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Abstract: With an increased empowerment of the users, and a dependence 

on outside critics, one wonders what kind of role the librarians 
have in a context where qualitative literature is discussed.  The 
aim of this study is to examine the relationship between 
librarians private and professional views on qualitative fiction, 
in order to be able to discuss their role as quality intermediaries 
in a user oriented context.  

  
The method used, is the qualitative, semistructured interview. 
This author interviewed seven librarians from three different 
libraries in Sweden. The theoretical emphasis partly relies on the 
ten words of qualitative value that Inger Elam and Bengt Brülde 
discusses in their respective texts, partly on David Garvins 
quality assessment theory, which defines several quality 
categories divided between an absolute and a relative quality 
view.  

   
Through the comparison between the private and the 
professional quality view, examined with the two theoretical 
approaches, the analysis of the interview material shows that 
there lies a complexity in the librarians professional role. On the 
one hand, they are dependent of both the users and the critics 
judgements about the qualitative aspect in the work with 
purchasing new literature to the library. Their role is in that 
point of view a passive one. On the other hand, the informants 
have other methods to gain control over the quality assessments, 
which allows them to be more involved in relation to the users 
and the critics. Therefore, the role of the librarians is a complex 
one when studied from this perspective. 
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1. Inledning 
 
Hur ser bibliotekarierollen ut i en verksamhetskontext, där förmedling av 
kvalitetslitteratur har ersatts av användarinflytande; där inköpsarbetet främst styrs av 
låntagarnas intressen och smak, samt utomstående recensenters omdömen? Har 
bibliotekarierna något inflytande i bibliotekets kvalitetsstyrning, eller överlämpar de all 
auktoritet till användarna och recensenterna? Det är frågor som dyker upp i mitt huvud, 
när jag reflekterar över hur arbetet med inköp av skönlitteratur ser ut på ett bibliotek, 
och huruvida det förekommer en diskussion kring kvalitet. 
 
Folkbiblioteken har under årens lopp blivit allt mer användarbetonade. Någon entydig 
förklaring till varför det har blivit så finns dock inte, utan det beror med största 
sannolikhet på en mängd olika faktorer. Jag återkommer mer till detta i min 
litteraturgenomgång, men jag väljer ändå att redan nu ge ett exempel på varför 
användarnas inflytande har ökat; detta för att ge läsaren av denna uppsats en inblick i 
problemområdet, och på så vis skapa belägg för varför detta är ett aktuellt problem, väl 
värt att undersöka. 
  
I sin bok Medborgaren och marknaden, lägger Bosse Jonsson fram en plausibel 
förklaring till den förändring som har skett. Utifrån politikers och bibliotekschefers, det 
vill säga beslutsfattares, åsikter om folkbibliotekens funktion i samhället, har han dragit 
slutsatsen att biblioteken ska erbjuda det material som användarna efterfrågar. I dag har 
biblioteken allt mer utvecklats till informationsstationer, där efterfrågan styr innehållet, 
och rollen som en kulturintermediär institution har minskat. Det viktigaste är inte hur 
biblioteket används, utan att det används, och i en så stor utsträckning som möjligt 
(Jonsson 2003, s. 132). Således är det inte konstigt att man bedömer ett biblioteks värde 
utifrån utlåningssiffror och statistik. Med hänsyn till en marknadsekonomisk synvinkel, 
är det biblioteksanvändarna som själva har ansvaret för sin bildningsprogression (Ibid., 
s. 134, s. 191). Beslutsfattarna å andra sidan, ska förhålla sig passivt till användarnas 
val, och enbart hysa en förhoppning om att de utvecklas på egen hand.  
 
Tilläggas bör att det inte bara är det ökade användarinflytandet som påverkar 
bibliotekets beståndsutveckling. Vid inköpsmöten går bibliotekarierna, utöver 
användarnas önskemål, också efter vad olika recensenter, och kanske främst 
Bibliotekstjänsts (BTJ) sambindningslistor säger, något som bland annat konstateras i 
Gerd Erikssons magisteruppsats Att välja och att välja bort (2005, s. 49). Denna yttre 
påverkan kommer att vara en viktig del i min uppsats. 
 

1.1 Problemformulering 

 
Problemområdet är alltså som följer: om biblioteket har blivit mer användarbetonat, och 
kvalitetsstyrningen främst görs av användare och recensenter, så torde 
bibliotekarierollen ha förändrats och blivit mer passiv. Således finns det anledning att 
tro att bibliotekarierna inte har något, eller ytterst lite, att säga till om vid 
kvalitetsbedömningen av den litteratur som köps in till bibliotekets bestånd.  
Samtidigt är det intressant att undersöka om det ligger en motsättning i bibliotekariernas 
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egen, privata kvalitetssyn och den professionella, användarbetonade synen som de 
tvingas ta till i arbetet. 
 
För att kunna ta mig an detta problemområde, är det viktigt att dels ta reda på 
bibliotekariers privata syn på kvalitet, och dels se hur detta perspektiv står i relation till 
vad det användaranpassade bibliotekarieyrket kräver för syn på kvalitet, detta ur 
bibliotekariernas perspektiv. För att ta reda på dessa kvalitetssyner, ämnar jag utföra 
kvalitativa intervjuer med ett antal bibliotekarier. Således går det kanske att, utifrån 
dessa två synsätt ställda mot varandra, diskutera de frågor jag för ett resonemang om 
ovan, kring auktoritet och kvalitetsbedömning. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka och diskutera bibliotekariers inflytande på 
kvalitetsbedömningen vid inköpsarbetet av skönlitteratur, och i relation till användare 
och recensenter. Detta ska göras medelst följande frågeställningar: 
 

 Hur resonerar bibliotekarierna kring begreppet kvalitet, kopplat till 
skönlitteratur, på en privat nivå? 

 Vilken inställning har bibliotekarierna till begreppet kvalitet, i en professionell 
kontext, och hur står denna inställning i relation till den privata synen? 

 

1.3 Avgränsningar 

 
Jag hade från början tänkt att uppsatsen, utöver skönlitteratur, också skulle behandla den 
facklitterära genren. Jag hade med detta perspektiv i min intervjumall, och jag frågade 
mina informanter om deras syn på facklitteratur, och om de ansåg att det fanns 
skillnader i att bedöma skön- och facklitteratur. Jag hade även med ett 
barn/vuxenperspektiv i mitt intervjumaterial. 
 
Facklitteraturperspektivet har jag strukit helt, medan barnperspektivet har tonats ner 
något, dels eftersom stora delar av det teoretiska materialet utgick ifrån skönlitteratur 
(även om just Garvins kvalitetsmodell kanske är bättre lämpad för att analysera 
facklitteratur), och dels eftersom det inte fanns utrymme inom uppsatsens ramar att 
infoga dessa element i min analys. Således har jag avgränsat mig till det skönlitterära 
perspektivet. 
 

1.4 Kvalitet – definition 

 
Lars Strannegård nämner i sin text Kvalitet på modet (som ingår i antologin Den 

omätbara kvaliteten), att ordet kvalitet ursprungligen kommer från latinet och betyder 
”av vad” eller ”hurudant”; det är ett alltså från början ett begrepp som förklarar ett tings 
egenskaper (2007, s. 14). Han menar dock att det i nutida dagligt tal mer används som 
en mätare på att någonting är ”bra” eller ”dåligt”. Vi kan alltså konstatera att kvalitet har 
med ”bra” och ”dåligt” att göra, något positivt och något negativt. 
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1.5 Uppsatsens disposition 

 
Uppsatsen är upplagd på följande vis: Först kommer ett kapitel titulerat 
Litteraturgenomgång, vilket återger vad som tidigare har sagts i ämnet, dels utifrån den 
ökade användarbetoningen, dels utifrån beroendet av recensenter. Därefter följer ett 
avsnitt vid namn Teori, där det teoretiska ramverk som ligger till grund för uppsatsens 
analys presenteras.  
 
Under det fjärde kapitlet, Metod, beskrivs valet av undersökningsmetod. Kapitel fem, 
Resultatanalys, presenterar det material som framkommit i undersökningen, och det 
analyseras utifrån det teoretiska ramverket, samt mina egna induktiva slutsatser. 
   
Därefter följer de två sammanhängande delarna, Slutsatser och Diskussion: under den 
förstnämnda rubriken kommer uppsatsens frågeställningar att besvaras; under den andra 
kommer uppsatsens syfte att diskuteras utifrån de svar som har givits på 
frågeställningarna, och i relation till de verk som har introducerats i 
litteraturgenomgången, förs också en diskussion på en mer generell nivå. I detta kapitel 
kommer det också att ges förslag på vidare forskning. 
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2. Litteraturgenomgång 
 
I detta avsnitt, ämnar jag gå igenom den litteratur som har koppling till det 
ämnesområde som jag vill undersöka. Dels kommer jag att använda mig av forskning 
som pekar på en förändring inom biblioteksverksamheten, dels debatter som förts kring 
det ökade användarinflytandet, dels annan vetenskaplig forskning vars undersökningar 
rör sig kring ämnen liknande mitt. Jag delar upp denna del av uppsatsen efter två olika 
perspektiv: användaranpassningen och beroendet av recensenter vid 
kvalitetsbedömningen, eftersom det är två, för min uppsats, högst relevanta ingångar. 
 

2.1 Användaranpassningen 

 
Som jag redan har nämnt i problemformuleringen, har folkbibliotekens roll förändrats, 
något som Joacim Hansson beskriver i sin bok Det lokala folkbiblioteket. Från att länge 
ha varit en institution för folkbildande, gick man under mitten av 1980-talet, på grund 
av en allt mer tilltagande marknadsorientering, ifrån detta ideal (Hansson 2005, s. 28 f.). 
Under 80-talet skedde dessutom en politisk decentralisering, vilket resulterade i att en 
mer lokal prägel applicerades på många tidigare, nationellt sett, enhetliga verksamheter, 
däribland folkbiblioteket. Istället för att som tidigare tänka utifrån en 
genomsnittsanvändare och nationella riktlinjer (något som inte längre är lönsamt), är 
man ur ett biblioteksperspektiv allt mer tvungen att anpassa sig efter de lokala 
förutsättningar som hör den egna orten till. Det finns, skriver Hansson, en rädsla för att 
mista sin plats i den kommunala förvaltningen, om man inte kan utveckla och motivera 
sin funktion (Ibid., s. 30). Det folkbildningsinriktade bibliotekets dominanta och 
enhetliga roll har dymedelst tvingats ge vika för en mer användaranpassad inställning. 
 
Som det påvisades med Jonssons undersökning i Medborgaren och marknaden, 
presenterad i problemformuleringen ovan, dominerar idag en mer marknadsekonomisk 
och användarorienterad inställning till bibliotekets funktion. Bibliotekarier och 
beslutsfattare ska inte, som tidigare, agera förmyndare, utan ska undvika att påtvinga 
användarna en bestämd bild av hur biblioteket ska användas. Man ska avstå från en 
uppfostrande hållning och istället låta användarna göra sina egna val, låta deras behov 
styra utformningen av verksamheten (Jonsson 2003 s. 132). Här kan man göra en 
koppling till det som ovan har återgetts från Hansson; att det finns en rädsla från 
bibliotekets håll att förlora sin position i kommunen. Genom att låta användarna styra 
över bibliotekets innehåll, skapar man ett existensberättigande för organisationen, och 
således kan man motivera fortsatt ekonomiskt stöd från politiskt håll. 
   
Det kan med andra ord ses som en vacker tanke att förespråka en ökad 
användarbetoning inom biblioteksverksamheten, i syfte att låta människor själva få styra 
över sin utveckling, men betänker man att antalet utlån och besök minskar enligt 
statistiska undersökningar,1 är det svårt att inte dra slutsatsen att användarinriktningen 

                                                   
1 Siffror från en undersökning som Kungliga biblioteket gjorde år 2010, visar att besöken på folkbibliotek 
över hela Sverige var 2,5 miljoner färre det året, än år 2003. Samma undersökning visade att antalet lån år 
2010, låg på 69 miljoner, vilket var en minskning med en miljon sedan året dessförinnan, 2009. (Svensk 
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mer beror på att man vill höja antalet utlån och besök, snarare än att det ligger ädlare 
motiv bakom ett sådant resonemang. 
 
Biblioteksanvändarnas litterära smak har alltid varit ett hett debattämne, och i och med 
deras ökade inflytande och i samma anda folkbildningsidealets minskade dito, torde 
debattens proportioner ha ökat. Som exempel på de konfliktskapande åsikter som för- 
och emotsidan har haft gällande ett ökat användarinflytande, är det värt att nämna den 
diskussion som förs i Bibliotekstjänsts antologi Att välja är politik från 1978, som trots 
sina dryga trettio år på nacken, ännu har något intressant att säga om de tankar som 
finns kring användarnas smak och vilken samhällsfunktion som biblioteket ska ha. I 
boken skriver en rad biblioteksföreträdare om sin syn på saken.  
 
Gunnar Svensson, som är först ut med sin text Att fördela resurserna, är av åsikten att 
folkbiblioteken ska vara en del av folkbildningen, men att man för den sakens skull inte 
ska fördöma det han benämner som ”skräplitteratur”. Han påpekar att det finns ett värde 

även i den triviala litteraturen; att den är en bra kontaktpunkt, om man vill arbeta 
läsfrämjande och göra en anknytning till det läsintresse som redan finns hos användaren 
(Svensson 1978, s. 17).  
 
Därefter följer en mer kritisk jargong i Urban Anderssons Att gräva en grav för 

skönlitteraturen. Andersson är, som titeln antyder, emot ett ökat användarinflytande och 
menar att bibliotekariens läsfrämjande roll förminskas allt mer om ett sådant förfarande 
får lov att fortgå (Andersson 1978, s. 22). Han anser att biblioteket ska ”utgöra ett 

alternativ till den kommersialiserade bokmarknaden; att vara en inrättning där en hord 
av kunnigt folk hjälper den som så önskar att hitta fram till riktiga läsupplevelser; att 
vara ett förråd där gemene man kan hitta kvalitativt högstående läsning i sagt alla 
ämnen” (Ibid., s. 23). Men istället blir bibliotekens litterära bestånd allt mer 
marknadsinriktat, menar Andersson; detta på grund av att biblioteken ”inte känner ett 

eget kulturansvar och stirrar sig blinda på utlåningssiffror” och för att ”man lättare kan 

motivera sin existens och betydelse inför de styrande, för vilka ordet effektivitet inte 
känner några kvalitetsgränser” (Ibid., s. 23). Således går Anderssons tankar att koppla 
till den utveckling som har beskrivits ovan, att utlåningssiffror och effektivitet 
företräder kvalitetsaspekten.  
 
Maria Jonassons magisteruppsats Det blir liksom öststat va! (2007) undersöker 
bibliotekariers inställning till böcker med litteraturstöd, som biblioteken får skickade till 
sig gratis från statligt håll. Detta fokus har inte med mitt uppsatsämne att göra, men 
Jonasson tar i sin undersökning upp en aspekt som är av intresse för min studie, 
nämligen bibliotekariernas förmedlingsroll. Hennes intervjuresultat visade att de flesta 
av bibliotekarierna inte känner någon större dragning till att förmedla något med de 
inköpsval som de gör. De anser att biblioteket ska ha en bredd, och har därför en 
förhoppning om att användarna, via den sämre litteraturen, själva ska hitta till den bättre 
vitterheten. Det låntagarna vill ha, det ska de också få (Jonasson 2007, s. 34).  
   
