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Abstract:  The aim of this master’s thesis is to examine to what extent series books for children and 

youth are included in the acquisitions of public libraries. It also examines which needs se-
ries books fulfil among a group of 13-15 year old children. 

 
 The main question of this thesis was:  

To what extent do libraries provide series books for children and youth? An inquiry in-
vestigation showed that a majority of the libraries in Sweden provide these books. The 
main reason to provide the books was that the demand is large. Many librarians think the 
books can function as an entry into the world of reading and that they also can be good 
for read ing and language training.   

 
The most frequent arguments for not providing series books were that the quality is poor 
and economical reasons. Another reason was that it could be troublesome and also expen-
sive to keep series books with many sequels complete. 

 
The thesis also includes interviews with 13-15 year old children. The main reason for 
reading series books mentioned by them was that they found the books thrilling and 
sometimes funny. They also thought an advantage with series books is that if you find 
one book good you can continue with other sequels in the same serie.   

  
 
Nyckelord:  långserier, populärlitteratur, kompensationshypotesen, bibliotek, barnböcker, skräplittera-

tur  
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1. Inledning 
Långserieböcker är böcker med samma huvudperson, en eller flera, och liknande hand-
lingsmönster i bok efter bok. Det är exempelvis vanligt med ett nytt mysterium eller 
detektivuppdrag för varje bok, såsom i Internetdetektiverna, Kitty- och Femböckerna.  
Böckerna skrivs av en ensam författare, t.ex. Enid Blytons Femböcker eller ett syndikat 
(författarföretag) som använder en pseudonym, t.ex. Carolyn Keene för Kittyböckerna. 
Det förekommer även så kallade medförfattare, till exempel Francine Pascal som skrivit 
böckerna om Tvillingarna och Småtvillingarna använder sig av sådana. 
 
Jag har själv varit läsare av vissa långserier, t.ex. Enid Blytons Femböcker då jag gick 
på mellanstadiet. Jag känner även barn som läst Kittyböcker i mellanstadieåldern och 
som alltid undrat varför inte biblioteket har några sådana. Jag frågade en gång under 
min period som Femboksläsare efter sådana på biblioteket, men fick svaret att de inte 
hade några sådana.  
 
Jag tror att olika bibliotekarier har olika syn på långserier, men de flesta är nog överens 
om att böckerna hör till den ”dåliga litteraturen”, även om jag tror att vissa bibliotekari-
er ser att långserierna kan fungera som en inkörsport till ”bättre” litteratur. Jag tror ock-
så att det finns en oro för att en del barn inte skulle läsa någon skönlitteratur alls, om de 
inte fick läsa långserierna. 
 
Utgångspunkten för denna uppsats har alltså varit att undersöka de bakomliggande or-
sakerna till att en del bibliotek valt att inte köpa in Femböcker eller andra långserier. 
Detta arbete har lett mig till att ta del av den debatt kring långserier och annan populär-
kultur som var som intens ivast under 1970- och 80-talen. 
 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka bibliotekens inställning till långserieböcker för 
barn och ungdomar, i vilken utsträckning de tillhandahålls på biblioteken samt att un-
dersöka om det förelåg någon skillnad mellan små respektive stora bibliotek och mellan 
bibliotek i kommuner med hög respektive låg invandrartäthet. Jag ska också undersöka 
vilka behov långserierna fyller hos sina läsare.  
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För att få en bild av bibliotekens inställning till långserieböcker skickade jag en enkät 
till huvudbiblioteken. Jag gjorde litteraturstudier och intervjuer med bibliotekarier och 
högstadieelever som läser eller tidigare läst långserier för att få deras åsikter. Frågeställ-
ningarna för uppsatsen är alltså: 
 
• I vilken utsträckning tillhandahålls långserieböcker av biblioteken? Finns det skill-

nader mellan små respektive stora bibliotek? Finns skillnader mellan bibliotek i 
kommuner med hög respektive låg invandrartäthet? 

  
• Vilka argument förs fram för att tillhandahålla eller inte tillhandahålla långserie-

böckerna?  
 
• Vilka behov fyller långserieböcker hos en grupp 13-15-åringar? 
  
 

1.2 Metod, avgränsningar och definitioner 
 
För att få svar på uppsatsens frågeställningar har jag använt mig av tre olika metoder; 
litteraturstudier, intervjuer och en e-postenkät.  

1.2.1 Litteraturstudier 
För att sätta mig in i den debatt och forskning som varit kring ämnet har jag gjort littera-
turstudier vilka redovisas i kapitel 2.Teoretiska utgångspunkter. För att besvara frågan 
vilka behov långserieböcker fyller hos läsarna använder jag tidigare forskning, t.ex. 
Gunnar Hanssons kompensationshypotes. Denna hypotes har prövats av Hans Gunnar-
son som undersökt om läsningen kan kompensera för olika brister i vardagen, såsom 
kärlek, ömhet, trygghet, självhävdelse, stress, tristess, beteendekrav och vilsenhet (Gun-
narson 1983, s.6).  

1.2.2 Intervjuundersökning 
Jag ville intervjua en bibliotekarie på ett bibliotek som valt att köpa in långserieböcker 
och en bibliotekarie på ett bibliotek som inte köper in långserier. Eftersom jag ville att 
vi skulle kunna träffas vid intervjuerna valde jag den kommun jag själv var bosatt i. För 
att hitta bibliotek med många respektive med få eller inga långserieböcker gjorde jag en 
undersökning av bibliotekskatalogen i kommunen. Jag valde ut några långserier som jag 
sökte på i katalogen, noterade antalet titlar på de olika biblioteken och räknade samman. 
De undersökta titlarna var Kitty, Internetdetektiverna, Tvillingarna, Femböckerna, Bigg-
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les och Hjortfot. Alla bibliotek, ofta skolbiblioteken fanns inte med i katalogen. Därför 
skickade jag ut ett e-postbrev till de bibliotek jag inte funnit i katalogen. Vid de två av 
samtliga bibliotek och skolbibliotek som hade flest långserietitlar och ett bibliotek som 
bara hade en långseriebok fick personalen en förfrågan om de ville bli intervjuade vilket 
de ville vid alla tre biblioteken. Syftet med intervjuerna var att få fram argument för 
eller emot att tillhandahålla långserieböcker. 
 
För att förbereda mig för intervjuerna har jag använt Martyn Denscombes Forsknings-
handboken (2000). Jag valde kvalitativ metod eftersom jag vill ta reda på hur bibliote-
karier tänker när de väljer att köpa in eller inte köpa in långserieböcker. Jag fann att 
intervjuformen är en bra metod då man vill samla detaljerad information från ett mindre 
antal människor (Denscombe 2000, s. 132).   
 
Jag har valt semistrukturerad intervju, vilket innebär att intervjuaren har en färdig lista 
med ämnen och frågor som ska besvaras. Intervjuaren är flexibel när det gäller ämnenas 
ordningsföljd och låter den intervjuade utveckla sina idéer och svar (Denscombe 2000, 
s. 135). Jag har valt den intervjuformen eftersom jag inte vet hur informanternas förkun-
skaper ser ut. Om frågorna ställs upp som stolpar kan de formuleras efterhand. 
 
Jag planerade från början att intervjua elever på mellanstadiet. Men enligt bibliotekarien 
på det större skolbiblioteket som tillhandahåller långserier är majoriteten av dem som 
lånar långserier sjätte- och sjundeklasselever. Jag intervjuade därför i stället elever i 
årskurs 7 och 8. Jag bad dem berätta om sin långserieläsning, antingen den ägde rum vid 
intervjutiden eller tidigare. Eftersom de flesta lagt sin långserieperiod bakom sig, det 
vill säga tidigare läst långserier men nu slutat, bygger de flesta intervjuerna på minnes-
bilder. Enligt de intervjuade eleverna är årskurs 6 och till viss del årskurs 7 den period 
då man läser långserier. 
 
Jag besökte alltså två skolklasser, en sjundeklass och en åttondeklass på den skola vars 
bibliotek hade många långserieböcker. Jag frågade vilka elever som läser eller tidigare 
läst långserieböcker och om de ville bli intervjuade. Det blev 17 intervjuer, en blev ty-
värr av så dålig ljudkvalitet att den inte kunnat avlyssnas, vilket tyvärr även varit fallet 
under delar av de andra intervjuerna, sådana svar har jag noterat ”ohörbart”. Jag har valt 
intervjun som metod eftersom jag tror att enkäter skulle ge kortare svar. Med intervju-
metoden har jag även möjlighet att ställa följdfrågor och att kommunicera på ett spon-
tant sätt med respondenterna. För att ha innehållet i en långseriebok aktuellt i minnet när 
intervjuerna genomfördes har jag som en förberedelse läst en Kittybok och ett par kapi-
tel ur en Tvillingarnabok. 
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1.2.3 Enkätundersökning 
Efter att jag genomfört intervjuerna valde jag att gå vidare med en enkät till huvudbibli-
oteken i alla Sveriges kommuner för att få en bild av deras inställning till långserie-
böcker. Enkäten skickades ut med e-post och skrevs i Luvit eval som är ett program för 
e-postenkäter.  
 
Pilotundersökning 
Jag började med en liten pilotundersökning då jag skickade enkäten till fyra stadsdels-
bibliotek i en svensk stad. Först fick jag inte in några svar då det visade sig att jag inte 
skickat med URL:en (adressen) till den webbsida enkäten publicerats på.  Jag skickade 
ut pilotenkäten en gång till och fick ett svar. När jag formulerade frågorna till enkäten 
använde jag erfarenheterna från mina intervjuer och efter pilotenkäten korrigerade jag 
frågorna ytterligare innan huvudundersökningen. På grund av tidsbrist valde jag att nöja 
mig med det enda svaret jag fick in på pilotundersökningen. Ett fel i enkäten som jag 
därför undgick att upptäcka var att det på frågan om vilka långserieböcker biblioteken 
tillhandahåller inte gick att välja mer än en långserie, vilket många bibliotek velat göra.  
 
Utskick av enkäten 
Enkäten skickades till 284 bibliotek. E-postadresser till huvudbiblioteket i varje kom-
mun hämtades ur Bibliotekskalendern 2004. För de 14 mail som returnerades gick jag in 
på respektive kommuns hemsida för att se om adressen ändrats eller var felaktig. Ett 
nytt utskick gjordes och denna gång returnerades endast 2 mail. Biblioteken fick en 
vecka på sig att svara på enkäten. När den veckan hade gått hade 104 av de 282 biblio-
tek som erhållit enkäten svarat. Jag skickade då ut en påminnelse till de bibliotek som 
inte svarat och de fick ytterligare en vecka på sig att svara. Under denna vecka svarade 
ytterligare 29 bibliotek. Totalt inkom alltså 133 svar. Vid genomgång av dessa visade 
det sig dock att två var kompletteringar efter att respondenterna fått mitt mail om att de 
kunde skriva till ytterligare långserier under övriga synpunkter. Ett bibliotek hade svarat 
två gånger, jag valde att räkna med det först inkomna svaret och att räkna bort det sena-
re. Ett bibliotek meddelade att de valt att inte svara på enkäten, eftersom de saknade en 
definition av begreppet långserier. Således blev det 129 enkätsvar kvar att sammanstäl-
la. Svarsfrekvensen blev 45,7 %.  

1.2.4 Avgränsningar 
När det gäller intervjuundersökningen hade jag först tänkt göra en åldersmässig av-
gränsning av undersökta läsare till den så kallade slukaråldern, ungefär mellanstadiet. 
När jag talade med en av de intervjuade skolbibliotekarierna menade hon att eleverna 
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inte läser långserieböcker i större utsträckning förrän i årskurs 6 och sedan under hög-
stadiet. Det gjorde att de intervjuade blev elever i årskurs 7 och 8. Enligt Kulturbarome-
tern (1997, s. 35) har 65 % av 9-14-åringarna läst en skönlitterär bok det senaste året. 
Näst högsta siffran har 15-24-åringarna med 60 %. Övriga åldersgrupper ligger betyd-
ligt lägre. 

1.2.5 Definitioner 
I detta avsnitt definierar jag begreppet långserier genom att beskriva de viktigaste karak-
täristiska dragen och genom att avgränsa begreppet mot näraliggande begrepp såsom 
populärlitteratur.  
 
Långserieböcker karakteriseras av att huvudpersonen/personerna är desamma i bok efter 
bok, ständigt hamnar i liknande situationer och klarar dem på likartat sätt. Böckerna har 
ofta en internationell marknad och många av dem produceras i England eller USA 
(Häggqvist 1972, s. 370). Långserier brukar räknas som massmarknadslitteratur och 
som populärlitteratur. 
 
Utmärkande för en långserie är det återkommande handlingsmönstret, schablonartade 
personteckningar och stereotyp miljöskildring. Huvudpersonerna är oftast barn eller 
ungdomar och de har hög grad av självständighet i förhållande till de vuxna. Föräldrar-
na håller sig i allmänhet i bakgrunden medan sammanhållningen inom gänget är desto 
viktigare (Nettervik 1994, s.134).  
 
