ha som ambition att tala för
den goda skönlitteraturen. Den dåliga litteraturen behöver inte någon hjälp till skillnad från den
goda som puffas undan. Det är vi som är de stora förmedlarna. Vår roll kommer att bli ännu
viktigare, i en så kommersiell tid som vår där det är så mycket dålig information som flödar.

Det finns ett behov och en förväntan hos folk att vi ska kunna förmedla god litteratur.
Folkbildningen förutom informationsbiten kommer att bli ännu viktigare. Det är viktigt att föra
den goda litteraturens talan.

6 ANALYS

Nedan sammanställs intervjusvaren utifrån ett jämförande perspektiv där likheter och skillnader
noteras. De tendenser som går att utläsa knyts även till olika teorier som tagits upp i avsnittet
som behandlar tidigare forskning. Några direkta slutsatser presenteras däremot inte i detta
avsnitt, eftersom de kommer i de två följande avsnitten Tolkning och diskussion respektive
Slutsatser. Analysen är uppbyggd kring de frågeställningar som ställts upp som utgångspunkt
för uppsatsen, vilka även ligger till grund för intervjumanualen. Numreringen nedan följer
intervjumanualens frågor, så att man lättare ska kunna utläsa vad bibliotekarierna svarat på de
olika frågorna.

      Vilken syn har bibliotekarierna på skönlitteraturens ställning i allmänhet och privat?

1. Samtliga intervjupersoner svarar att de läser mycket skönlitteratur. De har alltid minst en
bok igång, läser regelbundet eller i mån av tid. Två av intervjupersonerna betonar att
läsning ingår i yrket, och det gäller framförallt Marie som också jobbar specifikt med
skönlitteratur i sitt yrke. Hon arbetar på ett storstadsbibliotek, där man fördjupar sig i olika
ämnen.

2. Linda som är äldst av intervjupersonerna läser framförallt recensioner i yrket.
      Jofrid Karner Smidt ser i sin undersökning inga skillnader mellan personer med olika social
      bakgrund, och drar slutsatsen att det är storläsare från alla sociala skikt som utmärkt sig i
      sin uppväxtmiljö genom sitt stora intresse för skönlitteratur som blir bibliotekarier.158  I min
      studie har jag inte gått in på varken social bakgrund eller könsskillnader, men att de som
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      blir bibliotekarier tycker mycket om att läsa skönlitteratur stämmer mycket väl överens med
      de svar som intervjupersonerna angett. Den enda manliga intervjupersonen i min studie
      verkar dessutom vara den som älskar skönlitteratur högst av allt, då han alltid har några
      böcker med   sig i en kasse.

3. När det gäller skönlitteraturens ställning i allmänhet, så uppger intervjupersonerna ganska
olika svar. Två bibliotekarier anser att skönlitteraturen har en ganska stark ställning idag.
Det märks genom att det är mycket program om skönlitteratur på radio och tv. I
debattartiklar och det som litteraturkritiker skriver märks också att man inser att samtiden
avspeglas i litteraturen. Sänkningen av bokmomsen gör också att folk läser mer, anser de.

      En intervjuperson, Henrik, menar att pocketförsäljningens våldsamma ökning innebär
      att folk läser väldigt mycket. Men han menar att litteraturens ställning idag är svagare än
      förr, då det fanns en bildad medelklass som höll uppe en tradition. I offentlighetens debatt
      och på kultursidorna anses litteraturen mindre viktig idag än förr, anser han.

      Mer än hälften av intervjupersonerna, fyra, anser att litteraturen inte riktigt tas på allvar
      idag. Den lever i en undanskymd tillvaro och behöver stärkas. De menar att betoningen har
      legat på informationstekniken, och att folk utbildar sig i allt större utsträckning vilket gjort
      att utlåningen av facklitteratur har gått om skönlitteraturen.

      Att satsningen på informationstekniken skett på skönlitteraturens bekostnad, verkar
      majoriteten av intervjupersonerna överens om, men jag har inte funnit något som tyder på

att det skulle bero på bristande kunskaper om skönlitteratur bland bibliotekarierna. Samtliga
bibliotekarier som jag intervjuat har mycket goda kunskaper om skönlitteratur. Att
biblioteken inte skulle ha råd att köpa in de böcker de önskar stämmer inte heller med de
svar jag fått i intervjuerna. Ingen av intervjupersonerna anger konkurrensen från tv och
video som ett hot mot läsningen av skönlitteratur. Tvärtom menar någon, Lena, att det finns
många program om skönlitteratur i massmedia.

      Bland de bibliotekarier jag intervjuat råder det som sagt delade meningar om huruvida
skönlitteraturens ställning idag är stark eller svag. Kanske har det att göra med det som en
av intervjupersonerna, Henrik, hävdar, nämligen att den enhetliga kultur som en bildad
medelklass tidigare hållit uppe, inte längre finns. Detta stämmer överens med Claus Sechers
teorier om det postmoderna samhällets kännetecken: informationsteknologins tillväxt, den
politiska demokratins förfall, statens borttynande, bildmediernas utbredning, de stora
berättelseras död, nedbrytningen av gränserna mellan fin och låg kultur, och frigörelse av
individernas kultur i förhållande till finkulturens utdöende normer. Detta leder, menar han,
till att bibliotekarierna måste respektera alla kulturer och behov hos låntagarna.159

      Man kanske kan säga att litteraturens ställning i traditionell bemärkelse försvunnit, där en
enhetlig kultur fanns som man kunde diskutera. Idag när pocketförsäljningen ökar och
bokmomsen sänkts, läser folk enligt två av intervjupersonerna som aldrig förr. Men vad
folk väljer att läsa är säkert högst individuellt, och detta val respekteras i allt högre
utsträckning idag än förr.

      Catharina Stenberg hävdar i sin undersökning att skönlitteraturen idag lever i sin egen
offentlighet, hos en begränsad krets människor som mer eller mindre professionellt arbetar
med skönlitteratur. Hon menar att skönlitteraturen används mycket lite i den totala
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offentligheten, såsom i politiska debatter eller i massmediernas analyser av framtiden. I
skolan erbjuds endast små smakprov av skönlitteratur, och vår livsstil främjar inte heller
möjligheterna till läsning med all stress och högljudd teknik, anser hon.160

      Detta stämmer med vad majoriteten av intervjupersonerna anser, nämligen att litteraturen
har en undanskymd ställning idag. Det kan ha med den s k enhetskulturens bortfall att göra,
men det innebär också att litteraturen utkommer i nya former och det behöver inte betyda
att folk läser mindre eller att litteraturen har en låg ställning generellt. Den litteratur som
Stenberg menar lever i sin egen offentlighet, kan vara den s k kvalitetslitteraturen, och det
är inte säkert att det är den som folk i allmänhet är mest intresserade av.

      När det gäller konkurrensen från andra medier, så visar Gunnar Hansson i sin undersökning
att läsare av populärlitteratur ser böcker som något långt viktigare än tv och video. Läsning
ger dem en möjlighet att skapa egna bilder av personer och händelser, vilket de
uppskattar.161 Kanske finns det en utbredd lustläsning idag som lever sida vid sida med
andra medier. Kravet att man ska ha läst en viss sorts litteratur för att anses beläst, har nog
minskat, inte minst i skolan. På gott och ont väljer folk då att läsa det som de finner
intressant. Frånvaron av en enhetlig kultur gör kanske läsningen svårare att kartlägga, och
det blir svårare att diskutera i offentligheten eftersom man inte längre kan förutsätta att
andra har läst samma författare som man själv har gjort. Detta behöver inte betyda att
skönlitteraturens ställning är svagare idag, bara att dess ställning i samhället ser annorlunda
ut.

4. Av de bibliotekarier jag intervjuat svarar fyra att språket är mycket viktigt för att de ska
tycka att en bok är bra. En bra bok ska engagera redan från första början och beröra, menar
två av intervjupersonerna. En bra bok ska vara något att bita i, vara mångtydig och ställa
fler frågor än den ger svar, menar en intervjuperson, Henrik.

5. 
 Den stilistiska förmågan att göra levande och trovärdig gestaltning av människor och
 miljöer, betonas av en bibliotekarie, och två bibliotekarier menar att en bra bok ska vara
välskriven, bearbetad och vara gjord på ett bra sätt. Samtliga svar tyder på en stor
medvetenhet om olika litterära grepp fungerar. En sådan medvetenhet, menar Juan
Wilhelmi, är en förutsättning för att förstå ett verks innehåll. Att förstå litterära verk kräver
träning och inlärning menar han.162 Han menar att man med omdömet ”en bra roman” ofta
menar en roman vars innehåll överensstämmer med hans/hennes ideologi eller motiverar
honom/henne att inta en viss ideologisk ståndpunkt, t ex en roman som är tekniskt fulländad
eller har något viktigt att säga.163

Eftersom samtliga intervjupersoner har läst litteraturvetenskap och har skönlitteratur både
som intresse och yrke, kan man dra slutsatsen att de har en god träning i att läsa
skönlitteratur och därför är väl förtrogna med olika litterära grepp. Bibliotekens ideologi har
alltid varit och är i hög grad fortfarande att tillhandahålla skönlitteratur av hög kvalitet.
Denna ideologi tillsammans med kunskaperna i ämnet borde enligt Wilhelmis teori göra att
bibliotekarierna anser att en bra bok är en bok av hög kvalitet, vilket de också anger.
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Hugo A Meynell menar som nämnts att litterära verk brukar bedömas ha värde i proportion
till: 1, Deras exemplifiering och gestaltning av saker av central betydelse i mänskligt liv. 2,
Originaliteten i språkanvändningen och behandlingen av intrig, karaktär och situation osv.
3, Deras representation av personer, ting och omständigheter. 4, Deras övergripande enhet i
mångfalden av substans och effekt.164 Av dessa är det framförallt punkt två och tre som
framhålls av intervjupersonerna: behandlingen av språket och gestaltningen av personer
mm. Punkt ett berörs också då tre av intervjupersonerna menar att en bra bok ska beröra och
ställa frågor. Även punkt fyra berörs då tre av intervjupersonerna menar att det är viktigt hur
en bok är gjord.

Intervjupersonernas åsikter om vad som kännetecknar en bra roman, stämmer alltså in på
vad som traditionellt sett utmärker s k kvalitetslitteratur. Intervjupersonerna ser dock inte
formen som något skilt från innehållet, vilket framkommer av att de uttrycker att de vill
beröras och engageras mm. De företräder därför inte ”den rena smaken”, där den estetiska
funktionen spelar en dominerande roll enligt Bourdieu.165 De särskiljer sig också från den
populära och traditionellt breda litteraturen, och kan därför sägas befinna sig mellan det
höga och låga, enligt Karner Smidts indelning av litteraturen. Detta stämmer även med
hennes resultat av bibliotekariernas litterära smak.166

6. Två av intervjupersonerna svarar att de läser allt utom fantasy. En annan svarar att hon läser
allt utom science fiction. En fjärde person svarar att hon läser väldigt blandad litteratur. Två
av dem jag intervjuat svarar att de gärna läser lyrik. Två intervjupersoner svarar att de gärna
läser litteratur om relationer mellan människor, psykologiska romaner med levande
skildringar av människor och miljöer. En intervjuperson, Henrik, svarar att han vill läsa
litteratur som har en oklarhet, och han läser hellre svensk prosa än översatt, och även
facklitteratur.

      Mer än hälften, fyra, svarar alltså att de läser nästan allt. Detta tyder på en bred smak, vilket
stämmer med de resultat Karner Smidt fått i sin undersökning om bibliotekariernas litterära
smak.167 Hälften av de jag intervjuat framhåller att de inte läser fantasy respektive science
fiction. Det kanske kan ses som en avgränsning mot den s k låga populära litteraturen.
Ingen av de jag intervjuat uppger att de läser experimentell litteratur. En av den, Linda,
anger som skäl att hon är för gammal och har avstannat. Även dessa resultat stämmer med
Karner Smidts, nämligen att bibliotekarierna har en smak på mitten, mellan den höga och
den låga litteraturen.168 Bourdieu kallar denna smak för mellansmak, och den befinner sig
enligt honom mellan den rena smaken och den folkliga. Den rena smaken innebär ett
upphöjande av den estetiska inställningen till en allmängiltig princip, medan den folkliga
estetiken grundar sina värderingar på utom-estetiska normer.169 Bourdieu menar att
mellansmaken präglas av respekt för finkulturen snarare än egentlig kunskap om den, och
avgränsning nedåt mot det som uppfattas som vulgärt.170

      Dessa teorier stämmer till en viss del in på de svar jag fått, men att de jag intervjuat inte
skulle ha någon kunskap om den s k finkulturen tycker jag inte stämmer. Inget tyder heller
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på att de uppfattar t ex fantasy eller science fiction som vulgärt och att det är därför som de
tar avstånd från den. Tvärtom har alla jag intervjuat en icke-fördömande inställning även
till den låga litteraturen, och de gör heller inte intryck av att vilja tillhöra den rena smaken.
De ser litteraturen för vad den är, men är samtidigt medvetna om vad som är kvalitativ
litteratur och vad som inte är det.

      Även Karner Smidt finner i sin undersökning att bibliotekarierna inte har någon underdånig
inställning till den akademiska, litterära elitens värderingar, utan att de är självständiga och
avgränsar sig mot den. Hon finner också att de anser att särskiljandet mellan hög och låg
litteratur är ett litterärt sätt att bestämma kvalitet på, och tar avstånd från det.171

7. Fem av de bibliotekarier jag intervjuat anser att läsning av skönlitteratur fyller en
förströelsefunktion. Det ger nöje, avkoppling, förströelse. En av dessa fem menar även att
denna funktion är den enda som läsningen fyller för henne, och hon söker sig inte till
litteraturen av något djupare skäl. Två anger kunskap och lärande som en funktion som
deras läsande fyller. En bibliotekarie anger att läsningen ger en skönhetsupplevelse. För en
annan är utvecklingen av språket en viktig funktion, liksom glädjen. En intervjuperson
menar att läsning av skönlitteratur kan ge bekräftelse på något som man redan vet och vill
bli mer övertygad om, men att den också kan öppna nya världar och infallsvinklar, vilket är
det allra bästa.

