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Abstract: The aim of this master’s thesis is to examine how some children’s 

librarians in public libraries reason about Wahlström’s series 
books. During the 1970’s, there was a discussion about the series 
books, and the general meaning was, among other things, that the 
books should not be available at libraries. Therefore, we also want 
to study if the arguments for and against the series books presented 
today are any different than those presented in the 1970’s.  
For this examination, two methods have been used. We have done 
qualitative interviews with nine children’s librarians, and in order 
to find the arguments presented in the 1970’s, we have studied the 
literature regarding the mentioned discussion.  
The results from the study indicate that there is one big difference 
in the arguments presented in the 1970’s and those presented 
today, namely that the librarians that we have interviewed names 
the popularity of the series books and that children often asks for 
them as a strong argument for that the books should be found at 
libraries. This argument we have not been able to find at all among 
the arguments presented in the 1970’s.   
Apart from this, there is no difference to be mentioned in the 
arguments, but that there despite this is a more liberal view on the 
series books and also on the children today, and that these books 
are more accepted in the libraries now. 
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1. Inledning 
 

Det finns en typ av barnböcker som regelbundet framkallar olust hos vuxna bedömare men som 
trots det förblir köpta, lästa och tydligen uppskattade av en större publik än barnböcker vanligen 
kan räkna med.1 

 
De barnböcker som här avses är långserieböcker. Diskussionen kring dessa böcker har 
stundtals varit hård och åsikterna har varit många. Skulle dessa böcker få finnas på 
biblioteket, borde barn få läsa dem? Motståndarna till långserier menar till exempel att genom 
att läsa enbart skräplitteratur får barn en förfalskad bild av verkligheten. 2 Samtidigt har det 
höjts röster till försvar för långserier med motiveringen att barn ska ha möjlighet att själva 
välja vad de vill läsa, det är bättre att barn läser dessa böcker än ingenting alls.3   
  
I denna uppsats vill vi undersöka hur barnbibliotekarier på folkbibliotek idag ser på 
Wahlströms långserieböcker. Vi vill veta om dessa böcker överhuvudtaget finns på bibliotek 
idag. Frågan intresserar oss därför att vi själva läste ett flertal olika långserier när vi var yngre. 
Serierna om Kitty, Lotta och Jolly samt olika hästserier var några av de långserier som plöjdes 
igenom, och vi minns dem med glädje. Vi minns också hur svårt det kunde vara att hitta 
långserieböckerna på bibliotek, och att i bästa fall bara någon enstaka långseriebok stod att 
finna gjorde biblioteksbesöken till en besvikelse. Detta ledde till att under de perioder när vi 
ville läsa långserier blev biblioteket inte särskilt flitigt besökt, eftersom vi ändå inte kunde få 
tag på de böcker vi ville ha. I stället fick vi söka oss till bokhandlar och antikvariat för att 
överhuvudtaget kunna skaffa de efterlängtade böckerna. Vi funderar över om det ser likadant 
ut idag, eller om det numer är lättare för barn att hitta långserier på bibliotek. Vi upplever 
frågan som viktig eftersom alla kanske inte har möjlighet att köpa dessa böcker eller låna dem 
av vänner. Problemet är var man då kan få tag på långserieböcker om de inte finns på 
biblioteket. Vi anser därför att även långserieböcker bör få ha sin plats i bibliotekets hyllor 
eftersom vi tycker att det skall finnas något på biblioteket för alla smaker. Vi är dock 
medvetna om att det givetvis finns de som inte ser långserier som självklara inslag på 
biblioteket. Vi vet inte exakt hur populära långserieböcker är idag, men om man går in på 
Barnens bibliotek på Internet kan man se bland boktipsen att bland andra serierna om 
Tvillingarna och Kitty recenseras flitigt.4 Man kan ju också fråga sig om serien om Kitty, som 
funnits i Sverige sedan 1952, fortfarande skulle komma ut med nya böcker om ingen läste 
dem.  
 
I vår uppsats har vi valt att inrikta oss på vad barnbibliotekarierna säger om långserier från 
Wahlströms förlag. Detta är kanske det förlag som är mest känt för sina långserier såsom 
Biggles, Kitty och Tvillingarna. Givetvis finns det andra förlag som ger ut långserier. Rabén 
& Sjögrens förlag ger till exempel ut Enid Blytons Fem-böcker och olika häst-, djur- och 
idrottsserier under förlagsnamnet Citadell. Ett ytterligare förlag som ger ut långserier är 
Richter som ger ut serien Kalla kårar.   

                                                 
1 Häggqvist, Björn 1972. Långserieböcker. Ingår i Barnbok och barnboksforskning, s. 97.  
2 Nilsson, Ulf 1986. Barn far illa av skräplitteratur!. Ingår i Skräplitteratur för barn och tonåringar? Del 1. 
Barnböcker, s. 11 
3 Mählqvist, Stefan 1987. Långserieböcker. En underhållningsgenre för mellanåldern. Ingår i Skräplitteratur för 
barn och tonåringar? Del 2. Ungdomsläsning, s. 69 
4 Barnens bibliotek [2004-02-04] 
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1.1 Problemformulering  
 
Utifrån den bakgrund vi redogör för frågar vi oss följande: Hur ser barnbibliotekarier på 
Wahlströms långserieböcker idag, och förekommer dessa böcker på folkbibliotek idag? Vi 
tycker att problemet är intressant att undersöka, eftersom vi anser att det bör finnas något på 
biblioteken för alla smaker. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur ett antal barnbibliotekarier på folkbibliotek idag 
resonerar kring Wahlströms långserieböcker. Vi vill även försöka bilda oss en uppfattning om 
dessa barnbibliotekariers argument för och emot att Wahlströms långserieböcker skall 
förekomma på folkbibliotek idag. Vi kommer också att gå in på diskussionen som fördes 
kring skräplitteratur på 70-talet för att kunna jämföra de argument som framfördes då med de 
argument som våra informanter framför.  
 
Vi kommer att utgå från följande frågeställningar: 

• Hur ställer sig barnbibliotekarierna idag till barns läsning av Wahlströms 
långserieböcker? 

• Vilka argument har barnbibliotekarierna idag för respektive emot Wahlströms 
långserier på biblioteket? 

• Är argumenten som framförs idag annorlunda än de som framfördes under 1970-talets 
skräplitteraturdiskussion, och i så fall hur? 

• Vilken kvalitet rörande innehållet kan Wahlströms långserier sägas ha enligt våra 
informanter? 

 

1.3 Avgränsningar 
 
Långserieböcker är för oss till största delen synonymt med förlaget Wahlströms böcker. Vi 
tänker spontant på de karakteristiska röda och gröna bokryggarna som vi minns från vår 
barndom när vi läste dessa långserier. I uppsatsen har vi därför valt att avgränsa oss till 
Wahlströms långserieböcker. Vi har även valt att avgränsa oss till att undersöka 
barnbibliotekariers syn på denna typ av böcker, då vi tror att de är mer insatta i frågan än 
övriga bibliotekarier som kanske inte arbetar med barn- och ungdomsböcker på samma sätt. I 
vår uppsats koncentrerar vi oss på folkbibliotek, vi är dock medvetna om att alla barn inte har 
något folkbibliotek i sin närhet och att skolbiblioteket då kan spela en större roll.  
 

1.4 Definition 
 
Lena Kåreland menar att det som utmärker långserieböcker är att samma huvudperson råkar 
ut för liknande händelser i varje bok och reder ut situationen på ungefär samma sätt varje 
gång. Bokens huvudperson håller en mer eller mindre konstant ålder genom serien, och 
personligheten förändras inte nämnvärt. Långserieböcker har dessutom ofta ett klichéartat 
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språk.5  I fortsättningen gör vi denna definition till vår. Utifrån våra informanters utsagor har 
vi dock förstått att denna definition inte till fullo stämmer överens med den svenska 
författarinnan Pia Hagmars långserier om hästflickan Klara och Dalslandsdeckarna, då det 
förekommer en personutveckling i dessa serier, handlingen fördjupas och böckerna är skrivna 
på ett bra språk.6 Vi kommer också att använda oss av begreppen skräp- eller triviallitteratur, 
då dessa ofta förekommer parallellt med långserieböcker i litteraturen. Skräp- och 
triviallitteratur kan visserligen stå för mer än långserieböcker, men i mycket av litteraturen vi 
använt oss av exemplifieras skräp- och triviallitteraturen ofta med olika långserier.7 
 

1.5 Disposition 
 
Kapitel 1 Här finns uppsatsens inledning, problemformulering, syfte och frågeställningar. 

Vi tar här även upp avgränsningar samt definition av begreppet långseriebok. 
 
Kapitel 2  I detta kapitel presenteras Wahlströms förlag och dess långserieutgivning. 
 
Kapitel 3 Här presenteras de metoder som har använts i uppsatsen samt vår 

informationssökningsprocess. De metoder vi har använt oss av är kvalitativa 
intervjuer för att få reda på hur ett antal barnbibliotekarier på folkbibliotek 
resonerar om Wahlströms långserieböcker idag. Vi har även gjort en 
litteraturstudie för att ta reda på hur argumenten för- respektive emot 
skräplitteratur såg ut under 70-talets diskussion om denna litteratur.  