Långserieböcker har ofta varit mycket tydligt könsuppdelade, t.ex. B Wahlströms med 
röda flickböcker och gröna pojkböcker (Ahlén 1987, s. 61). I dag har pojk- och flick-
böckerna ersatts av ungdomsböcker.  
 
Begreppet långserie används ibland om serier som inte består av fler än 3-4 böcker. Jag 
avser i denna uppsats med begreppet långserier serier med riktigt många böcker, i de 
flesta fall fler än tio. Exempel på sådana serier är Kitty (Carolyn Keene), Tvillingarna 
(Francine Pascal) och Femböckerna (Enid Blyton). 
 
De flesta långserier är skrivna för barn och ungdomar men de är en del av hela den po-
pulärlitterära bokmarknaden, som utmärker sig t.ex. genom att böckerna säljs ”överallt”, 
i livsmedelsaffärer, kiosker etc., förutom i bokhandeln. Litteraturen produceras med 
sikte på en massmarknad, till lågpris och utges i regel i serieform (Furuland 1972, s. 
4691). 
 
Enligt Kåreland (2001, s. 135) rymmer begreppet populärlitteratur flera typer av böcker;  
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deckare, rysare, läkarromaner, kärleks- och pornografiromaner eller så kallad FLN-
litteratur (Flärd, Lidelse, Njutning). Den populärlitteratur som riktar sig direkt till barn 
och ungdomar utgörs framför allt av långserieböckerna. All populärlitteratur känneteck-
nas av schablonmässiga person- och miljöteckningar, men utmärkande för långserierna 
är att huvudpersonen (eller huvudpersonerna) är desamma i bok efter bok. 
 
 

1.3 Tidigare forskning 
 
Långserieböckerna brukar räknas till massmarknadslitteraturen. Den benämns ibland 
även kiosk-, skräp-, smuts-, populär- eller triviallitteratur (Kåreland 2001, s. 134). I bo-
ken Möte med barnboken beskriver Lena Kåreland barn- och ungdomsböcker ur olika 
perspektiv. I ett avslutande kapitel behandlar hon specifikt masslitteratur för barn och 
tar i ett särskilt avsnitt upp långserieböcker (ibid., s. 134-145). Hon tar bland annat upp 
frågan, ur vems perspektiv, den vuxnes eller barnets, böckerna ska bedömas. Enligt Kå-
reland har det ofta visat sig att det som barn värderar ofta betraktas som skräp av vuxna 
(ibid., s. 141).   
 
I en uppsats vid litteraturvetenskapliga seminariet i Umeå; Barn och serieböcker redovi-
sar Sverker Olofsson (1972) en läsintresseundersökning med inriktning på bokserier 
bland barn i årskurs 6. De 124 elever som deltog i enkätundersökningen fick ange de tre 
bästa böckerna de läst den senaste terminen.  Några favoritböcker utkristalliserade sig 
inte, men författaren konstaterade att bokserie r i hög grad dominerade läsningen hos 12-
åringarna. Av alla böcker som nämndes som favoritböcker var 51 % serieböcker (Olofs-
son 1972, s.10). Den bokserie som nämndes överlägset flest gånger var Kitty, därnäst 
kom Femböcker, Bigglesböcker och Hjortfotböcker (ibid., s.11).  
 
Olofsson (1972, s.49-52) undersökte också i vilken utsträckning de serieböcker som 
lästes av 12-åringarna fanns på de tre skolbiblioteken och på de tre kommunbiblioteken 
på elevernas hemorter. Han kunde då konstatera att den mest lästa långserien Kitty inte 
fanns i ett enda exemplar på två av kommunbiblioteken, ej heller på ett av skolbibliote-
ken. De flesta serier som barnen nämnt fanns ett fåtal titlar av på de flesta biblioteken. 
Ett fåtal serier fanns ett större antal titlar av; Billböckerna, Svarta Hingsten och Kulla-
Gulla. 
 
Om långserieböcker har Ekström m.fl. (1990) gjort specialarbetet Fenomenet långserie-
böcker vid Bibliotekshögskolan i Borås. De intervjuade bibliotekarier om deras inställ-
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ning till långserieböcker och gjorde en enkätundersökning på mellanstadiet.  
 
Eleverna fick svara på vilka böcker de helst läser. Barn- och ungdomsböcker var vanli-
gast, medan långserieböcker tillsammans med serier kom på andra plats. I samma un-
dersökning tillfrågades bibliotekarier om långserier bör finnas på folkbiblioteken. En 
majoritet av bibliotekarierna ansåg att långserieböcker inte bör finnas på folkbibliote-
ken. De som inte ville ha långserier menade att böckerna håller låg kvalitet samt att 
könsfördomar och rasistiska åsikter förekommer i böckerna. De positivt inställda biblio-
tekarierna ansåg att långserierna kunde fungera som inkörsport till ”bättre” litteratur 
(Ekström m.fl. 1990, s.30-32). 
 
I en magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap Barnen läser skräplittera-
tur – ska vi acceptera det? (Elversson och Mårtensson 1999) undersöks hur aktörer på 
barnboksmarknaden ser på kvalitetsbegreppet inom barnlitteraturgenren och vad de an-
ser att barn bör läsa eller inte bör läsa. I undersökningen intervjuades tre författare, tre 
förläggare och två barnbibliotekarier. Författarna och förläggarna valdes utifrån att de 
skulle representera olika åsikter för och emot massmarknadslitteratur. Elversson och 
Mårtensson gör även en genomgång av frågan om biblioteken bör tillhandahålla skräp-
litteratur eller inte. De kom fram till att åsikterna kan delas i två läger; de som menade 
att man ska tillmötesgå kundernas krav och de som menade att biblioteken ska stå för 
kvalitet (ibid., s. 70).  Uppsatsens slutsats blev att inställningen till skräplitteratur blivit 
liberalare under 90-talet jämfört med under 70- och 80-talet (ibid., s. 68).   
 
I en magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap av Cecilia Kristiansson 
(2003, s.63-64) intervjuades fyra bibliotekarier om bl. a inställning till långserieböcker. 
Tre av bibliotekarierna hade några exemplar av långserier. Två av bibliotekarierna var 
mycket tveksamma till långserier, men köpte ändå in några exemplar för att inte stöta 
bort låntagare. Trots att bibliotekarierna såg litteraturen som förkastlig ansåg de att den 
fungerar som inkörsport till annan litteratur och därför inte helt bör utestängas från bib-
lioteken. 
 
 
 

1.4 Biblioteks- och läsvanestatistik 
 
Barn i slukaråldern är flitiga biblioteksbesökare. Statistiken visar att gruppen 9-14 år 
hade den största andelen biblioteksbesök 2002 (Kulturbarometern 2002, s.51).  Av 
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flickor 9-14 år hade hela 96 % läst en bok för nöjes skull det senaste året, 89 % hade 
även läst de senaste fyra veckorna. 95 % av pojkarna hade också läst för nöjes skull det 
senaste året och nästan 80 % hade läst för nöjes skull de senaste fyra veckorna (ibid., s. 
52). 90 % av 9-14-åringarna hade besökt ett skolbibliotek det senaste året (ibid., s. 61). 
 
Enligt en undersökning gjord 1994-1995 (Kulturbarometern 1997:1, s. 6) finns bland  
läsare av barn- och ungdomslitteratur ett minskande intresse för kvalitetsförfattare. De 
populäraste författarna var Astrid Lindgren, Anders Jacobsson/Sören Olsson, Stephen 
King, Enid Blyton och Maria Gripe (ibid., s. 21). Skolbarn i åldern 9-14 år läste i första 
hand barn- och ungdomsböcker, därefter skolböcker, skönlitteratur för vuxna och serie-
album (ibid., s.20). Deckare och äventyrsböcker var mest attraktivt och många av poj-
karna läste enbart spänningslitteratur. Drygt 20 procent läste vid intervjutillfället eller 
hade senast läst en underhållningsbok (ibid.).  
 
Under ett år utkommer cirka 700 barn- och ungdomsböcker. Genomsnittsupplagan var 
1996 7100 exemplar. Både antalet tryckta och sålda volymer minskade under 90-talet 
(Kulturen i siffror 1998:1). 
 
 
 

2. Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel redovisas de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för min stu-
die. Först emellertid några för långserierna utmärkande drag. 

2.1 Långserier – några utmärkande drag 
Långserierna kan indelas i några olika huvudgenrer. Den största genren är mysterie-
böckerna eller barndeckarna. En annan genre som mest läses av flickor är hästböckerna 
(Kåreland 2001, s. 138). En genre som blev populär vid första världskriget var flyghjäl-
tarna, av vilka Biggles är den mest kända. I Sverige introducerades Biggles på 1940-
talet och böckerna har sålts i flera miljoner exemplar (Ahlborn och Nilmander 1999, s. 
168). 
 
En stor del av de långserier som publicerats i Sverige är översättningar, ofta från eng-
elskan. Men några undantag finns, t.ex. Pia Hagmars serier Klara och Dalslandsdeckar-
na, Gunnar Nordströms Stjärnskott, Sivar Ahlruds Tvillingdetektiverna, Merri Viks Lot-
ta och Bengt Linders Dante. 
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Huvudpersonerna utmärks av att vara oproblematiska. De råkar aldrig in i omskakande 
själskonflikter som skulle kunna förändra deras personlighet. De är fullt utvecklade från 
början och oföränderliga genom hela serien (Mählqvist 1987, s. 48).  
 
Långserieböcker bygger på en falsk lättbegriplighet och arbetar med ett flertal schablo-
ner, t.ex. optimism; hjälten uppnår alltid vad han strävar efter, privatisering; inriktar sig 
på de handlande personerna och undviker genomtänkta ställningstaganden till större 
sammanhang, hierarkisk världsbild; vissa människor är mer lyckade än andra samt ste-
reotypier; föreställningar om att människor och/eller situationer är förutsägbara (Hägg-
qvist 1972, s. 371). 
 
Långseriernas huvudpersoner är ofta unga ”detektiver”, Kitty är 18 år (i de första böck-
erna 16), Enid Blytons deckargäng i Femböcker och Hemliga Sjuan-böcker är ännu 
yngre. Tvillingarna är 12 år och har i Tvillingarna på Sweet Valley High blivit 16 år. 
Deckargänget och Internetdetektiverna är ytterligare exempel på barndeck-
ar/mysterieboksgenrens popularitet.  
 
Långserier visar en förenklad bild av verkligheten och grundar sig på en dualism. Två 
oförenliga motsatser – gott/ont, hjälte/bov, intelligent/imbecill möts i öppna konflikter. 
Huvudaktörerna fördelas på var sin sida, men bakgrunden till varför de hamnat där de är 
förklaras aldrig (Mählqvist 1987, s. 51). Representanter för den ”goda” sidan är hjältar-
na, t.ex. huvudpersonerna i detektiväventyr. 
 
 

2.2 Vilka behov fyller långserieböckerna hos läsarna? 
 
Teorier om varför långserieböcker är så populära och vilka behov de fyller hos barn och 
ungdomar handlar om lägre priser och effektiv marknadsföring, men det finns också 
teorier om vilka behov hos läsarna böckernas innehåll tillfredsställer. Genrerna och mo-
tiven är väl inarbetade och erbjuder läsarna en yttre trygghet. Förväntningar infrias utan 
överraskningar. Böckernas säkra värderingar, statiska samhälle, svartvita människobe-
dömningar, accepterade fördomar och okomplicerade mänskliga relationer ger också en 
illusion av en inre trygghet (Mählqvist 1992, s. 70-71). 
 
Nedan presenterar jag de sju hypoteser jag funnit vid min litteraturgenomgång om vilka 
behov populärlitteraturen fyller hos sina läsare. De första fyra hypoteserna formulerades 
1981 av litteraturforskaren Gunnar Hansson nämligen kompensationshypotesen, hypo-
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tesen om passiviserande läsning, hypotesen om att författaren manipulerar läsarna samt 
hypotesen om att läshastigheten gör att läsaren inte stannar upp och tänker efter. Den 
femte hypotesen om att böckerna tillfredsställer ett upplevelsebehov har formulerats av 
litteraturhistorikern Yngve Lindung. Den sjätte hypotesen om igenkänning har formule-
rats av litteraturforskaren Victor Watson och den sjunde hypotesen om att populärlitte-
raturen tillfredsställer behov av underhållning formulerades och prövades av Gunnar 
Hansson i en empirisk studie 1988. 
 