      Samtliga av de jag intervjuat tilldelar läsningen praktiska funktioner, såsom underhållande,
kunskapsutvidgande och kommunikativa. Endast en av dem ser den estetiska funktionen
som något viktigt i sig, nämligen Henrik som menar att skönhetsupplevelsen är viktig. Men
han tilldelar som sagt även litteraturen praktiska funktioner såsom kunskapsutvidgande.
Dessa resultat stämmer med de som Karner Smidt funnit i sin undersökning.172 Liksom
Karner Smidt finner jag att bibliotekarierna menar att innehåll och form hör ihop, och att de
därför inte företräder den rena smaken där formen är viktigare än själva berättandet.173

Endast en av de jag intervjuat, Berit, anger avkoppling som enda orsak till att hon läser.

      Enligt Furhammars indelning av läsning i olika kategorier, faller denna typ av läsning i
kategorin ”opersonlig läsupplevelse”. Den karakteriseras av att läsningen primärt är
upplevelseorienterad, men att läsupplevelsen inte engagerar läsaren på det personliga
planet. Läsningen är ett tidsfördriv som ger spänning och underhållning men det leder inte
till reflexioner som berör och engagerar den egna personen.174 En sådan läsning innebär
också enligt Furhammar att berättelsens värde fås av händelserna i den.175 Detta kan inte
sägas stämma in helt på henne eftersom hon även anser att en bra bok ska vara gjord på ett
bra sätt. Hon vill gärna att kompositionen ska vara lite komplicerad.

Fem av intervjupersonerna anger förströelsefunktionen som viktig, men de tillskriver även
texterna andra funktioner. Tre av dem anger kunskap som en viktig funktion, vilket kan
hänföras till kategorin ”Opersonlig Instrumentell läsning” enligt Furhammars indelning. En
sådan läsning kännetecknas bl a av att läsningen ger kunskap eller en insikt som kan
överföras direkt från en läsar-text-relation till andra relationer. Denna insikt kan abstraheras
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från personliga förhållanden eller berör områden som ligger utanför dessa.176 Som exempel
på denna läsning kan nämnas Marie, som gärna läser en skönlitterär bok om ett främmande
land som hon ska åka till.

Endast en av intervjupersonerna använder skönlitteratur till självreflexion. Det är Linda,
som anser att litteraturen kan bekräfta något hon redan vet och vill bli mer övertygad om.
Litteraturen kan också ge nya infallsvinklar och öppna nya världar, anser hon. Denna typ
avläsning faller enligt Furhammars indelning inom kategorin ”Personlig
upplevelseläsning”. Denna kännetecknas av att läsaren reflekterar över sin läsning, och
uppfattar sina läsupplevelser som resultatet av ett samspel mellan läsare och text. De
upplevelser som möter läsaren under läsningens förlopp uppfattas av läsaren som långt
viktigare än att nå fram till historiens upplösning eller poäng. Läsupplevelserna ger snarare
erfarenheter än fungerar som tidsfördriv.177

8. Samtliga sex intervjupersoner hade läst litteraturvetenskap innan de påbörjade
bibliotekarieutbildningen. Ett angrepp sådant som Lars-Olof Franzéns i DN måste därför i
detta sammanhang uppfattas som orättvist. Han anklagade nämligen bibliotekarierna för att
inte kunna något om skönlitteratur för att undervisning om denna saknas på utbildningen.178

Bibliotekarierna anklagas ofta för att svika sitt kulturpolitiska uppdrag, menar Stenberg. Att
man anpassat sig till efterfrågan för att få goda utlåningssiffror.179 Detta menar hon är
felaktigt. Det är inte bibliotekarierna som sviker kvalitetslitteraturen, utan låntagarna, anser
hon.180 Stenberg menar också att minst en 40-poängskurs med litterär inriktning borde
föregå studierna på Bibliotekshögskolan.181 Detta har alltså de bibliotekarier jag intervjuat
gjort. Några har läst så mycket som 80 poäng, och någon, Marie, har även läst 40 poäng
Drama-teater-film.

      Lena Kjersén Edman, som uttrycker en farhåga över om dagens bibliotekarier har lika goda
kunskaper om skönlitteratur som om IT, menar dock att det inte räcker att läsa
litteraturvetenskap på universitetet för att bli en kunnig och hängiven förmedlare av
skönlitteratur. Det måste även ingå läsning av modern skönlitteratur i genrer, enskilt och i
grupper, i bibliotekarieutbildningen, där man får lära sig att diskutera och presentera
böcker.182

      Ett skäl som representanter för de olika bibliotekarieutbildningarna i Sverige anger som
argument för varför skönlitteratur är underrepresenterad vid bibliotekarieutbildningarna är
just detta att många elever har litteraturvetenskap med sig i bagaget när de börjar
bibliotekarieutbildningen, och att majoriteten är humanister. Representanterna menar också
att allmänbildning är viktigt att ha, men att den får eleverna skaffa själva.183

      Bourdieu menar att det autonoma fältet har en tendens att låsa sig om sig själv eftersom det
som sker inom fältet förhåller sig till det som skett tidigare. Han menar att det därför är
nödvändigt för både producenter och publik att behärska fältets historia för att behärska
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dess språk.184 Eftersom bibliotekarierna delvis ingår i det litterära fältet även om de är
dominerade av detta, och enligt Bourdieu med jämna mellanrum deltar i striden om rätten
att bestämma vad som är litterär kvalitet 185 så borde alltså kunskaper om fältets historia
vara åtråvärda kunskaper för bibliotekarierna, som med dessa kunskapers hjälp kunde
hävda sig ännu mer i ”striden”.

9. Endast två av de bibliotekarier jag intervjuat menar att det som togs upp om skönlitteratur
på bibliotekarieutbildningen när de utbildade sig var tillräckligt. Det är Linda och Henrik,
som också är de äldsta av de jag intervjuat. Linda som är äldst läste runt 1968, då
radikaliseringen kom. Det togs upp ganska avancerade saker på bibliotekarieutbildningen,
vilket många protesterade mot och som ville att de skulle diskutera mer triviallitteratur.
Men det gjorde de alltså inte. Detta var även innan den anglosaxiska litteraturen kom som
nu sköljt över oss, menar hon.

      Henrik menar att det är en försämring att det inte finns obligatoriska kurser om
skönlitteratur på bibliotekarieutbildningen. Man bör ha en viss bildning som
folkbibliotekarie anser han, och menar att man i värsta fall får skaffa den själv. De övriga
fyra som jag intervjuat anser att det som togs upp om skönlitteratur på
bibliotekarieutbildningen inte var tillräckligt, men att det inte gjorde dem själva något
eftersom de läst litteraturvetenskap. Det var värre för de andra, menar de. En av dessa
uttrycker åsikten att litteraturvetenskap ger en grund att stå på, men att det inte är så mycket
av den kunskapen som efterfrågas i praktiken. Det handlar istället väldigt mycket om att
hänga med i vad som är nytt och den kunskapen måste förnyas hela tiden. Även en annan
intervjuperson, Susanne, menar att man inte kan förvänta sig att utbildningen ska ge en all
kunskap, utan att man måste läsa själv för att bli kompetent.

      Majoriteten av intervjupersonerna, fyra, menar att det som togs upp på
bibliotekarieutbildningen var otillräckligt, men att det inte gjorde så mycket eftersom de
läst litteraturvetenskap. De tillskriver alltså de litteraturvetenskapliga studierna ett högt
värde, och verkar tycka att de klarat sig bra med de kunskaperna. För de som inte läst
litteraturvetenskap var det värre, menar de, och tycker generellt att det borde ingå mer om
skönlitteratur i bibliotekarieutbildningen.

      Även Stenberg är positiv till litteraturvetenskapliga studier före studierna på
Bibliotekshögskolan, och hon menar att dessa borde omfatta minst 40 poäng.186 Kjersén
Edman går ett steg längre och menar att litteraturvetenskapliga studier inte räcker för att bli
en bra förmedlare av skönlitteratur. Hon menar att det borde ingå läsning av modern
skönlitteratur i genrer, enskilt och i grupper på bibliotekarieutbildningen där man får öva
sig i att diskutera och presentera böcker.187 Intervjupersonerna i min studie verkar som sagt
ganska nöjda med att de läst litteraturvetenskap, men de hade säkert gärna sett att man tog
upp mer om skönlitteratur på bibliotekarieutbildningen, inte minst med tanke på dem som
inte läst litteraturvetenskap.

      Två av intervjupersonerna uttrycker också åsikten att man måste läsa skönlitteratur på egen
hand för att bli kompetent, och hänga med i den nya litteraturen.
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      På frågan om vad som togs upp om skönlitteratur på bibliotekarieutbildningen, är det bara
två av intervjupersonerna som minns något. Det är Marie, som minns en kurs i
barnlitteratur, som hon dock valde själv, och Linda, som minns att de tog upp avancerade
saker och bl a undervisades av en författare. Det är intressant att Linda minns tiden vid
radikaliseringens intåg vid 1968. Hon kan se en stor skillnad nu mot hur det var då. Då
ingick meravancerade saker om litteratur i bibliotekarieutbildningen, och man höll mycket
hårdare på kvalitetskravet, och folkbildningstanken var stark.

      Idag har delar av triviallitteraturen blivit rumsren, efterfrågestyrningen har ökat markant,
och man kan läsa till bibliotekarie utan att kunna något om skönlitteratur. Detta stämmer
med Lindungs beskrivning av folkbibliotekets utveckling. Han menar att ett nytt
kulturklimat växte fram på 1960-talet, ett värdesystem som kan betecknas som
kulturliberalt individ- och konsumentinriktat. Från att ha varit förmyndare skulle nu
bibliotekarierna ge folk vad folk ville ha.188 Argumentet att skattebetalarna har rätt att få
något för sina pengar har hävdats, samtidigt som bibliotekarierna anklagats för att ha svikit
sitt kulturpolitiska uppdrag.189 Stenberg har dock funnit att det inte är bibliotekarierna som
sviker kvalitetslitteraturen, utan låntagarna.190

10. Fyra av intervjupersonerna menar att studiet av skönlitteratur har gett dem en ökad kunskap
om litteratur. De kan analysera litteratur och komma in i den mer tekniskt, vilket ökar
behållningen av läsningen. De kan också sätta in litteraturen i ett sammanhang, och känner
sig säkrare i sin yrkesroll.

Två av intervjupersonerna svarar att de inte vet om studiet av skönlitteratur förändrat deras
syn på skönlitteratur, eftersom det varit en så långsam process. En svarar att hon läser på ett
annat sätt när hon läser för sin egen skull, då tekniska analyser av litteraturen inte är
viktiga.

Majoriteten av de jag intervjuat menar alltså att de litteraturvetenskapliga studierna gett
dem en ökad behållning av läsning av skönlitteratur. Detta stämmer väl med Juan
Wilhelmis resonemang om att förståelse av litterära verk kräver träning och inlärning. Han
anser även att en medvetenhet om hur olika litterära grepp fungerar i ett visst verk kan vara
en förutsättning för att förstå verkets innehåll.191

Enligt Mikhail Bakhtin blir meningen eller förståelsen av en text till i ett samspel mellan
det texten  kommer med, det läsarna har med sig och det nya sammanhang som nyläsningen
sker i. Texten är alltid både förr och nu.192 Detta läsarorienterade synsätt,
receptionsforskningen, komplicerar den traditionella bilden av litteraturtradition och
litteraturkvalitet, för olika litterära förmedlare såsom bibliotek, menar Jon Smidt. Nya
frågor måste ställas, såsom vilka behov läsarna går till litteraturen med, vilka slags
meningar texter får för olika läsare, och varför läser de.193 En god kunskap om litteratur och
litteraturteorier bland bibliotekarier borde alltså inte bara öka förmågan att tillgodogöra sig
litteraturen och göra en kvalitativ bedömning av den, utan även skapa en ödmjukhet inför
läsaren och läsarens livssituation.
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Även U. Eco, menar att en överensstämning mellan de kompetenser en författare refererar
till  i ett litterärt verk, och de kompetenser som läsaren refererar till måste finnas, för att en
aktualisering av texten på det sätt som författaren tänkt sig ska komma till stånd.

Författaren måste därför förutse andras drag, såsom i schackspel, och göra en
sannolikhetskalkyl. Författaren måste förutse en Modelläsare som vid tolkningen kan göra
samma drag som författaren gjorde när han/hon skapade texten. Detta sker genom val av
språk, genreval, valet av ett givet lexikaliskt och stilistiskt arv osv.194 En författare ger
också texten en sådan utformning att Modelläsaren frambringas. Genom att välja graden av
språklig svårighet, mängden av hänsyftningar, nycklar och tillbakasyftningar, alltså genom
en textstrategi konstruerar en bok sin egen Modelläsare.195

Även detta resonemang innebär att en litterär kompetens, som man kan få t ex genom
utbildning, är en förutsättning för att man till fullo ska förstå en text. En överensstämmande
kompetens mellan författare och läsare innebär att de gör liknande tolkningar av texten.
Eftersom intervjupersonerna har en likartad kompetens sinsemellan borde alltså tolka
böcker på ungefär samma sätt. Är deras jobb då att uppmuntra låntagarna att skaffa sig
litterär kompetens så att de kan läsa sådan litteratur som de anser är kvalitativ, eller ska de
endast framhålla lättläst litteratur till låntagare utan en litterär bildning, kan man fråga sig.

Hur resonerar bibliotekarierna kring sin egen och låntagarnas läsning av skönlitteratur?

11. Fem av intervjupersonerna svarar att de tror att läsningens funktioner är helt eller delvis
desamma som för dem själva. Hälften av intervjupersonerna anser dock att väldigt många
läser väldigt likartade böcker, litteratur som inte tar emot det minsta och som fungerar som
ren förströelse, avkoppling eller verklighetsflykt. Det är stor utlåning på deckare och
spänning.