Kathrine Peippos magisteruppsats Bibliotekarien – den goda smakens försvarare? 
(2007), som undersöker huruvida bibliotekariernas privata litteratursmak påverkar deras 
inköpsval, visar, liksom Jonassons studie, att bibliotekarierna lägger ett stort värde i att 
                                                                                                                                                     
biblioteksförening 2011, s. 7 ff.) 
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tillgodose användarnas intressen och önskningar, och att de sällan nekar en användare 
ett inköpsförslag, oberoende av verkets kvalitativa status. Bibliotekariernas egen 
litterära kvalitetssyn påverkar inte på något sätt deras arbete, utan det är användarna 
som är i det främsta rummet (Peippo 2007, s. 58). 
 
En skarp kontrast till bibliotekariernas åsikter i Jonassons, respektive Peippos uppsatser, 
om vi återgår till Att välja är politik som presenterades ovan, är bibliotekarien Elisabet 
Edlund-Westers text Att tillvarata barnens intressen, som förvisso har en inriktning på 
valet av barnlitteratur, men som ändock kan vara relevant att nämna i sammanhanget, 
eftersom den visar på en skiftning i bibliotekariernas inställning till användarna.  
Edlund-Wester menar att det är en myt att de dåliga böckerna automatiskt för läsarna 
vidare till den goda litteraturen. Att man som bibliotekarie, för att få barnen att läsa 
kvalitativ litteratur – och jag antar att man även kan applicera denna tanke på vuxna 
läsare – ”måste arbeta litteraturpedagogiskt med skräplitteraturen, läsa den tillsammans 

med barnen och leda dem vidare” (Edlund-Wester 1978, s. 36). Vad hon alltså säger, är 
att bibliotekarierna måste vara delaktiga och förmedlande, för att kunna föra läsarna 
vidare till den mer kvalitativa läsningen. Hennes åsikter är, liksom övriga texter i 
antologin, daterade till slutet av 70-talet, således innan den marknadsekonomiska 
brytningspunkten inträffade, innan en mer liberal attityd till biblioteksanvändarna 
trängde undan den förmedlande inställningen. Här tydliggörs det paradigmskifte som 
både Joacim Hansson och Bosse Jonsson talar om, och under årens lopp har 
bibliotekarierna troligtvis tvingats att se om sin yrkesroll och anpassa den efter en mer 
användarorienterad kvalitetsinriktning. 
 

2.2 Beroendet av recensenters kvalitetsbedömning 

 
I Gerd Erikssons magisteruppsats Att välja och att välja bort (2005), undersöker 
författaren hur barnbibliotekarier motiverar sina inköpsbeslut. Ett för min uppsats 
relevant perspektiv i hennes analys, är värdet av Bibliotekstjänsts sambindningslistor. 
Hennes resultat visar att en stor del av beslutsfattandet styrs med hjälp av dessa 
förteckningar, och vad recensenterna däri skriver om de för listan utvalda titlarna. Hon 
konstaterar att hennes informanter både ställer sig positiva och negativa till BTJ:s 
recensenter (Eriksson 2005, s. 49). På ett sätt är de till en stor nytta, i och med att 
bibliotekarierna inte har tid eller resurser att läsa all litteratur de köper in. Således 
underlättar recensenternas omdömen inköpsarbetet, och eftersom det var två eller tre 
lektörer som recenserade samma titel i listan – jag skriver ”var”, eftersom det inte är så 

längre; numera är det en recensent per titel, enligt mina informanter och egna 
observationer av listan – kände bibliotekarierna i Erikssons undersökning en trygghet i 
att gå efter recensenternas omdömen. Samtidigt var flera av bibliotekarierna kritiska till 
att BTJ allt som oftast fungerar som enda källa, och att man avstår från att köpa in 
böcker som har fått dåliga recensioner (Ibid., s. 50). 
 
Även Erika Lhådös magisteruppsats Därom tvista de lärde (2003), i vilken hon 
undersöker kvalitetsbegreppets betydelse för utformandet av bibliotekets inköpspolicy, 
talar om BTJ:s påverkan i biblioteksarbetet. Enligt hennes studie, anser bibliotekarierna 
att de, tack vare sin yrkeserfarenhet, har en så pass stor kännedom att de med enkelhet 
kan utföra kvalitetsbedömningar av skönlitteratur (Lhådö 2003, s. 36 f.). Hon ser det 
därmed som problematiskt, att bibliotekarierna på samma gång uppger att bedömningen 



 
7 

 

ligger hos BTJ:s recensenter. ”Samtidigt som man anser sig besitta en viss 
spetskompetens på området så hänvisar man vidare till dessa recensenters omdömen” 

(Lhådö 2003., s. 37). Hon undrar om det inte snarare handlar om att kunna tolka 
recensenternas åsikter, än det recenserade verkets kvalitet.   
 

Min tes om BTJ:s stora betydelse, förstärks ytterligare av Kathrine Peippos uppsats, 
även denna presenterad ovan, som också bekräftar bibliotekariers benägenhet att 
nästintill helt utgå ifrån BTJ-listorna när de köper in material (Peippo 2007, s. 58). 
Utöver att hennes egen undersökning visar på denna problematik, nämner hon ett antal 
tidigare undersökningar som även de indikerar att BTJ:s listor dominerar i 
bibliotekariernas inköpsarbete. Den mest intressanta av dessa är Yngve Lindungs 
undersökning från 1983, som visar att det redan på 80-talet fanns ett samband mellan 
bibliotekens inköp och BTJ:s recensioner; att positivt omskrivna böcker köptes in, 
medan kritiserade verk undveks (Ibid., s. 11). 
 

2.3 Sammanfattning av litteraturgenomgång 

 
Sammanfattningsvis kan vi, utifrån den forskning och litteratur som har presenteras 
ovan, se att bibliotekarierna, på grund av samhälleliga förändringar, har gått från att 
förespråka bildning, till att inneha en serviceorienterad inställning till sitt yrke. I och 
med detta har bibliotekets användare fått ett större inflytande över det material som 
köps in till verksamheten; det är deras intressen och behov som väger tyngst. Samtidigt 
går det också att se att bibliotekarierna är beroende av recensenters åsikter kring vad 
som är god litterär kvalitet, vid inköpsarbetet av nya böcker.  
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3. Teori  
 
I detta kapitel, ämnar jag presentera det teoretiska material som kommer att ligga till 
grund för min analys av det resultat som har framkommit i mina intervjuer. Jag kommer 
delvis att använda mig av två teoretiska ingångar som presenteras i antologin Den 

omätbara kvaliteten (2007): Ingrid Elams och Bengt Brüldes respektive värdeord vid 
bedömning av kvalitet. Dessa teorier kommer jag att sammanbinda och använda som 
analysverktyg, för att se om jag kan säga något om mina informanters privata syn på 
kvalitet i analysen av mitt resultat i kapitel fem. Teorierna kommer dock enbart att 
användas för att analysera den privata kvalitetssynen. För att kunna analysera mina 
informanters professionella kvalitetssyn, kommer jag att använda mig av ett induktivt 
resonemang, utifrån mitt intervjuresultat.  
 
Den tredje teorin jag ämnar begagna mig av, är David Garvins modell med olika 
kvalitetsdefinitioner, inom vilken jag kommer att placera bibliotekariernas privata syn 
på kvalitet, kontra deras professionella inställning, samt sätta in bibliotekarierna i 
relation till bibliotekets användare och de recensenter som i mångt och mycket styr 
bibliotekariernas inköp.  
 

3.1 Elams och Brüldes värdeord 

 
Ingrid Elam talar i sin text Kvalitet i litteraturen, om en mängd olika utgångspunkter för 
att värdera litterär kvalitet. Hon nämner här att varje period har sin samling värdeord, 
relaterade till kvalitet, och att dessa varierar över tid. Trots att vi alla har olika bakgrund 
och skolning, finns det alltid en överordnad samlingsplats där vi gemensamt, om så inte 
definierar, så åtminstone diskuterar olika kvalitetsvärden inom litteraturen. Vad Elam 
menar här, är att även om vi på ett eget subjektivt plan definierar kvalitet, finns det 
termer som ständigt är återkommande (beroende på vilken tidsepok det gäller), och som 
på så vis blir allmängiltiga, om än diskutabla, gällande vad som är god kvalitet. Hon 
förklarar därefter att det finns värdeord som inte är kopplade till en viss tidsålder, utan 
som har varit ståndaktiga genom århundraden. Elam nämner i sin text sex stycken 
kvalitetsindikatorer för god litteratur, vars popularitet har stått sig över tid: hållbarhet, 
originalitet, komplexitet, genreöverskridande, upprepning och klichéer (Elam 2007, s. 
41 ff.).  
 
Bengt Brülde bygger sin text Kvalitet, värde och livskvalitet, på en undersökning av 
filosoferna Georg Henrik von Wright och Judith Jarvis Thomson, vilka utredde hur olika 
uttryck för värde, exempelvis ”bra” och ”dåligt” eller ”gott” och ”ont”, används i det 

vardagliga samtalet. De utförde denna undersökning eftersom det inte ”finns något 

sådant som värde rätt och slätt, eller något ’generiskt bra”. Yttranden om att någonting 
är bra är därför otillräckliga, eftersom det finns en mängd olika faktorer som bidrar till 
att någonting kan ha ett gott värde. Utifrån detta material, drar Brülde slutsatsen att det 
finns fyra värden i språket som figurerar i kvalitetssammanhang: funktionsvärdet, 
skicklighetsvärdet, det hedonistiska värdet och det estetiska värdet (Brülde 2007, s. 175 
ff.).  
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På sätt och vis går flera av värdeorden in i varandra, vilket gör somliga av dem onödiga 
att presentera som egna kategorier, eftersom de ändå kan räknas in som en del i andra 
värdeord. Elams värdeord hållbarhet, anser jag vara en del i det värde som Brülde talar 
om, nämligen funktion, vilket gör att jag inte tar med hållbarhet som en egen avdelning, 
utan bakar in det i funktionsvärdet. Likaså är begreppen skicklighet, hedonism och 
estetik en del av ett verks funktionella sida, eftersom det är värden som har att göra med 
ett litterärt verks yttre egenskaper. 
 
Vad gäller värdeorden komplexitet, genreöverskridande, upprepning och klichéer, kan 
dessa föras in i originalitetsvärdet. Om ett litterärt verk erbjuder ett innehåll som är 
komplext, som inte håller sig till en genreforms regler och normer, och som undviker 
upprepning och klichéer, är det att betrakta som originellt. 
 
Vad jag här har gjort är att jag, med hänsyn till Elams och Brüldes värdeord, har skapat 
två kategorier, Originalitet och Funktion, utifrån vilka jag kan analysera mitt 
intervjumaterial. Poängen med detta analysverktyg är inte först och främst att undersöka 
hur bibliotekariernas privata syn på kvalitet stämmer ihop med värdeorden, även om det 
har betydelse eftersom den kopplingen är ett medel på vägen. Själva poängen ligger 
snarare i att jag ska kunna se huruvida bibliotekariernas personliga smakpreferenser hör 
hemma i ett objektivt samtal eller ej. Jag återkommer till detta i min analys, men vill 
redan nu påpeka att detta teoretiska verktyg enkom är ett språngbräde in i nästa del av 
analysen. 
 
3.1.1 Originalitet 

 
Originalitet är ett tämligen mångfacetterat kriterium. Å ena sidan finns det en förenklad 
uppfattning om att man inte, under några som helst omständigheter, får lov att härma 
eller kopiera någon annans verk. Å andra sidan måste man ha i åtanke att en författare 
rör sig i en värld där ”allt redan är skrivet”. Att undgå någon form av inspiration eller 

efterhärmning, är ett hårt krav att ställa. Därmed innebär originalitetskriteriet att man får 
härma och inspireras av andra, så länge man behåller ett slags självständighet; att man 
förhåller sig till de verk och texter som omger en på ett nyskapande vis (Elam 2007, s. 
51). 
 
Upprepning är ett kännetecken för låg kvalitet: att upprepa sig, att alltid återkomma till 
samma teman, att alltid dryfta regelbundna ämnen. Dock kan det även vara ett tecken på 
hög kvalitet: ”Allt går igen, men ingenting återkommer exakt likadant, och det är det 
som är själva meningen med och värdet av upprepningen”. Det är inte själva 

upprepningen som avgör kvaliteten, utan vad man gör med den (Elam 2007, s. 53). 
 
Knutet till originalitetsvärdet, finns ett krav på komplexitet, vilket i detta fall inte är 
menat som motsatsen till enkelhet, utan det står som en kontrast till ytlighet. Med 
ytlighet menas att man försöker skapa igenkänning hos en så bred målgrupp som 
möjligt, genom att se till att ”den värld som skildras är reducerad till en minsta 

gemensam nämnare som är så ytlig att alla [inom målgruppen] kan bekräfta den”. För 

att ett verk ska räknas som kvalitativt, måste det därför vara multidimensionellt; gå att 
läsa på flera nivåer än en. God litteratur utmanar ens invanda föreställningar, snarare än 
bekräftar dem, och förenar det igenkännbara med nya, oväntade upplevelser. Det skapas 
så att säga ett slags komplexitet (Elam 2007, s. 52 f.). 



 
10 

 

 
Det finns något som kallas genrelitteratur, med andra ord litteratur som håller sig till en 
viss sorts genre, med tillhörande normer och regler. Ett exempel på sådan litteratur är 
deckare, och en författare som enbart skriver deckare, placeras därför i ett fack, något 
som är ett kännetecken på lägre kvalitet, om man går efter det genreöverskridande 
kravet. Att tillhöra ett visst litterärt fack, gör att man sällan blir intagen i kanon, 
eftersom man förhåller sig till givna strukturer och inslag. En författare som däremot är 
fri från facktillhörighet, som obehindrat rör sig mellan olika genrer, ses oftare med 
positiva ögon (Elam 2007, s. 51 f.). 
 
Även användandet av klichéer kan vara en positiv aspekt, beroende på hur man brukar 
dem. Man kan göra något nytt av en kliché, genom att använda den i ett nytt 
sammanhang. Således blir det ett slags konstnärlig synvinkel involverad, en 
medvetenhet kring klichéanvändandet. Men sett ur ett kritiskt perspektiv, är klichéer 
icke önskvärda, just på grund av att de är överanvända och utslitna, och ett verk som 
omedvetet brukar klichéer, ses därför inte som något kvalitativt (Elam 2007, s. 53 f.). 
 
3.1.2 Funktion 

 
Säger vi att något är bra utifrån en funktionsaspekt, menar vi att objektet som tillskrivs 
denna egenskap fyller sin funktion väl. Brülde nämner som exempel att en hammare är 
bra om den fyller sin funktion: att slå spik. Om vi applicerar detta på ett litterärt verk, låt 
oss säga en spännande deckare, kan vi säga att det fyller sin funktion om det är just 
spännande. Hade en deckare utlovat spänning, men inte hållit måttet, hade den inte fyllt 
sin funktion. Brülde hävdar vidare att kriterierna för vad är god funktionell kvalitet, är 
så okontroversiella att ett påstående som ”den här deckaren är spännande” tas som 

objektivt sant eller falskt (Brülde 2007, s. 179). 
 
Kopplat till ett verks funktion, är dess hållbarhet, vilket innebär att en kvalitativt god 
roman ska kunna fängsla läsare, oavsett tid och plats; det är ett verk som har förmågan 
att behålla sitt värde; det är inte något som enbart underhåller för stunden, utan är evigt. 
Det är inte simpel förströelse, utan konst. Det ska också hålla för läsning i olika perioder 
av livet; att man ständigt kan finna nya ingångar i verket (Elam 2007, s. 51 f.).  
 