Gunnar Hansson gjorde i Idéer och hypoteser om läsning av populärfiktion (1981) en 
genomgång av både internationell och svensk litteratur om läsning av populärfiktion. 
Han kunde då konstatera att det fanns så gott som ingen empirisk forskning där läsarnas 
egna förklaringar till varför de läser populärfiktion efterfrågats. Han fann ett stort antal 
analyser av texter ur populärsortimentet och hypotetiska resonemang om läsarna av des-
sa böcker. Han sammanfattade de olika resonemang som kom fram vid genomgång av 
den svenska litteraturen i fyra hypoteser: 
 
Kompensation 
Kompensationshypotesen innebär allmänt sett att läsare av populärlitteratur känner sig 
besvikna och orättvist behandlade av sin tid och sitt samhälle. De längtar efter tröst och 
uppmärksamhet samt vill hävda sig och få revansch. Genom läsningen får de kompensa-
tion och i fantasin får de möjlighet att leva ut drömmar och känslor som den grå varda-
gen inte ger utrymme för (Hansson 1981, s.44). 
 
Även Yngve Lindung (1980, s.26-27) anser att populärlitteraturen har kompenserande 
och eskapistiska funktioner. Vi kompenserar för de motgångar, besvikelser och anpass-
ningskrav vi möter i vardagen. I vårt opersonliga samhälle är det lätt att uppleva sig 
själv som betydelselös och ensam. Med populärlitteraturen kan vi fly ut i önskeuppfyl-
lande berättelser och få revansch för behov av spänning, äventyr, romantik, tabubelagda 
handlingar och aggressivitet, som vi inte kan leva ut i verkligheten (ibid., s.27). 
 
Hypotesen om passiviserande läsning 
Populärfiktionen inbjuder till passiv eller till och med passiviserande läsning eftersom 
den är så full av klichéer, stabila och välbekanta världar samt att händelser och intriger 
följer väl inarbetade mönster som är lätta att känna igen. Läsningen blir ett passivt be-
traktande som inte kräver någon bearbetning för läsarna (Hansson 1981, s. 44).  
 
Författaren manipulerar läsarna 
Den tredje hypotesen innebär att texten anses vara utformad så att författaren övertalar 
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och styr läsaren så att denne hindras från att själv bilda sig en uppfattning om personer-
na och händelserna i berättelsen (Hansson 1981, s.44-45). 
 
Läshastighet 
De spännande böckerna anses driva upp läshastigheten så att läsaren inte hinner stanna 
upp och tänka över vad som sker i böckerna. Även detta anses bidra till att läsaren inte 
skaffar sig en egen uppfattning om boken (Hansson 1981, s.45). 
 
Upplevelsebehov 
Enligt litteraturhistorikern Yngve Lindungs hypotes tillfredsställs även upplevelsebehov 
genom läsning av populärlitteratur. Populärfiktionen tillmötesgår våra behov av det fan-
tastiska, det sensationella, det spännande, det dramatiska och det sentimentala. Böcker-
na ger oss tillfälle att uppleva spänning, skräck, sorg, avsky, hat, ömhet, lycka och tri-
umf (Lindung 1980, s.26).  
 
Populärlitteraturens brist på realism brukar kritiseras. Om detta säger populärboksförfa t-
taren Erling Poulsen att en klar och logisk historia, utan osannolika inslag, med nyanse-
rad människoskildring ”förmår inte utlösa de ljuva känslorna”, ”den vidrör inte de 
knappar som får läsarna att gripas”. Just denna skenrealism är det som gör det möjligt 
att tillfredsställa upplevelsebehoven. Det viktiga för läsarna är inte sannfärdigheten utan 
möjligheten att leva ut sitt känsloliv (Lindung 1980, s. 29).  
 
Igenkänning  
Att börja läsa en ny roman är som att gå in i ett rum fullt av främlingar, men att börja 
läsa en roman i en bekant serie är som att gå in i ett rum fullt av vänner. Så säger en 
pojke intervjuad av litteraturforskaren Victor Watson (2000, s. 6). Barns ivriga läsning 
av serier är ett paradoxalt sökande efter det bekanta kombinerat med det annorlunda. 
Serieboksläsare vill ha mer av samma, men med en skillnad, enligt Watson (2000, s. 
205).  
 
Underhållning 
Hypotesen om att populärfiktionen fyller ett behov av underhållning hos sina läsare kan 
man finna belägg för i en intervjuundersökning som publicerades av Gunnar Hansson 
1988. Han intervjuade 96 populärfiktionsläsare som fick ta ställning till 15 givna skäl 
till varför de läser populärfiktion. De skäl som ansågs vara mest relevanta var skäl som 
betonar underhållningsfunktionen: avkoppling och vila, underhållning och förströelse, 
uppleva spänning och fördriva tiden (Hansson 1988, s.50). 
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Empirisk studie på populärfiktionsläsare i årskurs 8 för att pröva kompensationshypote-
sen 
Såsom Gunnar Hansson påpekade när han presenterade sina fyra hypoteser 1981 var de 
alla obekräftade och han efterfrågade empiriska studier för att pröva hypoteserna (Hans-
son 1981, s. 46). Inspirerad av Gunnar Hansson genomförde litteraturforskaren Hans 
Gunnarson 1983 en empirisk studie för att ”försöka belysa om den kompensationshypo-
tes som analytikerna av populärfiktion ställer upp, kan vara tillämpbar på en liten grupp 
verkliga läsare” (Gunnarson 1983, s. 4).  Gunnarson valde att göra en enkätundersök-
ning bland 121 elever i årskurs åtta. Cirka hälften (59) av eleverna uppgav att de läste 
populärfiktion. Gunnarson delade upp dem i tre grupper: västernläsare, romantikboklä-
sare och deckar/agentläsare. De elever som uppgivit att de inte läste populärfiktion (62) 
fick utgöra kontrollgrupper. De läste i stället ungdomslitteratur, klassiker och ofta även 
vuxenlitteratur (Gunnarson 1983, s.13). Han kom fram till att de behov läsningen kom-
penserade för var litet olika i de olika grupperna.  
 
Den största gruppen av dem som läste populärfiktion var romantikboksläsarna. Nästan 
alla var flickor (Gunnarson 1983, s.10). Agent- och deckarläsarna var hälften så många 
som romantikboksläsarna och de flesta var pojkar. Den minsta gruppen var västernlä-
sarna som nästan alla var pojkar (ibid., s.11). 
 
Svaren som Hans Gunnarson (1983, s.19) fick visade att 36 % av romantikboksläsarna 
ansåg att de fick kärlek och ömhet genom att läsa om det samt att de fick kompensation 
för ensamhet. Också agent/deckarläsarna, som man ju tänker sig som en tuff grupp an-
ser att de får ömhet och kärlek genom läsningen. Västernläsarna däremot anser sig inte 
få ut någon kärlek och ömhet av sin läsning (ibid., s.21). Agent- och deckarläsarna hade 
ett starkare självhävdelsebehov än andra grupper och sökte identifikation med tuffa, 
hårda, kalla hjältar. Västernläsarna identifierade sig med hjältar som hävdar sig genom 
egen kraft och den för vissa västernböcker typiska upprättelseritualen gav läsarna en 
känsla av upprättelse. Romantikboksläsarna däremot ansåg inte att de identifierade sig 
med hjältinnor som gifter upp sig eller andra intressanta människor i romantikböckerna 
(ibid., s.44). 
 
Alla tre grupperna läste för att glömma sina vardagsbekymmer (Gunnarson 1983, s.55). 
Agent/deckarläsarna ansåg också att de kunde lösa sina vardagsproblem genom läsning. 
Västernläsarna ansåg att läsningen kompenserar för bristande gemenskap med andra 
pojkar samt att läsning om det arbetsfria västernlivet känns som en befrielse (ibid.). 20 
% av agent/deckarläsarna ansåg att läsningen ger dem möjlighet att fantisera om att få 
använda våld för att lösa problem. 30-50 % av agent/deckarläsarna ansåg att läsningen 
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gjorde att de kände sig befriade från vanliga beteendekrav när det gäller att skaffa peng-
ar (ibid., s.66). En stor del av populärfiktionsläsarna uppgav att deras längtan till en 
enklare verklighet tillfredsställs genom läsning av populärfiktion. Många upplevde den 
förenklade personteckningen som positiv, 40 % av romantikboksläsarna såg uppdel-
ningen i onda och goda människor som någonting positivt (ibid., s. 81). Hans Gunnar-
son påpekar att antalet medverkande i undersökningen är för litet för att man ska kunna 
dra några säkra slutsatser. 
 
 

2.3 Bibliotekens inställning till långserier. Argument för och emot. 
 
När alltfler bibliotekarier och andra litteraturförmedlare i början av 70-talet började ar-
gumentera för att långserier och annan triviallitteratur för barn borde tillhandahållas 
åtminstone i begränsad omfattning på biblioteken publicerade den danske litteraturveta-
ren Ove Kreisberg en artikel där han kritiserade detta. Kreisberg beskrev de tre huvud-
argument som användes till triviallitteraturens försvar. Det läseteknokratiska argumen-
tet går ut på att det är bättre att barn läser masslitteratur än ingen litteratur alls. Det ideo-
logiska argumentet säger att barn själva ska välja vilken litteratur de vill läsa. Det litte-
raturpedagogiska argumentet menar att masslitteraturen kan fungera som ett mellanled 
till den ”bättre” litteraturen (Kreisberg 1972, s.46-47). Mot dessa argument formulerade 
Kreisberg det sociala motargumentet. Han ansåg att all läsning måste sättas in i ett soci-
alt sammanhang. De orealistiska förenklingarna kan leda till en skev verklighetsuppfatt-
ning. Den egna världen kan verka tråkig och ojämförbar med böckernas (ibid.). 
 
Under 70-talet stod den litterära kvaliteten och de föråldrade värderingarna i centrum 
för långseriedebatten (Ekström m.fl. 1990, s. 34). Många debattörer ansåg att de fakto-
rerna kunde ha skadlig inverkan på barn samt att böckerna var alltför verklighetsfräm-
mande. Böckerna inspirerade till verklighetsflykt i stället för att ge barnen en större för-
ståelse för vad som händer i världen. Men andra debattörer menade att böckerna behövs 
som lästräning; det enkla språket, den upprepade handlingen och de välkända personer-
na gör läsningen lättare, menade man. Detta argument som kallas det litteraturpedago-
giska argumentet har blivit alltmer accepterat under 80- och 90-talen (ibid., s. 34-35). 
 
Debatten om triviallitteraturen var särskilt intensiv under perioden 1970-1980 (Mähl-
qvist 1992, s. 55). En som försvarade skräpet var den engelske deckar- och ungdomsför-
fattaren Peter Dickinson. Han anförde sex skäl till skräplitteraturens berättigande: 
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- Barn bör bekanta sig med hela kulturutbudet i deras omgivning. 
- Den grupptillhörighet som ofta skapas kring populära företeelser är viktig för bar-

nen.  
- Barn måste tillåtas upptäcka saker och ting på egen hand. Förhoppningsvis lär de sig 

att så småningom sortera ut skräpet. 
- Alla människor behöver omväxling i sin läsning. 
- Läsning som inte ställer några större intellektuella eller känslomässiga krav ger bar-

nen trygghet.  
-    Den vuxne kanske inte ser det som barnet ser (Mählqvist 1992, s. 55-56). 
 
Under hela 1970- och 80-talen var debatten kring ”skräpet” livlig. Långserieböcker dis-
kuterades till exempel av Björn Häggqvist (1971) i antologin Triviallitteratur, populær-
litteratur, masselitteratur. Audun Tvinnereim (1979, s.18) skriver i inledningen till 
samma bok att triviallitteraturen inte skall jämföras med finlitteraturen eftersom de fyl-
ler olika funktioner. Då verkligheten är otillfredsställande uppstår behov av avkoppling, 
rekreation, flykt och harmonisering vilket triviallitteraturen brukar ge utrymme för 
(Tvinnereim 1979, s. 19). 
 
En av populärfiktionens motståndare i debatten var Kerstin Rimsten-Nilsson. Hon me-
nade att bland annat ett flertal långserier är dåliga eftersom de uttrycker en hierarkisk 
eller rasistisk människosyn och en statisk samhällssyn. Böckerna idylliserar falskt män-
niskors liv och slätar felaktigt ut skillnader (Rimsten-Nilsson 1981, s. 93). I böckerna 
framställs människor som alltigenom goda eller onda, de låtsas att människors utseen-
den avslöjar egenskaper, de lurar läsare att tro att ”ödet” avgör vem som är lyckosam 
samt avstår från att sätta in händelser i ett socialt  och politiskt sammanhang. Samman-
fattningsvis lär de ut felaktiga föreställningar som kan bli bestående men för resten av 
livet (ibid., s. 98). 
 
Stefan Mählqvist gör i Barnboken i brännpunkten (1992) en genomgång av argumenten 
för och emot långserier i debatten under 70- och 80-talen. Han påpekar att debatten kan 
”synas evig, ett skyttegravskrig med låsta positioner där samma argument upprepas” 
(Mählqvist 1992, s. 74). Han anser att debatten fört med sig det positiva att den allmän-
na medvetenheten ökat om det betydelsefulla i att diskutera vad barnen egentligen läser. 
Han betonar vikten av forskning kring läspåverkan för att debatten ska komma vidare 
(ibid.). 
 