En bibliotekarie menar att många läser för att bearbeta saker, koppla av och få ny kunskap.
Dessa svar tyder på att bibliotekarierna inte anser att de skiljer sig så mycket från
låntagarna, men hälften av dem verkar ändå anser att det finns en ganska stor grupp av
låntagare som läser litteratur enbart för förströelsens skull. Detta stämmer med de resultat
som Kamer Smidt fått, nämligen att bibliotekarierna själva anser att deras smak avviker
något från låntagarnas och att den är mer avancerad.196 Den litteratur som har som syfte att
endast ge läsarna förströelse, avkoppling och underhållning är enligt Ulf Boethius, den  s k
Populärlitteraturen. Alla finner dock inte denna typ av litteratur särskilt underhållande, och
söker sig till annan litteratur för det ändamålet. Han anser därför att populärlitteratur bör
utgå ifrån en smaksociologisk definition här man definierar populärlitteratur.
Populärlitteratur blir då den litteratur som har en stor läsekrets och som anses moraliskt
och/eller estetiskt undermålig.197

Lisbeth Larsson menar att det finns ett potentiellt emanicipatoriskt element i den
identifikatoriska läsningen av populärlitteratur, en temporär kontakt med det egna jagets
kraft, en karnevalisk triumf som firas inom systemet men ändå riktas mot det.198 Hon menar
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också att det finns ett inslag av ritual i läsandet av kategoriböcker (böcker som liknar
varandra och är formelartade) som grundar sig på att den ena boken i så hög grad liknar den
andra. Detta läsande tillmötesgår ett behov av trygghet och skydd, ytterst kanske för den
egna identiteten.199

Gunnar Hansson anser att kritikernas och debattörernas beskrivning av
populärlitteraturläsningen är starkt förenklad och onyanserad och att den är uppbyggd kring
några få schablonföreställningar. I sin undersökning finner han istället att läsarna av
populärlitteratur är entusiastiska och genuint läsglada, och att de också är medvetna
personer med distans till sin läsning och vad den betyder för dem. De betjänar sig av
masskulturen för att få tröst, avkoppling och glädje, medvetna om att masskulturens värld
är en falsk skenvärld.200 Hansson finner också att populärlitteraturen fyller djupgående
behov: läsarna säger sig alltid ha läst och alltid måste läsa för att må bra, att finna sig själv i
böckerna, att lev sig in i hur andra har det osv. Inslag av verklighetsflykt och kompensation
finns i läsningen, men de är inte starka, hävdar han.201

Av detta resonemang följer att alla läsare av populärlitteratur inte kan förmodas höra
hemma i den första kategorien, opersonlig upplevelseläsning, enligt Furhammars indelning.
En sådan läsning är primärt upplevelseorienterad och engagerar inte läsaren på det
personliga planet. Läsarens hållning till lässtoffet är att han/hon är observatör, en neural
betraktare som håller sin egen person och sin verklighetsuppfattning utanför läsningen.202

En del läsare av populärlitteratur kan delvis även höra hemma i kategori två, personlig
upplevelseläsning, vilken avser läsning dör det primära utbytet är upplevelser, där
innehållet starkt präglas av läsarens personliga identitet, och där läsarens erfarenheter,
minnen och värdering osv påverkar tolkningen.203 Det är viktigt att här påpeka att en läsares
läsning kan befinna sig i två eller flera kategorier samtidigt, och att det inte finns någon klar
gräns mellan dem.204

Furhammar menar att läsarens individualitet har betydelse för de responser som texten
väcker. Detta till skillnad från Eco som reducerar läsarens roll  och ser förutsättningarna för
en viss läsart enbart i textens speciella egenskaper.205  I den slutna texten sker ingen
utveckling, verklighetens mångtydighet förnekas, liksom tidssammanhangen. Detta sker
genom att tydliga motsättningar införs, såsom i stereotypiserande rollfördelning mellan
huvudpersonerna och i fråga om värden som knyts till de olika karaktärerna enligt modellen
svart-vitt, menar Eco.206 Han tänker sig att en sluten text fungerar så att det är ett mönster
som känns igen. Inga sökstrategier behövs, texten är lätt att läsa.207

Det är intressant att fem av bibliotekarierna svarade på fråga fem, att förströelsefunktionen
är viktig för dem, och att de på fråga nio hävdar att förströelsefunktionen är den enda
viktiga funktionen för många låntagare. Hur vet de det? Kan de av utlåningsstatistiken, där
deckare och spänning är överrepresenterad dra sådana slutsatser, eller har de helt enkelt ett

                                                
199 Boethius, Ulf 1995, s. 29.
200 Hansson, Gunnar 1989, s. 155-156.
201 Hansson, Gunnar 1989, s. 161.
202 Furhammar, Sten 1996, s. 137.
203 Furhammar, Sten 1996, s. 140.
204 Furhammar, Sten 1996, s. 144.
205 Furhammar, Sten 1996, s. 154.
206 Furhammar, Sten 1996, s. 154.
207 Furhammar, Sten 1996, s. 155.



1 63

behov av att avgränsa sig från låntagarna. Bourdieu menar att när det kända definieras som
banalt, kommer önskan om att till synes avgränsa sig från den allmänna smaken.208

12. Fyra av intervjupersonerna menar att läsning för jobbets skull och läsning för egen skull går
ihop väldigt mycket. Man har nytta av sitt nöje, och litteraturen är ett intresse. En av dessa
bibliotekarier menar att hon för det mesta tänker ”hur ska jag sedan använda det här”, men
att det inte förstör hennes läsning. Två av dem som anser att läsning för nöjes jobb och
fritid går ihop anser att de ibland väljer olika genrer och böcker för att kunna svara på
frågor om sådana böcker i jobbet.

Två av intervjupersonerna anser att de läser på ett annat sätt när de läser en bok helt för sin
egen skull. En av dessa bibliotekarier säger också att hon inte läser hela romaner för jobbets
skull, utan då skumläser hon bara. Donald Broady skriver i sin analys av litteraturkritiken
som ett intellektuellt fält, grundat på Bourdieus teorier: att vissa nya ting kan sägas eller
göras innebär att annat inte kan sägas eller göras. Men vid det perfekta sammanfallet
mellan habitus och position upplevs detta som frihet, t ex menar sig litteraturkritikern då
skriva exakt det han önskar, och fältets dominans fungerar som mest effektivt.209 Kanske
kan man då dra slutsatsen, om man ser biblioteket som ett fält, att i de fall där
bibliotekariernas läsning av skönlitteratur för jobbets skull och för sin egen skull går ihop,
så sammanfaller deras habitus och position.

Bibliotekarierna upplever då att de väljer vilka böcker de själva vill, hur de ska läsa dem
och hur de ska värdera dem, helt fritt, eftersom de gjort fältets normer till sina egna, bl a
genom utbildning. Eftersom jag inte här går in på social bakgrund kan jag inte dra några
sådana slutsatser. Det enda jag vet är att samtliga intervjupersoner läst litteraturvetenskap
och därför har samma typ av symboliskt kapital210 men trots det skiljer sig deras syn åt i
synen på deras läsning i professionen och privat. Det kan naturligtvis vara en fråga om
smak.

Bordieu lägger stor vikt vid social bakgrund för utvecklingen av en persons habitus. Karner
Smidt menar dock att han studerat samhällen med mindre social mobilitet än det norska,
som också har mindre klasskillnader än det franska. Bl a en enhetlig offentlig skola och ett
utbyggt folkbibliotekssystem har verkat som utjämnande faktorer, liksom
likhetstänkandet.211 Dagens samhälle präglas också av kulturell oordning där t ex
lärarstudenter läser populärlitteratur menar hon, vilket gör det svårare att tillämpa
habiutsbegreppet på norska förhållanden.212 Karner Smidts jämförelse mellan Norge och
Frankrike, kan även tillämpas på Sverige, anser jag, eftersom de nordiska länderna
sinsemellan har en liknande samhällsstruktur

      Hur påverkar bibliotekariernas litteratursyn inköpen av skönlitteratur?

13. Två av de intervjupersoner som arbetar på bibliotek i mindre kommuner, anger att de
endast kategoriserar deckare för sig. Bibliotekarien i den tredje mindre kommunen svarar
att de kategoriserar deckare, fantasy och sience fiction.
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14. På ett av biblioteken i de större kommunerna bryter man ut spänning, deckare, fantasy och
sience fiction. På ett annat bibliotek i en av de större kommunerna bryter man förutom
deckare, fantasy och sience fiction även ut de fem senaste årens litteratur, eftersom denna
ofta efterfrågas. Om låntagaren inte hittar en av de nyaste böckerna, kan han eller hon hitta
något annat i hyllorna som är ganska nytt. De har även ett eget rum för poesi.

På det största biblioteket bryter de ut deckare, fantasy, och på senare år även klassiker,
humor och historiska romaner, vilka är sådana genrer som ofta efterfrågas. Anledningen till
kategoriseringen är alltså att det förenklar för låntagaren att hitta bland hyllorna, men också
att det underlättar för bibliotekarierna som ofta får förfrågningar om dessa genrer. De
nackdelar som nämns av intervjupersonerna är att det spontana mötet mellan text och läsare
försvinner, samt att vissa gränsdragningar kan vara svåra att göra, dvs avgöra var en bok
ska stå. T ex menar en bibliotekarie att vissa böcker inte hamnar på deckaravdelningen för
att de anses för bra. Deckare är dock det som lånas ut mest.

Kanske visar detta på en slags nedvärdering av deckaren som genre. En bra deckare
placeras hellre i någon annan kategori, för att den anses för bra för att stå på deckarhyllan.
Deckare lånas ut mest, vilket gör den till den breda allmänhetens litterära preferens.

Boethius hävdar att det alltsedan romantiken har ansetts fult att ha en bredare publik.
Författarna borde istället göra sig exklusiva  och skriva enbart för de invigda, för
finsmakarna och de litterära experterna. Böcker som inte var unika och präglades av
originalitet räknades till den ”lägre” litteraturen. Under 1800-talets senare hälft skapades
två huvudkriterier för vad som skulle räknas som populärlitteratur, och som gäller alltjämt:
standardisering, likformighet och upprepning av gamla mönster, liksom en mycket stor
publik med låga litterära anspråk.213 Av intervjuerna att döma är det ganska tydligt att dessa
värderingar lever kvar.

Thorhauge menar att man i större system ofta delar in litteraturen i olika grupper, efter
genrer och innehåll, vilket stämmer med min studie. Märkning av bokryggar är också
vanligt, men har kritiserats för att hålla kvar läsaren vid en viss typ av litteratur, menar han.
Detta var även en av intervjupersonerna inne på, nämligen att det spontana mötet mellan
text och läsare försvinner. Thorhauge ser det också som ett problem med kategorisering, att
litteraturen inte låter sig delas in i klass så lätt, och därför kan bli svår att hitta.214 Även
detta var flera av bibliotekarierna i min studie inne på.

Bourdieu menar att det råder en kamp mellan den litterära storproduktionens pol och den
begränsade produktionens pol, om rätten att bestämma vad som är litterär kvalitet. Den
förra värdesätter kommersiell framgång, medan den senare bygger på erkännande från högt
specialiserade aktörer i fältet som misstror världslig framgång.215 Det litterära fältets
motsatta poler utgör grunden för indelningen av hög och låg litteratur, menar Karner Smidt.
Det är dock det litterära fältets dominerande skikt som har myndighet att bestämma vad
som ska gälla för värdefull litteratur och som anger kriterierna för hierarkisering av
litteraturen både för verk och genre.216

                                                
213 Boethius, Ulf 1995, s. 10.
214 Thorhauge, Jens 1995, s. 181-182.
215 Karner Smidt, Jofrid 2002, s. 44.
216 Karner Smidt Jofrid 2002, s. 45.



1 65

Deckare, vilket är en kategori som har en bred publik, och därför utgör en kommersiell
framgång, borde därför tillhöra storproduktionens pol. Den nedlåtande attityden mot
deckarkategorin på biblioteket tyder på en identifiering med den begränsade produktionens
normer.

15. Ett bibliotek satsar på dansk och norsk skönlitteratur på originalspråk, och har även en stor
avdelning för böcker på utländska språk. Ett annat bibliotek satsar på lexikon, språkkurser
och snabblån, om de får pengar över. I den tredje större kommunen prioriteras
kvalitetslitteratur även om man tar hänsyn till efterfrågan. Denna bibliotekarie anser att de
är för slappa och köper in litteratur utan att riktigt tänka efter varför.

I de tre mindre kommunerna prioriterar man det som efterfrågas och försöker hålla ett brett
urval. En bok som fått dåliga recensioner kan köpas in om den efterfrågas. Majoriteten
anser att de inte behöver göra prioriteringar av ekonomiska skäl, utan kan köpa in det de
vill. I en av de större kommunerna sparar de dock på resurserna genom att inte köpa in s k
gråzonsböcker, dvs böcker av en okänd engelsk eller amerikansk författare. Då mitt
underlag är för litet kan jag inte dra några generella slutsatser, men en hypotes är att de
större biblioteken försöker hålla en högre kvalitet på sitt bestånd, än bibliotek i mindre
kommuner som anser sig vara efterfrågestyrda i högre utsträckning. Kanske beror det på att
mötet med låntagarna blir mer personligt i en mindre kommun.

Claus Sechers undersökning på danska folkbibliotek visar att biblioteken prioriterar att
köpa in spänningslitteratur, kvinnolitteratur och den realistiska folkliga romanen.217

Biblioteken köper inte in den sämsta kvaliteten men prioriterar underhållningsaspekten,
vilket går ut över den smala kvalitetslitteraturen.218 Någon sådan prioritering framkom inte
i min studie, och överlag ger intervjupersonerna intryck av en hög grad av medvetenhet om
kvalitetsaspekten. Secher menar också att det är bestsellers som lånas ut mest, och att smala
böcker knappast lånas ut alls.219 De bibliotekarier jag intervjuat hävdar också att deckare
lånas ut mest.

Stenberg visar i sin undersökning att de svenska biblioteken tillhandahåller
kvalitetslitteratur, såsom klassiker, lyrik och bra moderna romaner, i långt större
utsträckning än allmänheten efterfrågar dem.220 En av intervjupersonerna i min studie,
Henrik, anser att kvalitetslitteratur bör prioriteras, och att det är en svår avgränsning,
eftersom man även ska styras av efterfrågan i sina inköp.

16. Samtliga intervjupersoner anger att man på deras bibliotek köper in böcker i första hand
utifrån kvalitetsprincipen. Det är då framförallt sambindningslistan som ligger till grund för
urvalet, men även andra recensioner läser man såsom i dagspressen. Hälften av
intervjupersonerna uttrycker att de är positiva till att låntagarna kommer med önskemål,
och att man har en ganska generös inställning till det mer lättviktiga. Man köper dock inte
in litteratur som spekulerar i våld och pornografi.