 
Kapitel 4 I detta kapitel presenteras den tidigare forskningen kring långserier och 

bibliotekariers smak som vi anser vara relevant för vår uppsats. För att sätta in 
långserieböcker i en kontext går vi förutom litteratur som rör långserier igenom 
litteratur som rör barns läsning och barnböcker och kvalitet. Vi tar även upp 
diskussionen som förts kring barn- och ungdomslitteraturen för att ge en 
bakgrund till diskussionen kring skräplitteratur.  

 
Kapitel 5 Här presenteras den teoretiska ramen för uppsatsen. De teorier vi valt är Hugo 

A. Meynells teori om smak och John Hultbergs tre strategier att se på läsningens 
betydelse i skolan. Meynells teori använder vi som hjälp för att svara på 
frågeställningen om vilken kvalitet Wahlströms långserieböcker kan sägas ha, 
och Hultbergs strategier använder vi som hjälp för att svara på frågeställningen 
om barnbibliotekariers inställning idag till barns läsning av Wahlströms 
långserieböcker. 

 
Kapitel 6 I detta kapitel presenterar vi uppsatsens empiriska material. Vi inleder med en 

litteraturstudie över de argument för respektive mot skräplitteratur som 
framfördes under 1970-talet för att kunna jämföra dessa med de argument som 
våra informanter framför. Vi presenterar därefter våra informanter och redogör 
för våra intervjuer med dessa. 

   

                                                 
5 Kåreland, Lena 2001. Möte med barnboken, s. 136-137 
6 se till exempel kapitel 6.2 intervjupresentationer, s. 57 
7 se till exempel Mählqvist, Stefan 1992. Barnboken i brännpunkten, s. 55 och Mählqvist 1987, s. 43-72 
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Kapitel 7 Här återfinns analys och diskussion kring det empiriska materialet. Analysen har 
utförts med hjälp av våra teorier, och vi har även jämfört de argument för och 
emot skräplitteratur som framkommer i vår litteraturstudie med de argument 
som framförs av våra informanter för att kunna se om argumenten har 
förändrats. 

 
Kapitel 8 I detta kapitel finns våra slutsatser, där vi svarar på våra frågeställningar och för 

ett resonemang kring resultatet av vår studie. 
 
Kapitel 9 Här sammanfattar vi uppsatsen. 
 
Kapitel 10 I detta kapitel finns käll- och litteraturförteckningen. 
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2. B. Wahlströms förlag 
 
Eftersom vi väljer att inrikta oss på Wahlströms långserieböcker anser vi att det här är på sin 
plats med en närmare presentation av förlaget och dess utgivning. Vi presenterar även Marika 
Andræs avhandling som rör genusperspektivet i Wahlströms ungdomsböcker under åren 
1914-1944. 
 

2.1 Bakgrund 
 
B. Wahlströms förlag startades av Birger Wahlström år 1911. Till en början bestod 
utgivningen av 25-öresböcker i stora upplagor. Även ungdomsböcker ingick på ett tidigt 
stadium i utgivningen, men de karaktäristiska gröna bokryggarna introducerades först år 1914 
och det skulle dröja ytterligare fem år innan den första flickboken kom ut. Efter första 
världskriget stod således konceptet klart. Pojkböckerna med sina gröna ryggar gick under 
beteckningen B. Wahlströms ungdomsböcker medan böckerna som hade de röda ryggarna 
blev B. Wahlströms flickböcker. Formatet på böckerna var litet och behändigt och på 
framsidorna möttes läsarna av lockande och suggestiva bilder. På bokryggen framgick bokens 
utgivningsnummer och på baksidan kunde man läsa ett utdrag ur utgivningslistan. Böckerna 
skulle få behålla sin utformning in på 1980-talet. Avsikten med böckerna var att de skulle 
vara billiga, roliga och enkla för att väcka läslusten hos ungdomar upp till 15-årsåldern och 
skapa ett vidare litteraturintresse.8 
 
Tillsammans med Rabén & Sjögren och Bonniers var Wahlströms under åren 1966-1975 ett 
av Sveriges tre största förlag. På Wahlströms förlag var de utländska författarna i majoritet 
och stod för två tredjedelar av utgivningen. Vid denna tidpunkt bestod förlagets utgivning till 
största delen av skönlitteratur som ingick i numrerade barn- och ungdomsserier, för det mesta 
långserier. Böckerna förekom sällan i Btj:s sambindningslistor eller på listor över 
rekommenderade böcker sammanställda för skolor och bibliotek.9 
 
Vid mitten av 1990-talet stod ungdomsböcker, faktaböcker och vuxenromaner för en tredjedel 
var av förlagets intäkter. Bland faktaböckerna märktes kokböcker, böcker om husdjur och 
böcker för hemmet, och storsäljarna bland vuxenromanerna var Danielle Steele och Robert 
Ludlum. Under 1990-talet har förlaget kämpat mot förlustresultat som man har försökt vända 
på.10 Enligt en källa på Wahlströms förlag säljs idag ca 600 000 volymer av ca 20 långserier 
per år.11 
 

                                                 
8 Ahlborn, Kenneth & Nilmander, Urban 1999. Alla tiders bokserie, s.  9-12, 59 
9  Furuland, Lars 1987. Barn- och ungdomsbokens villkor. Ingår i Skräplitteratur för barn och tonåringar? 2. 
Ungdomsläsning, s. 18-20 
10 Lindberg, Fredrik 1997. Kittys och Biggles förlag kämpar i uppförsbacke. Ingår i Svensk bokhandel, nr 10, s. 
20-22 
11 Mailkontakt 2004-09-10 med källa på Wahlströms bokförlag 
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2.2 Utgivning 
Här presenterar vi i korthet B. Wahlströms både tidigare och nuvarande utgivning av deras 
vanligaste långserieböcker. Vi delar in dem efter genrerna mysterieböcker, flickböcker och 
pojkböcker. 

2.2.1 Mysterieböcker 
 
En av de största enskilda genrerna i Wahlströms utgivning är mysterieböcker eller böcker om 
unga detektiver. Den serie som kanske är den största inom genren är Kitty-serien som 
introducerades i Sverige år 1952 och som fortfarande utkommer med nya titlar. Serien skrivs 
av ett författarsyndikat under det gemensamma namnet Carolyn Keene som även står för 
böckerna om de mysterielösande systrarna Mary och Lou Dana. Serien om Bröderna Hardy, 
som även den skrivs av flera författare under namnet F. W. Dixon, kan sägas vara 
pojkböckernas motsvarighet till Kitty. Denna serie har getts ut i Sverige sedan 1962 och 
förekommer fortfarande. En författare som gjort stort intryck under 50- och 60-talet är Enid 
Blyton med sina serier om Fem-gänget och Hemliga Sjuan. Av dessa utgav Wahlströms 
förlag Hemliga Sjuan medan de mer välkända Fem-böckerna gavs ut på annat förlag. En 
svensk serie som blev mäkta populär bland pojkar var Tvillingdetektiverna av Sivar Ahlrud, 
pseudonym för författarparet Sid Roland Rommerud och Ivar Ahlstedt som kan betraktas som 
Sveriges Carolyn Keene. Efter författarnas död fick tre andra författare tillstånd att fortsätta 
skriva under signaturen Sivar Ahlrud. Det blev fyra nya böcker om Tvillingdetektiverna innan 
serien slutgiltigt avslutades år 1983.12 Från mitten av 1980-talet har detektivböcker fått stå 
tillbaka för flickböcker utan inslag av kriminalitet och även för hästböcker. De etablerade 
serierna om Kitty och Bröderna Hardy är de som syns mest i detektivgenren. Nya serier har 
emellertid tillkommit inom genren. År 1996 utkom den första boken om Deckargänget av 
Fiona Kelly, en brittisk serie om två flickor från överklassen och deras kamrater som 
intresserar sig för mysterier. I dessa böcker förekommer en ytlig personteckning och 
skildringarna av hem- och skolmiljön framställs som idyller. Det som tros locka ungdomarna 
att läsa dessa böcker är intrigens höga tempo och många dialoger samt den nära 
sammanhållningen i familjer och kompisgäng. Året efter utgavs även den första boken om 
Internetdetektiverna av Michael Coleman som också den utspelas i England. Denna serie 
beskrivs som välskriven och den ligger rätt i tiden liksom Tvillingdetektiverna gjorde på sin 
tid.13 En ny svensk långserie med deckarinslag är Dalslandsdeckarna av Pia Hagmar. Den 
första boken i denna serie utkom år 2002.14 
 

2.2.2 Flickböcker 
 
Flickboksgenren och då i synnerhet långserier har redan från början varit hårt kritiserad. De 
har ansetts vara ytliga, schablonartade och könsrollskonserverande, men trots detta har genren 
överlevt. Sitt stora genombrott fick genren under 1930-talet i och med många debuterande 
författarinnor. Ett exempel är Lisa Eurén-Berner som skrivit serien om fröken Sprakfåle. 
Wahlströms största svenska författarinna var Ester Ringnér-Lundgren som kanske är mest 
känd för den 47 böcker långa sviten om Lotta som hon utgav under pseudonymen Merri Vik. I 
båda serierna genomgår huvudpersonerna en utveckling från tonåring till utbildning, giftermål 