En annan funktionsaspekt är en individs skicklighetsgrad, vilket är ett tecken på vilken 
nivå dennes prestationer ligger rent kvalitativt. Att exempelvis säga att någon är en 
duktig författare, är att attribuera denne ett skicklighetsvärde. Personen är alltså kunnig i 
den roll som värdet tillskrivs. Om en författares verk är av hög kvalitet, innebär det att 
denne är högst kompetent. Man kan alltså förklara det som ett led i en kedja: skriver 
någon kvalitativ litteratur, ses denne som en skicklig författare. (Brülde 2007, s. 181). 
 
Under funktionsaspekten finner vi även det hedonistiska värdet, som innebär att 
njutning är det dominerande syftet med en människas liv. Ett objekt som har denna 
funktion, är angenämt eller tilltalande för något/några av människans sinnen. Ett litterärt 
verk torde appliceras på det visuella fjärrsinnet, hur textens utseende, språk och 
uppbyggnad ser ut. Brülde menar att njutningsfunktionen på sätt och vis flyter ihop med 
verkets estetiska innehåll, på det visuella och auditiva planet, och ger som exempel att 
när vi säger att en stycke musik låter bra, kan det både handla om en hedonistisk och en 
estetisk bedömning. Dock finns det betydelsefulla skillnader emellan båda dessa 
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värderingsbegrepp. Ett estetiskt värde har inte lika stark koppling till det njutbara och 
behagliga, som ett hedonistiskt värde. En bok som åstadkommer otrevnad hos läsaren, 
saknar all form av hedonistiskt värde, det finns inget njutbart i ett sådant verk. Däremot 
kan det ses som estetiskt fulländat (Brülde 2007, s. 183 f.). 
 
När man talar om det estetiska funktionsvärdet, handlar det oftast om något med 
konstnärlig status, exempelvis en tavla, en bok, en musikalisk komposition, etc. För att 
en konstupplevelse ska räknas som estetiskt tilltalande, bör den vara ”komplex, enhetlig 

och intensiv”, det vill säga: gör man en estetisk bedömning av ett verk, räknar man in 

dessa tre kriterier i värderingen. Detta, menar Brülde, överensstämmer med en 
formalistisk uppfattning om att ett verks estetiska beskaffenhet går att finna i verkets 
formella egenskaper, exempelvis hur en boks innehåll är konstruerat. Har ett verk en 
simpel uppbyggnad, räknas det inte som estetiskt högstående (däremot kan det finnas en 
njutningsfunktion i ett sådant verk), medan en bok som har en mer avancerad 
konstruktion, hör hemma i en sådan bedömningskrets. Oftast talar man inte om något 
som ”bra” utifrån en estetisk värderingssyn, utan vanligare är att man använder ”tjocka 

värdetermer”, det vill säga termer med beskrivande innehåll, som ”vackert”, ”fint”, 

”tjusigt”, ”mäktigt”, etc. Ser vi utifrån ett litterärt kvalitetsperspektiv, kan exempelvis 

ett vackert språk vara en del av en estetisk värdering (Brülde 2007, s. 184 ff.).  
 

3.2 Garvins kvalitetsteori 

 
I sin text Kvalitetsledelse og materialvalg, beskriver Carl Gustav Johannesen de 
definitionssvårigheter som kvalitetsbegreppet medför. Han förklarar att åtskilliga försök 
har gjorts i syfte att skapa en enhetlig definition, men att det än idag inte finns någon 
överordnad praxis kring vad kvalitet är, och hur man värderar detta koncept i praktiken 
(Johannesen 1997, s. 331 f.). Dock finns det, hävdar Johannesen, en teoretiker som har 
närmat sig kvalitetsbegreppet på ett annorlunda vis än vid tidigare försök, nämligen 
David Garvin, som istället för att ställa upp normer för vad god kvalitet är, undersöker 
hur begreppet används i verksamheter på en praktisk nivå. Man kan med andra ord säga 
att Garvins syfte är att ge kvalitetsbegreppet en sociologisk och organisatorisk 
förankring, menar Johannesen, som i sin text använder sig av Garvins idéer för att 
förklara olika sätt att bedöma litteratur kvalitativt i bibliotekssammanhang (Ibid., s. 
332). 
 
Garvin menar att det finns fem huvudgrupper som olika kvalitetsdefinitioner kan 
placeras i, vilka är följande: den transcendenta, den produktorienterade, den 
användarorienterade, den standardorienterade och slutligen den ekonomiorienterade. Av 
dessa fem huvudgrupper, är de fyra förstnämnda relevanta vad gäller bedömningen av 
kvalitativ litteratur, skriver Johannesen (Johannesen 1997, s. 332). Det bör påpekas att 
Johannesens text ingår i en antologi som heter Faglitteratur: Kvalitet, vurdering og 

selektion och således fokuserar på hur man kvalitetsvärderar facklitteratur, vilket gör att 
det skönlitterära perspektivet faller i skymundan. Dock vill jag poängtera att den 
teoretiska modell som Garvin ställer upp, även går att applicera på skönlitteratur, vilket 
jag senare kommer att visa, och vilket även framgår i Johannesens text. 
 
Åter till de fyra, för kvalitetsvärdering av litteratur, relevanta huvudgrupperna. Dessa 
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uppdelar Garvin efter två kriterier: kvalitet som ett absolut begrepp och kvalitet som ett 
relativt dito. Med det absoluta kriteriet, menas att kvalitet är en inneboende egenskap 
hos det föremål eller den tjänst som ska värderas. Det är således ett objektivt 
förhållningssätt till kvalitet. Det relativa kriteriet, å andra sidan, innebär att kvaliteten 
snarare beror på relationen mellan föremålets/tjänstens egenskaper och exempelvis ett 
behov, särskilda förväntningar eller normer och värderingar, och att det är utifrån denna 
relation som kvaliteten ska värderas. Med andra ord är detta en mer subjektiv inställning 
till kvalitet (Johannesen 1997, s. 332 f.). 
 
Den transcendenta och den produktorienterade kvalitetsdefinitionen tillhör det absoluta 
kvalitetsbegreppet, medan de två övriga, den användarorienterade och den 
standardorienterade tillhör det relativa. Nedan följer en genomgång av begreppen. 
 
3.2.1 Absolut (objektiv) kvalitet 

 
Transcendent kvalitet 

 
Den transcendenta kvalitetsdefinitionen utgår ifrån en tanke om att endast den som står 
över kvaliteten, är kvalificerad att värdera den. Om man utgår från detta perspektiv, är 
man av uppfattningen att absoluta och objektiva normer för kvalitet existerar, samt att 
man måste ha erfarenhet och intuition för att kunna känna igen och värdera denna 
kvalitet. En sådan definition ställer sig utanför all vetenskaplig analys, det vill säga att 
kvalitet rent principiellt är något odefinierbart.  
 
En transcendent kvalitetssyn är sällan kompatibel med värderingen av facklitteratur, 
som mer vilar på vetenskapliga bedömningskriterier. Vid värdering av skönlitteratur 
däremot, kan egenskaper som intuition, erfarenhet och förnimmelser spela roll, om det 
så är explicit eller implicit, skriver Johannesen (Johannesen 1997, s. 335 ff.).  
 
Produktorienterad kvalitet 

 
Till skillnad från det transcendenta perspektivet, har det produktorienterade 
kvalitetskriteriet en stark koppling till vetenskapligt erkännande. Utifrån definierade 
variabler, kan man verifiera om ett verk håller en hög kvalitativ standard eller ej. 
Etablerad fakta, siffror, expertutlåtanden, etc., är viktiga faktorer. På så vis blir kvalitet 
något som går att förutsäga utifrån ett objektivt ideal, och därmed mer styrbart 
(Johannesen 1997, s. 336 ff.).  
  
Detta perspektiv är dock mer anpassat för bedömning av facklitteratur än skönlitteratur, 
vilket inte är så konstigt med tanke på att facklitteratur allt som oftast vilar på verifierad 
vetenskap. Dock vill jag ändå argumentera för att det produktorienterade perspektivet 
även går att applicera på skönlitteratur. Om vi återgår till Elams och Brüldes värdeord, 
det vill säga ord som indikerar att ett skönlitterärt verk har hög kvalitet (även om dessa 
kriterier också går att applicera på facklitteratur i viss mån), ser vi att dessa begrepp är 
vanligt förekommande i det vardagliga samtalet kring vad som är bra och dåligt. Det är 
möjligt att orden används på ett subjektivt plan för den enskilde individen, men sett 
utifrån ett större perspektiv, förvandlas dessa värdeord till objektiva (eller vad man i alla 
fall skulle kunna tolka som objektiva) sådana, eftersom de är så vitt spridda runt om i en 
språklig kontext. Således kan man argumentera för att det även går att bedöma 
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skönlitterär kvalitet på ett objektivt plan, om man tittar på vilka ord som används för att 
kategorisera ett verks kvalitativa värde. 
 
3.2.2 Relativ (subjektiv) kvalitet 

 

Användarorienterad kvalitet 

 
Det användarbetonade perspektivet har blivit allt mer dominerande när företag och 
organisationer ska utveckla särskilda kvalitetsaspekter, och biblioteksverksamheten är 
här inget undantag. Biblioteksanvändarnas önskemål tas allt mer i beaktande än tidigare 
och man går ofta efter deras inköpsförslag. Ser man till denna definition, är det kunden, 
eller i bibliotekssammanhang, användaren, som är den yttersta kvalitetsbedömaren, och 
således är den litteratur som bäst möter användarnas behov och önskemål, också den 
litteratur som har högst kvalitet, och som biblioteken därför bör tillhandahålla. En kritik 
som brukar läggas fram mot detta perspektiv, är att det leder till ett kulturellt 
bildningsförfall; att man helt frångår kulturpolitiska målsättningar. I anslutning till detta, 
menar man också att den förmedlande roll som bibliotekarierna innehar, kommer att 
försvinna och ersättas av en mer passiv sådan, i likhet med bokhandlarens. Dock 
påpekar Johannesen att dessa farhågor är överdrivna, och att man visst kan bedriva en 
förmedlande verksamhet utifrån ett användarorienterat perspektiv. Genom att fokusera 
på användarupplevelsen, kan bibliotekariens förmedlingsengagemang öka. Att försöka 
hitta litteratur, som övergår en användares förväntningar på kvalitet, är en del i detta, 
och kan medföra att användarens kvalitetsmedvetande påverkas och höjs (Johannesen 
1997, s. 338 ff.). 
 
Standardorienterad kvalitet 

 
Det standardorienterade kriteriet utgår ifrån att ett verk ska bedömas utifrån sina egna 
förutsättningar. Johannesen nämner att om man följer en standardorientering, ska en 
populärvetenskaplig skrift inte likställas med en doktorsavhandling, utan istället 
granskas i relation till andra populärvetenskapliga alster inom samma ämnesområde, 
utifrån detta facks kvalitetsnormer. Ska vi applicera detta kvalitetsbegrepp på 
skönlitteratur, innebär det att exempelvis en deckare inte ska jämföras med ett verk av 
Shakespeare, eftersom det handlar om två vitt skilda genrer. Deckaren ska istället 
bedömas i relation till vad som gör en bra deckare. Det handlar således om 
genretolerans, och följaktligen också om tolerans gentemot användare vars intresse inte 
sträcker sig utanför en specifik litterär genre (Johannesen 1997, s. 343 f.). 
 

3.2.3 Överblick 

 
För att ge en enklare överblick över Garvins teori, har jag ställt upp följande, ytterst 
simpla, men ändå förklarande modell: 
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    Tabell 1. Garvins kvalitetsteori. 
 
Under den absoluta (objektiva) kvalitetssynen, finner vi transcendent och 
produktorienterad kvalitet. Under den relativa (subjektiva) synen, har vi 
användarorienterad och standardorienterad kvalitet. Johannesen påpekar att de olika 
definitionerna inte är helt oberoende av varandra; ett verk kan exempelvis både vara 
utvalt på grund av objektiva värderingskriterier, samtidigt som det kan täcka ett behov 
hos användarna (Johannesen 1997, s. 344). 
 
Varför jag väljer att använda mig av Garvins modell, beror på att jag i en avslutande del 
av min kommande analys, på ett enkelt sätt vill kunna belysa de olika maktförhållanden 
som existerar inom de biblioteksorganisationer som mina informanter verkar inom, och 
sätta in mina informanters personliga och professionella syn på kvalitet i en sådan 
kontext. Detta för att förhoppningsvis skapa en tydligare bild av vad jag är ute efter. 
 
 

ABSOLUT (OBJEKTIV) 
KVALITET 

RELATIV(SUBJEKTIV)  
KVALITET 

Transcendent 

Produktorienterad 

Användarorienterad 

Standardorienterad 
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4. Metod 
 

4.1 Kvalitativ, semistrukturerad intervju 

 
För att kunna besvara mina frågeställningar, har jag valt att utföra ett antal kvalitativa, 
semi-strukturerade intervjuer med bibliotekarier anställda på folkbibliotek. Anledningen 
till att jag har valt just folkbibliotekarier, beror på att de arbetar mot en bredare 
målgrupp än vad man exempelvis gör på ett forskningsbibliotek, och det är därför troligt 
att det ligger större svårigheter i att göra kvalitetsbedömningar vid inköp, eftersom det 
finns användare ur alla samhällsgrupper, med varierande behov och intressen. 
 
Jag kontaktade diverse bibliotek i sydvästra Sverige. Inte allt för geografiskt avlägsna 
platser, men jag begränsade mig inte heller till trakterna runt omkring Borås. Slutligen 
fick jag tag i sju bibliotekarier från tre olika bibliotek, belägna med ett visst avstånd från 
varandra. Sju informanter är ett passande antal för en studie av den här magnituden. Jag 
har valt att anonymisera deras namn och vilka bibliotek de arbetar på; en närmare 
beskrivning av bibliotekarierna, ges i kapitel fem, Resultatanalys. 
 
 Eftersom jag vill närma mig bibliotekariernas åsikter kring kvalitet och den relation de 
har till användare och recensenter på ett djupare plan, är den kvalitativa intervjumetoden 
fördelaktig. Pål Repstad skriver i Närhet och distans, att den kvalitativa 
intervjumetoden är praktisk om man ska undersöka vissa ämnen eller problem som har 
en tydlig koppling till miljön där dessa uppstår (2007, s. 88 f.). Det jag ska undersöka är 
bibliotekariernas kvalitetssyn på en privat och professionell nivå, för att se hur dessa 
verkar i varandras närvaro, och hur det påverkar kvalitets- och inköpsarbetet. Således 
gäller det alltså ett problem som får kontext i den miljö som mina informanter arbetar i. 
 