På de tre större biblioteken, anger intervjupersonerna att de förutom kvalitetsprincipen,
även satsar på svensk litteratur framför översatt, ett annat bibliotek satsar på lyrik och
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litteraturvetenskap, och det tredje biblioteket köper gärna in litteratur som utspelar sig i
trakten och har en lokal anknytning, även om en sådan bok inte fått lysande recensioner.

Secher som undersökt inköpen av skönlitteratur vid de danska folkbiblioteken är kritisk till
den kompromiss mellan kvalitetskrav och förväntad efterfrågan som uppstått.221 Han menar
att en efterfrågestyrd hållning är en kortsiktig lösning och att en egentlig litteraturpolitik är
nödvändig.222 Han anser att den breda underhållningslitteraturen borde köpas in mer kritiskt
till fördel för den mer seriösa litteraturen. I annat fall riskerar bibliotekarierna att
undergräva sitt eget existensberättigande. 223 Några sådana farhågor uttrycks inte av de jag
intervjuat. Tvärtom verkar man hålla ganska hårt på kvalitetskraven, samtidigt som man
håller en bredd. Kanske har liberaliseringen gått längre i Danmark än i Sverige. Några
generella slutsatser kan jag dock inte dra, då mitt intervjuunderlag är så litet.

Att man är mer liberal mot populärlitteratur idag än för några år sedan, menar samtliga
intervjupersoner, vilket stämmer med Yngve Lindungs undersökning. Han menar att man
var mer restriktiv fram till början av 1960-talet, och att nu jämställs populärlitteraturen med
den seriösa på så sätt att båda litteraturtyperna köps in lika självklart under förutsättning att
böckerna fått positiv kritik.224 Bra recensioner är också den inköpsprincip som följs framför
andra, enligt de svar jag fått i intervjuerna.

Gunnar Hansson menar att bl a bibliotekarier, i utkanten av forskarsamhället är med och
påverkar vad som blir bevarat i nationens minne. Deras skara, tillsammans med bl a lärare
och bokförläggare, hålls samman av ett gemensamt kulturarv, en gemensam
utbildningsbakgrund och en någorlunda gemensam uppfattning om vad estetiska och
litterära kvaliteter är.225  Även de bibliotekarier jag intervjuat har en gemensam
utbildningsbakgrund, och delar liknande värderingar kring vad som ska köpas in.

Bourdieu kallar den gemensamma tro som ett fält hålls samman av, för doxa. Att tillhöra ett
fält innebär att ansluta sig till en tro, och därmed till ett engagemang som medför ett
urskiljande mellan det värdefulla och det obetydliga, det åtråvärda och det förkastliga,
betraktat utifrån fältets perspektiv.226 Tron på den goda litteraturen skulle i min studie i
såfall utgöra den doxa som bibliotekarierna anslutit sig till.

     Vilken roll spelar enligt bibliotekarierna ekonomi och litteraturpolitik för inköp och
      förmedling av skönlitteratur?

17. Samtliga intervjupersoner svarar att man ju alltid vill ha mer pengar. Fyra av dessa menar
dock att brist på pengar aldrig har lagt hinder i vägen för något bokinköp, utan de kan köpa
in de böcker de vill och har det ganska bara.

C. Stenberg menar att stora kommuner med hög tätortsgrad, höga driftsanslag och höga
medianslag också har hög skönlitteraturutlåning, men man har ej lyckats leva upp till sina
övergripande kulturpolitiska mål. Hon drar i sin undersökning slutsatsen att ökade resurser
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inte har lett till bättre kvalitetsprofil.227 Hon menar också att det är tydligt att olika
litteraturvärdesystem existerar, och att det litteraturledande skiktets värderingar långtifrån
alltid delas av den breda allmänheten.228 Att det skulle vara brist på pengar som gjorde att
man tog en ökad hänsyn till efterfrågan, stämmer inte heller med min studie. Tvärtom så
har de jag intervjuade  tillräckliga ekonomiska resurser på sina bibliotek för att kunna köpa
in vad e vill. Trots det tar man hänsyn till efterfrågan. I vilken utsträckning kan jag dock
inte gå in på i den här undersökningen.

Lindung frågar sig bl a om det behövs riktlinjer för kvaliteten genom en bibliotekslag229

Stenberg menar tvärtom att det inte är bibliotekarierna som sviker kvalitetslitteraturen utan
långtagarna.230

18. Hälften av intervjupersonerna känner inte av några statliga direktiv alls, och saknar det inte
heller. Gratisböcker skickas dock till alla bibliotek.

En av de övriga bibliotekarierna menar att direktiven påverkar indirekt eftersom de
påverkar kulturnämndens målsättningar. Direktiven är luftiga och styr inte på något vis.
Biblioteken är en kommunal angelägenhet, vilket hon tycker är bra på så sätt att biblioteken
kan ha en viss profil.

En annan bibliotekarie menar att en fördel med tydligare direktiv vore om kommunerna
rättade sig efter dem. Hon ser det som ett problem att kommunens behov av bibliotek ställs
mot andra behov. Endast en bibliotekarie är negativ till statliga direktiv. Hon menar att det
skulle vara bättre om de fick pengar själva så att de kunde köpa in det som kommunen
behöver, istället för att kulturrådet skickar böcker till dem. Yngve Lindung frågar sig i sin
undersökning om det behövs nationella riktlinjer för kvaliteten i inköpspolitiken genom en
bibliotekslag.231 Detta är dock ingenting som efterfrågas av bibliotekarierna i min studie.
Tvärtom önskar de få sköta sig själva i så stor utsträckning som möjligt. Endast en
bibliotekarie är missnöjd med hur biblioteken behandlas i den kommun hon bor, och
funderar på om statliga riktlinjer skulle tvinga kommunen att följa dessa.

19. Fem av de jag intervjuat känner sig mycket fria i förhållande till kommunens
litteraturpolitik, och saknar inte heller några tydligare direktiv. Några av de riktlinjer de har
att hålla sig till är att de ska verka för öppenhet och frihet, motverka fördomar och
inskränkthet, erbjuda ett utbud utav olika medier, och inte köpa in böcker som spekulerar i
våld och pornografi. Ett bibliotek följer också direktiv som säger att de ska satsa en del på
studenter.

Endast en bibliotekarie hävdar att samarbetet med politikerna i kommunen fungerar dåligt.
Hon menar att det satsas alldeles för lite på de vuxna, långsiktigt. Politikerna vill satsa på
barn och ungdom och glömmer bort de vuxna, vilket bibliotekarierna vill ändra på.

Bourdieu betraktar det litterära fältet som ett delfält inom kulturproduktiva fält, vilket i sin
tur är en del av maktfältet. Det litterära fältet har utvecklat ett visst oberoende av den
politiska och ekonomiska makten, men det är ändå underkastat denna. Detta skapar en
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kamp mellan två hierarkiseringsprinciper. Maktfältets hierarkisering värdesätter
kommersiell framgång, och det litterära fältets hierarkisering bygger på erkännande från
högt specialiserade aktörer i fältet som misstror världslig framgång.232

Kamer Smidt menar att bibliotekarierna dels är aktörer innanför den litterära institutionen,
dels är de deltagare i en professionsmiljö som kan definieras som ett eget socialt område.233

Ett fält har även ett visst mått av oberoende från det politiska och ekonomiska maktfältet,
menar hon.234 Bibliotekarierna kan alltså sägas vara dominerade dels av det litterära fältet
och även av det politiska fältet och även av det politiska och ekonomiska maktfältet,
samtidigt som de med jämna mellanrum deltar i striden om rätten till att bestämma vad som
är litterär kvalitet.

 Karner Smidt menar att man kan anta att bibliotekarierna vill växla mellan att hävda
synpunkter på skönlitteratur, som är dominerande i fältet, och att ge uttryck för
oppositionella synpunkter, där den breda publikens normer hävdas på bekostnad av det
dominerande normsystemet.235 Karner Smidt menar att bibliotekarierna är aktörer på det
litterära fältet, men även på andra fält såsom det politiska, det utbildningsproducerande och
det kulturproducerande. Hon menar också att folkbiblioteken utgör ett svagt organiserat
fält.236

De bibliotekarier jag intervjuat upplever att de är mycket fria i förhållande till såväl statliga
som kommunala direktiv. Samtidigt är det tydligt att de är deltagare på det politiska fältet
med tanke på att de har en tydlig koppling till demokrati- och folkbildningstanken. De är
till för låntagarna, men har ändå ett kulturpolitiskt ansvar att hålla en viss kvalitetslinje.
Dessa värderingar verkar så självklara för de jag intervjuar, att de inte tänker på dem. De
har med andra ord gjort dessa värdering till sina egna.

Vilka värderande faktorer påverkar enligt bibliotekarierna inköpen av skönlitteratur?

20. Samtliga intervjupersoner svarar att Btj:s recensioner betyder väldigt mycket för deras
inköp av skönlitteratur. Sambindningen ger en överblick eftersom de tar med i princip allt
som kommer ut. Btj:s recensioner måste dock kompletteras med recensioner i andra
tidningar. En bibliotekarie menar att det är en eftersläpning på Btj:s recensioner.

En bibliotekarie menar att Btj:s recensioner spelar en lite för stor roll för inköpen, eftersom
man inte hinner bevaka allting. En annan bibliotekarie menar att de inte följer Btj:s
recensioner slaviskt, utan använder sin egen erfarenhet liksom andra källor.

Att det finns ett starkt samband mellan sambindningslektörernas kvalitetsomdömen och
bibliotekariernas inköp, som Lindung finner i sin undersökning237 stämmer alltså med de
intervjusvar jag fått. Genom att folkbiblioteken byggt upp egna sambindningsorganisationer
kan biblioteken pressa förlagen till bättre rabatter, samt uppnå att nya böcker utrustade för
utlåning på ett snabbt och billigt sätt når folkbiblioteken, menar Furuland.238 Han menar
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även att inköparna på biblioteken inte har tillgång till boken eller andra recensioner i
beställningsögonblicket, vilket skapar ett starkt beroende av sambindningens bedömning.
Även sambindningssystemet utövar en viss påtryckning mot en mer nyhets- och
trendkänslig bokutgivning, vilket på längre sikt kan göra att bokutbudet som helhet blir mer
modebetonat och mindre differentierat än idag, menar han.239

21. Av de jag intervjuat är det endat två som märkt att Btj numera har en neutralare linje och tar
med all typ av litteratur, även böcker som fått dåliga recensioner. Förut gjorde Btj
kvalitetsurvalet åt biblioteken. De två bibliotekarierna tycker det är bra med en ökad frihet,
eftersom de köper in för skattebetalarnas pengar. Att få välja själv är ju även det roliga med
yrket anser de. En bibliotekarie tycker dock att Btj kunde vara lite strängare. Att de tagit
bort de dubbla lektörerna anser två bibliotekarier vara en negativ utveckling. Tre
bibliotekarier kan inte uttala sig om Btj:s ökade neutralitet, men menar att lektören måste
ge ett värderande omdöme om boken, annars känns recensionen halv.

Stenberg menar att då bokpriserna släpptes fria 1970 fick den kvalitativa litteraturen allt
svårare att konkurrera med best-sellers. Denna situation påverkade Btj till att slopa vissa
kvalitetsprinciper i sina listor omkring 1970. Det hade med kommersiell hänsyn och
behovet at marknadsanpassning att göra, menar hon, fast man hävdade själv att man ville
vara mer neutral. Andra motiv var att man ville ge mer frihet att själva bestämma över sina
bokval. Efter Btj:s införande av neutralitet i sambindningslistorna ökade
beställningssiffrorna av negativt recenserad litteratur. Det blev alltså svårare för
bibliotekarierna att göra bokval, och man kom alltmer att uppmärksamma låntagarnas
efterfrågan.240

Att Btj:s recensioner är viktiga vid bibliotekariernas inköp är tydligt i min studie, där
hälften av bibliotekarierna svarar att ett värderande omdöme är mycket viktigt. Man köper
in böcker som fått bra recensioner. Hälften av bibliotekarierna har märkt av Btj:s ökade
neutralitet. Två av dessa upplever den ökade friheten som positiv, medan en är negativ till
den. At det numera endast är en lektör som skriver en recension upplevs som negativt.

22. Hälften av intervjupersonerna är positiva till den litteraturstödda litteraturen som skickas
till dem. Två bibliotekarier menar att de oftast redan köpt in de böcker som skickas till dem.
Två menar också att böckerna innebär ett merjobb för dem. Endast en bibliotekarie är
enbart negativ till gratisböckerna. Hon menar att biblioteken borde få pengarna direkt
istället. Två av dem som är mest negativa till gratisböckerna jobbar på små bibliotek. En
uttrycker åsikten att ett så litet bibliotek inte har någon nytta av en del smala böcker som
skickas till dem.

Att det inte är bibliotekarierna som sviker kvalitetslitteraturen, utan låntagarna, är även det
som Stenberg kommer fram till i sin undersökning. Biblioteken tillhandahåller klassiker,
lyrik och bra moderna romaner i långt större utsträckning än allmänheten efterfrågar
dem.241 Biblioteken representerar tillsammans med skola den minst kommersiella delen av
litteraturförmedlingen, och hänger samman med det ”bildade kretsloppet” genom
koncentrationen på den bokhandelsförsålda delen av litteraturproduktionen, anslutningen
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till de etablerade litterära värderingsnormerna och den professionella utbildningen av sina
litteraturförmedlare.242

En av intervjupersonerna från de större biblioteken menar att de mindre biblioteken borde
se den smala litteraturen som en utmaning. Att endast tillhandahålla triviallitteratur är också
ett uttryck för förakt, menar hon. Om det är så att mindre bibliotek i högre utsträckning
anpassar sig till ortsbefolkningens efterfrågan, kan jag inte avgöra genom min studie, men
det är intressant att notera att en del bibliotekarier har den uppfattningen.