Under 90-talet har alltfler börjat acceptera argumenten för att biblioteken bör tillhanda-
hålla åtminstone begränsade upplagor av långserieböcker. Litteraturforskaren Victor 
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Watson anser att serieböcker för unga har spelat en enorm och obeaktad roll under 
1900-talet och borde ses som en central del av det vi kallar barnlitteraturen (Watson 
2000, s. 213). 
 
 

2.4 Receptionsestetik och receptionsforskning 
 
Receptionsestetiken utvecklades i Tyskland av Hans Robert Jauss och Wolfgang Iser på 
1970-talet. Inriktningen lyfter fram läsaren som en viktig faktor i de processer, där tex-
terna på nytt får mening och struktur (Hansson 1990, s. 18). Den läsare som receptions-
estetikerna intresserar sig för är en tänkt och konstruerad idealläsare, en ”implicit” läsa-
re. Den implicite läsaren finns närvarande i författarens huvud redan då han skapar sitt 
verk. Den utgörs av den läsande samtiden, alltså omvärlden, till vilken författaren vän-
der sig med sin text (ibid., s. 26). De receptionsestetiska tankarna fick stort genomslag 
på olika håll i världen. Alltfler började inse att de ”interna” betydelserna och strukturer-
na ju är skapade och ditlagda av den som läser texten (ibid., s.19).  
 
Receptionsforskning kallas i Tyskland den gren som har en empirisk-psykologisk in-
riktning, till skillnad från den mer teoretiskt inriktade receptionsestetiken (Hansson 
1990, s. 24). 
  
Hansson menar att den övervägande delen av den litteraturhistoria som hittills skrivits 
bara är halv, eftersom den bara tar upp författarsidan, inte läsarsidan. Läsarna ger tex-
terna den innebörd de förmår, och utnyttjar sedan denna innebörd i sin egen livssitua-
tion och för sina egna behov och intressen (Hansson 1990, s. 74). Barnlitteraturen be-
handlas på samma sätt som vuxenlitteraturen, man väljer att analysera motiv, stil och 
berättarteknik, barnen som läsare väljs bort (ibid., s. 77).  
 
Sätten att läsa, beskriva och tolka litteratur varierar mellan olika grupper av människor 
och förändras också från en tid till en annan. Det läsare i dag sätter värde på och lyfter 
fram kan vara något annat än det som uppskattades av läsare för 50 eller 100 år sedan 
(Hansson 1990, s. 84).  
 
De teorier om vilka behov långserieböckerna fyller som jag redovisat i detta kapitel 
avser jag att använda när jag analyserar resultaten av min undersökning. Resultat från 
tidigare undersökningar jämför jag med de resultaten av mina intervjuer och min enkät-
undersökning. Genomgången av argument för och emot långserieböcker gör att jag kan 
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jämföra de argument som förs fram i dag med den debatt som tidigare förts. 
 
 
 

3. Empirisk studie 
I detta kapitel redovisar jag de intervjuer och den enkät jag genomfört. Först redovisas 
intervjuerna med de bibliotek som hade många respektive få långserieböcker, sedan 
intervjuer med långserieläsande 13-15-åringar. Under 3.5 redovisar jag den enkätunder-
sökning till huvudbiblioteken i kommunerna som jag gjort om deras bestånd av och 
inställning till långserieböcker. 
 

3.1 Intervju med skolbiblioteksansvarig lärare på det lilla skolbibliote-
ket med många långserieböcker 
 
Den första intervjun gjordes med den bokinköpsansvarige läraren på den skola som 
hade det största antale t långserieböcker. Intervjun gjordes med bandspelare, men när jag 
skulle skriva ut inspelningen upptäckte jag att ingenting fanns på bandet. 
 
På grund av att inspelningen misslyckades förlorade jag möjligheten att citera den första 
informanten, men jag ska ändå redogöra för det jag minns av intervjun några timmar 
efteråt. Intervjun genomfördes i det lilla biblioteket där vi kunde prata utan att bli stör-
da.  
 
Informanten sa att det inte finns någon policy kring långserieböcker på skolan. På frå-
gan om varför man valt att köpa in böckerna menade hon att skolan inte gör någon 
skillnad mellan långserier och andra böcker. Hon berättade också att man tar emot 
böcker från elevernas föräldrar, och att man köper på antikvariat om det är billigare än 
att köpa in nya böcker. Informanten ansåg att det inte spelade så stor roll om böckerna 
fanns på skolbiblioteket eller ej, för de barn som vill läsa långserier får tag i dem ändå. 
 
Informanten trodde inte att tillgången på långserier på skolan påverkade utlåningen av 
andra böcker så mycket. Hon menade att det går litet i perioder vilka böcker som barnen 
läser. Om en elev t.ex. börjat läsa Internetdetektiverna och tyckt att den var bra, så vill 
ofta fler barn läsa samma bok.  
 
På frågan om informanten trodde att långserieböcker kan fungera som ”inkörsport” till 



  

 21 

annan litteratur, svarade hon att alla barn måste läsa då de har lästimmar i skolan. Jag 
förklarade att det var fritidsläsningen jag tänkte på, och hon trodde att det kunde nog 
fungera så ibland, men en del fortsätter att läsa populärlitteratur även senare, menade 
hon.  
 
Intervjun var över på mindre än en kvart, den intervjuade läraren verkade inte så insatt i 
ämnet, hon arbetar endast åtta timmar per vecka med skolbiblioteket. 
 
 

3.2 Intervju med bibliotekspersonalen, två personer, på det stora skol-
biblioteket med många långserieböcker 
 
På den stora skolan med årskurserna förskola-åk 9 har ca 40 % av eleverna invandrar-
bakgrund. På skolbiblioteket arbetar två personal; bibliotekarien, en kvinna och en man 
med för mig okänd utbildning. Intervjun gjordes i bibliotekets arbetsrum. 

 
På frågan om det är en genomtänkt policy att tillhandahålla långserieböcker svarade den 
kvinnliga bibliotekarien att den stora andelen invandrarbarn på skolan gör att det är vik-
tigt att tillhandahålla ”allt” som kan få barnen att läsa på svenska. Ofta fungerar det så 
att barnen är motiverade att läsa samma som någon kompis läst.  

 
Den manliga biblioteksanställde som själv har invandrarbakgrund berättade om elever 
och även vuxna som beskrivit sin glädje över att ha läst en hel bok. Det handlar här inte 
så mycket om hög kvalitet på innehåll och språk utan om att finna läsglädjen, som sedan 
gör att man vill gå vidare och läsa andra böcker. Det gäller att få barnen att upptäcka 
den fantasivärld som böckerna erbjuder. Sedan blir det naturligt för de flesta att fortsätta 
läsa efter eget intresse. Det är viktigt att barnen får prova att läsa böcker de kan klara av. 
Han liknade bibliotekariens arbete vid kockens, det gäller att servera så många maträtter 
att det finns något åt alla. Den manlige biblioteksanställde minns själv hur han började 
med lättare deckare och gav även exempel på barn han känner till som börjat med Kitty 
och nu läser till exempel Henning Mankell. Han menade också att för alla de elever som 
talar ett annat språk än svenska hemma kan böckerna fungera som någon att prata 
svenska med i hemmet. Det är viktigt för barnens språkutveckling att få öva svenska 
tillräckligt många timmar varje dag. 

 
Den kvinnliga bibliotekarien berättade att de samarbetar med lärarna för att stimulera 
varje elevs läsning och att även bibliotekspersonalen hinner lära känna eleverna, efter-
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som de går på skolan från förskolan till årskurs 9. 
 

Den manlige biblioteksanställde berättade hur biblioteket hjälper till med bokval till 
läsgrupperna som leds av skolans specialpedagoger. Till de grupperna väljer man inte 
långserieböcker, utan kvalitetsböcker.  
 
Inköp av långserieböcker 
Bibliotekarien berättade att hon under sina yrkesverksamma år upplevt att inställningen 
till långserieböcker på biblioteken svängt. På 60-talet och i början av 70-talet köpte man 
in i princip allt. Mot slutet av 70-talet kom debatten om ”skräpet” och det ansågs inte 
längre ”fint” med långserieböcker. Vissa bibliotek gallrade till och med ut sina långse-
rieböcker. Bibliotekarien påpekar att hon och många andra som är födda på 40-talet 
själva läst t.ex. Enid Blyton, och att hon trots det varit med om att slänga böckerna på 
70-talet. Hon berättar hur debatten senare vände då argumentet att böckerna fungerar 
som en slags inkörsport till kvalitetslitteraturen blivit allt mer accepterat.  

 
När eleverna läst till exempel alla Femböckerna på biblioteket försöker hon att styra 
över dem till litet svårare böcker, till exempel Sivar Ahlruds Tvillingdeckarna, Laura 
Trenter och Gull Åkerblom. Eller Klassresan av Moni Brännström-Nilsson inflikar 
mannen. 

 
Bibliotekarien säger att hon inte vill vara med om att döma ut vissa böcker eller författa-
re eller förlag. Hon vill inte att låntagarna ska behöva höra att de läser dåliga böcker.  

 
Mannen anser att Enid Blyton har fått ”en stämpel” på sig, och menar att det egentligen 
finns mycket som är sämre. 
 
När det gällde frågan om de trodde att tillgången på långserier påverkar utlåningen av 
andra böcker var både kvinnan och mannen övertygade om att långserierna bidrar till att 
öka utlåningen av andra böcker eftersom de tror mycket på att långserierna fungerar 
som inkörsport både till det svenska språket för invandrarbarn och till en fantasivärld 
och en läslust för läsovana elever. De påpekar att skolbiblioteket lånar ut 25000 böcker 
per år till 800 elever plus personal. Böckerna används ”som en vägvisare” till litteratu-
ren. Som exempel nämnde han Sagan om ringen-böckerna och Harry Potter som blivit 
mycket populära.  
 
När det gällde påståendet att långserieböcker är något man växer ifrån med åren tyckte 
båda att det stämmer utifrån deras personliga erfarenheter. 
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På frågan: Upplever ni en stor efterfrågan på långserieböckerna? svarade bibliotekarien 
att det varierar, det går i vågor. Just nu är till exempel Kalla kårar mycket populära. 
Även Pojken som kallades det och Pojken som överlevde har snart varenda elev på den 
här skolan lånat. 
 
Vid intervjun framkom att det som bibliotekspersonalen ansåg var drivkraften till ele-
vernas långserieläsning var att böckerna egentligen inte är de enklaste språkligt, men att 
de är förutsägbara samtidigt som de är spännande och skapar en trygghet i läsningen.  
De menade att de har bokanslag till att köpa in de böcker de vill ha till sitt bibliotek. 

 
Sista frågan i intervjun var: Tror ni att vissa barn inte skulle läsa några böcker alls om 
de inte fick läsa långserier? Båda två svarade att de tror att långserierna kan fungera 
som ett övergångsstadium till svårare litteratur. 
 
 

3.3 Intervju med bibliotekarie på bibliotek med få långserieböcker 
 
Intervjun med bibliotekarien på biblioteket med få långserieböcker utvecklades till 
skillnad från intervjun med personalen på biblioteket med många långserieböcker inte 
till något samtal, utan blev mer frågor och svar. Den gick fort att genomföra och infor-
manten sade att hon kände sig litet besvärad av bandspelaren. 
 
På frågan om bibliotekarien visste om det är en genomtänkt policy att inte köpa in lång-
serieböcker svarade hon:  
 
– Ja du, jag har jobbat här i åtta år och när jag började här så var det inte riktigt aktuellt 
med att köpa Blyton och de böckerna. Men sen svängde det och då tror jag att vi fak-
tiskt medvetet valde att inte köpa böckerna när de kom och erbjöds till biblioteken på 
90-talet. Därför att på den tiden hade vi en chef här som, hon var väl kanske litet noga 
när det gällde kvalitetsgränserna. Hon höll gärna på att det skulle vara god kvalitet på 
böckerna. Sen så tycker jag också att det på senare tid känts mer som en slump att vi har 
fortsatt på den linjen. Sen när anslagen sjunker också, vi har ju fått spara in ganska 
mycket, då försöker man ju också att köpa det som har litet högre kvalitet.  
 
På frågan hur bibliotekarien trodde att det hade påverkat utlåningen om biblioteket haft 
långserieböcker svarade hon:  
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– Jag vet inte, ärligt talat så tror jag inte att det hade gjort någon större skillnad. Det är 
sällan dom frågar efter den typen av böcker här. Någon gång emellanåt kan det vara 
Kitty, men vi säger nej, det har vi inte och då nöjer de sig med det och sen lånar de 
andra böcker i stället. Jag vet inte ens om de hade lånat så mycket mer… om vi hade 
haft dom, det tror jag knappast på, dom väljer nåt annat i stället. 
 