Barbara Wildemuth skriver i Applications of social research methods to questions in 

information and library science, att intervjumetoden kan delas upp i två extremer: den 
strukturerade intervjun, som utgår ifrån förutbestämda frågor och fasta formuleringar, 
och den ostrukturerade intervjun, som innehar ett mer flexibelt angreppssätt, där 
samtalet och intervjufrågorna utvecklas i takt med intervjuns framåtskridande.  
Mitt emellan dessa motpoler, har vi den semistrukturerade intervjun. Som namnet 
vittnar om, är den semistrukturerade intervjun en blandning mellan en strukturerad 
intervju och ett ostrukturerat dito. Detta innebär alltså att en sådan intervjumetod 
innehåller förutbestämda frågor, men den tillåter också en viss frihet i intervjufrågornas 
struktur och ger möjlighet till omformulering av dessa under intervjuns fortlöpning. 
Fördelen med en semistrukturerad intervju gentemot de två extremerna, är alltså att den 
ger mer rörlighet och spelrum än den strukturerade intervjun, men samtidigt är mer 
planerad och konsekvent än den ostrukturerade metoden, vilket kan leda till ett bättre 
resultat, om man ser utifrån studiens syfte och frågeställningar. Som intervjumetod, är 
den semistrukturerade intervjun den mest optimala, enligt Wildemuth, eftersom den tar 
tillvara på både den strukturerade och den ostrukturerade intervjuns fördelar, samtidigt 
som den undviker deras mest uppenbara nackdelar (Wildemuth 2009, s. 232 ff.), och det 
är därför som jag har valt att begagna mig av denna intervjuform. 
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Det slumpade sig som så att alla mina informanter är kvinnor. Huruvida detta har 
påverkat intervjuresultatet kan jag inte svara på. Det man kan fundera över är huruvida 
kvinnor och män har lika, alternativt olika syn på kvalitet, och om det i sådana fall 
skulle vara ett problem att alla mina informanter är kvinnligt kön. Repstad påpekar att 
det är viktigt att ens informanter är olika, så att man kan få en så ”bred och generell bild 

utifrån intervjuerna” som möjligt (2007, s. 89). Att alla mina informanter är kvinnor, 
kan därmed innebära ett problem. Dock tycker jag att andra faktorer hos mina 
informanter väger upp detta: de är av olika åldrar och har jobbat olika lång tid som 
bibliotekarier. Således finns det ändå en bredd bland de utvalda. 
 
När jag konstruerade intervjuguiden, tänkte jag mer utifrån ett antal teman än just 
specifika frågor, eftersom jag, i enlighet med det semistrukturella perspektivet, inte ville 
hålla en fast struktur. Steiner Kvale skriver i Den kvalitativa forskningsintervjun, att 
man som intervjuare under en kvalitativ intervju, ska leda informanten till särskilda 
teman, och undvika fastställda åsikter kring dessa ledmotiv (Kvale 1997, s. 37). Således 
har jag alltså i min intervjumall fyra olika teman: Begreppet kvalitet, Inköpsarbetet, 
Eventuella konflikter? och Kvalitet – diffust! Till dessa fyra olika teman har jag 
utvecklat ett antal frågor: dels öppna sådana som tillåter informanterna att prata fritt; 
dels konkretiseringar av dessa frågor, i händelse av att informanterna skulle ha problem 
att ta till sig de mer öppna frågorna. Repstad menar att man först bör ställa öppna frågor, 
för att därefter gå in på ett mer avgränsat och konkretiserat material, något som han 
kallar för ”trattprincipen” (2007, s. 99). 
 
Alla intervjuer spelades in med mikrofon, vilket är fördelaktigt då jag som intervjuare 
mer kunde koncentrera mig på vad informanterna sade (Repstad 2007, s. 93). Ingen av 
mina informanter hade något emot att bli inspelad, vilket säkerligen har sin förklaring i 
att jag redan i förväg hade varnat om att det var av stor vikt att jag kunde få spela in 
intervjuerna. 
 
Min öppningsfråga, ”Vad innebär kvalitet för dig i litteratursammanhang?”, var en 

ganska svår sådan, och flertalet av bibliotekarierna fick tänka efter länge innan de kunde 
ge några svar. I somliga fall, kunde de inte svara alls; frågan var helt enkelt för bred, 
men detta löste jag genom att gå över till mina mer konkreta frågor. Repstad skriver att 
”man ska normalt ställa så pass konkreta frågor och ha valt sina respondenter på ett så 
pass medvetet sätt att frågorna kan knyta an till deras personliga erfarenheter och 
intressen” (2007, s. 99). Utifrån det perspektivet, var min öppningsfråga ett 
misslyckande. Å andra sidan kan det ha sina förklaringar varför bibliotekarierna i vissa 
fall inte kunde svara. De uppgav nämligen att de inte riktigt hade reflekterat kring 
begreppet ”kvalitet” förut, och att det således var svårt att sätta sig in i det. I övrigt 
pågick intervjuerna utan några större problem, och var och en av dem varade runt en 
timme, vilket gav mig ett rikt analysmaterial.  
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5. Resultatanalys 
 
Syftet med detta kapitel är att gå igenom det resultat som mina intervjuer har gett mig, 
och i samma veva analysera materialet med hjälp av mina teoretiska verktyg, samt 
tidigare forskning.  
 
Under punkt 5.1. ämnar jag presentera mina informanter. Därefter följer, under punkt 
5.2, en genomgång av informanternas privata syn på skönlitteratur, som jag analyserar 
utifrån Elams och Brüldes värdeordsteorier, för att kunna sätta in bibliotekariernas 
personliga litteratursmak i ett större sammanhang.  
 
Efter detta kommer punkt 5.3, där jag undersöker bibliotekariernas inställning till 
skönlitteratur på en professionell nivå och ser om det finns en konflikt mellan 
bibliotekariernas privata syn på kvalitet och den inställning som de måste ha i sitt 
professionella yrkesliv; i mötet med användarna och vid inköpsarbetet av ny litteratur. 
Analysen av mina informanters professionella kvalitetssyn kommer att föras utifrån ett 
induktivt resonemang. 
 
Slutligen kommer punkt 5.4, under vilken jag, utifrån den diskussion som förts under 
punkt 5.2 och 5.3, sätter in bibliotekarierna och deras privata och professionella syn på 
kvalitet, i Garvins kvalitetsmodell. Meningen med detta förfarande, är att jag på ett 
tydligt sätt ska kunna visa upp de olika maktnivåer som existerar i mina informanters 
arbete med kvalitetsbedömning, och i relation till användare och recensenter; detta för 
att se vem som har auktoriteten att bestämma vad som är kvalitativ skönlitteratur för 
biblioteket. 
 
Tre viktiga noteringar: När jag nedan använder mig av begreppet litteratur, har jag 
skönlitteratur i åtanke. Likaså är det skönlitterära verk jag talar om, när jag skriver verk, 
om inte något annat påpekas. Dessutom har jag folkbiblioteket i åtanke, när jag talar om 
bibliotek. 
 

5.1 Presentation av informanterna 

 
I min jakt på informanter, fann jag, efter mycket om och men, slutligen sju stycken 
bibliotekarier som var villiga att ställa upp på intervju. Dessa sju är utspridda på tre 
olika folkbibliotek, med tillhörande filialer, belägna i sydvästra Sverige. Några av 
informanterna har varit med länge i branschen, andra är relativt nya på området. Jag har 
som tidigare nämnt valt att anonymisera informanternas namn, samt vilka bibliotek de 
arbetar på; jag begränsar mig till att kalla dem för bibliotek A, bibliotek B och bibliotek 
C. 
 
På bibliotek A finner vi Astrid och Alma. På bibliotek B, Berit och Bitte. På bibliotek C 
har vi Carola, Cecilia och Corinne. Astrid, Berit och Cecilia har arbetat som 
bibliotekarier i flera årtionden, medan varken Alma, Bitte, Carola eller Corinne har varit 
verksamma längre än tio år. Astrid och Carola arbetar specifikt som barnbibliotekarier, 
medan de övriga av informanterna antingen är inriktade på vuxensidan, eller har ansvar 
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för både och.  
 

5.2 Bibliotekariernas privata syn på kvalitet och skönlitteratur 

 
I teoriavsnittet återgav jag Elams och Brüldes värdeordsteorier, och förklarade att jag 
ämnar jämföra dessa teorier med mina informanters utsagor om sin privata kvalitetssyn. 
Jag sammanställde dessa värdeord i två kategorier, Originalitet och Funktion. 
 
5.2.1 Originalitet 

 
Att ett verk ska vara originellt, nämndes aldrig explicit av någon av informanterna, men 
man kunde ändå ana det hos en av bibliotekarierna, nämligen Astrid. Hon förklarade att 
man kan märka om en bok är skriven med ”själ och hjärta”, eller inte. Jag borde kanske 
ha bett henne specificera detta uttalande, men å andra sidan dök det upp i anslutning till 
att vi talade om trender inom litteratur, vilket får mig att anta att hon med ”själ och 

hjärta” menade att man kan märka med vilken utgångspunkt en bok är skriven; om det 
är för skrivandets skull eller enbart för att inbringa pengar till författaren, att man 
hoppar på trender för att det är mest vinstinbringande. 
 

Jag håller på att läsa Strindbergs stjärna av Jan Wallentin just nu, och den är ju spännande 
och kul, men jag känner ju samtidigt att det känns som han har suttit och sneglat: ”Åh nu är 
det inne med Stieg Larsson, då måste vi ha en het motorcykeltjej här, vi slänger in henne, 
och det är jätteinne med Dan Brown också, ja, vi måste ha lite spännande historiska 
förvecklingar, lite katakomber dom kan ge sig ner i”. Man känner att den här människan har 
kanske inte gjort detta av själ eller hjärta eller nödvändighet, utan det här är lite spekulativt, 
för att tjäna lite pengar.  

– Astrid 
 
Det spekulativa här går alltså att koppla till originalitetsvärdet upprepning – att hoppa 
på trender och upprepa redan använda idéer bara för att det säljer, det är inte en god 
kvalitetsmarkör menade Astrid. Har man däremot en originell historia att berätta, att det 
så att säga är skrivet med ”själ och hjärta”, då finns det ett kvalitativt värde i verket. Vi 
ser här att undvikandet av upprepning är en tydlig del av ett verks originalitet, 
åtminstone enligt Astrid. 
 
Kravet på komplexitet kan upptäckas i de flesta av informanternas utsagor. Berit var av 
åsikten att en bok ska ha en komplex struktur och erbjuda ett öppet slut; att det inte ska 
vara en förenklad handling eller konstruerad avslutning; ett så kallat ”happy end” som 
hon benämnde det. Som exempel på böcker som vanligtvis har ”happy end”, nämnde 

hon romantiska böcker. Bitte var av åsikten att en god bok ska erbjuda motstånd, vilket 
stämmer in på uppfattningen att ett kvalitativt verk ska utmana ens invanda 
föreställningar. Som jag nämnde i teorikapitlet ovan, innebär komplexitet i det här fallet 
en motsats till det ytliga, något som Corinne nämnde som en negativ aspekt hos ett 
litterärt verk; ett kvalitativt verk får inte vara ytligt. 
 
Carola hade en annan inställning till det komplexa. Som barnbibliotekarie talade hon 
delvis utifrån ett barnperspektiv, och var av åsikten att en barnboksförfattare måste 
skriva på ett sådant sätt att barnen kan ta till sig och känna igen den värld som målas 
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upp; att man inte bör skriva på ett sätt som barnet inte kan relatera till. På så vis kan 
man säga att det blir ett slags omvänd komplexitet när man skriver för barn, då man 
måste tänka ur deras perspektiv snarare än sitt eget; man måste förenkla verkligheten, 
göra den mer ytlig. På samma sätt som ett kvalitativt verk riktat till vuxna måste kunna 
erbjuda motstånd, om man ser det utifrån komplexitetskriteriet, måste ett kvalitativt 
verk riktat till barn, vara simplifierat och beskriva en värld som barnet känner igen sig i. 
När det kom till Carolas syn på vuxenlitteratur, sade hon att den ska innehålla 
genomarbetade personbeskrivningar och vara lite djupare, mer psykologisk, för att vara 
kvalitativt bra. Astrid talade om viss litteratur som lättgods, att den handlar om att lyx 
och njutning, således ytliga attribut, och indikatorer på att litteraturen är av låg kvalitet. 
 
Genreöverskridandet som kvalitetsfaktor nämndes bara av två bibliotekarier, Berit och 
Carola. Båda var av uppfattningen att böcker som ingår i serier, och som är uppbyggda 
på samma sätt, som har samma upplägg i alla seriens titlar, är av låg kvalitet. Således är 
de av åsikten att ju mer mångfacetterad en författare är, ju mer denne vågar röra sig över 
genregränserna, desto större kvalitet är det på dennes alster. 
 
Klichéer var ett ord som förekom, dels explicit, dels implicit, i informanternas utsagor. 
Både Astrid och Carola använde sig av ordet, dock inte i någon positiv bemärkelse. 
Användandet av klichéer förknippade de med litteratur av lägre kvalitet. Carola talade 
också om att schablonmässiga miljöbeskrivningar inte ger något intryck av högre 
kvalitet. Samma observation gjorde Cecilia, som nämnde schablonartade karaktärer som 
ett minus. Vi kan dessutom återigen göra en koppling till Berits ”happy end”-
resonemang, det är likväl ett tecken på ytlighet (dvs. en avsaknad av komplexitet), 
liksom ett användande av klassiska klichéer. 
 
5.2.2 Funktion 

 
När det kom till värdehänseendet funktion, kom det många åsikter. Alma sade att en bra 
bok ska få en att tänka till, få en att reflektera över saker, skapa reaktion och ge 
behållning. Som konstrast till detta, nämnde hon böcker som bara är underhållning för 
stunden; något som nödvändigtvis inte innebär att verket saknar funktion för den som 
läser det, och som kanske bara är ute efter lite lättsmält förströelse. Således kan ett verk 
av lägre kvalitet på andra områden, ändå ha en hög kvalitet vad gäller funktionssyftet. 
Även Carola och Corinne talade om det funktionella värdet. Carola lade återigen fram 
barnperspektivet i sin åsikt om god kvalitativ litteratur, och menade att ett verk riktat till 
barn ska vara en återspegling av samhället barnet lever i, det ska skapa igenkännande, 
verklighetsflykt och fånga läsaren. Corinne, som mer talade ur ett allmängiltigt 
perspektiv, menade att ett funktionellt verk ska ha någonting viktigt att säga, att det ge 
människor någonting av värde; att ett sådant verk ska ha någonting att tillägga i ett 
sammanhang av något slag. 
 
När man tänker på kvalitativ litteratur, dyker inte helt osökt ordet ”klassiker” upp. Även 

om alla intervjuer kom in på klassikerepitetet, var det bara Corinne som nämnde denna 
typ av litteratur i relation till hållbarhetsfunktionen. Hon menade att en klassiker är ett 
verk som lästs av flera generationer, att en klassiker speglar sin tid, men samtidigt ska 
ha något att säga om dagens samhälle, helt enkelt vara tidlös. Enligt Elam är vikten av 
yttre faktorer, som samhällsklimat och normer, avgörande för hur ett verk uppfattas 
(Elam 2007, s 50). Corinne var inne på detta, att en klassiker kan vara en klassiker just 
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beroende på vem som läser verket. En annan synpunkt som hon nämnde, gällande 
klassikerbegreppet, är att många slänger sig med benämningen ”modern klassiker”, 

något som hon fann problematiskt, och som ligger i linje med en diskussion som Elam 
för, om svårigheten i att bedöma huruvida ett nytt verk kommer att få klassikerstatus 
någon gång i framtiden (Elam 2007, s. 51). 
 
Det var ingen av mina informanter som explicit uttryckte att en författare måste vara 
skicklig, mer än Alma som sade att författaren måste vara ”bra”. Jag borde egentligen ha 

frågat henne vad hon menade med det, men det är sådant som man kommer att tänka på 
i efterhand. Hon antydde dock att en bra författare är någon hon känner till, som har 
levererat goda läsupplevelser tidigare. 
 