23. En bibliotekarie svarar att litteraturkritiken i pressen spelar en mycket stor roll i arbetet.
Övriga fem bibliotekarier menar att dagspressens recensioner spelar en viss roll.
Framförallt används pressens recensioner till att jämföras med Btj:s. Om en bok fått dålig
kritik i Btj, kan en positiv recension i pressen avgöra ett inköp av en bok. Recensionerna i
massmedia kommer dock ofta lite sent, anser några. Massmedia påverkar även indirekt
genom att låntagarna ofta efterfrågar böcker som de läst om i tidningar. En bibliotekarie
menar att massmedias litteraturkritik borde spela en större roll än vad den gör.

Litteraturkritiken i massmedia spelar alltså för de flesta bibliotekarier en viss roll för
inköpen av skönlitteratur. Den läses dock inte så systematiskt som Btj:s sambindningslista,
utan verkar mer fungera som ett komplement där man kan jämföra recensioner. Att
bibliotekarierna inte har någon underdånig inställning till den litterära elitens värderingar,
är också något som Karner Smidt kommer fram till i sin undersökning.243 Tvärtom gör de
självständiga val och jämför olika recensioner.

Recensenterna tillhör enligt Furuland det bildade kretsloppet och talar på egna och läsarnas
vägnar till författare och förläggare, och fungerar som bokpublikens litteraturtolkar,
undervisare och språkrör.244 Bourdieu kritiserar de litteraturanalytiker som i den ”rena”
läsningen av en text ser sin främsta uppgift. Denna riktning grundar sin analys på att texten
är sig själv nog och att en tro på att skönlitteratur som är ”ren” inte beblandar sig med en
verklighet utanför texten som sådan. Bourdieu finner denna litteratursyn naiv, och menar att
man måste studera relationerna mellan olika producenter inom ett socialt fält och granska
varje individ eller varje institution i deras objektiva relationer till andra för att förstå
samspelet.245

Någon sådan kritik uttrycker dock inte de jag intervjuat, utan de uppskattar det
litteraturkritikerna skriver i dagspressen.  Att kritikerna har ett större inflytande än man
kanske tror menar  R. Escarpit. Genom att lyfta fram och profilera vissa författarskap kan
kritikerna markera gränser och fördela tyngdpunkter. Även bibliotekarierna är i utkanten av
forskarsamhället och påverkar vad som blir bevarat i nationens minne, anser han.246

Värderingar i det litterära fältets tongivande skikt som uttrycks genom kulturella händelser i
dagspress mm spelar alltså en ganska stor roll för de jag intervjuat, liksom Btj:s
recensioner.
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Vilka förmedlingsstrategier och metoder för skönlitteraturen använder sig bibliotekarierna
av?

24. Förmedlingsrollen beskrivs av två bibliotekarier som att man inte kan komma med
pekpinnar till vuxna, utan man ska ge dem det de vill ha. Två bibliotekarier menar att
betoningen av informationsbiten och nätet gjort att skönlitteraturen hamnat i skymundan,
och borde lyftas fram mer. Att nå ut till skolor, arbetsplatser och andra grupper med bra
böcker är en utmaning. På ett bibliotek har man mycket bokprat och tar del av Btj:s listor
med lästips. På ett annat bibliotek fungerade inte bokprat. Istället puffar man för litteraturen
i det tysta genom att vara fort framme med nyheterna, att beställa snabbt och hänga med i
debatterna. På det biblioteket har man även en portal där de lägger fram lästips, genrelistor
och debattartiklar. Hon menar också att dialogen med låntagarna är viktig.

Att många bibliotekarier eftersträvar neutraliteten som hållning, genom att hålla tillbaka sin
egen smak och respektera låntagarnas önskemål, har Karner Smidt funnit i sin
undersökning.247 En sådan neutralitet eftersträvar två av de jag intervjuat. Två andra
bibliotekarier betonar det ”tysta” arbetet med litteraturförmedling genom att hänga med i
debatter och snabbt beställa nyheter mm. Att lägga fram lästips och göra bokprat är andra
förmedlingsstrategier.

Thorhauge menar att idealet med den neutrale bibliotekarien hamnar i konflikt med
bibliotekariernas uppgift som kulturförmedlare.248 Någon sådan konflikt uttrycker dock inte
de jag intervjuat. Två bibliotekarier menar dock att förmedlingen av skönlitteratur hamnat i
skymundan av informationsteknologin. Thorhauge vill se en mer engagerad bibliotekarie
som tydligt tar ställning.249 Genom det ”tysta” arbetet och bokpratet puffar ju även
bibliotekarierna för kvalitetslitteraturen, men när en vuxen vet vad han/hon vill ha vill de
inte komma med pekpinnar. De intar en slags mellanposition som litteraturförmedlare. De
har kunskap om den litteratur som det dominerande litterära fältet värdesätter, och försöker
föra ut den goda litteraturen, samtidigt som de tar hänsyn till efterfrågan och hänger med i
nyheterna.

Man kan anta, menar Karner Smidt, att bibliotekarierna vill växla mellan att hävda
synpunkter på skönlitteraturen som är dominerande i fältet, och att ge uttryck för
oppositionella synpunkter, där den breda publikens normer hävdas på bekostnad av det
dominerande normsystemet.250 Dessa synpunkter stämmer även med de jag intervjuat. Man
ska tillhandahålla god litteratur, men inte vara fördömande. Om en vuxen vet vad han/hon
vill ha kan man inte komma med pekpinnar, anser de.

25. Samtliga intervjupersoner anger att skyltning är viktiga förmedlingsstrategier för dem. De
lägger fram något som ger läslust och väcker intresse. Det bibliotek som har utställningar
utgår ifrån ett tema och blandar då fack- och skönlitteratur. Det biblioteket har också en
öppen tillställning en gång om året ”Läslustan” då man presenterar olika böcker och lästips.

För två av bibliotekarierna är bokprat viktigt, och fyra av intervjupersonerna svarar att
författarprogram är viktiga inslag för att föra ut skönlitteraturens värde. Ett bibliotek saknar
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resurser att satsa på vuxna och skönlitteratur, och ett annat har för små lokaler för att man
ska kunna lyfta fram olika böcker, enligt två bibliotekarier.

Stenberg betonar vikten av att olika projekt och visioner får utrymme på biblioteket.251 Mitt
intryck av de bibliotek jag besökt är att det finns visioner, om än i liten skala. Två
bibliotekarier har dock små möjligheter att förverkliga dem.

Av dem jag intervjuat lägger två bibliotekarier ut avancerade saker i sin skyltning. En
annan bibliotekarie menar att de vänder sig till nya läsare. Enligt Karner Smidts resultat
fokuserar bibliotekarierna mest på läsaren av populärlitteratur, eftersom det är de som
behöver mest hjälp och fångas upp som framtida läsare.252 Några sådana slutsatser kan jag
dock inte dra av mina resultat, annat än att skyltningen är till för att väcka intresse och
läslust.

Thorhauge kallar annan kommunikation än dialogen mellan bibliotekarie och brukare för
”indirekt förmedling”, och den består bl a av utställningar, litteraturlistor, författarporträtt,
uppställningssystem. Nödvändigheten av dessa metoder har vuxit i samband med att
bibliotekens samlingar vuxit, menar han.253 Thorhauge menar att ett nytt
uppställningssystem ”Det tredelade biblioteket” kan spränga ramarna mellan skön- och
facklitteratur, tidskrifter, videofilm, ljudböcker och andra medier. Det är en modell som
presenterar olika ämnen och syftar till att göra brukaren uppmärksam på material som inte
framträder så tydligt i klassifikationssystemet, såsom skönlitteratur.254 Endast en av de
bibliotekarier jag intervjuat menar att de i sina utställningar blandar fack- och
skönlitteratur.

26. Ett bibliotek skulle behöva större lokaler för att kunna skylta mer. Ett annat bibliotek
diskuterar hur de ska kunna förbättra litteraturförmedlingen, men det får bli med små medel
eftersom resurser saknas. En bibliotekarie önskar att de hade mer tid till rent
bibliotekariearbete så att man kunde göra portalen intressant. Det är det långsiktiga man
borde satsa mer på anser hon.

En bibliotekarie önskar att de hade resurser till att ha ännu fler besök av författare och göra
mer bokprat. En bibliotekarie skulle gärna få större programanslag för litterära aftnar och
författarbesök, större bokanslag så att de kunde köpa in fler exemplar av populära titlar.
Hon önskar också att de kunde ha litteraturcirklar där man kunde förmedla till andra
förmedlare såsom lärare och personal inom barnomsorg och äldrevård. En bibliotekarie
önskar att de hade pengar till att marknadsföra sina författarprogram med annonsering i
tidningen, och till att göra mer bokprat på skolor och olika tillställningar och kunna bjuda in
ännu fler till biblioteket.

Med ökade resurser anser alltså samtliga bibliotekarier att de skulle kunna förmedla
skönlitteratur på ett bättre sätt. Att biblioteken skulle kunna skriva om sin verksamhet med
skönlitteratur i ortspressen menar Stenberg skulle vara ett bra sätt att nå ut till
allmänheten.255 Det var även en bibliotekarie inne på som menade att annonsering i
tidningen om olika arrangemang vore bra. Att skriva i lokaltidningen på ett personligt sätt
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om den litteratur han/hon vill förmedla skulle göra att man nådde ut till flera i sitt
förmedlingsarbete, menar även Thorhauge.256 Som det är nu får man sätta upp affischer i
biblioteket, och många blir inte informerade om vad som händer på biblioteket, vilket är
synd, menar en intervjuperson.

27. Samtliga intervjupersonerna menar att låntagarna har ett stort inflytande över vad som köps
in, och det har ökat mycket de senaste åren. Det är positivt när låntagare kommer med
inköpsförslag, menar de, och varje förslag tas på allvar. Ofta köps boken in, om inte
kvaliteten är alltför låg. I så fall förklarar man det för låntagaren. Lindung menar att
framväxten av ett nytt kulturklimat på 60-talet ligger bakom den förändrade
inköpspolitiken.257

Folkbiblioteken har anpassat sina inköp till utgivningen, människors efterfrågan och
läsvanor, menar han. Det är efterfrågan på populärlitteratur som bibliotekarierna
tillmötesgått och även hjälpt till att skapa genom sin nya inköpspolitik. Han menar också att
folkbiblioteken förändrade inköpspolitik innebär en förskjutning från kvalitetssträvanden
till en mer marknadsanpassad inköpspraxis.258 Stenberg finner dock att det inte är
bibliotekarierna som sviker kvalitetslitteraturen, utan låntagarna259

28. Fyra av intervjupersonerna menar att konsekvenserna av ett ökat läsarinflytande blir en
dialog, och att låntagarna känner sig delaktiga i biblioteket.

Två bibliotekarier menar att litteraturens kvalitet skulle bli sämre, medan två andra
bibliotekarier menar att kvaliteten inte skulle sjunka om läsarinflytandet ökade. Andra
konsekvenser är bra lånestatistik och ökad good-will. I Danmark liberaliserades
inköpspolitiken redan på 60-talet, menar Secher. 1963 anklagades folkbiblioteken för att
svika kvalitetslitteraturen.260

1970-talet blev en expansionstid då olika litterära kulturer kom att existera sida vid sida på
biblioteken. En del bibliotekarier hävdade att man borde köpa in triviallitteratur för att nå
de 50 % av befolkningen som inte använde biblioteken. Man talade om skattebetalarnas
krav att få något för pengarna. Andra menade at man måste hålla fast vid bibliotekens
kulturpolitiska roll och stå emot supermarket-hållningen.261 Secher menar att en
efterfrågestyrd hållning är en kortsiktig lösning, och att en egentlig litteraturpolitik är
nödvändig, som lyfter fram att biblioteken är ett led i en demokratisk och kulturpolitisk
vision.262

Även Stenberg menar att biblioteken inte lyckats föra ut sina resurser till allmänheten, och
att orsakerna inte endast ligger hos biblioteken utan i samhället i stort.263 Lindung frågar sig
om det behövs nationella riktlinjer för kvaliteten i inköpspolitiken genom en bibliotekslag.
Han menar också att värderingsproblematiken där kvalitetslitteraturen ställs mot mass- och
underhållningslitteraturen är otillräckligt utforskad.264
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Karner Smidt finner i sin undersökning att det råder oenighet bland bibliotekarierna om
huruvida användarnas efterfrågan bör väga tyngre än bibliotekariernas kvalitetsvärdering
vidinköp av skönlitteratur. En ståndpunkt är att låntagaren är styrd av marknadskrafter, och
en annan ser låntagaren som fritt väljande bland ett brett sortiment av likvärdiga utbud.265

En liknande oenighet råder blad de jag intervjuat. Några menar att den litterära kvaliteten
skulle sjunka om läsarinflytandet ökade, medan andra menar att det  inte skulle bli så stor
skillnad. Att man måste dra en gräns någonstans är dock alla överens om. Man köper inte in
litteratur av alltför låg kvalitet.

Thorhauge menar att förmedlingsarbete som balanserar mellan det kända och det okända är
mest effektivt. Brukaren känner då att biblioteken är ett ställe för honom/henne, samtidigt
som brukarens värld kan vidgas. Det gäller att förmedla i förhållande till vetskapen om
brukarnas livssituationer på ett kulturpolitiskt uppdrag, menar Thorhauge.266

29. Samtliga intervjupersoner anger att folkbildningstanken ligger till grund för deras arbete
och i högsta grad är levande. Man bör arbeta aktivt och ha idéer och då är man inte neutral.
Man bör snarare vara vidsynt, än neutral som är ett tråkigt ord. De anser att man kan vara
neutral när det gäller facklitteratur, men inte när det gäller skönlitteratur. När man köper in
böcker har man en värderande och folkbildande tanke, menar en bibliotekarie, till skillnad
från när en låntagare tar en bok från hyllan – då lägger man sig inte i. Om någon vill ha
hjälp kan de få det och då finns det möjlighet att visa något nytt, och gärna av något högre
kvalitet.

Biblioteken är ett icke-kommersiellt rum som är till för alla, och bibliotekarierna är de stora
förmedlarna. Deras roll kommer att bli ännu viktigare i framtiden, menar en bibliotekarie.