                                                 
12 Ahlborn & Nilmander 1999, s. 108-118 
13 Ahlborn & Nilmander 1999, s. 122-124 
14 www.wahlstroms.se (Information om Pia Hagmars böcker återfinns under rubrik ungdom, våra författare) 
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och moderskap, något som annars är tämligen ovanligt när det gäller långserier.15 En annan 
populär flickboksserie var den om Jolly, som har beskrivits som en moderniserad version av 
Lotta-serien beträffande språk och innehåll.16  Under det senaste decenniet har flickboken i 
första hand representerats av Francine Pascals Tvillingarna och Tvillingarna på Sweet Valley 
High, där huvudpersonerna Jessica och Elisabeth är 12 respektive 16 år gamla. Dessa serier 
har utgivits parallellt under 1990-talet. Tvillingarna på Sweet Valley High är numera avslutad 
men har ersatts av serierna Sweet Valley University och Sweet Valley Kids (Små-
Tvillingarna).17  Bibliotekarien Elisabeth Arvidsson har studerat Tvillingböckerna och hon 
menar att serien är uppbyggd på ett orimligt sätt med de två enäggstvillingarna vars karaktärer 
är varandras motpoler. Hon tror att detta är ett sätt att enkelt få in den dualism som 
populärlitteraturen så ofta bygger på. De motsatta personerna hjälper till att driva handlingen 
framåt. Då böckerna innehåller korta kapitel och språket är enkelt med många dialoger 
underlättar det för även ovana läsare att ta del av böckerna. Som avslutning på böckerna 
antyds ofta intrigen för nästa bok vilket leder till fortsatt läsning för att stilla nyfikenheten. 
Arvidsson konstaterar att böckernas handling är upplagd efter ett färdigt mönster. I varje bok 
presenteras huvudpersonerna vilket följs av att ett problem uppkommer och som oftast 
övervinns med hjälp av Elisabeths ärlighet och plikttrogenhet. Tvillingarnas liv framställs 
alltid som en idyll utan några allvarligare problem. Författarinnan anser själv att böckerna kan 
liknas vid en såpopera i bokform och Elisabeth Arvidsson håller med om att böckerna har 
många kriterier gemensamt med såporna.18 En annan förhållandevis ny serie är den om 
Sabrina- tonårshäxan som är skriven av ett författarkollektiv. Böckerna har blivit mycket 
framgångsrika. Både serierna om Tvillingarna och Sabrina tycks ses med blandade känslor av 
vuxna européer som i många fall anser att böckerna innehåller stereotypa karaktärer vilkas 
enda intressen är materiella värden. 19  
 
En stor del av flickboksgenren utgörs av hästböcker. Dessa böcker läses främst av flickor i 9-
13 årsåldern. Ett vanligt mönster är att huvudpersonen i berättelserna till en början är osäkra 
och ensamma men hittar en pålitlig vän i hästen, som kommer att betyda allt för 
huvudpersonen. Dramatiska moment i böckerna utgörs ofta av bränder eller häststölder. 
Böckernas upplösning består i många fall av att hästen och huvudpersonen efter alla strapatser 
kommer till start i den stora tävlingen. En av de längre hästserierna är Sven Martinsons 
böcker om Lotte, en handikappad flicka och hennes hästar. Marie Louise Rudolfssons böcker 
om Maria och hästen Prinsen och serien om Vitnos blev uppskattade av såväl läsare som 
fackkritiker då böckerna innehöll en kombination av spänning och grundliga hästkunskaper. 
Många av hästserierna är skrivna av engelska författarinnor. Ett exempel är serien om Susan 
av Judith Berrisford. Under 1990-talet var de största hästbokssuccéerna serien om Wendy av 
Hans G. Franciskowsky och serien Stallkompisar av Bonnie Bryant.20 En förhållandevis ny 
svensk hästserie är Pia Hagmars serie om hästflickan Klara, som började ges ut under hösten 
1999.21 
 

                                                 
15 Ahlborn & Nilmander 1999, s. 57-64 
16 Ahlborn & Nilmander 1999, s. 70 
17 Ahlborn & Nilmander 1999, s. 65 
18 Arvidsson, Elisabeth 1994. Som marshmallows. Ingår i Opsis Kalopsis, nr 5,  s. 9-11 
19 Ahlborn & Nilmander 1999, s. 66 
20 Ahlborn & Nilmander 1999, s. 66-70 
21 www.wahlstroms.se (Information om Pia Hagmars böcker återfinns under rubrik ungdom, våra författare) 
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2.2.3 Pojkböcker 
 
Under början av 1960-taltet dominerades Wahlströms utgivning av flickböcker. För att locka 
fler pojkar till läsning introducerade man därför serierna om Dante av Bengt Linder och 
Knatten av Stig Malmberg i mitten av detta decennium.22 Serien om Knatten omfattar 16 
böcker med olika grad av deckarinslag. I böckerna om Dante har framförallt språket lett till 
kritik i vuxenvärlden då det ansågs att inga barn använder sådana slanguttryck som 
förekommer i dessa böcker. Bengt Linder är näst Ester Ringnér-Lundgren den svenska 
författare som givit ut flest titlar på Wahlströms förlag. Totalt blev det 66 titlar som 
inkluderade både pojk- och flickböcker. År 1977 kom den första boken om Honda-gänget, 
skriven av Ulf Nilsson. Hans ambition med serien var att ge barn en spännande berättelse som 
samtidigt var tankeväckande. Detta gäller även Stig Malmbergs serie om Knatten. Honda-
gängets ofta lite dystra ton kan ha lett till att många läsare valde bort dessa böcker till förmån 
för de lite lättsammare Tvillingdetektiverna. Vid ungefär samma tidpunkt utkom 
Börje Isaksson med sin serie om Dojjorna som till stilen påminner mycket om 
Tvillingdetektiverna.23 
 
En speciell genre inom pojkböckerna utgörs av flygberättelserna. Intresset för flyghjältarna 
väcktes i och med första världskriget där flygplan för första gången användes i 
krigsoperationer. Flyget fick stå som symbol för teknikens framgångar och piloterna blev 
stora hjältar som blev modeller för litteraturens flygare. En av de mest kända flygserierna är 
den om Biggles av William Earl Johns. Biggles introducerades i Sverige 1940 och blev 
omåttligt populär. Böckernas popularitet berodde dels på flygets stora fascinationskraft och 
dels på författarens förmåga att skapa spännande berättelser utan alltför mycket blodigt våld. 
Huvudpersonens äventyr handlar till en början ofta om faktiska händelser liksom de böcker 
som skrevs under andra världskriget. Under mellan- och efterkrigstiden blir äventyren mer 
traditionella och utspelar sig i exotiska miljöer där Biggles handlar i egenskap av en slags 
flygande detektiv.24   
 
Pojkböcker har numer i stort sett försvunnit och har till viss del ersatts av fantasyböcker och 
sportäventyr vilket har lockat tillbaka en del av de försvunna läsarna. Problemet idag är att 
hitta svenska författare som vill och kan skriva långserier.25  En svensk författare som dock 
lyckats med detta är Gunnar Nordström som skriver ishockeyserien Stjärnskott, där den första 
boken utkom i mars 2001.26  
 
Vid ingången till 2000-talet består Wahlströms ungdomsboksutgivning främst av 
anglosaxiska serieäventyr som är skrivna under pseudonymer.27  
 
 
 
 

                                                 
22 Ahlborn & Nilmander 1999, s. 15 
23 Ahlborn & Nilmander 1999, s. 121-122 
24 Ahlborn & Nilmander 1999, s. 163-168 
25 Ahlborn & Nilmander 1999, s. 16-17 
26 www.wahlstroms.se (Information om Gunnar Nordströms böcker återfinns under rubrik ungdom, våra 
författare) 
27 Ahlborn & Nilmander 1999, s. 17 
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2.3 Genusperspektivet i B. Wahlströms ungdomsböcker under åren 1914-
1944 
 
Marika Andræ är lärare och forskare i Uppsala vid Litteraturvetenskapliga institutionen. 
Hennes doktorsavhandling, Rött eller grönt?: Flicka blir kvinna och pojke blir man i B. 
Wahlströms ungdomsböcker 1914-1944, handlar om genusperspektivet i Wahlströms 
ungdomsböcker under åren 1914-1944. Vi har i vår uppsats visserligen valt att inte gå in på 
genusaspekten, men då det är en avhandling som berör Wahlströms ungdomsböcker anser vi 
den vara intressant att ta upp i alla fall. 
 