Som jag tidigare har nämnt under denna rubrik, kom flera av informanterna in på 
synvinklar som igenkänning, verklighetsflykt och underhållning, det vill säga tydliga 
markörer för ett verks funktion. Ska vi hårdra detta ytterligare, kan man säga att dessa 
synpunkter är en del av en njutningsfunktion. Man kan argumentera för att ett 
hedonistiskt perspektiv inte har något att göra med hur bra ett verk är. Det hedonistiska 
värdet handlar enkom om ett verks njutningsskapande egenskaper, och kan på så vis 
undvika krav på komplexitet och estetik. På så vis kan ett verk tilltala mottagarens 
njutningsspektra, utan att vara högstående på övriga plan; det fyller med andra ord sin 
funktion väl. Här kan vi återigen applicera Almas tankar om att ett verk endast kan vara 
underhållning, eller njutning, för stunden, och att det finns ett värde i det, beroende på 
vad läsaren har för funktionskrav på verket, och vad läsaren anser är njutbart.  
 
En mer estetisk kvalitetsfunktion som återkom under flera av intervjuerna, var ett verks 
språk. Astrid berättade att språket ska vara gott, att författaren ska vara en duktig 
språkhanterare; att dennes språk ska vara uppfinningsrikt och få en att tänka till, då är 
det bra enligt henne. Alma talade om att språket ska vara vackert. Både Berit och Bitte 
konstaterade att språket ska vara bra, att en god bok ska vara bra skriven. Carola, som 
delvis talade ur ett barnboksperspektiv, menade att språket ska vara skrivet på ett sådant 
vis, att det passar målgruppen. Likaså Corinne var inne på detta spår: vikten av att 
språket ligger på rätt nivå. Cecilia påpekade att språket ska vara genomarbetat.  
 
Utöver språket, nämndes även en konstnärlig kvalitet under intervjun med Astrid, som 
menade att det finns många kvalitativa verk som behandlar hemska ämnen, som kan 
vara jobbiga att läsa, men som ändå är högstående med en kvalitativ och konstnärligt 
estetisk utgångspunkt. Här ser vi den konflikt som finns mellan estetiken och 
hedonismen. Litteratur med egenskaper som hemskt och jobbigt innehåll, är inte 
hedonistiskt sett högstående. Däremot kan det finnas ett enormt estetiskt värde i sådana 
böcker. Astrid nämnde själv att hon inte gärna läser den sortens litteratur, men att hon 
erkänner dess höga kvalitet.  
 
5.2.3 Sammanfattning 

 
Jag har, utifrån min tolkning ovan, gjort en koppling mellan mina informanters utsagor 
och de två överordnade värdeorden Originalitet och Funktion. Vad vi kan få ut av detta 
material, är att bibliotekariernas kvalitetssyn, hur subjektiv den än må vara för var och 
en av mina sju informanter, är kopplad till ett slags överordnad, och diskuterbart 
objektiv, syn på kvalitet. Huruvida det är en kvalitetssyn som gäller över hela världen, 



 
21 

 

bara i väst, eller kanske enbart i Sverige, kan jag inte svara på, men tydligt är i alla fall 
att det finns en koppling mellan de intervjuade bibliotekariernas syn på litterär kvalitet 
och ett överordnat tankesätt. 
 
Jag är villig att erkänna att den textmassa som ovan har ägnats åt att analysera mina 
informanters privata syn på kvalitet, kanske är i det längsta laget, med tanke på att jag 
egentligen bara ville komma fram till en enda poäng med hela det förfarandet: att 
bibliotekariernas privata kvalitetssyn baseras på ett objektivt samtal kring vad som är 
kvalitet. Det viktigaste som min ovanstående analys har gett mig, är alltså ett verktyg, 
med vilket jag kan jämföra mina informanters privata kvalitetssyn, som i ett större 
perspektiv är argumenterbart objektiv, med den syn de tvingas till i det professionella 
yrkeslivet. Således vill jag argumentera för att denna analys utifrån ett visst antal 
värdeord kring kvalitet, var nödvändig för att få fram denna lilla, men ytterst relevanta 
information. 
 
I nästa sektion av min analys ämnar jag gå igenom professionens inställning till kvalitet, 
och se huruvida det finns något slags motsättning mellan den och bibliotekariernas 
privata åsikter om detta begrepp. 
 

5.3 Bibliotekariernas professionella syn på kvalitet och skönlitteratur, 

och dess ställning gentemot bibliotekariernas privata kvalitetssyn 

 
När jag talar om mina informanters professionella syn på kvalitativ skönlitteratur, 
handlar det inte så mycket om hur deras privata syn tar sig uttryck i deras yrkesliv, utan 
snarare hur den privata synen får stiga åt sidan för ett mer användarbetonat 
kvalitetsperspektiv som bibliotekarierna följer. Den professionella synen på kvalitet är 
inte så mycket bibliotekariernas egen, som det mer är en institutionell sådan, och som 
inte helt sällan har med utlån och statistik att göra, styrt av ekonomiska medel från 
politiskt håll, något som jag argumenterade för i min litteraturgenomgång. 
 
Vad som också är ett problem, och som mina informanter uppgav, är att de inte alls har 
den tid som behövs för att själva kunna kvalitetsbedöma den litteratur de köper in, utan 
de måste i mångt och mycket förhålla sig till vad recensenter, allra främst från 
Bibliotekstjänsts sambindningslistor, säger. 
 
Jag vill påpeka att detta avsnitt kommer att analyseras utan ett teoretiskt verktyg. Istället 
kommer det, som jag redan har påpekat i teoriavsnittet, att baseras på ett induktivt 
resonemang. Utifrån mina informanters utsagor, kommer jag att leta efter mönster, för 
att se om jag kan utföra en generalisering kring informanternas professionella 
kvalitetssyn och hur denna står i relation till deras privata dito. När vi i ett senare 
stadium av uppsatsen, når dess diskussionsdel, kommer jag att utveckla detta 
resonemang med hjälp av den litteratur som tidigare presenterats i kapitel två, för att se 
om jag kan säga något mer generellt om bibliotekariers inställning till kvalitet i 
yrkeslivet. 
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5.3.1 Användarnas roll i kvalitetsbedömningen och inköpsarbetet  

 
Alla mina informanter konstaterade att användarnas inflytande är stort, och de 
bibliotekarier som har arbetat länge inom biblioteksverksamheten, Astrid, Berit och 
Cecilia, påpekade att de har märkt av en förändring under årens lopp.  
Berit förklarade hur det var förr i tiden: ”Jag har ju varit länge i den här branschen, och 

när jag en gång började, var det ganska stränga kriterier på vad man köpte in […] Det 

var väldigt höga krav på litteraturens innehåll, språk och korrekturläsning”.  
Astrid sade att när hon började arbeta som bibliotekarie i början på 80-talet, så fanns det 
ett bibliotek i närheten som hade en ”usch och fy”-hylla, som bestod av böcker som 
biblioteket hade vägrat att köpa in, men som privatpersoner hade skänkt till 
verksamheten. När jag frågade varför dessa böcker inte köptes in, svarade hon att de var 
av låg kvalitet, de handlade bara om lyx och njutning. 
 
De övriga bibliotekarierna har jobbat mindre än tio år, och har därför inte märkt av 
denna förändring på samma sätt, men de har fått berättat för sig av kollegor hur det var 
förr. Således kan man fundera över om de mer erfarna bibliotekarierna – till skillnad 
från de som är relativt nya och som bara upplevt dagens mer användarbaserade 
verksamhet – har tvingats lägga band på sina mer förmedlande kunskaper? Detta tror 
jag stämmer till viss del, då de yngre informanterna i min undersökning, ställde sig mer 
negativa till att försöka definiera kvalitetsbegreppet. Både Alma och Bitte uttryckte ett 
visst missnöje över att försöka förklara vad de själva ansåg vara kvalitet, då de inte 
anser det vara relevant, eftersom kvalitet är något subjektivt och biblioteket ska finnas 
till för användarna, inte tvärtom. Yrkesrollen tränger här undan den mer privata synen. 
De äldre bibliotekarierna å andra sidan, var mer av åsikten att de ibland blir trötta på en 
ständigt återkommande användarsmak, men att de får lägga band på sig och acceptera 
att det är som det är, att inte försöka lägga någon värdering i användarnas val av 
litteratur, att det handlar om respekt. Berit uttryckte det så här: ”Det sitter i ryggmärgen, 

så det tar tid att luckra upp normerna, åtminstone för mig”. 
 
På det hela stora, var dock både de äldre och yngre bibliotekarierna av samma åsikt, att 
man ska finnas till för användarna, och hoppas på att de hittar rätt bland litteraturen. Att 
förmedla är att lägga sig i. Att låta användarna själva bestämma vad som är kvalitativt 
för dem, är den rådande inställningen. Den enda av mina informanter som explicit 
uttryckte att man kanske ändå ska försöka lägga sig i lite i vad folk läser, var Astrid, 
som menade att anledningen till att hon har bokprat för barn, beror på att hon vill ge 
dem ”ett alternativ till det som pumpas ut i skyltfönstren, till exempel i bokhandeln”. 
 
Som det är idag, köper man mestadels in på efterfrågan, det påpekade alla mina 
informanter. Man införskaffar alltså det mesta som användarna önskar att biblioteket ska 
köpa in, men gör ett fåtal undantag. Dels om det gäller så pass smal litteratur, som man 
förutspår att enbart den användare som gjort önskningen kommer att läsa. Dels om det 
gäller böcker som är rasistiska, sexistiska eller innehåller utstuderat våld. Detta var 
något som alla mina informanter uppgav, efter att jag frågat om biblioteken har någon 
särskild inköpspolicy, vad man undviker att köpa in. Någon specifik policy har inget av 
biblioteken, enligt informanterna, men alla förklarade att verk som innehåller rasism, 
sexism eller är extremt våldsamma, undviker man att köpa in. Enligt mina informanter, 
är dock en form av litteratur undantagen dessa kriterier, nämligen böcker med epitetet 
klassiker, som trots att de kan innehålla en människosyn som inte är kompatibel med 
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dagens normer, ändå har ett stort värde. Informanterna menade att man får ha som 
inställning att sådana böcker är barn av sin tid, och således ändå är kompatibla med en 
hög kvalitet, och att det därför finns en beskaffenhet i att ha sådana böcker i 
samlingarna.  
   
Men i huvudsak spelar alltså antalet utlån en stor roll. Flera av informanterna nämnde 
att man inte kan köpa in en bok som har ett fult omslag, för då lånas den oftast inte ut. 
Alma påpekade att detta för det mesta gäller barn, men att även vuxna kan gå efter hur 
en boks omslag ser ut. Att låta användarnas ytliga smak styra innehållet, låter möjligtvis 
en smula underligt, men betänker man att utlåningsstatistik är en betydande faktor, är 
det inte konstigt att bibliotekarierna tvingas agera på detta vis. Å andra sidan ska man 
inte helt avfärda låntagarnas kvalitetssyn: flera av mina informanter menade att det finns 
många användare, som läser väldigt mycket, och som kommer med många bra 
inköpsförslag. När jag frågade bibliotekarierna om de anser att de har en större förmåga 
att bedöma kvalitativ litteratur än gemene man, sade flera av dem att det säkerligen kan 
vara så eftersom de jobbar med litteratur, men att det samtidigt finns många användare 
som kan mer om litteratur och som läser mer än vad de själva gör. Vad bibliotekarierna 
istället tryckte på, är att de som yrkeskunniga har en större kunskap i att välja ut 
litteratur. Carola menade att hon som bibliotekarie läser recensionerna med hastighet, att 
man lär sig att läsa mellan raderna och på så vis snabbt kan få sig en uppfattning om vad 
för typ av bok det är. Man är bra på att ”gå genvägen” (det vill säga via recensioner och 
dylikt) för att bilda sig en uppfattning av ett verk. Cecilia var också inne på samma spår: 
”Jag har säkert mer koll på utgivning än andra, där består min kunskap, att bedöma”. 
 
5.3.2 Recensenternas roll i kvalitetsbedömningen och inköpsarbetet 

 
Under var och en av de sju intervjuernas gång, kom vi in på frågan om utomstående 
recensenters inflytande vid inköpsarbetet. Vad jag fick ut av detta, är att man förlitar sig 
väldigt mycket på recensenternas åsikter, och särskilt vad som sägs i de så kallade 
sambindningslistorna, en tjänst som tillhandahålls av Bibliotekstjänst, där recensenter 
med olika bakgrund ger omdömen om de senaste utgivningarna inom bland annat 
litteratur, film och musik. 
 
Eftersom bibliotekarierna inte har den tid som krävs för att själva kunna läsa och bilda 
sig en uppfattning om all den nya litteratur som ges ut, är denna tjänst väldigt praktisk, 
det uppgav alla mina informanter. Under ett inköpsmöte blir därför sambindningslistan 
det viktigaste verktyget, i kombination med andra recensioner från exempelvis 
dagstidningarnas kultursidor, och användarnas inköpsförslag. Utifrån dessa faktorer, 
bestämmer sedan bibliotekarierna huruvida de ska köpa in ett verk eller ej.  
 
Vad de flesta av mina informanter uppgav, är att om en bok får en dålig recension i BTJ, 
så köps den oftast inte in. Undantaget kan vara om det är en hög efterfrågan på verket, 
om man på förhand kan ana att det kommer att lånas ut mer än ett fåtal gånger. 
Motsatsen gäller verk som får bra recensioner, men som bibliotekarierna vet inte 
kommer att lånas ut, då köper de oftast inte in en sådan bok. Astrid uttryckte det kort 
och gott så här: ”Kill your darlings”. 
 
Flera av mina informanter nämnde att BTJ har genomgått en försämring. Tidigare fanns 
det två till tre recensioner per verk. Numera är det bara en recensent för varje titel, vilket 
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mina informanter menade är en dålig utveckling, att man mer får gå efter en enda åsikt 
om de böcker man köper in.  
Å andra sidan förlitade sig mina informanter på att BTJ:s lektörer är kunniga och insatta 
individer, även om det inte alltid visar sig stämma. Således kan man tolka ett slags 
auktoritetspåverkan från BTJ-recensenternas håll, att bibliotekarierna ser dem som ett 
slags högre smakdomare, det vill säga att dessa innehar nödvändig erfarenhet och 
kunskap kring att recensera och bedöma kvalitet. 
 
I anslutning till frågan om BTJ:s listor används mycket vid inköpsarbetet och 
kvalitetsbedömningen, kom intervjuerna in på vem som ska ha auktoriteten att 
bestämma över inköpsarbetet; vem som ska bestämma vad som är kvalitativ litteratur 
för biblioteket. De flesta av informanterna konstaterade att det ska bibliotekarien ha, 
medan några sade att det är en kombination av användarnas och bibliotekariernas 
åsikter, men att de senare ändå i slutändan ska ha det yttersta ansvaret, den största 
auktoriteten. Dock ser de en problematik i att BTJ:s listor styr inköpsarbetet och 
kvalitetsbedömningen i en så hög grad, om det är bibliotekarierna som ska ha 
auktoriteten. Flera av informanterna menade att BTJ:s recensenter styr för mycket, 
särskilt eftersom det redan från början har gjorts ett urval i BTJ-listorna, vilken litteratur 
som ska vara med. Även om BTJ har en bredd som saknas på annat recensionshåll, så 
sorterar de ändå undan en hel del litteratur, menade mina informanter. Att helt lägga sig 
i händerna på en recensent, att förlita sig på dennes kunskaper, är därmed ett nödvändigt 
ont; det var en åsikt som återkom under samtalen. 
 