Dessa åsikter stämmer ganska väl med Thorhauges som anser att kravet på allsidighet
skapat en överdriven neutralitet i förmedlingsarbetet. Han vill se en mer engagerad
bibliotekarie som tar tydlig ställning. Det viktiga är inte att förhindra brukarna att komma i
kontakt med dålig litteratur, utan att få dem att intressera sig för den kvalitativa, menar
han.267

En av de bibliotekarier jag intervjuat anser att det är en balansgång att tillgodose
låntagarens behov och att fullfölja det kulturpolitiska uppdraget, men hon ser inga problem
med det, till skillnad från Thorhauge som menar att dessa roller hamnar i konflikt med
varandra.268 Kanske beror det på att neutraliteten gått längre i Danmark än i Sverige, där
kanske folkbildningstraditionen lever vidare i större utsträckning?

30. På frågan om de ville komplettera med något, var det tre bibliotekarier som ville det. En
menade att det är svårt att prata endast om skönlitteratur på ett så litet bibliotek där man har
en helhetssyn och måste hålla ett brett utbud.

En annan bibliotekarie menade att det finns en förväntan hos folk att bibliotekarien ska
kunna förmedla god litteratur. Den biten kommer att bli ännu viktigare i framtiden, och det
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är viktigt att föra den goda litteraturens talan. En tredje bibliotekarie skulle gärna se fler
engagerade bibliotekarier som gick ut till skolorna och gjorde bokprat och att fler lärare och
föräldrar talade för boken. Fler författarbesök och marknadsföring av biblioteken är också
viktigt eftersom många annars inte vet vad som händer på biblioteket.

Att det idag finns bibliotekarier som verkligen brinner för den goda litteraturen råder det,
enligt min studie, ingen tvekan om.

7 SLUTSATSER

I detta avsnitt presenteras kortfattat de slutsatser jag drar utifrån det som framkom i analysen.
Här besvaras även de sex frågeställningar som utgör utgångspunkten för uppsatsen, och som
nedan utgör rubriker på de olika ämnesområdena.

Vilken syn har bibliotekarierna på skönlitteraturens ställning privat och i allmänhet?

Skönlitteraturen har en hög ställning hos de bibliotekarier som ingått i min studie. De har alltid
en bok på gång och läser regelbundet.

Bibliotekariernas syn på litteraturens ställning i allmänhet är delad. En del anser att litteratur
har en stark ställning, vilket märks genom att den tas upp i massmedia och debatteras.
Sänkningen av bokmomsen gör också att folk läser mer, anser de, och pocketförsäljningen
ökar. Majoriteten menar dock att satsningen på IT har skett på skönlitteraturens bekostnad,
liksom att utlåningen av facklitteratur gått om skönlitteraturen genom att folk utbildar sig allt
längre. Idag finns inte heller den bildade medelklass som tidigare uppehöll en tradition, menar
en av bibliotekarierna.

Samtliga bibliotekarier i min studie har en hög medvetenhet om olika litterära grepp. Deras
åsikter som vad som kännetecknar en bra roman stämmer in på vad som traditionellt sett
utmärker s k kvalitetslitteratur. Språket är viktigt, liksom den stilistiska  förmågan att göra
levande och trovärdig gestaltning av människor och miljöer, anser de. En bra bok ska engagera
från första början, beröra och gärna vara mångtydig. De ser dock inte formen som något skilt
från innehållet, vilket utmärker ”den rena smaken” och särskiljer sig också från den icke-
kvalitativa populärlitteraturen. De kan därför sägas ha en smak som befinner sig mellan det
höga och det låga, enligt Karner Smidts indelning av litteratur.269

Bibliotekarierna har även en bred smak. De flesta i min studie läser allt utom fantasy och
sience fiction. En del läser helst lyrik och andra föredrar psykologiska romaner som behandlar
relationer mellan människor. Ingen svarar att de läser experimentell litteratur, vilket kan ses
som en avgränsning mot ”den rena smaken”, och detta tillsammans med avgränsningen nedåt
mot fantasy och sience fiction gör att bibliotekariernas smak hamnar ”på mitten”, mellan den
höga och den låga litteraturen.270

Bibliotekarierna har kunskap om olika typer av litteratur, och intar en icke-fördömande
hållning. De gör heller inga anspråk på att vilja tillhöra ”den rena smaken”, utan intar en
självständig hållning till litteraturen.
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Samtliga bibliotekarier i min studie tilldelar läsningen praktiska funktioner, såsom
underhållande, kunskapsutvidgande och kommunikativa. Fem av sex anser att
förströelsefunktionen är viktig. Andra viktiga funktioner är kunskap och lärande, utveckling av
språket, glädje, bekräftelse och nya infallsvinklar. Endast en av de jag intervjuat anser att
förströelsefunktionen är den enda viktiga för henne.

De bibliotekarier som ingått i min studie, har alla läst litteraturvetenskap innan de påbörjade
bibliotekarieutbildningen. De har alltså goda kunskaper om skönlitteratur, och bör inte
anklagas för att ha bristande kunskaper, såsom ofta varit fallet.

Endast de två äldsta bibliotekarierna i min studie menar att det som togs upp om skönlitteratur
på bibliotekarieutbildningen var tillräckligt. Innan radikaliseringen kom 1968 tog man upp
avancerade saker på utbildningen, och det är stor skillnad mot hur det är nu, menar en
bibliotekarie som utbildade sig runt 1968. De övriga fyra hade gärna sett att man tog upp mer
om skönlitteratur på bibliotekarieutbildningen, men menar samtidigt at de själva klarat sig bra,
eftersom de läst litteraturvetenskap. Litteraturvetenskap har gett en grund att stå på, men man
måste hela tiden förnya sin kunskap och hänga med i den nya litteraturen anser de. Endast två
av intervjupersonerna minns något om vad som togs upp på bibliotekarieutbildningen: en
valbar kurs i barnlitteratur, respektive avancerad litteratur och litterär teori.

Majoriteten av de bibliotekarier som ingått i min studie menar att de litteraturvetenskapliga
studierna gett dem en ökad kunskap om litteratur. De kan analysera litteratur och komma in i
den mer tekniskt. De kan också sätta in litteraturen i ett sammanhang, och de känner sig säkrare
i sin yrkesroll. Det har även gett en ökad behållning av läsningen av skönlitteratur anser de
flesta, vilket stämmer med Juan Wilhelmis resonemang om att förståelsen av litterära verk
kräver träning och inlärning.271

Hur resonerar bibliotekarierna kring sin egna och låntagarnas läsning av skönlitteratur?

Majoriteten av de intervjuade anser att deras egen läsning inte skiljer sig speciellt mycket från
låntagarnas. Många uttrycker däremot uppfattningen att det finns en stor grupp utav läsare som
alltid väljer samma typ av litteratur, böcker som fungerar som verklighetsflykt och följer
minsta motståndets lag.

En klar majoritet av de bibliotekarier som ingår i min studie anser att läsning för jobbets skull
och läsning för sin egen skull går ihop väldigt mycket. Endast två bibliotekarier menar att de
läser på ett annat sätt när de läser helt för sin egen skull. En av dessa skumläser endast böcker
som hon läser för jobbets skull.

Hur påverkar bibliotekariernas litteratursyn inköpen av skönlitteratur?

På de mindre biblioteken bryter man ut deckare för sig, och på ett bibliotek även fantasy och
sience fiction. På de större biblioteken bryter man ut fler genrer, såsom klassiker, humor,
historiska romaner, förutom deckare och fantasy. På ett bibliotek kategoriserade man även de
senaste fem årens litteratur. Anledningen till kategoriseringarna är dels att det underlättar för
låntagarna att hitta vad det vill ha, dels att det underlättar för bibliotekarierna som ofta får
förfrågningar om dessa genrer. Nackdelarna med kategoriseringen, menar bibliotekarierna, är
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att det spontana mötet mellan text och läsare försvinner, liksom att det kan vara svårt att avgöra
var en bok ska stå.

På ett av de tre större biblioteken satsar man på dansk och norsk skönlitteratur på originalspråk,
liksom andra böcker på utländska språk, och på ett annat av dessa satsar man på lexikon,
språkkurser och snabblån. På det tredje stora biblioteken prioriteras kvalitetslitteratur framför
efterfrågan. På de tre mindre biblioteken prioriterar man det som efterfrågas, och försöker hålla
ett brett urval, samtidigt som man tar hänsyn till kvalitetsaspekterna.

Samtliga bibliotekarier i min studie anger att man på deras bibliotek i första hand köper in
böcker utifrån kvalitetsprincipen. Framför allt sambindningslistan, men även recensioner i
dagpressen ligger till grund för urvalet. Hälften av bibliotekarierna anser att de är positiva till
önskemål från låntagarna och att man har en ganska generös inställning till det mer lättviktiga.
Litteratur som spekulerar i våld och pornografi köps dock inte in.

På de tre större biblioteken prioriteras, förutom kvalitetsprincipen, svensk litteratur framför
översatt, ett annat bibliotek satsar på lyrik och litteraturvetenskap, och det tredje köper gärna in
litteratur som utspelar sig i trakten och har en lokal anknytning, även om en sådan bok inte fått
lysande recensioner.

Vilken roll spelar enligt bibliotekarierna ekonomi och litteraturpolitik för inköp och förmedling
av skönlitteratur?

Majoriteten av bibliotekarierna i min studie menar att de kan köpa in de böcker de vill, och att
brist på pengar aldrig lagt hinder i vägen för något bokinköp. Samtliga menar dock att man ju
alltid vill ha mer pengar.

Hälften av de tillfrågade känner inte av några statliga direktiv alls, och saknar det inte heller.
De övriga menar att direktiven påverkar indirekt genom att de påverkar kulturnämndens
målsättningar. Direktiven är luftiga och icke-styrande. Att biblioteken är en kommunal
angelägenhet tycker en bibliotekarie är bra, på så sätt att biblioteken kan ha en viss profil. En
annan bibliotekarie hade gärna sett tydligare direktiv, så att kommunerna inte ställde behovet
av bibliotek mot andra behov. Endast en bibliotekarie är negativ till statliga direktiv. Hon
menar att det skulle vara bättre om de fick pengarna direkt så att de kunde köpa in vad
kommunen behöver, istället för att kulturrådet skickar pengar till dem.

Fem av de tillfrågade känner sig mycket fria i förhållande till kommunens litteraturpolitik, och
saknar inte heller några tydligare direktiv. Några av de riktlinjer de har att hålla sig till är att de
ska verka för öppenhet och frihet, motverka fördomar och inskränkthet, erbjuda ett utbud utav
olika medier och inte köpa in böcker som spekulerar i våld och pornografi. Ett bibliotek ska
även satsa en del på studenter. Endast en bibliotekarie anser att samarbetet med politikerna i
kommunen fungerar dåligt. Politikerna satsar bara på barn och unga och glömmer bort de
vuxna.

Vilka värderande faktorer påverkar enligt bibliotekarierna inköpen av skönlitteratur?

Samtliga intervjupersoner anser att Btj:s recensioner betyder väldigt mycket för deras inköp av
skönlitteratur. Dessa kompletteras dock med recensioner i andra tidningar, och man använder
även sin egen erfarenhet och andra källor.
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Att Btj:s recensioner är viktiga vid bibliotekariernas bokinköp, är tydligt i min studie, där
hälften svarar att ett värderande omdöme är mycket viktigt. Man köper in böcker som fått bra
recensioner. Hälften av bibliotekarierna har märkt av Btj:s ökade neutralitet. All typ av
litteratur tas numera med, även litteratur som fått dåliga recensioner. Förut gjorde Btj
kvalitetsurvalet åt biblioteken. Två av de tre upplever den ökade friheten som positiv, eftersom
man ju köper in för skattebetalarnas pengar, och dessutom är det roligt att få välja själv. En
bibliotekarie är dock negativ till den ökade friheten och tycker att Btj borde vara strängare. Att
det numera endast är en lektör som skriver en recension upplevs som negativt.

Hälften av intervjupersonerna är positiva till den litteraturstödda litteratur som skickas till dem.
Några menar att de oftast redan köpt in de böcker som skickats till dem, och några menar att
böckerna innebär ett merjobb för dem. Endast en bibliotekarie är enbart negativ till
gratisböckerna, och menar att de kunde få pengarna direkt istället. Två av de som är mest
negativa till gratisböckerna jobbar på små bibliotek och en av dem uttrycker åsikten att ett så
litet bibliotek som deras inte har någon nytta av en del smala böcker som skickas till dem.

Endast en bibliotekarie svarar att litteraturkritiken spelar en mycket stor roll i arbetet. Övriga
fem menar att dagspressens recensioner spelar en viss roll. Pressens recensioner används
framför allt till att jämföras med Btj:s. Massmedia påverkar även indirekt genom att låntagarna
ofta efterfrågar böcker som de läst om i tidningar.

Vilka förmedlingsstrategier och metoder för skönlitteraturen använder sig bibliotekarierna av?

Två av intervjupersonerna eftersträvar neutralitet som hållning i sitt förmedlingsarbete till
vuxna. Två andra bibliotekarier betonar det ”tysta” arbetet med litteraturförmedling såsom att
hänga med i debatten och beställa nyheter snabbt, att lägga fram lästips och göra bokprat. Två
bibliotekarier anser att skönlitteraturen behöver lyftas fram mer, och menar att man borde gå ut
mer på skolor, arbetsplatser och till andra grupper med bra böcker.

Skyltning är en viktig förmedlingsstrategi för samtliga bibliotekarier i min studie, där man
lägger fram något som ger läslust och väcker intresse. För två av bibliotekarierna är bokprat
viktigt, och fyra anser att författarprogram är viktiga inslag för att föra ut skönlitteraturen. Ett
bibliotek saknar resurser att satsa på vuxna och skönlitteratur, och ett annat har för små lokaler
för att man ska kunna lyfta fram olika böcker, enligt två bibliotekarier. Mitt intryck av de
bibliotek jag besökt är att det finns visioner om än i liten skala. Två bibliotekarier har dock små
möjligheter att förverkliga dem.

För att kunna förmedla skönlitteratur på ett bättre sätt skulle som sagt ett bibliotek behöva
större lokaler för att kunna skylta mer, och ett annat bibliotek saknar i princip resurser för att
kunna satsa på vuxna. En bibliotekarie önskar att de hade mer tid till rent biblioteksarbete så att
portalen kunde göras intressant. En annan önskar att de hade resurser till att ha ännu fler besök
av författare och göra mer bokprat. Större bokanslag till att köpa in flera exemplar av populära
titlar, resurser till litteraturcirklar där man kunde förmedla till andra förmedlare, pengar till
annonsering i tidningar för att marknadsföra författarprogram är andra önskemål. Med ökade
resurser anser alltså samtliga att de skulle kunna förmedla skönlitteratur på ett bättre sätt.