På frågan om hon trodde att långserieböcker är något man växer ifrån med åren svarade 
hon: – Ja, jag tror inte att det skadar, absolut inte, jag har ju själv läst långserier när jag 
var yngre och det hindrade mig inte sen från att läsa god litteratur.  
 
Hon upplevde inte att det finns en stor efterfrågan på långserieböcker, men hon påpekar 
att de har ju andra än de jag frågat efter, till exempel hästboksserien Klara-böckerna.  
 
 

3.4 Intervjuer med långserieläsande 13-15-åringar på den stora skolan 
med många långserier på biblioteket 
 
Bibliotekarien hade pratat med fyrans lärare om att jag ville gå ut i den klassen, men, 
kom vi fram till, barnen läser inte långserier förrän i sexan-sjuan. Jag frågade då om jag 
kunde intervjua elever i årskurs sex i stället. Men eftersom det var ”körigt” i den klassen 
nu, med flera lärarbyten så vi bestämde att den lärare som har svenska för årskurs sju 
skulle höra av sig till mig så jag fick komma på någon av deras svensktimmar. Jag fick 
intervjua elever i en sjundeklass och en åttondeklass.  
 
För att komma med i intervjuundersökningen skulle eleverna ha läst långserieböcker. 
Det hade inte alla eleverna i de båda klasserna gjort. När jag frågade vilka som ville bli 
intervjuade var det knappt hälften av eleverna i varje klass som ville det. De som ville 
bli intervjuade följde med mig två och två till ett grupprum, men de intervjuades en och 
en.  
 
17 elever intervjuades varav en intervju bortföll på grund av brus på bandet. Av dem 
som blev intervjuade var nio pojkar och sju flickor. Åldersfördelningen var fyra 13-
åringar, åtta 14-åringar och fyra 15-åringar. Jag redovisar nedan en sammanställning av 
svaren på frågorna. 
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Hur ofta läser du böcker? 
Varje dag svarade 6 elever. 
Nästan varje dag svarade 3 elever. 
En bok i veckan svarade en elev, 2 elever uppgav att de läser varje vecka. 
2 elever uppskattade att de läser cirka en gång i månaden. 
En elev svarade att han läser ”då och då, läste mera tidigare”. 
En elev uppgav att hon läste ”så fort jag har tid”. 
 
Vilka böcker läser du? 
3 elever svarade att de läser olika böcker. 2 elever svarade allt möjligt, den ena gav som 
exempel Carolyn Keene och Mats Wahl. 
3 elever svarade att de läser sportböcker, till exempel BK Pantern. De uppgav olika 
tilläggsläsning; spökböcker, Harry Potter och action. 
2 elever läste Femböcker, den ene tillade att han tidigare läst Kalla kårar. 
1 elev svarade kärleksböcker och 1 Eva & Adam. 
1 elev svarade deckarförfattare som Henning Mankell och Jan Guillou. 
3 svar bortföll på grund av dålig hörbarhet. 
 
Vilka långserier har du läst? 
4 elever nämnde att de läst Kitty. 
4 elever nämnde Tvillingarna. 
3 elever nämnde Bertböckerna. 
2 elever nämnde Eva & Adam. 
 
Serier som nämndes en gång var Kalla kårar, Deckargänget, Tvillingdetektiverna, Fem-
böckerna, Sportböcker, Harry Potter och Sune-böckerna. 
Ett svar var ohörbart. 
 
På frågan varför de läser långserier svarade 
8 elever att de läste för att det är spännande 
5 elever svarade att när man läst en bok som var bra vill man läsa fler 
3 elever svarade att de läser Bert, Sune och Eva & Adam för att de är roliga. 
Orsaker som nämndes en gång var ”bra språk”, ”började läsa Tvillingarna efter att ha 
sett TV-serien”, ”man känner igen sig”, ”andra tyckte de var bra så jag provade”, ”för 
att se om det är likadant som i verkligheten”. 
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Hur ofta läser eller läste du långserierna? 
En flicka uppgav att hon läste 2 böcker om dagen. 
6 elever svarade att de läste varje dag. 
4 svarade nästan varje dag. 
1 uppgav en gång i månaden. 
1 svarade att hon läste då det kom ut en ny bok. 
2 svar ohörbara. 
 
Hur många långserieböcker har du läst? 
Cirka 100 svarade en elev.  
Cirka 20 svarade 2 elever. 
Minst 10 svarade 2 elever. 
1 svarade 4. 
1 svarade riktigt många, 2 många, 1 ganska många. 
2 svarade alla Eva & Adam-böckerna, 1 svarade alla Harry Potter-böckerna, en alla 
Bert- och Sune-böckerna. 
 
Berätta om en långseriebok som du läst. 
 - Om en Fembok: barnen skulle sätta fast några inbrottstjuvar. 
 - Om en Kittybok: en nyckel som var gömd som de skulle leta upp. Minns inte så 
mycket mer. 
- Om Kalla kårar: De var på ett museum och försökte döda någon. 
- Om Tvillingarna. Någon som blev mördad. Spännande. 
- Om Eva & Adam:  De två blir tillsammans. 
- Om Eva & Adam: De åker iväg på semester och blir tillsammans. De bråkar, sen gör 
de slut, sen blir de ihop igen, sen gör de slut och blir ihop igen. 
- Om Tvillingdetektiverna: De var på en fotbollsmatch och det hände en massa men de 
kom till matchen till slut. 
- Om en Fembok: De tältar och det är lite äventyr. 
- Om BK Pantern: Killarna spelar fotboll och två kompisar spelar i samma lag. Den ene 
blir erbjuden att spela i ett annat lag som är bättre. Men han bara: Nej, jag vill inte gå 
över. 
 
Sammanfattning av intervjuerna med 13-15-åringar 
Den vanligaste orsaken som eleverna uppgav till varför de läser långserier var att böck-
erna är spännande. Denna anledning uppgavs av hälften av eleverna (8 av 16). Den näst 
vanligaste orsaken var att när man läst en bok som var bra vill man läsa fler. Detta 
nämndes av 5 elever. 3 elever svarade att de läser långserieböcker för att de är roliga. 
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Orsaker som nämndes en gång var ”bra språk”, ”började läsa Tvillingarna efter att ha 
sett tv-serien”, ”man känner igen sig”, ”andra tyckte de var bra så jag provade” och ”för 
att se om det är likadant som i verkligheten”.   
 
När det gällde hur många långserieböcker eleverna hade läst visade det sig att drygt 
hälften av eleverna (9/16) visade sig vara riktiga storläsare av långserier. En flicka sva-
rade att hon läst cirka 100 långserieböcker, två elever hade läst ca 20, två elever svarade 
minst 10 och fyra elever svarade att hade läst många eller ganska många. 
 
 
 

3.5 Enkätundersökning om bibliotekens inställning till långserieböcker 
 
För att få en bild av i vilken utsträckning biblioteken tillhandahåller långserieböcker och 
av hur inställningen hos de biblioteksanställda är skickade jag ut en e-postenkät till hu-
vudbiblioteken i alla Sveriges kommuner. Enkätfrågorna redovisas i bilaga 4. 
 
De första frågorna i enkäten handlar om i vilka kommuner biblioteken är belägna och 
om bibliotekens storlek. På fråga ett fick respondenterna ange i vilken kommun biblio-
teket är beläget och på fråga två  fick de svara på hur stor  andel av befolkningen i kom-
munen som är invandrare. Frågorna 3-6 beskriver bibliotekens storlek genom att re-
spondenterna fått ange antal bibliotekarier, antal biblioteksassistenter, antal volymer och 
antal besök per år. Härefter följde frågor om ifall biblioteken tillhandahåller långserie-
böcker och i så fall vilka och om de diskuterat inköp av långserieböcker. Respondenter-
na fick även ange argument för och emot att tillhandahålla långserier. I slutet av enkäten 
fanns några frågor rörande den person som  fyllt i enkäten: yrkestitel, kön och ålder. 
Allra sist ombads respondenterna lämna sina synpunkter på enkäten. Nedan redovisas 
svaren för varje enskild fråga. 
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Hur stor andel av befolkningen i kommunen är invandrare?    

 
                           A 0-5 %        B 5-10 %             C 10-20 %   
Andel i %          51,9               22,5                      12,4 
Antal                  67                  29                         16 
 
                       D 20-50 %        E 50-100 %         ? Svarade inte på frågan 
Andel i %          3,8                    0                           9,3 
Antal                  5                       0                           12 

 
 
 
 
Hur många bibliotekarier är anställda vid biblioteket? 

 
 
Frågan hade inga fasta svarsalternativ. Därför har jag grupperat svaren i efterhand. 127 
bibliotek svarade på frågan. 2 bibliotek har inte svarat. 38 respondenter har angivit anta-
let bibliotekarier till mellan 0-2,8. 49 bibliotek har mellan 3-5,5 bibliotekarier. 23 bibli-
otek har 6-10 bibliotekarier. 17 bibliotek uppgav att de har fler än 10 bibliotekarier 
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Hur många biblioteksassistenter är anställda vid biblioteket? 
 

 
Inga fasta svarsalternativ fanns på frågan, men jag har grupperat svaren i efterhand. 126  
bibliotek svarade på frågan. 32 respondenter uppgav att antalet biblioteksassistenter är 
mellan 0-2,8. 56 bibliotek har uppgivit antal mellan 3-5,7. 22 bibliotek har 6-10 biblio-
teksassistenter. 17 bibliotek svarade att de har fler än 10 biblioteksassistenter. 3 biblio-
tek svarade inte på frågan. 
 
 
 
Hur många volymer finns på biblioteket? 
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124 bibliotek har svarat på frågan. På frågan fanns inga fasta svarsalternativ. Jag har 
grupperat svaren i efterhand. 34 bibliotek har uppgivit antalet volymer till 50 000 eller 
färre. 52 bibliotek uppgav ett antal mellan 50 000 och 100 000. 36 bibliotek uppgav ett 
större antal volymer än 100 000. Jag har valt att inte räkna med ett bibliotek som svara-
de ”ca 90 (barn och vuxen)” eftersom jag misstänker att de missförstått frågan. 
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Hur många besök per år har biblioteket? 
 

 
120 bibliotek har svarat på frågan. Det fanns inga fasta svarsalternativ. 13 bibliotek har 
uppgivit antalet besök till 50 000 eller färre. 34 bibliotek har svarat mellan 50 000 och 
100 000. 48 bibliotek har uppgivit antalet besök till mellan 100 000 och 300 000. 15 
bibliotek har uppgivit antalet besök till fler än 300 000. 10 bibliotek har svarat att de 
inte har någon besöksräknare eller att de inte vet. 9 bibliotek har inte besvarat frågan. 
 
 
Tillhandahåller biblioteket långserieböcker? 
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  Ja  Nej Svarade inte på frågan 

Andel i %  76,7 20,9 2,3 

Antal  99 27 3 
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Om man räknar hur stor andel av dem som besvarade frågan som uppgav att de hade 
långserier blir det 78,6 % som svarade att de har långserieböcker. De bibliotek som inte 
har långserier utgör då 21,4 %.   
 
 
Om ni tillhandahåller långserieböcker, vilka? 
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Ett stort antal bibliotek har flera olika långserier. På frågan om vilka långserier bibliote-
ken har hade jag givit de sex svarsalternativ som redovisas ovan. Dessvärre visade det 
sig att enkätprogrammet endast tillät att man valde ett svarsalternativ.  Eftersom redan 
de första  som svarade på enkäten påpekade detta skickade jag ut ett kompletterande 
mail. Där bad jag respondenterna att kryssa för den långserie de har flest böcker av och 
sedan skriva eventuella ytterligare långserier under sista frågan där man kunde lämna 
synpunkter på enkäten. 
 
Om man räknar in de kompletterande svar som inkom under sista frågan så angav sam-
manlagt 68 bibliotek (52,7 %) att de har femböcker. 39 bibliotek (30,2 %) uppgav att de 
har andra långserier. 51 bibliotek (39,5 %) har Kitty och 49 bibliotek (38 %) uppgav att 
de har Tvillingarna. 11 bibliotek (8,5 %) uppgav att de har Tvillingdetektiverna och 9 
bibliotek (7 %) uppgav Deckargänget. 
 
Ett stort antal andra serier nämndes också. Nedan följer en lista över de olika långserier 
som biblioteken kompletterat med. Siffrorna anger antal bibliotek som nämnt långseri-
en. 
 