5.3.3 Sammanfattning 

 
Som vi ser, står bibliotekarierna i en beroendeställning, dels till användarna och deras 
önskemål, dels till recensenterna och deras bedömningar. Är bibliotekarierna därmed 
maktlösa? Man kan nämligen av ovanstående förledas att tro att bibliotekarierna inte har 
någon som helst bedömningsrätt, att de dels är extremt styrda av användarnas åsikter, 
dels okritiskt följer BTJ:s åsikter. Delvis ligger det en sanning i det. Som jag tidigare har 
påvisat, har det skett en förändring, i och med bibliotekens utveckling från förmedlande 
organisationer, där bibliotekarierna styr över innehållet, till passiva sådana, där 
användarna står i centrum och själva ansvarar för sitt bildande. Begagnar sig bara 
allmänheten av biblioteket, då har man ur ett verksamhetsperspektiv lyckats, eftersom 
biblioteket, enligt detta synsätt, ska vara till för användarna, oavsett hur de använder sig 
av det.  
  
Dock kan man ana tendenser att det hela snarare handlar om att öka antalet utlån, och 
således rättfärdiga sin existens inför de som tillhandahåller de ekonomiska medlen. 
Detta var något som mina informanter också kände av. Corinne påpekade att man ser 
mer och mer på utlånen, och att det är en pengafråga, att man måste se till att köpa in 
sådant som lånas. Berit sade att verksamheten har formats efter de förutsättningar som 
finns: kunskap och ekonomi. Den ekonomiska aspekten är alltså en viktig punkt, och 
lyckas man inte tillfredsställa en mer effektiviserad bild, där ett högt användande av 
biblioteket regerar, blir det svårt att motivera verksamhetens existensberättigande. 
Kanske är det därför som BTJ:s listor blir ett viktigt inslag. Som mina informanter 
anmärkte, ger BTJ-listorna en bred bild över den aktuella litteraturmarknaden, och 
skänker även de titlar som ryms inom dess pärmar ytterligare en dimension, genom att 
tillhandahålla bilder på böckernas omslag, något som tydligt kan påverka 



 
25 

 

beslutsprocessen. Således ges man ett verktyg som man känner att man kan lita på, som 
hjälper en att göra de mest korrekta bedömningarna, så att man inte sedan står där med 
hyllorna fyllda av så kallade hyllvärmare, det vill säga böcker som inte lånas ut. 
 
Med andra ord finns det en poäng i ett påstående om att bibliotekarierna har förlorat sin 
auktoritetsroll. Men med detta sagt, innebär det inte att man ska låta sig förledas in i ett 
resonemang att bibliotekarien helt har tappat sin funktion. Visserligen arbetar man inte 
särskilt mycket med litteraturförmedling nu för tiden, men det finns ändå drag av det 
förmedlande i flertalets utsagor. Berit berättade att de på bibliotek B blandar alla 
skönlitterära genrer på hyllorna, detta i förhoppning om att användarna ska kunna hitta 
något nytt, något utanför sin nisch, om de exempelvis enbart läser deckare. Man kan 
med andra ord säga att det är ett slags subtil förmedlingstaktik, som i bästa fall kan 
medföra en utveckling hos användarna, även om man bara kan se det som en 
förhoppning.  
 
Som jag skrev ovan, var Astrid inne på att förmedla, i alla fall för barn, och ser man till 
mina informanters svar, finns det en underliggande förmedlarroll hos dem; den är 
kanske inte lika tydlig som hos Astrid, men den är ändå urskiljbar. Carola, som också 
hade barnperspektivet, sade att hon vill få barnen att hitta de bra titlarna, men utifrån 
deras egna förutsättningar. Hon vill förmedla, men utan pekpinnar. Måhända är det 
oklart uttryckt, men å andra sidan också en logisk tankebana inom det 
användarorienterade biblioteket: man kan alltså förmedla, men först ska man ta tillvara 
på användarens intressen och erfarenheter, vad denne tycker om att läsa, vad denne har 
läst tidigare, etc. Med sådana frågor färdigställda, kan man därefter servera användaren 
en bok som man själv anser ha hög kvalitet, och som på samma gång kan passa 
användaren, och ge denne nya upplevelser och insikter. Detta gäller inte bara barn, utan 
även vuxna. 
 
Vi kan alltså konstatera att den förmedlande rollen lever kvar, åtminstone på ett diskret 
vis. Den tar sig inte uttryck på direkten, utan dyker upp efter att bibliotekarien lärt 
känna användaren, och om denne inte har ett tydligt uttalat behov. Om det däremot 
gäller specifika önskemål och upptäckter, ska man som bibliotekarie inte röja sina 
personliga åsikter. Låt mig exemplifiera: Om ett barn har letat upp en bok som det vill 
läsa, en bok som kanske inte riktigt passar målgruppen, vars innehåll inte lämpar sig för 
barn, kan man inte neka barnet att låna boken, menade mina informanter. Man kan 
förklara att verket kanske inte är så lämpligt att läsa för just den åldersgruppen, men mer 
än så kan man inte göra. Detsamma gäller för vuxna. Som jag har konstaterat tidigare i 
min uppsats, lägger man som bibliotekarie ingen värdering i vad användarna lånar. 
Kommer en användare och frågar efter en specifik bok, som man själv finner vara av låg 
kvalitet, ska man inte säga någonting om det. Huvudsaken är att användarna läser 
någonting, och att det kanske väcker en lust att upptäcka nya, mer kvalitativa böcker; 
böcker som man sedan kan presentera för dem. 
 
Som sagt, den förmedlande rollen dyker mer upp när det gäller ett icke-specifikt verk. 
Förvisso ska man utgå ifrån användarens individuella behov, erfarenheter och smak, 
men det blir ändå ett slags förmedling, om än i sekundärt syfte. 
 
Jag har nu påvisat att mina informanter har kvar en viss auktoritet i fråga om 
användarna. När det då kommer till recensenternas övertag, kan vi även där skönja att 
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bibliotekarierna inte helt och hållet styrs av deras omdömen? Jag skulle vilja 
argumentera för det. En viktig aspekt som framkom under alla mina intervjuer, är att 
bibliotekarierna, trots en medvetenhet om att BTJ-recensionerna ligger till grund för en 
stor del av deras beslut, ändå ser att de i sin yrkesroll har en viktig funktion i 
sammanhanget. Som jag redan har varit inne på, under punkt 5.3.1, ansåg en del av 
informanterna att de i relation till användarna har en större förmåga att snabbt kunna 
bedöma ett verks kvalitet utifrån recensionerna, att de kan urskilja det väsentliga i vad 
som skrivs om de böcker som recenseras. Häri ligger alltså bibliotekariens auktoritet i 
relation till recensenten. Astrid nämnde att man efterhand lär sig vilka recensenter som 
man kan lita på; att hon tack vare sin erfarenhet av att ha arbetat i många år, kan urskilja 
olika kvalitet på recensionerna. Carola sade att man får en erfarenhet av att läsa BTJ-
listorna, man lär sig att läsa mellan raderna. Ett citat från Corinne sammanfattar 
resonemanget bra: 
 

På nåt sätt lär man ju känna recensenterna, att man vet ungefär… Nu finns det ju en person 
[…] som vi kan ha roligt åt ibland. Hon brukar vara väldigt, liksom, superlativ, höll jag på att 
säga. Det är bara väldigt positivt, då vet man att aja, vi kan ta det med en nypa salt, för det är 
hon som recenserat boken. Så kan det ju vara. Så att man på nåt vis lär känna deras 
bedömningar.    

– Corinne 
 
Utöver att gå efter BJT, försöker bibliotekarierna dessutom att få en bredd i sitt urval av 
omdömeskällor. Detta gör de genom att kolla recensioner på annat håll: i dagstidningar, 
på bokbloggar, etc. Dock är detta något som är svårt att väva in i bibliotekarieyrket, då 
tiden inte alltid räcker till, men ambitionen verkar ändå finnas där, åtminstone bland 
mina informanter. ”Man ska ta från andra källor mer än vad man gör, för BTJ-listorna 
blir lite som bibeln”, konstaterade Carola.  
 
Så vad kan vi dra för slutsatser här? Eftersom bibliotekarierna inte har någon möjlighet 
att själva bedöma kvaliteten på böckerna de köper in, har de istället utvecklat en 
förmåga att känna igen recensenterna; hur dessa skriver, om de brukar vara 
positiva/negativa till allt, om deras rekommendationer har gett utdelning tidigare eller 
inte, etc. En mängd olika faktorer vägs in, för att skapa en helhetsbild av recensenterna; 
vilka man kan lita på, och vilka som man bör undvika.  
 
Lägger man dessutom till att bibliotekarierna, i den mån de har möjlighet, försöker att 
jämföra recensioner från olika källor, för att skapa en bredare bild av verket som är 
under kvalitativ granskning, är jag benägen att dra slutsatsen att bibliotekarierna ändå 
har en förhållandevis auktoritativ roll i kvalitetsbedömningen gentemot recensenterna, 
men på ett annorlunda sätt. De är inte de primära bedömarna av litteraturens kvalitet, det 
är recensenternas roll, men de är däremot bedömare av kvaliteten på recensenterna, och 
således också indirekt bedömare av litteraturen som recenseras. Om bibliotekarierna 
inte litar på en recensents omdöme, går man inte heller efter dennes rekommendation. 
Och genom att skapa sig en bredd, utifrån flera olika recensionskällor, kan man bilda sig 
en övergripande bild av verket, medelst empiriskt insamlad data (även om dessa data i 
sig består av värderingar).  
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5.4 Privat/professionell kvalitetssyn i Garvins kvalitetsmodell 

 
Först och främst vill jag klargöra att jag, i och med användandet av Garvins modell, inte 
på något sätt vill generalisera kring och visa på att mitt resultat är allmängiltigt, det är 
inte mitt syfte. Denna modell används enkom för att uppmärksamma de drag som jag 
har upptäckt i mitt empiriska material; för att förtydliga dessa och sätta in dem i ett 
slags teoretisk kontext. När jag talar om bibliotekarierna i plural, handlar det om mina 
informanter, inte om bibliotekarier överlag. Det är snarare ett ämne för min 
efterföljande diskussion. 
   
Utifrån den analys jag har genomfört under punkterna 5.2 och 5.3, kan jag dra följande 
slutsatser:  
   – Bibliotekariernas privata kvalitetssyn utgår ifrån ett objektivt sätt att tala om 
kvalitet, om man ser till de objektiva värdeord som jag kopplade till bibliotekariernas 
personliga förhållningssätt till litteratur och de kriterier som de radade upp för kvalitativ 
sådan.  
  – Den professionella bibliotekariesynen däremot, utgår mer ifrån ett subjektivt 
förhållningssätt till kvalitetsbegreppet; en användarorienterad syn, där 
biblioteksbrukarnas smak står i fokus. Dock påverkas även den professionella 
kvalitetssynen från objektivt håll, det vill säga vad recensenterna gör för bedömningar; 
recensenterna kan ses som ett slags högre stående smakdomare, med expertens 
kunnighet. Jag argumenterade dock också för att även mina informanter har en viss 
auktoritet, om än en underliggande sådan. 
 
Vi har alltså följande intressenter i frågan om kvalitetsbedömning: 
– Bibliotekarierna 

– Användarna 

– Recensenterna 

 
Om vi nu återgår till Garvins kvalitetsmodell, som jag presenterade i teoriavsnittet, så 
ämnar jag under denna punkt, 5.4, genomföra ett slags förtydligande av det som 
framkommit i de tidigare analysdelarna 5.2 och 5.3. Jag vill med hjälp av denna modell 
förklara och förtydliga den relation som utgör bibliotekariernas privata och 
professionella syn, samt den relation som står mellan bibliotekarierna, användarna och 
recensenterna, för att i slutändan kunna diskutera bibliotekariens roll i 
kvalitetsstyrningen och inköpsarbetet. 
 
I Garvins teori ingår två övergripande synsätt när det gäller kvalitet, det absoluta 
(objektiva) och det relativa (subjektiva). Under den absoluta kvalitetssynen, finner vi 
två konkretiseringar, dels den transcendenta, intuitiva synen, dels den 
produktorienterade, vetenskapliga synen. Under den relativa kvalitetssynen, har vi dels 
den användarorienterade synen, dels den standardorienterade (se teoriavsnittet, för en 
mer genomgående beskrivning av varje del). Vad jag nu kommer att ge mig på, må 
kanske framstå som en aning svårbegripligt, men jag ska göra det så enkelt jag bara kan. 
Dels ämnar jag sätta in mina informanters privata och professionella syn på kvalitet i 
denna modell. Dels skall jag sätta in både användarnas och recensenternas kvalitetssyn i 
samma exempel. Detta gör jag med utgångspunkt i Garvins fyra olika kvalitetssyner.  
 



 
28 

 

5.4.1 Absolut (objektiv) kvalitet 

 
Transcendent kvalitet 

 
Den transcendenta kvalitetssynen talar om kvalitetsbedömningen som något upphöjt, att 
det finns absoluta värdenormer för kvalitet, som endast de med intuition och erfarenhet 
kan bedöma. Under den här kategorin skulle jag vilja placera recensenternas 
kvalitetssyn. Förvisso kan man argumentera för att dessa på intet sätt kan bedöma 
kvalitet objektivt mer än gemene man, och jag erkänner villigt att ett begrepp som 
transcendent kvalitetssyn alltid är diskuterbart.  
 
Men vad jag vill få fram med denna placering, är just recensenternas ställning utifrån 
bibliotekariernas perspektiv. Även om bibliotekarierna uppenbarligen inte blint tror att 
recensenterna är några högt stående smakdomare, framkom det ändå i mina intervjuer 
att man sätter stor tilltro till att recensenterna är kunniga och har erfarenhet nog att göra 
korrekta bedömningar. Således skulle man kunna argumentera för att recensenterna står 
för en objektiv auktoritet när det kommer till kvalitetsbedömning. 
 
Produktorienterad kvalitet 

 
Johannesen påpekar att den produktorienterade kvalitetssynen egentligen är bättre 
anpassad för att bedöma god facklitteratur, eftersom sådan litteratur utgår ifrån ett 
vetenskapligt erkännande, och därmed går att granska utifrån definierade variabler som 
etablerad fakta, siffror, expertutlåtanden, etcetera (Johannesen, s. 336 ff.) . Men 
eftersom jag har inriktat mig på just skönlitteratur, vill jag argumentera för att även 
sådana skriftalster går att analysera utifrån en produktorienterad kvalitetssyn.  
Det är nu vi kommer till infogandet av bibliotekariernas privata kvalitetssyn i modellen. 
Utifrån Elams och Brüldes värdeord, visade jag på att mina informanters personliga 
litteratursmak baseras på en samhällskontextuell värdering av kvalitet. Således kan man 
förespråka att bibliotekariernas kvalitetssyn i ett större sammanhang är objektiv.  
   
Om vi nu har dessa värdeord, utifrån vilka man kan ringa in bibliotekariernas privata 
kvalitetssyn, kan man inte då säga att dessa är kvantifierbara? Jag vill mena att det 
mycket väl är så. De förekommer i vardagligt tal om kvalitet, och torde således kunna 
gå att applicera i en statistisk kontext. Därav skulle man kunna säga att bibliotekariernas 
litterära smak rent privat är produktorienterad. 
 
5.4.2 Relativ (subjektiv) kvalitet 

 
Användarorienterad kvalitet 

 
I den användarorienterade ringhörnan, är det ganska givet att placera just användarna 
och deras kvalitetssyn. Vad som är kvalitet, avgörs av användarna, och användarna 
allena. Är en användare i behov av ett särskilt verk, har det ett kvalitativt värde just för 
den användaren, och ska därför införskaffas. 
   