Andræ ställer sig frågan om de gröna och röda bokryggarna för pojk- och flickböcker skulle 
kunna stå för ’gå’ respektive ’stopp’. Hon tittar på handlingarna i både pojk- och flickböcker 
för att få svar på detta.28 
 
I flickböckerna där huvudpersonen är mellan 12-14 år kretsar berättelserna oftast kring att 
hitta eller ta hand om familjen. Den kvinnliga huvudpersonen får brottas med problem att 
hålla ihop familjen av både ekonomisk och social karaktär. Det finns vissa berättelser där 
lyckan förekommer redan från början och där familjen lever ett idylliskt liv. I andra 
berättelser beskrivs huvudpersonens uppförande som opassande. I dessa berättelser stöter 
huvudpersonen oftast på motgångar som lär henne att vara en snäll flicka som underkastar sig 
sina föräldrars vilja.29 
 
Mönstret i berättelserna där huvudpersonen är mellan 14 och 19 år är ofta att huvudpersonen 
uppför sig opassande enligt de vuxna och sänds hemifrån till antingen en internatskola, eller 
till ett annat hem för att genom arbete lära sig att uppföra sig. Motgångar gör att hon ändrar 
sig tills hon helt och fullt följer de vuxnas normer. Huvudpersonen får också träna sig i att ta 
ansvar för andra personer genom att till exempel ta hand om barn, vilket i sin tur ger övning 
inför det kommande moderskapet. I slutet av berättelsen återvänder hon oftast till sina 
föräldrar eller till ett nytt hem som gift kvinna.30 
 
I berättelserna där huvudpersonen är i 20-årsåldern tas hennes karriär upp. Men även om hon 
studerar eller arbetar finns hela tiden tanken på att bli hustru och mamma och hon träffar i alla 
berättelser en pojke eller man. Här ser Andræ en skillnad mellan de äldre och de nyare 
böckerna. I de äldre böckerna avslutas alltid berättelserna med ett frieri och ett fortsatt liv som 
hemmafru. I de nyare böckerna är detta dock lite otydligare. Flickan möter fortfarande en 
blivande man, men deras relation liknar mer vänskap. Man talar heller inte lika mycket om 
framtiden. 31 
 
I pojkböckerna har åldern inte samma betydelse, huvudpersonerna uppför sig oftast bra redan 
från början. Deras utveckling beskrivs mer som en förbättring än ett anpassande. Detta beror 
förmodligen delvis på att det anses som högt åtråvärt att bli man. Därför har heller inte många 
äventyrsberättelser manliga huvudpersoner som är yngre än 14 år. Oftast är huvudpersonerna i 
övre tonåren eller äldre. I berättelser där huvudpersonen är mellan 12-14 år är mönstret ofta 
att han skall förberedas för att bli man. Ett annat mönster är att huvudpersonen hamnar i en 
situation där han får ta över en vuxen mans roll och handlar då som ställföreträdande vuxen.  

                                                 
28 Andræ, Marika 2001. Rött eller grönt?, s. 13 
29 Andræ 2001, Kap. III:2. Den unga flickans väg till familj och välstånd 
30 Andræ 2001, Kap. III:3. Steget från flicka till kvinna – en fråga om uppfostran 
31 Andræ 2001, Kap. III:4. Unga flickor arbetar sig fram till kärleken 



 13 

De berättelser som inte handlar om äventyr handlar om vardagslivet. Här tillhör 
huvudpersonen oftast ett gäng pojkar som utvecklas från unga busfrön till plikttrogna och 
ansvarsfulla pojkar.32 En särskild genre bland pojkböckerna är sjöhistorierna. Även här 
handlar det om huvudpersonens utveckling från pojke till man. Huvudpersonen möter 
utmaningar och klarar dessa en efter en. Utmaningarna kan härstamma från psykologiska 
behov, men oftast handlar det om att skydda sig från vilda djur, vildmark eller illasinnade 
människor. Det främsta behovet som skall tillgodoses är det av respekt. Männen indelas i 
grupper och hierarkier. Att kunna relatera människor till olika grupper hjälper huvudpersonen 
att skilja mellan goda och onda människor.  För att kunna lyckas med detta använder sig 
huvudpersonen av en förebild, en vuxen man med egenskaperna hos en riktig man, det vill 
säga att han är fysiskt och psykiskt stark, och har självkontroll, mod och energi. I alla 
pojkböcker är huvudpersonens manliga ideal en vuxen vit man som är ledare över andra män 
och kvinnor. Det manliga idealet förblir tämligen oförändrat med tiden. 33 
 
Kan då bokryggarnas färger stå för ’stopp’ och ’gå’? Andræ menar att så kan sägas vara fallet. 
Pojkarna i berättelserna har större frihet än flickorna som är mer styrda främst vad det gäller 
uppfostran och könskonstruktioner. Pojkarnas större frihet beror på att självständighet ansågs 
som ett viktigt manligt drag och att den vuxna manligheten ansågs som högt åtråvärd. Andræ 
påpekar att även de äventyrslystna pojkarna utvecklar egenskaper som ansvar och pliktkänsla, 
vilka är viktiga för den ideala mansbilden. 34   
 
 

                                                 
32 Andræ 2001, Kap IV:2 Unga pojkars försmak av manlighet 
33 Andræ 2001, Kap. IV:3. Steget från pojke till man – utmaningar på de sju haven 
34 Andræ 2001, s. 249 
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3. Metod 
 
I detta kapitel redogör vi för de metoder vi valt och hur vi bearbetar och analyserar vårt 
material. Vi avslutar kapitlet med att redogöra för hur vi gått tillväga i vår 
informationsökningsprocess. 
 

3.1 Kvalitativa intervjuer 
 
Jan Trost anser att det är rimligt att använda en kvalitativ studie om avsikten är att få en 
förståelse för människors olika resonemang eller reaktioner, eller att finna varierande mönster i 
människors handlingar.35 Vi anser att kvalitativa intervjuer är den metod som passar bäst för 
vår undersökning då vi avser att gå in mer på djupet och få en förståelse för hur ett antal, i vårt 
fall nio, barnbibliotekarier som arbetar på folkbibliotek resonerar kring Wahlströms 
långserieböcker. Vi vill även ta reda på om argumenten för och emot Wahlströms 
långserieböcker har förändrats sedan 70-talet. Pål Repstad menar att en kvalitativ studie även 
passar bra när man vill se hur något framställts över tid.36   
 

3.1.1 Urval och tillvägagångssätt 
 
Enligt Repstad är det svårt att veta från början hur många personer man skall intervjua. Han 
nämner vidare att det uppstår en mättnad när man inte får fram någon ny information och att 
man då inte intervjuar fler personer. Därför menar han att man inte skall inrikta sig på ett 
alltför stort antal intervjuer från början, utan hellre komplettera med fler intervjuer om man 
anser att det behövs.37 Vi har intervjuat nio barnbibliotekarier på åtta folkbibliotek i medelstora 
kommuner. Samtliga bibliotek är sin kommuns huvudbibliotek. Vi använde oss av 
bibliotekskataloger för att finna bibliotek som både har många av Wahlströms långserier och 
bibliotek som inte har så många. Vi sökte i katalogerna på författarnamn som Nordström, 
Hagmar, Keene, Pascal och Weiss. Därefter kontaktade vi barnbibliotekarierna via telefon för 
att höra om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Vid detta tillfälle förklarade vi 
kortfattat vad uppsatsen skall handla om. I de fall vi fick ett positivt svar bestämde vi tid och 
plats för intervjun. Sju av intervjuerna gjordes på den intervjuades arbetsplats och tog cirka 40-
45 minuter. Vid en av dessa intervjuer deltog två barnbibliotekarier. Den åttonde intervjun är 
en telefonintervju, då barnbibliotekarien inte hade tid att ta emot oss men kunde svara på våra 
frågor under det första telefonsamtalet.  
 
Intervjuerna spelades med deltagarnas medgivande in på band, något som gav oss möjligheten 
att kunna gå tillbaka och lyssna till vad som sagts under intervjuerna. Enligt Trost finns det 
både för- och nackdelar med att spela in intervjun på band. Till fördelarna hör att man kan gå 
tillbaka och flera gånger lyssna till tonfall och ordval, och intervjun kan skrivas ut så att man 
kan läsa ordagrant vad som sagts. Man behöver heller inte koncentrera sig på att föra 
anteckningar under intervjun, man kan i stället fokusera sig helt på intervjupersonen. De 
nackdelar som finns med att använda sig av bandspelare är i första hand att intervjupersonen 
kan uppleva det som obehagligt att bli inspelad på band. Även om intervjupersonen har 

                                                 
35 Trost, Jan 1997. Kvalitativa intervjuer, s. 15-16 
36 Repstad, Pål 1999. Närhet och distans: Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, s. 15 
37 Repstad 1999, s. 70 
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accepterat att bandspelare används kan denna verka hämmande på personen i fråga. Vidare är 
det tidskrävande att lyssna igenom banden och spola fram och tillbaka för att hitta detaljer i 
intervjusvaren. 38  
 
Vi deltog båda vid intervjutillfällena eftersom vi upplevde det som en fördel att ha stöd av 
varandra, då vi båda är ovana intervjuare. En annan fördel var att vi kunde diskutera varandras 
tolkningar och uppfattningar av intervjuerna. Repstad menar att det finns flera fördelar med att 
man är två som intervjuar. En intervjuare ser då till att frågeguiden följs medan den andra 
intervjuaren kan observera till exempel mimik och kroppsspråk hos intervjupersonen och ställa 
spontana följdfrågor. Det är också värdefullt att intervjuarna kan diskutera sina olika sätt att 
tolka och uppfatta intervjun. Nackdelen med att vara två intervjuare är att det dels är 
resurskrävande och dels kan intervjupersonen känna sig som i underläge.39 
 
Holme och Solvang menar att den kvalitativa intervjun har sin styrka i att den har formen av ett 
vardagligt samtal. Intervjuaren använder sig av en frågeguide med öppna frågeområden istället 
för standardiserade frågor. På så sätt blir styrningen av intervjupersonen så liten som möjlig. 
Frågeguiden behöver inte följas slaviskt så länge de områden guiden innehåller täcks av 
intervjun. Under intervjun kan det även framkomma åsikter som kan fördjupa eller ersätta delar 
av frågeguiden. Det är en fördel att ta till vara på sådana åsikter, då dessa kan tillföra 
undersökningen nya perspektiv. 40 Vi upplevde att våra intervjuer avlöpte ungefär så. 
Intervjuerna tog i de flesta fall form av samtal där vi hade stöd av vår intervjuguide för att få 
med alla frågeområden, men utan att vara styrda av frågeordningen. Eftersom 
frågeställningarna i vår uppsats till stor del rör argumenten för och emot att Wahlströms 
långserieböcker skall få finnas på bibliotek så frågade vi våra informanter om deras argument. 
Vi ställde även frågor som berörde urval, inköpspolicy och rekommendationer gällande 
Wahlströms långserieböcker för att få en bakgrund till de argument för och emot dessa böcker 
som våra informanter framförde.41 Då intervjuerna utformade sig som samtal var det 
ofrånkomligt att informanterna ibland kom lite ifrån frågeguidens områden, något som dock 
kunde ge intressanta synpunkter.  
   