• Hagmar, Pia    Klara  12 
• Nordström, Gunnar  Stjärnskott  10 
• Toriyama, Akira   Dragon Ball  9 
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• Olika författare   Sabrina tonårshäxan 7 
• Jacobsson, Anders, Olsson, Sören Sune  6 
• Olika författare   fantasy  5 
• Kaye, Marilyn   Klonad  5 
• Blyton, Enid   Äventyretserien 4 
• Coleman, Michael   Internetdetektiverna  4 
• Hagmar, Pia    Dalslandsdeckarna  4 
• Jacobsson, Anders, Olsson, Sören Bert  4 
• Olika författare   hästböcker  4 
• Stine, Robert L   Kalla kårar  4 
• Gahrton, Måns, Unenge, Johan  Eva & Adam  3 
• Keene, Carolyn   Lill-Kitty  3 
• Olika författare   manga  3 
• Cras, Bengt-Åke   Södergårdens hockeyclub 2 
• Kelly, Fiona    Mysterieklubben 2 
• Pascal, Francine   Småtvillingarna  2 
       

Serier som nämndes en gång är Star Wars (Kevin J Anderson), Vi sex (Paul-Jacques 
Bonzon), Jennys djurgård (Lucy Daniels), Tassar och morrhår (Lucy Daniels), Bröderna 
Hardy (Franklin W Dixon), Biggles (W. E. Johns), Landet innanför (Maud Mangold), 
Roswell High (Melinda Metz), Identitet Gaia (Francine Pascal), Harry Potter (J. K. 
Rowling), Petrinideckarna (Mårten Sandén), Kulla-Gulla (Martha Sandwall-Bergström), 
Syskonen Baudelaires olycksaliga liv (Lemony Snicket). 
 
Hästboksserier som nämndes en gång är Stallkompisar (Bonnie Bryant), Svarta Hings-
ten (Walter Farley), Britta och Silver (Lisbeth Pahnke) samt Vitnos (Marie-Louise Ru-
dolfsson). I ett svar nämndes ”Hagmars och Hallgrens hästböcker”. Fantasyserien Sagan 
om drakens återkomst (Robert Jordan) nämndes en gång, vid ett annat tillfälle endast 
”Jordan”. Sportserier som nämndes en gång är BK Pantern (Bengt-Åke Cras) och Scre-
ech Owls Hockey Team (Roy MacGregor) nämndes en gång. En gång nämndes endast  
”sportserier”. Mangaserier som nämndes en gång är One piece (Eiichiro Oda) och Ram-
na. Till den senare har jag inte kunnat finna författaren. ”Skräckserier” uppgavs en 
gång. Serier som jag inte kunnat finna författarna till är Animorphes och Kapten Salem. 
Båda nämndes en gång. 
 
Som framgår av uppräkningen ovan är antalet olika långserier som finns på biblioteken 
stort. Begreppet långserie är inte entydigt och den betydelse som läggs in varierar. 
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Är inköpet av långserieböcker en fråga ni diskuterat på biblioteket? 
 
 

 
 
 
Av alla bibliotek som svarade  på enkäten uppgav 67 % (n=86) att de diskuterat frågan 
om inköp av långserieböcker. 28 % (n=37) hade inte diskuterat frågan och 4,7 % (n=6) 
svarade inte på frågan 
 
 
Om ni valt att inte köpa in långserieböcker, är det ett medvetet val? 
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                      Ja  Nej Svarade inte på frågan 
Andel i %  48,1 8,5 43,4  
Antal  62 11 56 
 
Vid en första anblick kan det verka förvånande att så många som 72 bibliotek svarat på 
frågan eftersom endast 27 svarat att de inte tillhandahåller långserier. Man kan tänka sig 
många olika förklaringar, biblioteken kan till exempel tidigare ha köpt in böcker men 
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sedan slutat med det. Man kan också tänka sig att de som endast köpt in ett fåtal böcker 
valt att svara på frågan. Att så många som 56 inte svarade på frågan bör bero på att frå-
gan endast riktas till dem som valt att inte köpa in långserieböcker. 
 
 
Ni som valt att inte köpa in långserieböcker, vilka argument har funnits för och 
emot? 
Frågan var en fritextfråga där biblioteken fick max 10 rader att svara på frågan. 48 bib-
liotek svarade på frågan. De flesta som svarat på denna fråga har till övervägande del 
angett argument som talar emot att köpa in långserier.  
 
De vanligaste argumenten rörde att böckerna håller dålig kvalitet. 24 respondenter tog 
upp kvalitetsskäl som ett argument emot att köpa in långserieböcker. 13 bibliotek angav 
ekonomiska skäl till att inte köpa in långserier. De flesta av dessa ansåg att när de eko-
nomiska resurserna är begränsade måste kvalitetsböcker prioriteras.  
 
Det fanns en mindre grupp på tre bibliotek som hänvisade till riktlinjer och urvalsprin-
ciper som fastställts av politiker. I riktlinjerna anges att biblioteken ska prioritera att 
köpa in kvalitetsböcker. Ytterligare tre bibliotek att de inte ansåg det försvarbart att 
stödja massmarknadsböckerna genom att köpa in sådana böcker för skattemedel. Fem 
bibliotek ansåg som sin uppgift att visa på alternativ till massmarknadsalternativen var-
för de valt att inte köpa in långserieböckerna. Sju bibliotek ville inte köpa in böckerna 
eftersom de mycket ofta får dåliga recensioner. Två respondenter angav rasism och  två 
angav föråldrad eller nedlåtande syn på kvinnor i vissa långserieböcker som skäl till att 
inte tillhandahålla långserieböckerna. Nio bibliotek ansåg att långserieböckerna är så 
billiga och lättillgängliga att barnen själva kunde köpa dem. Två bibliotek uppgav att de 
tycker att efterfrågan är så liten att det inte finns någon anledning att köpa in långserie-
böckerna. 
 
Ett av de vanligaste argumenten, det uppgavs av 13 bibliotek, var att det är svårt att hå l-
la långa serier kompletta. Ibland ska böckerna läsas i ordningsföljd och försvinner nå-
gon del kan det bli svårt att få tag i ersättningsexemplar. Dessutom påpekade flera bibli-
otek att det blir kostsamt att köpa in väldigt många delar. Flera uppgav också att de 
tyckte att böckerna är lika varandra i handling och några ansåg att böckerna tappar i 
kvalitet ju fler delar som kommer ut.  
 
Ett fåtal argument togs upp för att ändå köpa in ett begränsat antal långserieböcker. Åtta 
bibliotek uppgav att det finns en efterfrågan som man inte kan bortse ifrån. Sex biblio-
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tek tog upp argument rörande lästräning. Tre av dem ansåg att långserierna kan fungera 
som inkörsport för läsovilliga och tre ansåg att denna läsning är bättre än att inte läsa 
böcker alls. Tre bibliotek köpte för att tillfredsställa efterfrågan in serier som de anser 
håller en högre kvalitet, såsom Bert- och Suneböckerna, Klara-böckerna och Stjärn-
skottböckerna. Ett bibliotek angav som skäl att köpa några långserieböcker att alla barn 
inte har råd att köpa dem själva. 
 
 
Ni som valt att köpa in långserieböcker, vilka argument har funnits för och emot? 
Frågan var en fritextfråga där biblioteken fick max 10 rader att svara på. 96 bibliotek 
har svarat på frågan.  
 
Det vanligaste argumentet för att köpa in långserieböcker, att de är efterfrågade uppgavs 
av 42 respondenter. Argument som gick ut på att ha långserieböcker för att locka barn 
att komma till biblioteket användes av elva bibliotek. Femton respondenter menade att 
långserier är bra för att väcka läslust och att långserieböckerna kan hjälpa barn att lära 
sig läsa fortare. 13 bibliotek tror att långserieböckerna kan fungera som inkörsport till 
annan litteratur. Nio bibliotek uppger att de inte vill fördöma barnens val av läsning och 
tala om vad som är bäst för dem. Tre bibliotek hänvisar till barnkonventionen och barns 
rätt att påverka. Elva bibliotek menar att det faktiskt finns bra långserier också. Fem 
bibliotek anser att även läsning av långserier fyller behov hos barnen. Ett bibliotek 
tycker att det är en fördel att delarna i en långserie kan läsas fristående. 
 
Även de bibliotek som valt att köpa in långserieböcker har argument emot. 18 bibliotek 
uppger att de vill stå för kvalitet, ett bibliotek vill erbjuda alternativ. 14 bibliotek näm-
ner ekonomin, sju bibliotek att det kan vara svårt att hålla ihop långa serier. 6 bibliotek 
köper inte in långserieböcker som får dåliga recensioner. Ett bibliotek tycker att böcker-
na tar för mycket plats. Ett bibliotek anser att långserierna är kommersiell dynga med 
inslag av rasism och förstenade könsroller. 
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Du som fyllt i enkäten, vilken är din yrkestitel? 
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125 respondenter svarade på frågan. 32 (25 %) var bibliotekschefer, 89 (69 %) bibliote-
karier och 4 (3 %) biblioteksassistenter. 4 (3 %) svarade inte på frågan. 
 
 
 
Fördelningen mellan män och kvinnor 
 

Kvinnor Män  
 
 
Fördelningen mellan könen blev 18 män (14 %) och 107 kvinnor (83 %). Bortfallet på 
frågan var 4 (3 %) 
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Åldersfördelning 

 
 
 
Åldersfördelningen blev 20 (15,5 %) i gruppen 20-35 år. 53 (41,15 %) var 36-50 år. 52 
(40,3 %) var 51-65 år. 4 (3,1 %) respondenter svarade inte på frågan. 
 
Syftet med att fråga om yrkestitel, kön och ålder var att jag vill att läsaren ska kunna få 
en uppfattning om vilka som svarat på enkäten. 
 
 
 

4. Resultat och analys 
I detta kapitel redovisar jag och analyserar resultaten av de intervjuer och den enkät jag 
genomfört. 
 

4.1 Intervjuer med bibliotekarier 
 
Genomtänkt policy att tillhandahålla långserieböcker? 
Den skolbiblioteksansvarige läraren på det lilla skolbiblioteket med många långserie-
böcker svarade att det inte fanns någon särskild policy för inköp av långserieböcker. 
Hon menade att man på skolan inte gjorde någon skillnad på långserieböcker och andra 
böcker. Bibliotekspersonalen på det större skolbiblioteket sade att policyn på skolan var 
att tillhandahålla alla böcker som efterfrågades, inklusive långserieböcker, allt för att få 
eleverna, som till stor del hade invandrarbakgrund, att läsa på svenska. 
 
Bibliotekarien på det filialbibliotek som hade få långserieböcker berättade att en tidigare 
chef drivit en medveten policy att endast köpa in kvalitetslitteratur. På grund av mins-
kade bokköpsanslag har man här även fortsättningsvis valt att prioritera kvalitetslittera-
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turen. Informanten menade dock att man har långserier, men inte just de som efterfråga-
des i undersökningen. 
  
Argument för och emot att tillhandahålla långserier  
Båda de skolbibliotek jag besökte tillhandahöll långserieböcker. Det var på båda skol-
biblioteken en del av ett mer allmänt ställningstagande som gick ut på att man vill ha ett 
brett sortiment fiktionslitteratur för att ge eleverna valfrihet. Man ville inte bestämma åt 
eleverna vad som är bättre och vad som är sämre litteratur.  
 
Det större skolbiblioteket använde som argument för att tillhandahålla långserier att de 
är bra att använda som lästräning och träning i svenska språket för de många eleverna 
med invandrarbakgrund på skolan. Man tenderade att se barnens läsning som ett förlopp 
där det första som sker är att eleven finner läslusten. Det gäller att få barnen att upp-
täcka den fantasivärld som böckerna erbjuder. När man läst lättare böcker är man mo-
gen att gå vidare till litet svårare och tjockare böcker. Personalen ville således inte ge 
eleverna så svåra böcker att läslusten riskerade att gå förlorad. 
 
Ett argument för att tillhandahålla långserieböcker som användes av bibliotekarien på 
det större skolbiblioteket var att hon inte ville döma ut några böcker. Hon ville inte att 
eleverna skulle behöva höra att de läser dåliga böcker.  
 
Påverkar tillgången på långserier utlåningen av andra böcker? 
Den skolbiblioteksansvarige läraren på det lilla skolbiblioteket med många långserie-
böcker trodde inte att tillgången på långserier påverkar utlåningen av andra böcker. Hon 
menade att efterfrågan mer styrs av om någon elev läst en bok som han eller hon tyckte 
var bra, så vill ofta fler elever läsa samma bok.  
 
På det större skolbiblioteket var  båda informanterna övertygade om att långserierna 
bidrar till att öka utlåningen av andra böcker.  
 
Bibliotekarien på filialbiblioteket med få långserieböcker trodde inte att det skulle ha 
gjort någon större skillnad för utlåningen om biblioteket tillhandahållit långserieböcker. 
Hon menade att de barn som ibland frågar efter långserier, t ex Kitty i stället väljer att 
låna något annat när de får veta att den boken inte finns på biblioteket.  
 
Kan långserieböcker fungera som inkörsport till ”bättre” litteratur? 
Den skolbiblioteksansvarige läraren på det lilla biblioteket med många långserieböcker 
trodde att de nog kunde fungera så ibland, men påpekade att en del personer fortsätter 
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att läsa populärlitteratur även senare. 
 