Det är även här som jag vill placera in bibliotekariernas professionella kvalitetssyn, den 
som mer baseras på användarnas behov och intressen, än bibliotekariernas egna, mer 
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privata syn. Som jag har förklarat, är mina informanter väldigt bundna till vad 
användarna önskar; det är för användarna de finns till. 
 
Standardorienterad kvalitet 

 
Den standardorienterade synen har jag inte kommit in så mycket på under arbetets gång, 
men den ligger i anslutning till användarnas kvalitetssyn, eftersom man, enligt den 
standardorienterade synen, bedömer alla verk utifrån deras egna förutsättningar. En 
deckares kvalitet, exempelvis, kan endast bedömas i jämförelse med andra deckare, etc. 
Således kan man inte säga att en litterär genre är sämre än någon annan, utan 
bedömningen ligger inom varje specifik grupp.  
 
Därmed kan man inte heller, enligt detta synsätt, säga att en användares läsning är sämre 
än någon annans. Mina informanter talade om vikten av att användarna ska få läsa vad 
de vill, så länge de läser. Detta kan man tolka som en del i ett standardorienterat 
resonemang kring kvalitet, även om det också har en tydlig koppling till det 
användarorienterade perspektivet. Följaktligen argumenterar jag för att bibliotekariernas 
professionella syn även platsar under denna kategori. 
 
5.4.3 Sammanfattning 

 
I teoriavsnittet, presenterade jag en enkel modell över Garvins teorier. Denna modell har 
jag nu utökat, i och med infogandet av bibliotekarierna, användarna och recensenterna i 
detta teoretiska redskap. Så här ser Garvins modell ut i den här undersökningens 
kontext: 

Tabell 2. Bibliotekariers privata och professionella kvalitetssyn, i relation till användare och 

recensenter, infogat i Garvins kvalitetsteori. 
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Som vi ser har vi alltså bibliotekarierna i mitten av de båda ytterligheterna, absolut 
kvalitet och relativ kvalitet. Från bibliotekarierna, går det två pilar ner till två tjockare 
sådana, inom vilka jag har kopplat deras privata, respektive professionella syn på 
kvalitet. Den privata synen styr över på den absoluta sidan, eftersom den har (som jag 
har förklarat ovan) kopplingar till en objektiv och produktorienterad värdegrund, medan 
den professionella pekar mot den relativa, mer användar- och standardorienterade 
synen, vilken den är anpassad efter. 
  
I den vänstra, absoluta kategorin, har jag placerat recensenterna. De står för en 
transcendent kvalitetssyn, därav pilen som pekar ner mot denna kategori. Från 
recensenterna går dessutom en pil riktad mot bibliotekarierna. Denna pil symboliserar 
recensenternas objektiva auktoritet över bibliotekarierna, deras transcendenta syn är en 
symbol för att deras expertinflytande på kvalitetsstyrningen.  
 
Dock går det även en pil i motsatt riktning, från bibliotekarierna mot recensenterna. 
Denna pil, som är streckad och därmed inte är lika tydlig, representerar bibliotekariernas 
auktoritet gentemot recensenterna, det vill säga att de kan avgöra vilka recensenter som 
är bra och vilka som är dåliga. En inte lika tydlig auktoritativ ställning, men likväl ett 
inflytande. 
 
På den högra, relativa sidan, har vi användarna, vilka har en koppling till det mer 
subjektiva, användarorienterade synsättet, samt även det standardorienterade, därav 
pilen riktad mot dessa kategorier. Liksom från recensenterna, går det en pil från 
användarna mot bibliotekarierna, vilket visar på användarnas subjektiva auktoritet över 
bibliotekarierna, deras användarorienterade syn utgör symbol för deras inflytande i 
kvalitetsbedömningen. 
   
Likväl som det finns en pil riktad från bibliotekarierna mot recensenterna, finns det även 
en pil riktad mot användarna, som representerar bibliotekariernas underliggande 
auktoritet gentemot användarna, det vill säga ett slags subtil förmedlingsroll, där 
bibliotekarien, utifrån användarnas intressen och behov, ges chansen att rekommendera 
sådant som mer ligger i linje med ens egen, privata syn på kvalitet. 
 
Slutligen har jag lagt in två streckade pilar, en som går från bibliotekariernas privata 
kvalitetssyn på den absoluta sidan, in i den relativa, och en som går från den 
professionella synen på den relativa sidan, in i den absoluta. Mina informanters privata 
syn, som jag påstår är objektiv, har ändå en viss koppling till det relativa och subjektiva, 
eftersom bibliotekarierna säkerligen uppfattar sin egen kvalitetssyn som något 
subjektivt, även om den i en större kontext är argumenterbart objektiv, därav pilen in till 
den subjektiva sidan. Den andra pilen, som går från den professionella synen, in i det 
absoluta och objektiva, visar dels på det faktum att bibliotekarierna på ett raffinerat och 
förtäckt vis kan infoga sina egna objektiva kvalitetsnormer i den subjektiva 
användarorienteringen. 
 
Det som jag huvudsakligen vill uttrycka med den analys, och genom förtydligandet som 
Garvins modell innebär, är att bibliotekarierna både har och inte har en auktoritet 
gällande kvalitetsstyrningen och inköpsarbetet. De är beroende av både användarna och 
recensenterna. Användarna, eftersom det är dessa de finns till för. Recensenterna, 
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eftersom de utan dessa inte kan få något grepp om all den nya litteratur som ges ut. 
Således finns det en tydlig bundenhet här till två faktorer som står som ytterligheter mot 
varandra. Användarna är en subjektiv auktoritet, det vill säga på så sätt att deras 
önskemål styr en stor del av verksamheten. Recensenterna är mer av en objektiv 
auktoritet, det vill säga att man lägger stor vikt vid deras ord, de är experter. 
 
Men som jag har påvisat, är bibliotekarierna inte helt maktlösa. De har sina metoder, 
och kan på så vis ändå stå upp mot både recensenternas och användarnas stora 
inflytande. Med det sagt, innebär det inte att det inte finns ett problem i både 
dominansen från användarna och recensenterna. Å andra sidan är detta problem 
diskuterbart, eftersom det finns förespråkare för både en passiv, så väl som en aktiv 
bibliotekarieroll i kvalitetssammanhang. Mina informanter står troligtvis någonstans i 
mitten mellan dessa båda ytterligheter. 
 
Jag hyser en förhoppning om att denna modell ska förtydliga mitt resonemang kring det 
resultat jag kommit fram till, utifrån den övergripande analys jag gjort av mitt 
intervjumaterial.  
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6. Slutsatser 
 
I uppsatsens inledning, presenterar jag följande syfte: 
Uppsatsens syfte är att undersöka och diskutera bibliotekariers inflytande på 

kvalitetsbedömningen vid inköpsarbetet av skönlitteratur, och i relation till användare 

och recensenter.   

 

Därefter presenterar jag två frågeställningar, som är till för att diskutera syftet med 
uppsatsen: 

 Hur resonerar bibliotekarierna kring begreppet kvalitet, kopplat till 
skönlitteratur, på en privat nivå? 

 Vilken inställning har bibliotekarierna till begreppet kvalitet, i en professionell 
kontext, och hur står denna inställning i relation till den privata synen? 

 

Därför ska jag nu, under detta kapitel titulerat Slutsatser, helt sonika ge mig i kast med 
att besvara dessa frågor. Notera att dessa slutsatser gäller mina informanter, och inte 
bibliotekarier överlag.  
 

6.1 Hur resonerar bibliotekarierna kring begreppet kvalitet, kopplat 

till skönlitteratur, på en privat nivå? 

 
Som jag har påpekat, finns det goda skäl att argumentera för att bibliotekarierna i min 
undersökning på ett privat plan resonerar kring kvalitet utifrån objektiva värdetermer. 
Detta var något som framkom vid min analys av intervjuernas utsagor, med 
utgångspunkt i Elams och Brüldes värdeord. Vilka just dessa värdeord är, och vad de 
innebär, är inte av så stor betydelse för uppsatsen. Viktigare är att jag tack vare dem, kan 
göra en tolkning som säger att mina informanters förhållningssätt till kvalitativ litteratur 
på en personlig nivå, är ytterst objektivt. På så vis blir mitt användande av Elams och 
Brüldes teorier ett språngbräde in i nästa fas av analysen, istället för att de utgör en 
större del av arbetet. 
 

6.2 Vilken inställning har bibliotekarierna till begreppet kvalitet, i en 

professionell kontext, och hur står denna inställning i relation till den 

privata synen? 

 
Den professionella synen är mer inriktad på användarna och deras intressen och 
önskemål, än vad den tar hänsyn till bibliotekariernas privata syn. Man finns till för 
användarna, och agerar därför tolerant inför deras val av litteratur.  
 
Med det sagt, innebär det inte att det inte finns motsättningar. Flera av mina informanter 
uttryckte att de gärna hade sett sig själva i en mer aktiv förmedlarroll, och att den alltför 
övergripande användarinriktningen kan ha sina nackdelar. Men å andra sidan påpekade 
bibliotekarierna också att många av användarna är mer belästa än de själva; att många 
av användarna inte läser sämre litteratur än vad bibliotekarierna intresserar sig för. 
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Samtidigt är mina informanter ivriga försvarare av föreställningen att allt läsande är av 
godo. Användarna får alltså gärna läsa vad de vill, men bibliotekarierna har ändå 
förhoppningen om att de så småningom ska snubbla över något mer kvalitativt. Det 
viktiga är att man inte kommer med pekpinnar. Varför det kan vara så, har jag delvis 
redan berört i min analys, men jag återkommer mer till det i min avslutande diskussion. 
 
En annan aspekt som påverkar bibliotekariernas professionella inställning, är 
recensenterna, och särskilt BTJ:s lektörer. Deras omdömen är en central punkt i 
bibliotekariernas professionella kvalitetssyn, eftersom de väldigt ofta måste vända sig 
till dessa alster, för att dels kunna hålla sig ajour med vad som ges ut på bokmarknaden, 
dels för att kunna få en uppfattning om vad verken handlar om, och huruvida de är bra 
eller dåliga.  
 
Som slutsats till detta, vill jag säga att bibliotekariens professionella syn skiljer sig en 
hel del från den privata, även om dessa åskådningar ibland korsar varandra, något som 
jag har tagit upp i min analys, och som jag kommer att beröra ytterligare i min 
diskussion. Man kan vidare påstå att bibliotekariens privata syn på kvalitet trängs undan 
av en mer användarbetonad inställning i det professionella yrkeslivet (även om det inte 
är hela sanningen, men ändock har sina poänger). Bibliotekariens roll har blivit mer 
passiv. 
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7. Diskussion 
 
Under denna rubrik, ämnar jag diskutera själva syftet med uppsatsen, utifrån de svar jag 
gett på mina frågeställningar i det föregående kapitlet. I denna diskussion, kring 
bibliotekariens inflytande och roll i kvalitetsbedömningen vid inköpsarbetet, och i 
relation till användare och recensenter, kommer jag att försöka väva in den litteratur och 
tidigare forskning som jag har presenterat i kapitel två; detta för att se om det utifrån 
mitt analyserade intervjumaterial, går att utläsa något om bibliotekariens roll i 
kvalitetssammanhang på en mer generell nivå.  
   
Även om jag redan i min analys har påvisat hurdan bibliotekariernas auktoritet i fråga 
om kvalitet och inköp ser ut, har detta enkom gällt mina informanters utsagor, vilka jag 
försökt förtydliga med det teoretiska materialet. Under denna rubrik kommer jag alltså 
att sätta in mitt resultat i ett större sammanhang, utifrån tidigare forskning och debatt.    
 

7.1 Hur ser bibliotekariers inflytande på kvalitetsbedömningen vid 

inköpsarbetet av skönlitteratur ut?  

 
7.1.1 Bibliotekariernas inflytande i anslutning till användarna  

 
Som jag visar på i min analys, finns det skäl att tro att bibliotekariernas principiella 
makt har minskat, och ersatts av ett mer passivt förhållningssätt till verksamheten. 
Användarnas behov och intressen är numera prioritering nummer ett. De av mina 
informanter som har innehaft yrkesrollen en längre tid, menade att det är stor skillnad på 
hur det var för ungefär trettio år sedan, och hur det är idag. De har fått lägga sin tidigare 
värdegrund åt sidan, för den nya, mer användaranpassade inställningen. 
   
Här kan vi återknyta till den marknadsekonomiska ideologi som Bosse Jonsson talar om 
(2007, s. 132) och den decentraliserade förändring som Joacim Hansson menar har skett 
sedan 80-talets mitt (2005, s. 28 f.). Förr rådde en förmedlande inställning till 
bibliotekets användare, och deras litterära smak var oftast inte i linje med vad 
bibliotekarierna ansåg vara bildande sådan, och således skulle man se till att bilda dem 
genom att tillhandahålla och förmedla litteratur av god kvalitet.  
   
En ökad liberalisering och ett flyttat fokus till den lokala befolkningens behov och 
intressen, är sålunda en viktig faktor till den utveckling som har skett. Det är 
användarna som själva står för sin bildning, och kärnpunkten i ett sådant resonemang är 
inte hur de begagnar sig av bibliotekets tjänster, utan att de faktiskt gör det 
överhuvudtaget, och i en så hög grad som möjligt (Jonsson 2007, s. 132). Som 
bibliotekarie, ska man därför förhålla sig passiv till användaren, och enbart hoppas på 
att denne får ut något positivt och utvecklande av sitt biblioteksanvändande. De av mina 
informanter som arbetat länge i branschen, har varit influerade av ett annat ideal än 
detta, och därför blivit tvungna att anpassa sig, ju mer det marknadsekonomiska tänket 
har etablerats i Sverige. 
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Dock vill jag här lägga mig i linje med Hanssons teori om att biblioteksverksamheten 
troligtvis har antagit denna inställning för att kunna motivera sin verksamhet inför de 
styrande kommunalpolitikerna (2005, s. 130). Med andra ord: genom att mestadels titta 
på utlånings- och besökssiffror, att man kan visa på hur mycket biblioteket används, är a 
och o i detta sammanhang, eftersom det är en kvantifierbar och därmed effektiv metod, 
för att man från politiskt håll ska kunna fördela de ekonomiska resurserna. Detta var 
något som flertalet av mina informanter berättade, att ett verks utlåningspotential styr 
något enormt.  
   
Om vi ser till nyligen utförda undersökningar, så minskar både antalet utlån och besök 
på de svenska folkbiblioteken för var år som går (se min hänvisning till Kungliga 
bibliotekets undersökning i kapitel två, sidan fyra), vilket får mig att fundera på om 
denna användarinriktning verkligen har gett positiva resultat? Är användarna inte 
medvetna om hur stort inflytande de faktiskt har? Några av mina informanter berörde 
denna problematik. Astrid menade att många av användarna inte vet om att de kan 
komma med önskemål; att de möjligtvis har en bild av biblioteket som en elitistisk 
plats, där bibliotekarierna styr med järnhand. Kan detta spela någon roll i 
sammanhanget? Det är åtminstone värt att fundera vidare på. 
 