3.2 Litteraturstudie 
 
En av våra frågeställningar behandlar om det är någon skillnad mellan de argument som 
framfördes för och emot skräplitteraturen under 1970-talet och de som våra informanter 
framför. För att kunna svara på denna fråga har vi gjort en litteraturstudie för att få fram 70-
talsargumenten och på så sätt kunna jämföra dessa med våra informanters argument. Vi utgår 
från Stefan Mählqvists text Barnboken i brännpunkten som innehåller en sammanfattning av 
70-talets debatt kring skräplitteratur och går vidare till de originalkällor som Mählqvist 
hänvisar till, vilka främst består av artiklar skrivna av författare, kritiker och 
barnbibliotekarier. Vi har va lt att gå till originalkällorna då vi vill göra vår egen tolkning av 
dessa och inte en andrahandstolkning av Mählqvist. Detta medför att vi väljer att inte ta med 
de källor som vi inte kunnat få tag i i original, vilka framför allt består av artiklar ur 
dagspress, men också ett par tidskriftsartiklar och en seminarieuppsats. För att få tag i vissa 
artiklar ur dagspress har vi använt oss av antologin Ord och bilder för barn och ungdom II: 
Utblick över barn- och ungdomslitteraturen där dessa artiklar finns med. Speciellt i avsnittet 
                                                 
38 Trost 1997, s. 50-51 
39 Repstad 1999, s. 84-85 
40 Holme & Solvang  1997, s. 99-101 
41 För närmare information om intervjufrågorna, se bilaga 1  



 16 

om attityder till skräplitteratur på bibliotek förekommer även andra källor än de Mählqvist 
hänvisat till då vi tar upp en debatt kring Btj:s sambindningslistor ur tidskriften Barn och 
Kultur. För att hitta dessa källor har vi gått tillväga på ett liknande sätt som i fallet med 
Mählqvist. Vi har läst om källorna i Anita Borgmästars uppsats Skadligt godis eller skitkul? – 
åsikter om triviallitteratur för barn i mellanstadieåldern sedan 1980-talet i Sverige42 för att 
sedan gå vidare till originalkällorna som vi valt ut just med tanke på att få fram attityderna till 
skräplitteratur på bibliotek, eftersom Mählqvists källor inte i så stor grad tar upp detta 
specifikt.43 Vi har granskat materialet med utgångspunkt i att finna vilka argument som då 
framfördes för att kunna jämföra dessa med de argument våra informanter framfört. Då vi 
funnit argument som både rör huruvida barn skall eller inte skall läsa skräplitteratur och 
huruvida denna litteratur bör eller inte bör finnas på bibliotek har vi för tydlighetens skull valt 
att redovisa dessa var för sig. 
 

3.3 Analys 
 
Holme och Solvang beskriver analysen av kvalitativa intervjuer som tidskrävande och 
omständlig. När kvantitativa enkäter skall analyseras har man fördelen av att informationen 
redan på förhand är organiserad och strukturerad, varför analysen kan göras direkt. Vid 
analysen av kvalitativa intervjuer måste materialet först struktureras och organiseras, vilket 
inte kan göras innan alla intervjuer är slutförda.44 Trost nämner olika möjligheter att bearbeta 
ett intervjumaterial. En möjlighet är att skriva ut intervjuerna ordagrant, vilket dels tar tid och 
dels kan bli svårt att överblicka. En ytterligare möjlighet är att lyssna igenom intervjuerna och 
göra minnesanteckningar för att sedan sammanfatta dessa. Sammanfattningen struktureras 
sedan så att den passar intervjuguidens struktur. Fördelen med detta sätt är att analysen går 
lättare och att oväsentligheter sållas bort. Nackdelen är att man tappar en del av materialet.45 
Vi upplevde att det senare sättet passade oss bättre, eftersom vi ansåg det tidsödande att skriva 
ut intervjuerna ord för ord för att sedan sammanfatta när vi kunde göra en sammanfattning 
direkt. Det kändes också naturligt att göra sammanfattningar av intervjuerna eftersom vi ville 
redovisa dem som porträtt. När det gäller själva analysen av kvalitativa intervjuer nämner 
Holme och Solvang att det finns olika sätt att genomföra denna. En variant är delanalysen, där 
en totalförståelse av materialet byggs upp utifrån enskilda utsagor eller stickord. För att en 
delanalys skall kunna utföras är en förutsättning att materialet som skall analyseras går att 
kategoriseras och beräknas.46  Då vi ansåg att detta inte passade för vår undersökning valde vi 
i stället den andra varianten som Holme och Solvang beskriver, nämligen helhetsanalysen, där 
man utgår från intervjumaterialet som en helhet för att sedan välja ut centrala teman som 
belyses. Utifrån dessa teman går man sedan in i materialet och analyserar de delar som rör 
temana.47 I vår analys har vi gått tillväga på ett liknande sätt. I våra intervjuer har vi valt ut 
teman som har legat till grund för analysen. I denna har vi sedan använt våra utvalda teorier 
och vår litteraturstudie för att kunna besvara våra frågeställningar. 
 

                                                 
42 Borgmästars, Anita 1995. Skadligt godis eller skitkul?  
43 Alla källor vi använt återfinns i käll- och litteraturförteckningen under rubriken Tryckta källor. 
44 Holme & Solvang 1997, s. 139 
45 Trost 1997, s.113-114 
46 Holme & Solvang 1997, s. 141 
47 Holme & Solvang 1997, s. 141-142 
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3.4 Informationssökningsprocessen 
 
Vi har gjort litteratursökningar i bibliotekskatalogerna Voyager och Libris och i databaserna 
LISA, Academic Search Elite, Artikelsök, Presstext samt barnboksinstitutets databas ELSA. 
Sökord som vi använt är: Wahlströms, långserier, långserieböcker, skräplitteratur, 
triviallitteratur, smutslitteratur, flickböcker, pojkböcker, Kitty, barnlitteratur och barnböcker. 
Vi har kombinerat dessa ord på olika sätt, och även kombinerat med debatt och historia. Vi 
har dessutom använt oss av trunkeringar när vi har sökt. I de engelska databaserna LISA och 
Academic Search Elite har vi främst använt oss av series books, det engelska uttrycket för 
långserier. 
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4. Tidigare forskning  
 
I detta kapitel tar vi upp den tidigare forskning som vi funnit och som vi bedömer vara 
relevant för vår studie. Vi har delat in texterna i olika forskningsteman. Vi börjar med att gå 
igenom långserieboken som fenomen och vad som tidigare sagts om långserieböcker för att få 
en bild av vad som utmärker dem och vad som gör dem populära. Vi tar även upp olika 
aktörers syn på detta fenomen för att få en så bred bild som möjligt av vad tidigare forskning 
säger om detta. Vi fortsätter med att uppmärksamma barns läsning, barnböcker och kvalitet 
och diskussionen kring barn- och ungdomslitteratur i stort för att sätta in långserieböcker i en 
kontext och få en bakgrund till den diskussion som förts kring dessa böcker. Vi avslutar 
kapitlet med en reflektion över de texter vi valt. 
 

4.1 Långserieboken som fenomen 
 
I specialarbetet Fenomenet långserieböcker från år 1990 har Margareta Ekström, Lisbeth 
Grandin, Lisbeth Hansson och Krystyna Öjerskog undersökt var debatten kring långserier då 
stod, vad barn vill läsa och barnbibliotekariers åsikter kring långserieböcker. Detta är ett 
mindre arbete som vi dock valt att ta med därför att det tar upp speciellt långserieböcker, och 
både barns och bibliotekariers syn på dessa. 
 