Bibliotekspersonalen på det större skolbiblioteket var övertygade om att långserier kan 
fungera som inkörsport både till bättre litteratur, till bättre svenskakunskaper för in-
vandrarbarn, till böckernas fantasivärld och till läslust för läsovana elever. De menade 
att långserieböckerna kan fungera ”som en vägvisare till litteraturen”. 
 
Är långserier något man växer ifrån med åren? 
Informanterna på det större skolbiblioteket med många långserieböcker tyckte båda att 
påståendet ”långserier är något man växer ifrån med åren” stämmer utifrån deras per-
sonliga erfarenheter.  
 
Bibliotekarien på filialbiblioteket svarade att det tror hon, eftersom hon själv läst lång-
serier hon var yngre och sedan gått vidare till att läsa god litteratur. 
 
Upplever ni en stor efterfrågan på långserier? 
På frågan om det fanns en stor efterfrågan på långserieböcker svarade personalen på det 
stora skolbiblioteket med många långserieböcker att efterfrågan varierar; ”det går i vå-
gor”.  
 
Bibliotekarien på filialbiblioteket med få långserieböcker upplevde inte att det fanns 
någon stor efterfrågan på de långserier jag nämnt, men hon påpekade att biblioteket har 
andra långserier som t ex Pia Hagmars hästboksserie Klara-böckerna. 
 
Flera av de argument som kom fram vid intervjuerna med personalen på de båda skol-
biblioteken som hade många långserier stämmer väl överens med en del av de argument  
till populärfiktionens försvar som författaren Peter Dickinson anförde 1970 (Mählqvist 
1992, s. 55) och som jag redogör för i avsnitt 2.3 i denna uppsats. Bland annat pekade 
Dickinson på att den grupptillhörighet som skapas kring populära företeelser är viktig 
för barnen. Detta var  någonting som mina respondenter märkt av. Läraren på det mind-
re skolbiblioteket menade att det går i vågor vilka böcker eleverna vill läsa eftersom de 
ofta vill läsa samma böcker som kompisarna. Även personalen på det större skolbiblio-
teket berättade om vissa böcker som varit omåttligt populära periodvis, till exempel 
Kalla kårarserien av Robert L. Stine.  
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4.2 Intervjuer med 13-15-åringar 
 
I den del av intervjuundersökningen där långserieläsare intervjuades ingick 9 pojkar och 
7 flickor i åldrarna 13-15 år. Intervjuer gjordes endast med elever som uppgav att de 
läste långserieböcker så svaren är inte representativa för hela åldersgruppen. Syftet med 
denna del av  undersökningen var att få fram långserieläsarnas egna svar på varför de 
läser eller läst långserieböcker.  
 
Nio av eleverna läste varje eller nästan varje dag, 3 elever varje vecka, 2 elever en gång 
i månaden. De två resterande läste ”då och då” och ”så fort jag har tid”. De långserier 
som hade lästs av flest elever i gruppen var Kitty, Tvillingarna, Bertböcker och Eva & 
Adam, men även Kalla kårar, Deckargänget, Tvillingdetektiverna, Femböckerna, sport-
böcker, Harry Potter och Suneböckerna nämndes av någon eller några elever.  
 
Flera av de långserier som eleverna nämnde vid mina intervjuer är relativt nya, men den 
som nämndes flest gånger var Kitty, vilket även var fallet då Sverker Olofsson 1972 (s. 
10) gjorde sin läsintresseundersökning bland elever i årskurs sex.  
 
Den vanligaste orsaken som eleverna uppgav till varför de läser långserier var att de är 
spännande. Den näst vanligaste orsaken var att när man läst en bok som är bra vill man 
läsa fler. Bland andra orsaker som nämndes var ”bra språk”, ”man känner igen sig” och 
”andra tyckte de var bra så jag provade”.   
 
Att den vanligaste orsaken som eleverna uppgav var att böckerna är spännande kan dels 
tolkas stämma med Yngve Lindungs (1980, s. 26) hypotes om att läsningen tillfredsstäl-
ler upplevelsebehov och dels med Gunnar Hanssons (1988,  s.50) hypotes att lä sningen 
fyller behov av underhållning. Några elever angav som ett skäl att läsa långserier att de 
tycker de är roliga, vilket också stämmer med hypotesen om att tillfredsställer behov av 
underhållning. Det näst vanligaste svaret var att när man läst en bok som var bra vill 
man läsa fler kan tolkas överensstämma med Victor Watsons (2000, s.505) hypotes om 
igenkänning. Och även den elev som svarade ”man känner igen sig” stödjer Watsons 
antagande att långserieläsare vill ha samma men med en skillnad. En närmare presenta-
tion av Lindungs, Hanssons och Watsons hypoteser finns i avsnitt 2.2. 
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4.3 Enkätundersökning om bibliotekens inställning till långserieböcker 
 
Av de 282 bibliotek som erhöll enkäten svarade 129. Av de 126 respondenter som sva-
rade på frågan ”Tillhandahåller biblioteket långserieböcker?” uppgav 78,6 % (99 biblio-
tek) att de tillhandahåller långserieböcker. 21,4 % (27 bibliotek) svarade att de inte till-
handahåller långserier. 3 bibliotek svarade inte på frågan.  
 
De långserier som flest bibliotek uppgav att de hade var Femböckerna (n=68), Kitty 
(n=51) och Tvillingarna (n=49). Flera respondenter påpekade att de alternativ man fick 
välja på var ganska gamla. Bland nyare serier som flera bibliotek uppgav att de har 
fanns Klaraböckerna, Stjärnskott, Dragon Ball och Sabrina tonårshäxan.  
 
Det vanligaste argumentet för att inte köpa in långserieböcker var dålig kvalitet. Däref-
ter kom ekonomiska skäl. Ett flertal bibliotek pekade på att det är svårt att hålla långa 
serier kompletta både praktiskt och ekonomiskt. Många menade att böckerna är så  bil-
liga att  de som vill läsa  dem kan köpa dem själva. 
 
Argument som togs upp av några bibliotek var att man inte ville stödja massmarknads-
böckerna med skattemedel, att man ville visa på alternativ. En  del bibliotek hänvisade 
till riktlinjer och urvalsprinciper fastställda av politikerna och relativt många hänvisade 
till att böckerna ofta får dåliga recensioner. Ett fåtal bibliotek uppgav att efterfrågan är 
så liten att man inte funnit anledning att köpa in långserieböcker.  
 
Det vanligaste argumentet för att köpa in långserieböcker var att efterfrågan är stor. Det 
näst vanligaste argumentet var att väcka läslust, stimulera lästräning och att böckerna 
kan fungera som inkörsport till annan litteratur. Det var också många bibliotek som an-
såg att böckerna kan fungera som lockbete för att få barnen att komma till biblioteket. 
Flera tog också upp att man tycker det är viktigt att inte fördöma barnens val av läsning 
och några hänvisade till barnkonventionen och barnens rätt att påverka. Några bibliotek 
menade att även läsning av långserier fyller behov hos barnen och flera påpekade att 
man anser att det faktiskt finns bra långserier också.   
 
Utifrån att bibliotekspersonalen på det större skolbiblioteket med många långserieböck-
er betonat hur viktiga långserieböckerna är som lästräning för barn med invandrarbak-
grund valde jag att i enkäten ta med en fråga om hur stor andel av befolkningen i kom-
munerna som är invandrare. Av de 27 bibliotek som svarade att de inte tillhandahåller 
långserieböcker var det 66,7 % (n=18) som angav invandrarandelen till 0-5 % jämfört 
med 49,5 % av de bibliotek som tillhandahåller långserieböcker. Vid högre invandrar-
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andelar i befolkningen var procentandelen bibliotek som tillhandahöll långserier fler. De 
siffror jag fått fram stämmer alltså med mitt antagande att biblioteken i kommuner med 
hög invandrarandel tillhandahåller långserier i större utsträckning än bibliotek  i kom-
muner med låg invandrarandel. De absoluta talen bakom procentandelarna är dock rela-
tivt små eftersom det endast var 27 bibliotek som svarade nej.  
 
 
Andel kommuner som tillhandahåller respektive inte tillhandahåller långserier 
fördelade efter andel invandrare i befolkningen. 
 

 
 
Den vänstra stapeln i varje par visar de bibliotek som svarat nej på frågan ”Tillhanda-
håller biblioteket långserieböcker”? Högerstapeln i varje par visar andelen bibliotek som 
svarat ja på samma fråga. Procentintervallen under stapelparen anger vad biblioteken 
svarat på frågan ”Hur stor andel av befolkningen i kommunen är invandrare?”.  
 
Svaren på frågorna om antalet anställda bibliotekarier och biblioteksassistenter har jag 
delat in i grupperna små, medelstora och stora bibliotek. Små bibliotek har 1-7 bibliote-
karier/biblioteksassistenter, medelstora 7,1 –10 bibliotekarier/biblioteksassistenter och 
stora bibliotek har fler än 10 bibliotekarier/biblioteksassistenter.  
 
Jag har jämfört hur de som svarat att de inte tillhandahåller långserieböcker fördelar sig 
på små, medelstora respektive stora bibliotek. Jag har här inte funnit något samband 
mellan storleken på biblioteken och om de tillhandahåller långserier eller ej. Andelen 
små bibliotek som svarade på enkäten var 42,6 % (n=55), andelen medelstora var 24 % 
(n=31), och andelen stora bibliotek var 32,5 % (n=42). Andelen små  bibliotek bland de 
som inte tillhandahåller långserieböcker var 40,7 % (n=11), andelen medelstora var 22,2 
% (n=6), och andelen stora var 37 % (n=10). 
 
För att kontrollera om det var fler av biblioteken som valt att inte tillhandahålla långse-
rieböcker som hade diskuterat frågan om inköp har jag jämfört de båda frågorna. Inte 
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heller här har jag kunnat finna någon skillnad. Bland de som valt att inte köpa in långse-
rier hade 70 % (n=19) diskuterat inköpen, 26 % (n=7) hade inte diskuterat. Bland de 
bibliotek som valt att tillhandahålla långserier hade 69,1 % (n=67) diskuterat inköpen. 
30, 9 % (n=30) uppgav att de inte hade diskuterat inköpen.  
 
 
 

5. Diskussion 
Både de bibliotekarier jag intervjuat och flera av respondenterna i enkäten har beskrivit 
hur inställningen till långserier på biblioteken har svängt. Under 60-talet köpte man in ”i 
princip allt”. Från mitten av 70-talet när debatten om skräplitteraturen var som intens i-
vast rensade många bibliotek ut sina långserier. Först mot senare delen av 80-talet bör-
jade inställningen förändras och det litteraturpedagogiska argumentet bli alltmer accep-
terat.  
 
Att så många som 78,6 % av biblioteken i min enkätundersökning uppgivit att de till-
handahåller långserier var långt fler än jag hade förväntat mig. Detta  kan jämföras med 
en uppsats vid litteraturvetenskapliga seminariet i Umeå 1972 i vilken Sverker Olofsson 
undersökte i vilken utsträckning de serieböcker som lästes av 12-åringar fanns på de tre 
kommunbiblioteken och de tre skolbiblioteken på elevernas hemorter. Han fann att den 
bok som flest elever uppgivit som sin favoritbok, Kitty, inte fanns i ett enda exemplar 
på tre av de sex undersökta biblioteken (Olofsson 1972, s.49, 51).  
 
I  ett specialarbete av Ekström m.fl. (1990) intervjuades 17 barnbibliotekarier om deras 
inställning till långserieböcker. En majoritet av respondenterna i undersökningen ansåg 
att långserieböcker ej bör finnas på folkbibliotek (Ekström m.fl. 1990, s.32). I intervju-
erna framkom även att några nyinköp av långserier knappast existerade, men att det 
fanns enstaka exemplar kvar på några av biblioteken (ibid.). Även när jag jämför resul-
taten av min enkät med denna undersökning får jag intrycket att inställningen till lång-
serier blivit liberalare. Denna liberalisering ansåg även Elversson och Mårtensson att de 
fann belägg för 1999 i sin magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap.  
Den uppfattning de fick utifrån sina intervjuer med två bibliotekarier var att den rådande 
trenden bland bibliotekarier blivit liberalare ”utan att de för den delen ville låta skräplit-
teraturen flöda fritt” (Elversson och Mårtensson 1999, s. 70). Denna uppfattning att bib-
lioteken bör tillhandahålla långserier, men i begränsad omfattning överensstämmer väl 
med många  av de svar jag fick i min enkätundersökning.  
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Flera av respondenterna har påpekat att det har under senare tid kommit nya långserier 
som av många anses bättre än de gamla. Det gäller t ex Klaraböckerna av Pia Hagmar 
och Stjärnskott av Gunnar Nordström. Det allvarligaste misstaget jag gjorde när jag 
konstruerade min enkät var att jag inte presenterade en definition av vad jag avser med 
begreppet ”långserier”. Svaren som jag fått på enkäten visar att begreppet uppfattas 
ganska olika. Gränsdragningen vilka bokserier som ska räknas som långserier känns 
inte alltid självklar. Till exempel kom Suneböckerna upp i intervjuerna med 13-15-
åringarna och de uppgavs också av flera respondenter i enkätsvaren. Om man betänker 
att Sune är mellan 7 och 10 år i alla böcker och hamnar i liknande situationer så stäm-
mer ju det bra in på hur långserier vanligen definieras, men jag tror inte att böckerna 
allmänt associeras med begreppet långserieböcker.  
 