Om vi då återgår till bibliotekariernas roll i relation till användarna, så kunde jag utifrån 
mitt eget intervjumaterial konstatera att bibliotekariernas professionella syn tränger 
undan den privata i en väldigt stor utsträckning. Man förhåller sig mer passivt och 
tolerant inför låntagarnas önskemål och försöker undvika en direkt inblandning i deras 
val. Om man utgår ifrån mitt resultat, är således Gunnar Svensson inne på rätt spår, med 
sin positiva inställning till användarnas kvalitetssyn i antologin Att välja är politik från 
1978 (även om han med detta mer förespråkar ett förmedlande perspektiv, något som 
idag är sällsynt på grund av den mer passiva och marknadsorienterade inställningen till 
bibliotekarieyrket) (Svensson 1978, s. 17). De som däremot till fullo försvarar 
bibliotekens auktoritativa ställning, Urban Andersson och Elisabet Edlund-Wester, har 
måhända fått se sig besegrade. 
 
Det är inte bara min egen undersökning som visar på ett ökat användarinflytande, och 
att bibliotekariernas förmedlarroll har minskat i betydelse. Bibliotekarierna i Maria 
Jonassons studie Det blir liksom öststat va!, försöker helt och hållet undvika ett 
förmedlande perspektiv, och har istället, liksom mina informanter, en förhoppning om 
att även de användare som läser så kallad ”skräplitteratur”, ska hitta vidare till en mer 

kvalitativ läsning (2007, s. 34). I Kathrine Peippos undersökning fastslås samma sak: 
hennes informanter låter inte sin personliga kvalitetssyn styra arbetet gentemot 
användarna, utan de förhåller sig neutralt och passivt till användarnas smak, oavsett om 
det gäller verk av hög eller låg kvalitet (2007, s. 58). 
   
Jag vill härmed befästa att det har skett en förskjutning i bibliotekarierollen. Med 
utgångspunkt i historiskt sett politiska och samhälleliga förändringar, har den 
förmedlande rollen, och likaså bibliotekariens privata kvalitetssyn, stigit åt sidan för en 
mer användaranpassad sådan. Att argumentera för att bibliotekariens inflytande, utifrån 
ett användarperspektiv, har minskat är således gångbart. 
 
Bibliotekariernas, i min undersökning, privata kvalitetssyn är placerad i en objektiv 
värderingskategori, om vi utgår från Garvins kvalitetsbegrepp. Den professionella 
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kvalitetssynen, å andra sidan, är bunden till användarnas subjektiva auktoritet, och ett 
slags standardorienterad inställning till den litteratur som användarna läser. Eftersom 
den professionella synen dominerar i kvalitetsbedömningen, är därför användarna en 
större maktfaktor än bibliotekarierna, åtminstone på ett synligt plan. Jag har samtidigt i 
min analys, och med förtydligande hjälp av Garvins teori, påvisat att den förmedlande 
sidan av bibliotekarieyrket fortfarande existerar, om än i det fördolda. Man försöker få 
användarna till de kvalitativa verken, men på en sekundär nivå; den primära 
kvalitetsstyrningen står användarna för, det är deras smak och intressen som är i fokus. 
Dock har jag inte funnit något explicit uttryckt om detta i de undersökningar jag har 
läst, även om jag är övertygad om att det har resonerats i dessa banor tidigare. Om inte, 
är det kanske värt att forska vidare i detta, hur en förmedlande bibliotekarieroll tar sig 
uttryck i dagens samhälle. 
 
7.1.2 Bibliotekariernas inflytande i anslutning till recensenterna 

 
Liksom vad gäller relationen till användarna, har jag visat att mina informanter utan 
tvivel är bundna till recensenternas omdömen. I litteraturgenomgången pekar jag på ett 
antal av varandra oberoende studier som visar på det faktum att BTJ:s listor används i 
en väldigt stor utsträckning inom folkbiblioteksverksamheten. Gerd Erikssons uppsats 
informerar att bibliotekarierna känner en trygghet i att begagna sig av recensenternas 
omdömen, särskilt eftersom det, vid tidpunkten för hennes undersökning, alltid var två 
eller tre recensenter på varje titel, så att man kunde få olika perspektiv på bokens 
kvalitetsmässiga status (2005, s.49) .  
 
Dock påpekade några av mina informanter att BTJ:s listor genomgått en försämring, 
eftersom det idag vanligtvis enbart är en recensent per bok. Således kan man säga att 
den trygghet som Erikssons informanter kände då, för bara sju år sedan, inte existerar 
idag. Men som jag framhöll i analysdelen, känner mina informanter ändå ett slags tillit 
till recensenterna, att dessa innehar den kunskap som krävs för att kunna bedöma ett 
verks litterära kvalitet. Därför satte jag in recensenterna i den absoluta kategorin av 
Garvins modell, och kopplade samman dem med den transcendenta kvalitetssynen, att 
de har den erfordrade erfarenheten för att kunna bedöma kvalitet objektivt. Således blir 
recensenterna en objektiv kvalitetsauktoritet gentemot bibliotekarien, liksom 
användarna är ett subjektivt dito. 
   
För att ytterligare förstärka bilden av bibliotekariernas beroendeställning till BTJ:s 
recensenter, är det värt återknyta till Kathrine Peippo, vars informanter också uttryckte 
en stark bundenhet till recensenternas urskillningsförmågor (2007, s. 58). Att ett flertal 
undersökningar visar på denna maktnivå, gör att jag med viss säkerhet kan fastställa att 
detta är en generell företeelse runt om i Sverige. 
 
Samtidigt som de är i beroendeställning, verkade de flesta av mina informanter vara av 
uppfattningen att de innehar ett slags yttersta auktoritet kring inköpsarbetet, och 
bedömningen av kvalitet. För att göra en koppling till tidigare forskning, är det värt att 
poängtera det som Erika Lhådö säger gällande bibliotekariernas påstådda auktoritetsroll 
(2003, s. 37). Om bibliotekarierna har den auktoritet och den kännedom som de påstår, 
varför lägger de sig i händerna på recensenterna? Som mina informanter påpekade, går 
det inte att komma ifrån BTJ. Det finns helt enkelt inte resurser till att varje 
bibliotekarie ska läsa igenom nyinkomna titlar och kvalitetsbedöma dem på egen hand, 
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eftersom bibliotekarieyrket innefattar så mycket annat än inköpsarbetet. Men frågan är 
då varför man hävdar att man har auktoritetsrätt, när någon annan gör bedömningarna? 
Lhådö gör ett påpekande att bibliotekariens roll snarare handlar om att tyda 
recensionsinnehållet, än att göra egna kvalitetsuppskattningar (2003, s. 37). Det är där 
jag tror att vi får gräva, för att komma åt pudelns kärna. Om vi tittar till mina 
informanters utsagor, bekräftar de det som Lhådö är ute efter. Bibliotekariernas kunskap 
ligger inte i att avgöra den litterära kvaliteten på ett verk, utan snarare i att bedöma och, 
utifrån andra recensioner, utvärdera kvaliteten på recensentens omdömen. Jag tror 
sålunda att det handlar om att utifrån egna premisser och förutsättningar, skapa sig ett 
slags övertag gentemot de som har bedömningsmakten, i detta fall recensenterna, och 
följaktligen använda sig av detta övertag som ett sätt att legitimera sin egen 
yrkeskunskap och erfarenhet på ett annat plan. 
 
7.1.3 Sammanfattning 

 
I det resonemang som har förts ovan, har jag förstärkt mitt analysresultat med vad som 
tidigare har sagts inom ämnesområdet, och utifrån denna diskussion kan jag, om så inte 
konstatera, så åtminstone tolka det som så att bibliotekarierna både har en passiv, såväl 
som aktiv roll i kvalitetsstyrningen vid inköpsarbetet. Den passiva rollen har dock ett 
företräde, både gentemot användarnas och jämväl recensenternas kvalitetssyn. 
Användarnas intressen och behov går före det mesta, och recensenternas omdömen är i 
många fall rent avgörande. Bibliotekarien blir i en sådan kontext nedgraderad till ett 
slags likgiltig tillhandahållare av material.  
   
Går vi däremot ner på en djupare nivå, ser vi att det finns nyanser i den moderna 
bibliotekarierollen. Bibliotekarien har både auktoritet gentemot användaren, likväl som 
mot recensenten, dock på ett annat, mer sekundärt plan, som ibland tar sig uttryck i 
arbetet. 
 

7.2 Förslag till vidare forskning 

 
Att utforska kvalitetssyner och auktoritetsfrågor inom biblioteksverksamheten, är ett 
mångfacetterat studium, som inte får rum inom ramarna av en kandidatuppsats. Jag är 
väl medveten om att jag i denna uppsats endast har berört en liten del av ett större 
sammanhang, där säkerligen en stor mängd beståndsdelar, som kunde ha varit relevanta 
för min undersökning, har fallit bort. 
 
Som jag nämnde i diskussionen ovan, kan det exempelvis vara av intresse att ytterligare 
undersöka det som jag har avhandlat, nämligen huruvida bibliotekariens förmedlande 
roll fortfarande finns kvar på något plan, och hur den tar sig uttryck i yrkeslivet. Min 
undersökning är således bara ett litet steg i den riktningen, och det skulle behövas 
ytterligare studier, för att kunna förstärka detta resonemang. 
 
En annan aspekt som jag kom att tänka på, i och med arbetet med Garvins 
kvalitetsmodell, gäller användarnas smak, huruvida den är subjektiv eller ej. 
Bibliotekariernas litterära smak, som utgår ifrån ett slags objektivt samtal kring vad som 
är kvalitet, är nödvändigtvis inte bara reserverad för denna grupp, utan kan säkerligen 
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appliceras på en stor del av bibliotekets användare, eftersom värdeorden ändå är en del 
av en samhällelig kontext. Således kan man reflektera över om inte användarnas 
subjektiva smak ändå passar in i den objektiva delen av modellen? Å andra sidan är 
bibliotekets användare en väldigt heterogen grupp, och var och ens privata definition av 
vad kvalitet är, blir därför subjektiv. Bibliotekarierna däremot, är en tämligen enhetlig 
grupp, även om de består av olika individer. Detta kanske medför att de resonerar kring 
kvalitet på ett likartat vis, och mer utgår ifrån objektiva normer om vad som är god 
kvalitet, än vad den större och brokigare massan av användare gör? De svar som mina 
informanter uppgav, när jag frågade dem om deras privata syn på kvalitet, bekräftar mitt 
resonemang. Men det jag vill trycka särskilt på med denna argumentation, är att det vore 
intressant med en, eller flera studier, som behandlar användarnas syn på kvalitativ 
litteratur, eller för den delen annan media som biblioteken tillhandahåller. De uppsatser 
som jag har tagit del av, har, liksom min studie, till större delen fokuserat på 
bibliotekariernas litterära smak. Därför vore det av intresse för forskningen, att istället 
inta ett biblioteksbrukarperspektiv, och medelst kvalitativa intervjuer gå till djupet med 
användarnas syn på vad som är bra eller dålig kvalitet. 
 
En ytterligare tanke, är huruvida det finns någon koppling mellan användarnas och 
recensenternas kvalitetssyn – ett område som inte kunde undersökas inom ramarna för 
denna uppsats, men som ändock hade varit intressant att utforska. Finns det något 
samband mellan användarnas litterära smak och hur recensenterna bedömer kvalitet?  
 
Avslutningsvis vill jag ta upp ett fjärde perspektiv, som jag hade kunnat belysa något 
närmare, och som jag delvis kom in på i min analys, nämligen den ekonomiskt och 
politiskt influerade kvalitetssynen. I flera av mina intervjuer, har den ekonomiska frågan 
nämnts, och utlåningssiffror verkar vara en viktig faktor i biblioteksverksamheten. En 
intressant fråga blir därför hur politiker, det vill säga de som håller i de ekonomiska 
medlen, ställer sig inför begreppet kvalitet i en litterär kontext; hur ser deras privata syn 
på kvalitet ut, och hur sammanfaller den med eventuella mål och krav som de ställer på 
biblioteksverksamheten? 
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Bilaga - Intervjuguide 
 
1. Begreppet kvalitet 

 
Vad betyder begreppet kvalitet för dig, i litteratursammanhang? Kan du lista några, 
enligt dig, kvalitetskriterier för god, respektive dålig litteratur, och motivera dessa val?  

 
Vad baserar du din kvalitetssyn på? Personliga preferenser? Följer ni på biblioteket 
någon särskild policy utifrån en kvalitetsaspekt, när ni planerar inköp av ny litteratur, 
och hur ser den ut i sådana fall?  
 
Vad läste du för litteratur som liten? Vad anser du om den litteraturen idag? Håller den 
de kvalitetskrav du idag ställer på litteratur? 
 
Tror du att det går att bedöma kvalitet rent objektivt? Varför/varför inte? 
 
 
2. Inköpsarbetet 

 
Kan du berätta lite om hur ni går till väga när ni köper in litteratur? Har ni diskussioner 
kring kvalitet? 
 

2.1 Bibliotekariens roll 

 
Anser du, att du i din roll som bibliotekarie, har en större kännedom om vad som är 
kvalitativ litteratur än gemene man? Utveckla ditt svar! 
 

2.2 Användarnas roll 

 
Hur stor del av kvalitetsstyrningen görs av användarna? Åsikter? 
 
Stämmer användarnas litterära smak in på din syn av vad som är god kvalitet, rent 
generellt sett? Om inte, vad tycker du om det? 
 
Om en användare vill att biblioteket köper in en bok som du anser ha lågt kvalitativt 
värde, hur känner du inför det, och hur agerar du? 
 
Hur mycket tilltro lägger ni till användarnas bedömningar? 
 

2.3 Utomstående recensenters roll 

 
Hur mycket används BTJ:s listor och dylikt material vid inköpsarbetet? Hur mycket 
tilltro lägger ni till utomstående tyckares bedömningar? 
 

2.5 Olikheter mellan olika sorters litteratur 
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Finns det skillnader i att värdera kvalitet på skönlitteratur, kontra facklitteratur? På 
vilket sätt? 
 
Finns det skillnader i att bedöma vuxen- och barnlitteratur? På vilket sätt, beskriv! 
 

2.4 Kvalitet historiskt sett, kontra idag 

 
Finns det några skillnader i tillvägagångssätt när man bedömer kvalitet, om vi jämför 
förr i tiden med dagens biblioteksarbete? Mer användarbetonat idag? Varför? 
 
 
3. Eventuella konflikter? 

 
Vem ska ha auktoriteten att bestämma vad som är kvalitativ litteratur för biblioteket? 
Varför? 
 
Om bibliotekarien ska ha auktoritet, och BTJ:s listor till större delen styr inköpsarbetet: 
Kan du se en konflikt i att BTJ:s listor används i en så stor grad, att deras lektörers 
omdömen ligger till grund för vilka böcker ni köper in, mer än att ni själva avgör det 
hela? 
 
Finns det något positivt även hos marknadslitteraturen? Om så är fallet, varför? Om så 
inte är fallet, varför inte? 
 
 
4. Kvalitet – diffust! 

 
Kvalitet kan innebära mycket, det är svårt att säga att just det och det är dåligt, att det 

och det är bra, utan att lägga en subjektiv värdering i det hela. Man kan tala om att 

litteratur kan ha olika kvalitativa egenskaper, som antingen är oberoende av varandra, 

eller går in i varandra. Ett verk kan ha ett kvalitativt hantverk, det kan innehålla god 

underhållning, verket kan ha en nyttoaspekt som står över ett dåligt språk, etc.  

 
Hur mycket spelar själva hantverket roll i bedömningen, dvs. hur bra författaren är rent 
språkligt? 
  
Hur mycket betyder det att författaren är en god berättare, som kan underhålla läsaren? 
 
Kan litteratur, som bedöms som dålig, ändå inneha en nyttoaspekt, dvs. ett subjektivt 
värde för läsaren, som står över en avsaknad av andra kvalitetsindikatorer? 
 