Uppsatsförfattarna har använt sig av en enkät som besvarats av 124 elever i årskurs fyra till 
sex samt av intervjuer med 17 bibliotekarier. Av enkäten framgår att barn helst läser vanliga 
ungdomsböcker men att även långserieböcker är populära. 65% av de tillfrågade eleverna vill 
se fler långserieböcker på bibliotekens hyllor vilket väcker frågan hos uppsatsförfattarna om 
det finns barn som inte besöker biblioteket eftersom de böcker de känner till inte finns där.  
Intervjuerna visar att de flesta av de tillfrågade bibliotekarierna anser att långserier inte har sin 
plats bland bibliotekets utbud på grund av undermålig kvalitet och att det kan förekomma 
rasism och könsfördomar. Uppsatsförfattarna konstaterar att detta väl stämmer överens med 
de argument som framfördes under 1970-talet. I intervjuerna framkommer även åsikter som 
att långserier kan fungera som en brygga över till kvalitetslitteraturen och att det faktiskt finns 
så kallad bättre litteratur som är sämre än långserier, så varför skall de då inte få finnas på 
biblioteket? Undersökningen visar också att det inte förekommer några nyinköp av 
långserieböcker och att de böcker som fanns på de undersökta biblioteken snarare har blivit 
kvar sedan äldre dagar. Långseriers popularitet anser de tillfrågade bibliotekarierna kan bero 
på en driven marknadsföring och att långserieböcker ger barn en känsla av igenkännande och 
därmed trygghet.48  
 

 4.1.1 Vad utmärker långserieboken? 
 
Enligt Björn Häggqvist, tidigare lärare i filmvetenskap och praktisk filosofi, karaktäriseras 
långserieböcker av ”återkommande huvudpersoner, som i bok efter bok råkar in i likartade 
situationer och klarar av dem på likartat sätt”. 49 Stefan Mählqvist ansluter sig till denna 
definition med tillägget att huvudpersonens ålder inte bör förändras under seriens gång. Han 

                                                 
48 Ekström, Margareta et al. 1990. Fenomenet långserieböcker 
49 Häggqvist 1972, s. 97 
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menar att en serie inte blir lång om inte publiken uppskattar den och köper böckerna. Ett 
exempel på detta är serien om Kitty.50  
 
Långserier kan ha olika utgångspunkter, till exempel populärt stoff, en särskild 
handlingsintrig eller en speciell hjältetyp men ännu bättre är en kombination av dessa. Ett 
populärt ämne i långserier utgörs av hästböcker men det vanligaste huvudmotivet är 
deckarmysterierna. Dessa deckarmysterier kan även vara ett sidomotiv i andra långserier till 
exempel hästböcker. Huvudpersonerna i långserier har det gemensamma att de är 
oproblematiska. Deras personlighet förändras inte och deras egenskaper är helt utvecklade 
redan från början och förblir oförändrade genom serien då deras handlingar framstår som det 
rätta och de alltid når framgång. Huvudpersonerna hamnar mycket sällan i svåra situationer 
och om det förekommer så är det på det yttre handlingsplanet men det tränger aldrig så djupt 
ner att personligheten hos huvudpersonen förändras.51 
 
Verkligheten i långserieböcker är ofta mycket förenklad och baserad på en dualism, det vill 
säga två oförenliga och beständiga motsatser till exempel hjälte och bov, gott och ont som står 
i öppen konflikt med varandra. Aktörerna i en långseriebok hamnar här på varsin sida och 
förblir där berättelsen igenom. Långseriebokens huvudperson/hjälte representerar så gott som 
alltid den goda sidan. Läsaren kan vara säker på att allt som hjälten tar sig för är det rätta. 
Skurken i långserier känns ofta igen på beskrivningen av sitt utseende till exempel 
svartmuskig, buskiga ögonbryn och mörka ögon. Även ett snobbigt yttre eller ett avvikande 
beteende kan tyda på skumma avsikter. Detta stämmer dåligt överens med verkligheten, det 
går inte att bedöma en person enbart efter utseendet. Frågan är om barn som läser dessa 
böcker tillägnar sig deras synsätt och betraktar alla avvikelser från det normala som tecken på 
kriminalitet. I nyutgåvor och nyöversättningar av vissa långserier har man dock tvättat bort de 
värderingar och fördomar som framstår som alltför föråldrade52 
 

4.1.2 Vari ligger långseriebokens popularitet? 
 
Mählqvist menar att likheten från bok till bok kan inge en viss trygghet för läsaren.  Dessutom 
har böckerna ett lågt pris till följd av att de kan produceras i massupplagor, och de exponeras 
på ett sätt så att läsarna inte glömmer bort dem. 53 
 
Häggqvist jämför innehållet i långserier med innehållet i populärlitteraturen för vuxna där 
underhållningen enformigt ägnas åt ett fåtal ämnen, som behandlas på ett sätt som gör att 
många läsare kan få en surrogatmässig behovstillfredsställelse. Vidare redogör han för vissa 
schabloner som han funnit att populärlitteraturen innehåller: 
• Optimism. Hjälten når alltid sitt mål hur opraktiskt han än handlar, slumpen står alltid på 

hans sida och tragik och oåterkallelighet förekommer ytterst sällan. 
 
• Privatisering. Populärlitteraturen betonar det särpräglade och undviker det generaliserbara. 

Världen framställs som en underbar plats full av händelser och oförutsägbarhet. Genom att 
koncentrationen finns på huvudpersonen och dennes situation och att ställningstaganden i 
större sammanhang undviks blir berättelsen lättare att förstå för läsaren. 

 
                                                 
50 Mählqvist 1987, s. 45-46 
51 Mählqvist 1987, s. 46-48  
52 Mählqvist 1987, s. 51-55, 66 
53 Mählqvist 1987, s. 46 
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• En hierarkisk världsbild. Vissa personer framställs som bättre än andra vilket leder till att 
läsaren får uppfattningen att dessa människor kan bete sig som de vill och ändå ha rätt till 
större hänsyn än andra. 

 
• Stereotypier. Detta innebär föreställningar om att människor eller situationer är 

förutsägbara, även om det inte finns någon grund för ett sådant antagande. I nästan all 
berättande underhållning förekommer denna sorts stereotypier. De stereotypier som drar 
till sig mest uppmärksamhet är de som riktar öppen fientlighet mot vissa raser, 
folkgrupper eller nationaliteter.54 

 
Häggqvist finner att många av dessa schabloner återkommer i långserieböcker. Vad gäller 
optimismen lyckas alltid långserieböckers huvudperson med vad denne företar sig. Kitty löser 
till exempel varje mysterium på bästa tänkbara sätt. Även den hierarkiska 
människouppfattningen finns tydligt med i långserier. I Kitty-böckerna visar detta sig genom 
att hon som hjältinna har en hög social status medan skrytsamma personer med dålig smak 
framställs som moraliskt underlägsna. Häqqvist anser att tendensen att tänka stereotypiskt, på 
ett självklart sätt hör samman med den hierarkiska människosynen. De personer som bokens 
huvudperson på ett tidigt stadium upplever som tvivelaktiga visar sig i slutändan alltid vara 
skurkar. Däremot är inte privatiseringen lika påtaglig i långserieböcker som i vuxenböcker då 
långserier verkar framställa en värld utan sociala betingelser eller motsättningar. För en vuxen 
läsare kan det verka uppenbart att till exempel Kittyserien utspelar sig i ett speciellt samhälle, 
vilket dock inte böckerna själva låtsas om.55 
 
Häggqvist konstaterar att vuxenunderhållningen ofta verkar ge en ersättning för läsarens 
önskedrömmar och att detta även kan gälla långserieböcker. I dessa möter läsaren ofta 
osedvanligt självständiga barn i huvudrollerna. Huvudpersonerna klarar sig utan något större 
stöd från vuxna och de vuxna står heller inte i vägen för barn. Att läsa om detta kan vara en 
skön omväxling för barn som i själva verket är ganska beroende av vuxenvärlden. Ett annat 
vanligt förekommande inslag i långserier är kamratgänget som huvudpersonerna i många fall 
ingår i. Många barn kan ingå i ett sådant gäng eller drömma om att få göra det men det är 
osannolikt att verklighetens gäng skulle ha samma idealiska egenskaper som gängen i 
långserieböcker har.56 Den amerikanske forskaren J. A. Appleyard menar att kombinationen 
av likheter och olikheter i långserieböcker kan vara en anledning till att de är så populära. 
Huvudpersonerna ställs inför nya utmaningar i varje bok, men huvudpersonernas handlande 
och upplösningen på berättelsen är ändå igenkännliga på ett betryggande sätt. Samtidigt 
menar han att det kanske snarare är läsupplevelsen, att leva sig in i huvudpersonens hjälteroll 
och själv lösa mysterierna, som lockar barn att läsa bok efter bok.57 Appleyard menar att barn 
i 7-12 årsåldern fortfarande befinner sig i det Piaget skulle kalla det konkret operationella 
stadiet. Detta innebär att barn tänker på ett dualistiskt sätt som gör det svårt för dem att greppa 
till exempel karaktärer med drag av både gott och ont. Appleyard anser därför att det inte är 
rättvisande att utpeka långserier som stereotypa avseende karaktärer och miljöer eftersom det 
är vad barn i denna ålder behöver.58 Barn i denna ålder har heller inte fått de verktyg som 
krävs för att kunna utvinna information ur en bok som inte följer ett förväntat mönster.59 10-
11 åringar förväntar sig att hitta konventionella värderingar, samma typ av karaktärer och 

                                                 
54 Häggqvist 1972, s. 98-99 
55 Häggqvist 1972, s. 101-102 
56 Häggqvist 1972, s. 103-104 
57 Appleyard, J. A 1994. Becoming a reader, s. 62, 86 
58 Appleyard 1994, s. 74 
59 Appleyard 1994, s. 67 



 21 

enkla intriger i böcker då världen enligt dessa barns erfarenhet ser ut på detta sätt. För att 
boken skall kunna skänka tillfredsställelse och mening behöver barnet därför också hitta dessa 
ingredienser där. När barnet lär sig mer om världen inser det att långserieböcker är 
orealistiska och går då vidare till att läsa annan typ av litteratur.60 
 
Den statiska världsbilden utan några större motsättningar som långserier kritiserats för är, 
enligt Häggqvist, inte något unikt för dem utan den förekommer även i vuxenunderhållningen. 
Kritiken mot långserieböcker blir orealistisk om man inte ser att dessa böcker fungerar i ett 
större sammanhang och att samma tendenser förekommer i många andra 
underhållningsformer, till exempel TV, där önskeuppfyllelsen och bilden av övermänniskan 
kan kännas igen från långseriernas värld.61    
 

4.2 Olika aktörers syn på fenomenet långserieböcker 
 
Här presenterar vi barns, vuxnas, bibliotekariers och andra barnboksaktörers syn på 
långserieböcker och läsningen av dessa. Vi tar även kort upp bibliotekslagen. 
 