Ett annat misstag var konstruktionen av frågan ”Om ni tillhandahåller långserieböcker, 
vilka?” Dels gick det inte att fylla i mer än ett alternativ, dels hade jag som många på-
pekade missat att ta med flera av de nya långserierna. Misstaget vid konstruktionen av 
frågan kan ha inneburit att bibliotek som har nyare långserier svarat att de inte har några 
alls då de kanske uppfattat det som att enkäten endast gällde de äldre långserier som jag 
givit som alternativ. Många respondenter påpekade att de velat fylla i fler än ett alterna-
tiv på frågan, vilket givetvis borde varit möjligt att göra. Det är i efterhand omöjligt att 
veta vilka långserier som hade angivits av fler respondenter om det hade gått att välja 
flera alternativ. 
 
Under arbetet med denna uppsats  har jag har funderat mycket kring fenomenet långse-
rier och jag tror att fenomenet med långa serier med samma huvudperson i bok efter bok 
kommer alltid att finnas eftersom de fyller behov av trygghet och igenkänning. Kanske 
kan Kittyböckernas och Femböckernas stora popularitet till viss del även förklaras av att 
föräldrar som själva läst dessa böcker då de var barn vill förmedla dessa läsupplevelser 
till sina barn. 
 
Om jag skulle gjort om undersökningen i dag skulle jag gjort en större pilotenkät för att 
upptäcka fler misstag i frågornas konstruktion. Jag skulle också i följebrevet till enkäten 
givit en definition av vad jag avser med begreppet långserier.  
 
Under arbetet med uppsatsen har jag slagits av hur litet empirisk forskning det finns när 
det gäller långserieläsarnas egna upplevelser av och åsikter om långserieböckerna. I 
litteraturen finns däremot mycket teoretiska analyser utifrån vuxnas sätt att se på böck-
erna. När det gäller fortsatta undersökningar inom området finns det säkert mycket mer 
att få fram om läsarnas egna anledningar till att välja långserieböcker. Det jag skulle 
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önska när det gäller fortsatta undersökningar är alltså fler intervju- och enkätundersök-
ningar riktade direkt till barn och ungdomar som läser långserieböcker. 
 
 
 

6. Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka bibliotekens inställning till långserieböcker 
för barn och ungdomar, i vilken utsträckning de tillhandahålls på biblioteken samt att 
undersöka om det föreligger någon skillnad mellan små respektive stora bibliotek och i 
kommuner med hög respektive låg invandrartäthet. Syftet har även varit att undersöka 
vilka behov långserier fyller bland sina läsare. 
 
Mina frågeställningar blev  
 
• I vilken utsträckning tillhandahålls långserieböcker av biblioteken? Finns det skill-

nader mellan små respektive stora bibliotek, mellan bibliotek i kommuner med hög 
respektive låg invandrartäthet?  

 
• Vilka argument förs fram för att tillhandahålla eller inte tillhandahålla långserie-

böckerna?  
 
• Vilka behov fyller långserieböcker hos en grupp 13-15-åringar? 
 
Jag har använt flera olika metoder för att besvara frågeställningarna; litteraturstudier, 
intervjuundersökning och enkätundersökning.  
 
För att hitta bibliotekarier som jag trodde kunde ha argument för respektive emot att 
tillhandahålla långserier valde jag att intervjua personal från de bibliotek som hade det 
största respektive minsta antalet långserieböcker enligt bibliotekskatalogen i den aktue l-
la kommunen. Båda de bibliotek som hade flest långserier var skolbibliotek. På den ena 
av skolorna fick jag gå ut i två skolklasser och genomföra intervjuer med elever. Jag 
valde att intervjua de elever som uppgav att de läste eller tidigare läst långserier. Den 
vanligaste orsaken som eleverna uppgav till varför de läser långserier var att de tyckte 
att böckerna är spännande. Många elever tyckte också att det är bra med bokserier efter-
som det finns fler delar att fortsätta med när man läst en bok som var bra. Bibliotekari-
erna på de båda biblioteken med många långserieböcker ansåg att långserieböckerna 
kan fungera som inkörsport till annan litteratur. Den ena skolan hade stor andel elever 
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med invandrarbakgrund och bibliotekspersonalen betonade att långserierna ofta  funge-
rar bra som läs- och språkträning när de ska lära sig svenska.  
 
I litteraturstudien redovisar jag de argument som framförts i den debatt om ”skräplittera-
turen” som var som intensivast under 1970- och 80-talen. När det gäller vilka behov 
långserier fyller hos barn och ungdomar fann jag  sju hypoteser. Mina resultat från elev-
intervjuerna stämde bäst överens med hypoteserna om att läsningen fyller underhåll-
nings- och upplevelsebehov. 
 
Efter intervjuundersökningen gick jag sedan vidare med en enkätundersökning till hu-
vudbiblioteken i alla Sveriges kommuner. Av de 282 bibliotek som erhöll enkäten sva-
rade 129. En stor majoritet, 78,6 % svarade att de tillhandahåller långserier. De viktigas-
te argumenten för att tillhandahålla långserier var att de är efterfrågade, att de fungerar 
som lästräning och som inkörsport till annan litteratur. Många menade att det är viktigt 
att inte fördöma barnens val av läsning. Ett annat vanligt argument var att böckerna kan 
fungera som lockbete för att få barnen till biblioteket. Många påpekade också att de 
anser att det faktiskt finns en del ganska bra långserier och att även läsning av långserier 
fyller behov hos barnen. De som köpte in långserier uppgav även en hel del argument 
emot att köpa in böckerna, t ex kvalitets- och ekonomiska skäl. Den sammantagna be-
dömningen blev dock att det är bättre att tillhandahålla böckerna i begränsad omfattning 
än att inte ha några alls.  
 
 De vanligaste argumenten som uppgavs av de bibliotek som valt att inte köpa in långse-
rier var att böckerna håller dålig kvalitet och att då de ekonomiska resurserna är begrän-
sade vill man prioritera kvalitet. Andra argument var att det är svårt att hålla långa serier 
kompletta och att böckerna ansågs så billiga att de som vill läsa dem kan köpa dem själ-
va.  
 
Bibliotekens storlek, med avseende på antal anställd personal och antal besök per år, 
hade inget samband med om man valt att tillhandahålla eller inte tillhandahålla långseri-
er. Däremot finns en tendens att bibliotek i kommuner med hög invandrartäthet oftare 
tillhandahåller långserieböcker än bibliotek i kommuner med låg invandrartäthet.   
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8. Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor till 13-15-åringar som läser eller tidigare läst 
långserieböcker 
 
De numrerade frågorna ställs i första hand, punkterna under dem använder jag som 
följdfrågor endast om jag inte får spontana svar på huvudfrågorna. 
 
1. Hur gammal är du?    
 
 
2a) Hur ofta läser du böcker? 
– Varje dag/vecka/månad, mer sällan, aldrig. 
 
b) Vilka böcker läser du? 
 
c) Någon speciell författare? 
 
 
3. Varför läser du långserier?  
– Spännande, roligt, intressant, bli bättre på svenska, få kunskap, identifikation, annat? 
 
 
4. Hur ofta läser du långserieböcker? 
 
 
5.  Hur många långserieböcker har du läst? 
 
 
6. Berätta om en långseriebok som du läst… 

- Vad handlade den om? 
- Gillade du boken? Om ja, varför? 
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Bilaga 2. Intervjufrågor till bibliotekarie på bibliotek med många 
långserieböcker 
 
De numrerade frågorna ställs i första hand, punkterna under dem använder jag som 
följdfrågor endast om jag inte får spontana svar på huvudfrågorna. 
 
 
1. Ditt bibliotek lånar ut långserieböcker. Vet du om det är en genomtänkt policy på ert 

bibliotek? I så fall, vilka argument har gjort att ni valt att köpa in långserierna? 
 

- Tror du att tillgången på långserier påverkar utlåningen av andra böcker till lä-
sargruppen mellanåldersbarn? 

 
- Tror du att långserieböcker kan fungera som en ”inkörsport” till ”bättre” littera- 
      tur? 

 
- Tror du att vissa barn inte skulle läsa några böcker alls om de inte fick läsa lång- 
      serierna? 

 
 
2. Långserier är något man växer ifrån med åren, anser många. Vad tror du? 
 
 
3. Upplever ni en stor efterfrågan på de långserieböcker ni har?  
 

– Lånas de ut ofta? 
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Bilaga 3. Intervjufrågor till bibliotekarie på bibliotek med få långse-
rieböcker. 
  
De numrerade frågorna ställs i första hand, punkterna under dem använder jag som 
följdfrågor endast om jag inte får spontana svar på huvudfrågorna. 
 

1. Ditt bibliotek har valt att inte köpa in långserier. Vet du om det är en genom-
tänkt policy på ert bibliotek? I så fall, vilka argument har gjort att ni valt att köpa 
in långserierna? 

 
- Hur tror du att det skulle ha påverkat er utlåning om ni tillhandahållit långserie-

böckerna? 
 

- Tror du att långserieböcker kan fungera som en ”inkörsport” till ”bättre” littera-
tur? 

 
- Tror du att vissa barn inte skulle läsa några böcker alls om de inte fick läsa lång-

serierna? 
 
 

2. Långserier är något man växer ifrån med åren, anser många. Instämmer du i det 
påståendet? 

 
 

3. Upplever du att det finns en efterfrågan på långserier? Hur motiverar ni i så fall 
att ni inte köpt in några? 
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Bilaga 4. Enkätfrågor och följebrev 
 
1. I vilken kommun ligger biblioteket? 
 
2. Hur stor andel av befolkningen i kommunen är invandrare? 
0-5 % 
5-10 % 
10-20 % 
20-50 % 
50-100 % 
 
3. Hur många bibliotekarier är anställda vid biblioteket? 
 
4. Hur många biblioteksassistenter är anställda vid biblioteket? 
 
5. Hur många volymer finns på biblioteket? 
 
6. Hur många besök per år har biblioteket? 
 
7. Tillhandahåller biblioteket långserieböcker?  
Ja 
Nej 
 
8. Om ni tillhandahåller långserieböcker, vilka? 
Kitty 
Femböcker 
Tvillingarna 
Tvillingdetektiverna 
Deckargänget 
Annan serie 
 
9. Är inköpet av långserieböcker en fråga ni diskuterat på biblioteket? 
Ja    
Nej 
 
10. Om ni valt att inte köpa in långserieböcker, är det ett medvetet val? 
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11. Ni som valt att inte köpa in långserieböcker, vilka argument har funnits för och 
emot? 
 
12. Ni som valt att köpa in långserieböcker, vilka argument har funnits för och emot? 
 
13. Du som fyllt i enkäten, vilken är din yrkestitel? 
Bibliotekschef 
Bibliotekarie 
Biblioteksassistent 
 
14. Är Du som fyllt i enkäten en   
Kvinna   
Man 
 
15. Hur gammal är Du? 
20-35 år 
36-50 år 
51-65 år 
 
16. Har du synpunkter  på enkäten, skriv dem här. 
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Asarum 2004-10-12 
 
Enkät till bibliotek om långserieböcker 
 
Hej. Jag heter Åsa Jakobsson. Jag skriver magisteruppsats om långserieböcker för barn 
och ungdomar vid institutionen Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och 
informationsvetenskap, Högskolan i Borås. 
 
I min uppsats gör jag en undersökning kring biblioteks sätt att se på långserieböcker, 
samt vilka argument som används för eller emot att köpa in sådana.  
 
Jag har valt att skicka ut denna enkät till huvudbiblioteket i alla kommuner i Sverige. 
Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i min uppsats som kommer att 
publiceras på Högskolan i Borås hemsida. 
 
Resultaten av enkäten kommer att sammans tällas i form av statistiska tabeller och det 
kommer inte att gå att utläsa hur ett enskilt bibliotek svarat. 
 
Jag vore tacksam om Du vill ta dig tid att fylla i enkäten nedan senast tisdag 19/10. För 
att komma till enkäten, klicka på länken nedan.  
 
  
 
http://194.71.129.80/eval/pub/69785/default.asp 
 
 
Om du har några frågor, kontakta mig på e-postadress: bh00072@utb.hb.se 
 
Med vänliga hälsningar 
Åsa Jakobsson 