Låntagarna har ett stort inflytande över vad som köps in, och det har ökat mycket de senaste
åren, anser samtliga intervjupersoner. De ser positivt på när låntagare kommer med
inköpsförslag, och varje förslag tas på allvar. Om kvaliteten inte är alltför låg köps den in.
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Konsekvenserna av ett ökat läsarinflytande blir en dialog och att låntagarna känner sig
delaktiga i biblioteken, anser fyra av bibliotekarierna. Två bibliotekarier anser att
konsekvenserna skulle bli att litteraturens kvalitet blir sämre, medan två andra anser att
kvaliteten inte skulle sjunka om läsarinflytandet skulle öka.

Samtliga intervjupersoner anser att folkbildningstanken ligger till grund för deras arbete och i
högsta grad är levande. Man bör arbeta aktivt och med idéer och då är man inte neutral, anser
de. Man bör snarare vara vidsynt än neutral som är ett tråkigt ord. De anser att man kan vara
neutral när det gäller facklitteratur, men inte när det gäller skönlitteratur. En bibliotekarie
menar att man har en värderande och folkbildande tanke när man köper in böcker, medan man
är neutral när en låntagare tar en bok från hyllan. Om någon vill ha hjälp kan de få det.

För övrigt anser en bibliotekarie att det är svårt att prata endast om skönlitteratur på ett så litet
bibliotek där man har en helhetssyn och måste hålla ett brett sortiment. En annan bibliotekarie
menar att det finns en förväntan hos folk att bibliotekarien ska kunna förmedla god litteratur,
och att den biten kommer att bli ännu viktigare i framtiden. En tredje bibliotekarie skulle gärna
se fler engagerade bibliotekarier som gick ut till skolorna och gjorde bokprat, och hon menar
att författarbesök och marknadsföring av biblioteken är viktigt eftersom många annars inte vet
vad som händer på biblioteken.

8 TOLKNING OCH DISKUSSION

De urvalkriterier för vilka bibliotekarierna som skulle ingå i min studie, var som bekant dels att
de skulle arbeta med förmedling av skönlitteratur, dels att de skulle vara delaktiga i inköpen av
skönlitteratur. Om man gjort dessa arbetsuppgifter till sitt yrkesval, är det kanske föga
förvånande att man även har skönlitteratur som ett intresse på fritiden, vilket ju samtliga
bibliotekarier i min studie har. Därav kan man dock inte dra slutsatsen att alla folkbibliotekarier
älskar skönlitteratur. En del bibliotekarier, speciellt på större bibliotek, har specialiserat sig på
informationsteknologi eller facklitteratur och kanske tycker att deras arbetsuppgifter är långt
viktigare än arbetet med att förmedla skönlitteratur.

Samtliga av de tillfrågade i min studie har också läst litteraturvetenskap på minst 40 poäng
innan de började läsa till bibliotekarie. Det kan man inte heller förutsätta att alla
litteraturförmedlare på folkbiblioteken har gjort, speciellt på mindre bibliotek där ”alla gör
allt”.

De intervjuades syns på litteraturens ställning idag skiljer sig ganska mycket åt sinsemellan. Att
skönlitteratur diskuteras i massmedia, liksom sänkningen av bokmomsen, menar några talar för
en ganska stark ställning, medan majoriteten anser att skönlitteraturen lever en undanskymd
tillvaro idag i skuggan av IT och facklitteraturen. Att det inte heller finns någon bildad
medelklass längre som tidigare upprätthöll en slags tradition, menar en av de intervjuade skapar
en svagare ställning för skönlitteraturen. Den splittrade bilden av vilken ställning litteraturen
har i samhället idag kanske kan härledas ur de förändringar som samhället genomgått under
senare år. Secher talar om att det postmoderna samhället kännetecknas just av enhetskulturens
bortfall, IT:s tillväxt, bildmediernas utbredning och en frigörelse av individernas kultur i
förhållande till finkulturens utdöende normer osv272 Kanske behöver detta inte betyda en
försvagad ställning för litteraturen som helhet, men att den utkommer i nya former.
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När det inte finns något krav längre på att man ska ha tagit del av ett visst kulturarv för att
anses bildad, borde det innebära att folk istället väljer att läsa litteratur utifrån eget intresse eller
utifrån grupptillhörighet, och att detta respekteras i allt högre grad, t ex från bibliotekariernas
sida. Detta gör det å andra sidan svårare att skapa en offentlig debatt kring litteraturen, när det
inte längre finns några givna litterära verk att referera till. Risken är naturligtvis också att det
endast är en viss typ av litteratur som når folks kännedom genom att den uppmärksammans i
massmedia och att det samlade utbudet av skönlitteratur blir smalare. Bibliotekens uppgift att
tillhandahålla och förmedla även smalare litteratur blir då allt viktigare. Man kanske kan säga
att den smalare litteraturens ställning är hotad, men det behöver å andra sidan inte innebära att
folk läser mindre för det, och frågan vem som ska avgöra vad folk ska läsa kvarstår.

De tillfrågade bibliotekariernas beskrivning av en bra bok stämmer väl in på de kriterier som
traditionellt tillskrivits s k kvalitetslitteratur. Av dessa kan nämnas originalitet i
språkanvändningen och behandlingen av intrig, karaktär och situation273 De har även en bred
smak, och läser det mesta utom fantasy, sience fiction och experimentell litteratur. Deras
litterära smak befinner sig alltså, enligt Karner Smidts indelning av litteratur, mellan den höga
och den låga smaken där den mest prestigefyllda litteraturen är den avantgardistiska
experimentella litteraturen och den lägst ansedda litteraturen utgörs
av den traditionellt populära och breda folkliga litteraturen.274

De tilldelar även läsningen av skönlitteratur praktiska funktioner, varav förströelsefunktionen
är den mest framträdande, följd av den kunskapsutvidgande funktionen. Att utveckla sitt språk,
få bekräftelse och nya infallsvinklar var andra viktiga funktioner. Att läsa enbart för
förströelsens skull är något som traditionellt ansetts utmärka läsningen av populärlitteratur,
men då den här kombineras med andra funktioner är det inte ren verklighetsflykt det handlar
om, s k Opersonlig upplevelseläsning, enligt Furhammars indelning av olika läsningar.275

Snarare dominerar den Opersonliga instrumentella läsningen, som enligt Furhammar
kännetecknas av objektiv kunskapsutvidgning.276 Kanske beror detta på att bibliotekarierna har
litteratur som yrke, och mer eller mindre alltid har i bakhuvudet att läsningen utvidgar deras
kunskaper om skönlitteratur. De anser dock inte att formen är skild från innehållet och
företräder därför inte ”den rena smaken” som Karner Smidt kallar den läsning där den estetiska
dimensionen är dominerande och ett mål i sig.277

Bibliotekarierna i min studie anser att en bibliotekarie måste ha en viss litterär bildning och att
det borde ingå obligatoriska moment om skönlitteratur i biblioteksutbildningen. Före 1968 tog
man upp mer avancerade saker på bibliotekarieutbildningen, men sedan kom radikaliseringen
och man sänkte kvalitetskriterierna på folkbiblioteken. Triviallitteratur blev mer rumsren och
man tog en allt större hänsyn till låntagarnas efterfrågan, menar den äldsta av
intervjupersonerna. Hon anser att det är positivt, men tycker att man måste hålla en viss nivå på
biblioteken och på bibliotekarieutbildningen. Att man idag kan bli bibliotekarie utan att kunna
något om skönlitteratur anser de intervjuade är förkastligt. Frågan är om man efter att den
största entusiasmen för IT lagt sig och den alltmer integrerats i vardagen, återupptäcker hur
viktig skönlitteraturen är för biblioteken och om man då återigen skärper kraven på
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skönlitterära moment  i biblioteksutbildningen. Man måste dock hela tiden hänga med i vad
som är nytt och förnya sina kunskaper om skönlitteratur, anser de intervjuade.

Bibliotekarierna i min studie hävdar att de litteraturvetenskapliga studierna gjort dem säkrare i
deras yrkesroll, genom att de kan sätta in böcker i ett sammanhang. Kunskaperna i hur man kan
analysera ett litterärt verk har även ökat behållningen av att läsa anser de. Detta är intressant
med tanke på att Wilhelmi hävdar att förståelsen av ett litterärt verk kräver träning och
inlärning.278Även Eco menar att litterära verk kräver att  man tyder dess koder. På så sätt
uppenbaras textens strategi som går ut på att frammana en modelläsare, dvs en läsare som kan
tillgodogöra sig textens budskap genom att referera till de saker som författaren lagt in i texten
och där refererar till.279 Om olika verk kräver olika grad av litterär kompetens är det inte
konstigt att vissa verk undviks av personer utan dessa kunskaper, och ska man då försöka få
dessa låntagare att utvidga sin litterära kompetens genom att påtvinga dem böcker av allt högre
svårighetsgrad, kan man fråga sig.

De allra flesta av de bibliotekarier jag intervjuat menar att läsning av skönlitteratur fyller helt
eller delvis samma funktioner för låntagarna som för dem själva. Hälften av dem anser dock att
det finns en stor grupp av låntagare som läser väldigt likartade böcker, litteratur som inte tar
emot det minsta och som fungerar som ren förströelse, avkoppling eller verklighetsflykt, såsom
deckare och spänning. Det är intressant att samtliga tillfrågade bibliotekarier angett att
förströelsefunktionen är väldigt viktig för dem, samtidigt som de karaktäriserar låntagarnas
förströelseläsning såsom verklighetsflykt. Hansson menar att bilden av läsarna av
populärlitteratur är uppbyggd kring några få schablonförställningar. Han finner i sin studie att
populärlitteraturen fyller djupgående behov och att inslagen av verklighetsflykt och
kompensation finns i läsningen men att de inte är starka.280

Bibliotekarierna anser att deras egen smak är något mer avancerad än låntagarnas, vilket skulle
kunna förklaras med hjälp av Bourdieus tankar kring att när det kända definieras som banalt,
kommer önskan om att till synes avgränsa sig från den allmänna smaken.281 Visserligen har
bibliotekarierna en större bredd i sin läsning än den grupp läsare de syftar på, men hur vet de
egentligen på vilket sätt läsarna av populärlitteratur begagnar sig av denna litteratur och vilka
behov den fyller?

Majoriteten av intervjupersonerna anser att läsningen för jobbets och för sin egen skull går ihop
väldigt mycket. Enligt Bourdieus teorier om fält, habitus och position, skulle detta innebära att
bibliotekariernas habitus (värderingar, smak mm) sammanfaller med deras position (på fältet),
dvs de upplever att de väljer vilka böcker de själva vill läsa, hur de ska läsa dem och hur de ska
värdera dem, helt fritt, eftersom de gjort fältets normer till sina egna, bl a genom utbildning.282

Att större bibliotek gör fler kategoriseringar av olika genrer än små bibliotek är ganska
naturligt eftersom de har ett större bestånd. Förutom deckare, fantasy och sience fiction bröt de
stora biblioteken i min studie ut även klassiker, humor, historiska romaner och på ett bibliotek
de fem senaste årens litteratur. Utbrytningarna gör att låntagarna lättare kan hitta vad de vill ha,
och det underlättar även för bibliotekarierna som får många förfrågningar om dessa genrer.
Nackdelarna är att det kan vara svårt att placera en bok inom en viss genre, samt att man
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riskerar att hålla kvar en låntagare vid en viss genre då det spontana mötet mellan läsare och
text försvinner.

På de tre större biblioteken i min studie gör man prioriteringar vid inköp av bl a dansk och
norsk skönlitteratur på originalspråk, lexikon, språkkurser och snabblån. På de tre mindre
kommunerna verkar man prioritera det som efterfrågas och att hålla ett brett urval. Om det är så
generellt att större bibliotek kan hålla ett mer kvalitativt urval än mindre bibliotek som skulle
låta sig styras av efterfrågan i högre grad, kan jag inte uttala mig om då underlaget i den här
studien inte är stort nog. Möjliga orsaker till detta skulle i så fall vara de ekonomiska. Om man
har en efterfrågan på en bok vet man att den blir läst, samt att förhållandet till låntagarna
kanske blir mer personligt på en mindre ort.

Samtliga bibliotekarier anger däremot att kvalitetsprincipen är den princip man följer i första
hand vid inköp. Framför allt bra recensioner i Btj prioriteras, men hänsyn tas även till
recensioner i dagspressen. Hälften av bibliotekarierna är även positiva till låntagares önskemål.
På de större biblioteken satsar man även på svensk litteratur framför översatt, på lyrik och
litteraturvetenskap och böcker som utspelar sig i trakten eller/och har en lokal anknytning. Den
gemensamma princip som Bourdieu kallar för doxa283 skulle för bibliotekariernas del i så fall
vara tron på den goda litteraturen och ett förkastande av den dåliga litteraturen.

Ingen av intervjupersonerna anser att brist på pengar varit något problem vid bokinköp, men
alla menar att man ju alltid vill ha mer pengar. Något klagande över ekonomiska nedskärningar
som påverkat bokinköpen har alltså inte bibliotekarierna i min studie att komma med, något
överraskande.

Hälften av de tillfrågade känner inte av några statliga direktiv och saknar det inte heller. En
bibliotekarie menar dock att direktiven påverkar indirekt eftersom de påverkar kulturnämndens
målsättningar. Att biblioteken är kommunala möjliggör en egen profilering, vilket upplevs
positivt, menar någon. Endast en bibliotekarie önskar att det fanns tydligare direktiv, så
kommunens behov av bibliotek ställdes mot andra behov i kommunen.

De allra flesta i studien känner sig mycket fria i förhållande till kommunens direktiv, och
önskar inte att de var tydligare. Endast en bibliotekarie är missnöjd med samarbetet med
politikerna i sin kommun, eftersom de inte vill satsa på vuxna.