4.2.1 Barns inställning till långserieböcker och kvalitetslitteratur 
 
Adele A. Greenlee, Diane L. Monson och Barbara M. Taylor har i The lure of seriesbooks: 
Does it affect appreciation for recommended literature? undersökt barns uppfattning om 
långserieböckers och kvalitetsböckers litterära kvalitet. Denna studie har vi valt att ta med 
därför att den berör barns inställning till långserieböcker kontra kvalitetslitteratur. 
 
De frågor som undersökningen baseras på är: Vilken fascination har långserieböcker på barn 
och ungdomar? Påverkar trenden att läsa långserieböcker uppskattningen av litteratur som inte 
är långserier? Uppfattar barn ens den litterära kvaliteten i kvalitetslitteratur när de läser den, 
och läser de den över huvud taget? Artikelförfattarna har intervjuat 32 elva- och tolvåringar 
kring deras läsning av en långseriebok och en bok av hög kvalitet, vilka båda valdes ut av 
barn själva. Böckerna gicks igenom av artikelförfattarna för att de skulle se att 
långserieböckerna verkligen ingick i numrerade serier och att de andra böckerna höll en 
godtagbar litterär kvalitet. Barn fick under intervjun berätta om vad de tyckte om och kom 
ihåg av boken, på vilket sätt de själva liknade eller var annorlunda mot karaktärerna i 
böckerna och hur de valde ut böckerna. De fick också berätta vilken av böckerna de tyckte 
bäst om, vilken bok de skulle rekommendera till en vän, vilken av böckerna som skulle passa 
bäst för läraren att läsa högt, vilken av böckerna som var mest lämplig för att studeras av en 
grupp och vilken av böckerna som var skriven av en bättre författare. Vad det gäller 
långserieböckers fascination kommer författarna fram till att den främst ligger i att läsaren 
lever sig in i karaktärerna och engageras i handlingen. Barn har lätt att leva sig in i 
långserieböcker då de ofta är riktade mot en speciell köns- och åldersgrupps intressen och 
drömmar. Kvalitetslitteraturen är sällan riktad så direkt till en specifik grupp som 
långserieböcker är.  Vidare kommer författarna fram till att barn uppskattar både 
långserieböcker och kvalitetsböcker i ungefär samma grad. Därför tycks heller inte läsningen 
av långserieböcker på något sätt påverka uppskattningen av kvalitetslitteratur.62 
                                                 
60 Appleyard 1994, s. 85-87 
61 Häggqvist 1972, s. 104-105 
62 Greenlee, Adele A., Monson Diane L., & Taylor Barbara M. 1996. The lure of series books. Ingår i  The 
Reading Teacher, nr 3, s. 216-225 
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4.2.2 Långserieläsning ur ett vuxenperspektiv 
 
Catherine Sheldrick Ross har i sin undersökning If they read Nancy Drew: so what? gjort 
öppna intervjuer med 142 vuxna ”nöjesläsare” om deras barndomsläsning. Vi tycker att 
undersökningen är intressant därför att den tar upp långserieböcker ur dessa läsares 
perspektiv.    
 
Många av de intervjuade angav långserieläsning som en viktig del för att kunna upptäcka 
läsglädjen. 60% av de tillfrågade nämnde spontant att de läst långserieböcker som barn såsom 
Kitty, Fem-böcker och Bröderna Hardy. Den första bok de mindes att de läst på egen hand var 
ofta en långseriebok eller en sagobok som de tidigare fått läst högt för sig. Ross förvånas inte 
av detta eftersom det underlättar för en nybörjarläsare att komma in i en bok som innehåller 
bekanta drag, såsom just en sagobok man hört eller en långseriebok. Ju mer läsaren i förväg 
vet om berättelsen, desto mindre behöver denne lita på texten och det blir på så sätt lättare att 
komma in i boken. I familjer där högläsning är ovanligt kan därför läsningen av 
långserieböcker vara av ännu större betydelse, eftersom dessa då står för det enda bekanta 
barnet kan relatera till. Många av de intervjuade nämnde också att det faktum att många 
vuxna fördömer långserieböcker gör dem ännu mer lockande. Långserieläsandet blir något 
man praktiserar på egen hand tillsammans med kompisar som en del av en egen kultur. Ross 
anser att ett led till att bemästra läsandets konst är att läsa ett stort antal texter som för läsaren 
är meningsfulla och personligt belönande. Hon menar vidare att om barn får välja fritt bland 
litteraturen blandar de böcker av högre kvalitet med böcker av lägre kvalitet såsom 
långserieböcker. Ibland läser de även om böcker för att få en bekräftelse på att de är duktiga 
läsare. Hon tycker att bibliotekarierna bör sluta se långserieböcker som fiender som försvagar 
barn och gör att de stannar i sin läsning. Ross menar att långserieböcker hellre bör ses som 
bundsförvanter i läsutvecklingen, då dessa inte bara kan få barn som inte läser till att läsa utan 
de kan även få barn som redan läser att göra det oavbrutet.63 
 
En annan typ av långserieböcker 
 
Författaren Ulf Nilsson framhåller att ungdomsboken till det yttre skall likna en kioskbok men 
att innehållet bör vara dess motsats. Han menar att för att få till en reform av 
ungdomslitteraturen är det nödvändigt med böcker som dels är ytliga och strömlinjeformade 
efter barns tycke, samt att dessa böcker samtidigt innehåller medmänsklighet och en 
verklighetstrogen beskrivning av världen. Han gör ett försök till detta genom att skriva 
långserien Honda-gänget för Wahlströms förlag. Samma tankar finns hos Börje Isaksson som 
har skrivit långserien om Dojjorna, även den för Wahlströms förlag. Han menar att 
ungdomsböcker bör vara välskrivna och bjuda på underhållning samtidigt som det finns ett 
budskap i dem som går att bortse från om man vill. Han anser att långserieböcker skall vara 
spännande och lättlästa men utan de negativa värderingar som finns i många av serierna.64 
Även Sonja Svensson vill se en förnyelse av långserier. Hon menar att varför inte vända på de 
traditionella mönstren och låta dessa böcker handla om till exempel kapabla kvinnor, 
mörkrädda män och allergiska djurhatare. Hon vill också se en variation av brotten i 
deckarserierna till exempel skattefiffel och miljöförstöring och att det framkommer att brott är 
något tragiskt för alla inblandade. Hon tycker att serieformen är problematisk då det tvingas 
fram halvfabrikat med böcker innehållande schabloner rörande personteckningar, språk och 
miljöer. Enligt Svensson skulle detta kunna lösas genom att serierna görs kortare och mer 
                                                 
63 Ross, Catherine Sheldrick 1995. If They Read Nancy Drew, So What?. Ingår i Library and Information 
Science Research, nr 3, s. 201-236  
64 Mählqvist 1992, s. 62 
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varierade. Det handlar alltså inte om något avskaffande av långserier, vilket hon anser som 
ogenomförbart, utan att skapa en mer meningsfull underhållning.65  
 
Enligt serieförfattaren och seriekännaren Magnus Knutssons åsikt är frågan inte om barn skall 
läsa långserier utan vilka. Han menar att om man vill att långserier skall bli bättre måste man 
göra något åt saken. Böcker blir inte bättre för att de till stor del åsidosätts för att vid enstaka 
tillfällen utsättas för grovt generaliserade påhopp tillsammans med försök till censur. 
Knutsson efterfrågar en mer nyanserad kritik och ett ekonomiskt stöd till svenska författare. 
Hans förhoppning är att det finns duktiga svenska författare som, om de får möjligheten, kan 
skriva bra långserier.66 

4.2.3 Diskussionen kring skräplitteratur och barnbibliotekariers inställning till denna 
 
I sitt examensarbete Skadligt godis eller skitkul? – åsikter om triviallitteratur för barn i 
mellanstadieåldern sedan 1980-talet i Sverige har Anita Borgmästars beskrivit och analyserat 
debatten kring skräplitteratur för barn i mellanstadieåldern. Vi anser att denna uppsats är 
intressant för vår del, eftersom den tar upp skräplitteraturdebatten och även visar på ett antal 
barnbibliotekariers inställning till skräplitteraturen.  
 