Att bibliotekarierna är deltagare på det politiska fältet är tydligt med tanke på kopplingen till
demokrati- och folkbildningstanken. Att de är till för låntagarna, men ändå har ett
kulturpolitiskt ansvar att hålla en viss kvalitetslinje är så självklart för de intervjuade att de
verkar ha gjort dessa värdering till sina egna. Återigen kan man med Bourdieus terminologi
tala om att habitus och position sammanfaller.284

Samtliga bibliotekarier i min studie anser att Btj:s recensioner betyder väldigt mycket, då den
ger en överblick över i princip allt som kommer ut. Att det finns ett starkt samband mellan
sambindningslektörernas kvalitetsomdömen och bibliotekariernas inköp, som Lindung funnit i
sin undersökning285 stämmer även med de resultat jag fått. Den ökade neutraliteten från Btj:s
sida upplevs av dessa som lagt märke till det, som positiv, då det roliga med yrket är att få välja
själv, och dessutom köper man ju in för skattebetalarnas pengar. Ett värderande omdöme, vilket
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ibland saknas, i recensionen upplevs som mycket viktigt, och många saknar den andra
lektörens röst som man nu tagit bort. Som det är nu får alltså en enda person, lektören, väldigt
stort inflytande på omdömet av en bok och därmed på bibliotekariernas inköp av den. Vikten
av att ta del av andra källor, liksom den egna kompetensen borde då öka.

Hälften av intervjupersonerna är positiva till gratisböcker som skickas till dem. Nackdelarna är
att de ofta redan köpt in dessa böcker, samt att böckerna innebär ett merjobb för dem. Endast
en bibliotekarie är enbart negativ till dessa och anser att de borde få pengarna direkt själva så
de kunde köpa in det kommunen behöver. Åsikten att ett litet bibliotek inte har någon nytta av
viss smal litteratur, uttrycks också av en bibliotekarie. Attityden till gratisböckerna är mer
negativ på de små biblioteken, och en bibliotekarie på ett av de större biblioteken menar att de
små biblioteken borde se den smala litteraturen som en utmaning.

Frågan om huruvida det är så att de mindre biblioteken håller en lägre kvalitetsprofil än de
större väcks åter, men det går som sagt inte att dra några generella slutsatser här. För de allra
flesta av de som intervjuats spelar recensioner i dagspressen en viss roll. Framför allt används
de till att jämföra med Btj:s recensioner. Om man är tveksam till att köpa in en bok som fått en
dålig recension i Btj, kan en bra recension i dagspressen göra att man köper in en bok som
kanske efterfrågats. Någon kritik mot litteraturkritikernas sätt att skriva om litteratur uttrycks
inte av de jag intervjuat. Tvärtom är de positiva till vad som skrivs och tar hänsyn till det.

Karner Smidt fann i sin stora undersökning av de norska folkbibliotekariernas litteratursmak
och litteraturförmedling att många eftersträvar neutraliteten som hållning.286 Att
neutralitetsidealet gått för långt anser Thorshauge som menar att det idealet hamnar i konflikt
med den kulturförmedlande uppgiften.287 Endast två av de jag intervjuat verkar dock eftersträva
neutralitet i sitt förhållande till vuxna låntagare. Av andra betonas det tysta förmedlingsarbetet
med att puffa för god litteratur genom intressant skyltning, lästips och bokprat.

Ingen av de intervjuade uttrycker någon konflikt mellan sin förmedlingsroll och det
kulturpolitiska uppdraget. Kanske eftersträvas neutraliteten som hållning i högre utsträckning i
Norge än i Sverige? Bibliotekarierna i min studie vill gärna föra ut den kvalitativa litteraturen
till låntagarna, men intar samtidigt en icke-fördömande hållning. Om någon vet vad han/hon
vill ha, så läger man sig inte i. Man kan anta, menar Karner Smidt, att bibliotekarierna vill
växla mellan att hävda synpunkter på skönlitteratur som är dominerande i fältet, och att ge
uttryck för oppositionella synpunkter, där den breda publikens normer hävdas på bekostnad av
det dominerande normsystemet.288 Denna ”mellanposition” och dess synpunkter stämmer även
in på de jag intervjuat.

För samtliga bibliotekarier i min studie är skyltning en viktig förmedlingsstrategi, med vilken
de kan väcka intresse och läslust. Andra förmedlingsstrategier är bokprat, författarprogram
mm. Ett bibliotek behöver större lokaler för att kunna skylta och ett bibliotek saknar resurser
till att satsa på vuxna. Ökade resurser skulle för samtliga bibliotekarier innebära en bättre
litteraturförmedling. De önskar sig t ex mer tid till rent biblioteksarbete, större lokaler, större
anslag till författarprogram, bokanslag och bokprat. Genom litteraturcirklar kunde man
förmedla till andra förmedlare, och genom annonsering i tidningen kunde man marknadsföra de
aktiviteter som finns på biblioteken och som många i dagsläget missar. Visioner saknas alltså
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inte på biblioteken, och bibliotekarierna är samtigit realistiska och försöker göra vad de kan
med små medel.

Samtliga intervjupersoner anser att låntagarna har ett stort inflytande över vad som köps in, och
att det ökat mycket på senare år. De ser positivt på det, och tar varje förslag på allvar. Många
av bibliotekarierna menar att läsarinflytandet leder till att låntagarna känner sig delaktiga i
biblioteken. En dialog uppstår. Det råder däremot meningsskiljaktigheter i frågan om hur
kvaliteten på beståndet skulle påverkas. Några menar at kvaliteten skulle sjunka om
läsarinflytandet ökade, medan andra menar att den inte skulle det. Andra konsekvenser menar
de är bra lånestatistik och ökad good-will. Alla bibliotekarier i studien menar dock att man
måste dra en gräns någonstans mot den dåliga litteraturen.

Samtliga intervjupersoner hävdar att folkbildningstanken ligger till grund för deras arbete. De
anser att man ska ha idéer och arbeta aktivt, och då är man inte neutral. Snarare bör man vara
vidsynt, anser de, då neutral är ett tråkigt ord. Kanske är det alltså så att folkbildningstanken
lever kvar i Sverige i högre grad än i grannländerna Danmark och Norge. Några generella
slutsatser kan jag ock naturligtvis inte dra från den här studien. Ingen av intervjupersonerna
anser att balansgången mellan att tillgodose låntagarens behov och att fullfölja det
kulturpolitiska uppdraget innebär något problem. Mitt intryck av de bibliotekarier jag intervjuat
är att, om de måste välja, hellre håller fast vid kvalitetsprincipen än anpassar sig till en
låntagares önskemål i ett knivigt fall, detta efter en grundlig undersökning av möjligheten att
boken ifråga fått någon positiv recension någonstans. Då visar de nog hellre fram någon annan
liknande bok som de själva kan stå för.

 9 SAMMANFATTNING

Uppsatsen behandlar ämnet förmedling av skönlitteratur på svenska folkbibliotek. Detta
belyses utifrån bibliotekariernas synvinkel, genom kvalitativ intervju. Sex bibliotekarier ingår i
studien som alla har lång erfarenhet av litteraturförmedling och inköp av skönlitteratur. Tre av
dem arbetar på mindre bibliotek och tre av dem på större bibliotek. Fem av biblioteken är
belägna i norra Skåne och ett i södra Halland.

De aspekter av ämnet som tas upp är bibliotekariernas syn på skönlitteraturens ställning i
samhället och deras förhållande till skönlitteratur privat. Andra aspekter är hur de ser på läsaren
av skönlitteratur, hur bibliotekariernas litteratursyn påverkar inköpen av skönlitteratur, hur
ekonomi, litteraturpolitik och vilka värderande faktorer som påverkar inköpen, samt vilka
förmedlingsstrategier och metoder för skönlitteratur man använder sig av.

Tidigare empirisk forskning i ämnet som använts i uppsatsen är undersökningar gjorda av
Jofrid Karner Smidt, Claus Secher, Yngve Lindung, Catharina Stenberg, Sten Furhammar och
Gunnar Hansson. Viktiga teoretiker som problematiserar de kvalitativa aspekterna av
skönlitteratur är Pierre Bourdieu, Harald Bloom, Juan Wilhelmi, Hugo Meynell, Ulf Boethius
och Gunnar Hansson. Olika receptionsteorier som använts i uppsatsen har skapats av Jon
Smidt, Umberto Eco, Sten Furhammar, Pierre Bourdieu, Göran Palm m fl.

Den viktigaste teori som bildat underlag för intervjuerna är Karner Smidts indelning av
skönlitteraturen i hög och låg, utifrån Pierre Bourdieus teorier kring det sociala rummet där
termer som fält, habitus, position och doxa är mycket centrala.
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Resultatet av uppsatsens studie är att bibliotekarierna är storläsare, att de har en bred litterär
smak, att de läser litteratur som befinner sig mellan den höga och den låga. De har en hög grad
av medvetenhet om olika litterära grepp och vad som utmärker en bok av hög kvalitet. De läser
för att koppla av, uppleva glädje, bli berörda, utveckla språket, öka kunskapen, och ta del av
trovärdiga skildringar av människor och miljöer. Låntagarna läser av samma anledningar som
de själva, anser de, men en stor grupp läsare läser väldigt likartad litteratur som enbart fungerar
som förströelse, såsom spänning och deckare. För bibliotekarierna innebär läsningen att nytta
förenas med nöje. Bibliotekarierna är splittrade ifråga om litteraturens ställning i samhället.

Många anser att den lever i skymundan, men samtidigt läser folk väldigt mycket, då
bokmomsen sänkts och pocketförsäljningen ökar. Skönlitteratur måste ingå som ett
obligatoriskt moment i bibliotekarieutbildningen, anser samtliga, vilket den inte gör längre.
Nästan alla bibliotek bryter ut deckare, spänning och fantasy. På de större biblioteken bryter
man även ut andra kategorier, såsom historiska romaner och ny litteratur. Vid inköp tar man
mest hänsyn till kvalitetsprincipen på samtliga bibliotek, och får man pengar över satsat man på
svensk litteratur, lyrik, norsk och dansk litteratur på originalspråk eller snabblån av ny
litteratur.

Btj:s recensioner är mycket viktiga som underlag för bokinköp. De upplever Btj:s ökade
neutralitet som positiv, men köper bara in böcker som fått bra recensioner. Recensioner i
dagspressen spelar en viss roll och används framförallt till att jämföra med Btj:s vid tveksamma
fall. De flesta är positiva till den statligt stödda litteraturen, men man har ofta redan köpt in
den, och den innebär ett merarbete. En allmän uppfattning bland bibliotekarierna är att man
håller hårdare på kvalitetskraven vid de större biblioteken än på de mindre, där man i högre
grad ger efter för efterfrågan. Vanliga förmedlingsstrategier är skyltning, bokprat och
författarprogram. Med ökade resurser skulle man kunna förmedla litteratur på ett ännu bättre
sätt anser samtliga, bl a genom annonsering i dagspressen om olika händelser på biblioteket.

Låntagarnas inflytande har ökat markant på senare år, och varje inköpsförslag tas på allvar.
Litteratur av alltför låg kvalitet köps dock inte in. Några anser att ett ökat läsarinflytande skulle
leda till lägre kvalitet på beståndet, medan andra menar att kvaliteten inte skulle förändras
speciellt mycket. De goda konsekvenserna av läsarinflytandet är dock att det skapar en dialog
och en känsla av delaktighet i biblioteket. Balansen mellan att tillgodose låntagarnas behov och
att fullfölja det kulturpolitiska uppdraget skapar inga problem, anser de. Samtliga bibliotekarier
i studien styrs av folkbildningstanken i sitt förmedlingsarbete och de anser inte att man ska vara
neutral. Däremot respekterar de allas smak och lägger sig inte i om en vuxen vet vad han eller
hon vill ha. Att skönlitteratur är viktig för biblioteken är alla överens om, liksom att man borde
satsa ännu mer på att föra ut den till folk. ”Vår uppgift är att föra den goda litteraturens talan”.
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Bilaga 1. Intervjumanual

Skönlitteraturens ställning i allmänhet och privat

1, Läser du mycket skönlitteratur? Hur ofta?
2, Hur ser du på skönlitteraturens ställning i samhället i stort?
3, Hur skulle du beskriva en bra bok?
4, Vilken typ av litteratur läser du?
5, Vilka funktioner fyller läsningen för dig?
6, Hade du läst litteraturvetenskap innan du började på bibliotekarieutbildningen?
7, Hur behandlades skönlitteraturen i bibliotekarieutbildningen? Vad togs upp? Var det
tillräckligt?
8, Har studiet av skönlitteratur förändrat din syn på skönlitteratur? Hur?

Bibliotekariernas egna och låntagarnas läsning av skönlitteratur

9, Vilka funktioner tänker du dig att läsning av skönlitteratur fyller hos låntagarna?
10, Hur ser du på din egen läsning av skönlitteratur privat och i professionen?

Litteratursyn och inköp

11, Kategoriserar ditt bibliotek skönlitteratur på något sätt? Hur? Varför?
12, Förekommer prioriteringar? Vilka?
13, Vilka principer har ni vid inköp av skönlitteratur?

Ekonomi, litteraturpolitik och inköp

14, Är de ekonomiska anslagen vad gäller skönlitteratur tillräckliga anser du?
15, Hur påverkar statens litteraturpolitik ert arbete? Är direktiven tydliga?
16, Hur påverkar den kommunala kulturpolitiken ert arbete? Är direktiven tydliga?

Värderande faktorer och inköp

17, Vilken roll spelar Btj:s recensioner för era inköp av skönlitteratur?
18, Hur ser du på Btj:s ökade neutralitet vad gäller kvalitetskriterier? Har det gett ökad frihet,
och är den positiv eller negativ?
19, Hur förhåller ni er till den litteraturstödda litteraturen?
20, Vilken roll spelar litteraturkritiken i massmedia för era inköp av skönlitteratur?

Förmedlingsstrategier och metoder för skönlitteratur

21, Hur skulle du beskriva bibliotekariernas förmedlingsroll?
22, Vilka förmedlingsstrategier använder ni er av och vad är syftet med dem?
23, Vad kan förbättras vad gäller förmedling och marknadsföring av skönlitteratur?
24, Hur stort inflytande har läsaren över vad som köps in?
25, Vad blir konsekvenserna av ett ökat läsarinflytande?
26, Hur ser du på den framtida förmedlingsrollen? Neutral, folkbildande, värderande, eller
annat?
27, Något du själv vill komplettera eller utveckla ytterligare?