Författaren har till stor del använt sig av litteraturstudier, men har även kompletterat med egna 
tidigare gjorda empiriska undersökningar gällande 70 barns litteratur- och biblioteksvanor. 
Något som författaren tidigt upptäckte var att den diskussion som förekom kring 
triviallitteratur för barn i mellanstadieåldern inte alls var så intensiv som under 1970-talet. 
Borgmästars tror att detta kan bero på att videon har blivit allt mer vanlig i hemmen och att 
diskussionen då kom att handla om videoutbudets eventuella påverkan på barn. Hon menar att 
det tyder på att debatten därför snarare handlade om den roll barn intog i det massmediala 
samhället och hur de riskerade att påverkas av olika medier än litterära värderingar. Hon tar 
även upp att kultur inte längre enbart står för finkultur utan även innefattar människors 
vardag, och att receptionsanalysen har gjort att forskare intresserar sig för läsaren och dennes 
tolkningar av en text. Hon påpekar också att det inte skall uteslutas att debatten kring 
triviallitteratur helt enkelt varit en trend som inte längre är aktuell. I sin empiriska 
undersökning upptäckte Borgmästars en tydlig samstämmighet hos barnbibliotekarierna. Hon 
förklarar att deras åsikter kring skräplitteratur till den allra största delen var negativa och att 
dessa böcker inte borde få finnas på biblioteken. I synnerhet Fem-böckerna ansågs vara 
rasistiska och ytliga.67 
 
År 1975-76 utarbetades SAB:s riktlinjer för barn- och tonårsverksamhet, vilket präglade 
biblioteksarbetet under hela 1980-talet. I dessa riktlinjer kan bland annat utläsas att: 
”Barnbibliotekets mediautbud bör syfta till att motverka kommersialismens negativa 
verkningar och skapa ett alternativt utbud samt söka ändra efterfrågemönstret.”68 I boken 
Passa upp, passa, passa vidare? menar författarna att i ett konsumistiskt samhälle där de 
lågmälda, seriösa och komplicerade kulturyttringarna skyms av masskulturen hjälper det inte 
att alternativen presenteras tillsammans med och på samma villkor som massprodukterna. Om 
böcker av högre kvalitet skall ha en chans att nå ut till barn och bli lästa måste vuxna som är 
engagerade och intresserade av barn och litteratur lyfta fram dessa böcker.69  

                                                 
65 Svensson, Sonja 1977. För en bättre långseriebok. Ingår i Bibliotek i samhälle, nr 5-6, s. 32-34 
66 Knutsson 1975b. Förr låg viljan i mammas ficka. Ingår i Ord och bilder för barn och ungdom II, s. 275 
67 Borgmästars 1995 
68 Skoglund, Lena 1982. Passa upp, passa, passa vidare…?, s. 20 
69 Skoglund 1982, s.15-16 
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År 1991 publicerades Barnspåret, en uppföljare till Passa upp, passa, passa vidare. SAB:s 
målsättningar för barn och ungdomsverksamhet framhävs inte lika tydligt i denna bok, men de 
finns hela tiden med. Det medges att:  
 

Visst har det funnits övertramp i argumentationen och kanske framför allt i attityden, men i 
det uppsökande arbetet har barnbibliotekarierna kunnat konstatera att kommersialismens 
sämsta alster alltid tycks hamna hos de mest sårbara barn, samtidigt som 
kulturinstitutionerna får allt svårare nå just dessa med sina alternativ.70  

 
Anna Birgitta Eriksson anser att när det kommer till att föra ut litteratur av hög kvalitet till 
läsarna, få reaktioner på den och i det långa loppet upprätthålla utgivning av god barn- och 
ungdoms litteratur har barnbibliotekarierna en nyckelposition. 71 Eriksson tar även upp 
svårigheten med att bedöma kvalitet. Hon menar att: 
 

Vad som är godtagbar litterär kvalitet är ett abstrakt problem som inte exakt kan fastställas, 
eftersom det hela tiden sker ett nyskapande. Ser man tillbaka på debatten om 
barnlitteraturen kan man dock konstatera, att det inte främst är de litterära kvaliteterna, utan 
snarare de moraliska, som har debatterats. 72 

 
Vidare anser hon att det skulle kunna vara både intressant och viktigt att låta barn vara med 
och ha ett inflytande över barnbibliotekets inköp eftersom det finns risk att vuxna inköpare 
kan välja bort de böcker som barn vill läsa eller till och med har behov av, för att den vuxne 
inte förstår sig på dessa böcker och att biblioteket har satt upp en alltför vuxen 
kvalitetsnorm. 73  
 

4.2.4 Bibliotekariers smak och deras principer vid bokförmedling 
 
Jofrid Karner Smidt redovisar i Bibliotekarens smak og litteraturformidlingens normer en 
undersökning om vad som kan sägas känneteckna bibliotekariers smak gällande litteratur och 
hur denna tar sig uttryck i arbetet gentemot låntagarna. Hon har gjort en stor 
enkätundersökning bland folkbibliotekarier och även djupintervjuer med nio informanter. Vi 
tycker att denna studie är relevant för vår del då den berör bibliotekariers syn på 
populärlitteraturen. 
 
I undersökningen framgår att litteraturens funktion som underhållning och avkoppling är den 
viktigaste, hela 83% av de tillfrågade bibliotekarierna ansåg detta. Karner Smidt noterar dock 
att det förekommer vissa skillnader i bibliotekariernas resonemang när det handlar om den 
litteratur de själva läser och den litteratur som de förmedlar. Informanten Lena vill för sin 
egen del ha böcker som är underhållande och avkopplande, medan hon betonar språklig 
kvalitet och så vidare när det gäller den litteratur hon förmedlar till låntagaren. Lena anser inte 
själv att hon har olika kvalitetskrav och det kan enligt Karner Smidt tyda på att Lena inte ser 
några motsättningar mellan kvalitet och underhållning. De informanter som ställer sig positiva 
till populärlitteratur vill också definiera underhållning som något som ligger utanför begreppet 
populärlitteratur. 
 

                                                 
70 Rydsjö, Kerstin 1994. Barnspåret i backspegeln. Ingår i Barnspåret, s. 22-23 
71 Eriksson, Anna Birgitta 1994. Barnbibliotekets medier. Ingår i Barnspåret, s. 45 
72 Eriksson 1994, s. 50 
73 Eriksson 1994, s. 50 
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När det gäller populärlitteraturen har flera informanter upplevt att förhållningssättet gentemot 
denna typ av litteratur har förändrats och att de gamla kvalitetsnormerna inte står lika 
grundmurade. Vidare är det skillnad mellan informanternas personliga smak och deras 
inköpspolitik/förmedlarroll. Informanten Åse menar att låntagarna bör kunna finna en del av 
den litteratur som de söker och att de skall kunna hitta en avkopplande bok. Samtidigt menar 
hon att det inte måste vara så att en kvalitetsbok är mer svårläst, utan snarare tvärtom, 
eftersom ett dåligt språk kan skapa svårigheter. Ingvild vill å sin sida ha många olika typer av 
litteratur, men när hon föreslår detta på sitt bibliotek så blir svaret att man inte har råd att köpa 
in kiosklitteratur, och Ingvild menar att det är svårt att argumentera emot det. Hon tycker att 
eftersom alla betalar skatt bör man också kunna finna det man söker på biblioteket. På Lenas 
bibliotek har man ett mer restriktivt förhållningssätt till populärlitteraturen, och Lena tycker 
att det kan vara svårt att förklara detta för låntagarna. Informanten Kristina är förhållandevis 
neutral gällande populärlitteraturen. Personligen tycker hon att den är ointressant, men 
samtidigt gör det ingenting att köpa in någon serie för dem som inte är så läsvana. Karner 
Smidt ser i sin undersökning att det oftast är de yngre bibliotekarierna som är mer liberala i 
förhållande till populärlitteraturen och som läser den själva. Hon noterar även att den positiva 
hållningen till populärlitteraturen bland informanterna i första hand gäller förmedling och 
inköp. För några av informanterna är denna litteratur helt ointressant privat, medan andra 
tycker om att slappna av med en sådan bok någon gång.74 
 

4.2.5 Barnboksaktörers åsikter kring skräplitteratur 
 
I magisteruppsatsen Barn läser skräplitteratur- ska vi acceptera det? har Karin Elversson och 
Mia Mårtensson undersökt hur olika barnboksaktörer ser på kvalitetsbegreppet inom 
barnlitteraturgenren. Vi tycker att denna uppsats är relevant för oss, då den tar upp olika 
åsikter om skräplitteratur. 
 
I uppsatsen har tre barnboksförfattare, tre förläggare och två barnbibliotekarier intervjuats. 
Två av de intervjuade författarna har av vissa ansetts skriva skräplitteratur medan den tredje 
författaren har fått mycket god kritik för sina böcker. De tre förläggarna representerar varsitt 
förlag varav ett anses stå för skräplitteratur, ett annat för kvalitetslitteratur och det tredje anses 
inta en mellanställning. Genom intervjuerna har uppsatsförfattarna kommit fram till att 
inställningen till skräplitteraturen har förändrats på så sätt att man numer är mer liberal, vilket 
speciellt gäller de yngre aktörerna, och att man har insett att skräplitteraturen måste ha något 
som lockar barn att läsa den eftersom den är så populär. Uppsatsförfattarna kan också se en 
acceptans för skräplitteraturen som inte funnits innan, vilket de tror kan bero på att 
skräplitteraturen i sig har blivit bättre. Ingen av de intervjuade kan säga att skräplitteraturen 
skulle vara direkt farlig för barn, men de flesta ser ingen anledning till varför barn skulle läsa 
skräplitteratur när det finns så mycket annan litteratur som är bättre. Något som dock inte 
förnekas är skräplitteraturens betydelse som underhållningsläsning eller alternativ till tyngre 
läsning. Elversson och Mårtensson påpekar dock att bara för att dessa böcker fyller denna 
funktion innebär inte detta att de automatiskt blir kvalitetslitteratur. De är av den åsikten att 
barn varken bör förhindras eller uppmuntras att läsa skräplitteratur, men att 
kvalitetslitteraturen behöver lyftas fram utan att man för den sakens skull förbigår barns 
önskemål och behov. 75 
 
                                                 
74 Karner Smidt, Jofrid 2001. Bibliotekarens smak og litteraturformidlingens normer. Ingår i: Det siviliserte 
informasjonssamfunn, s. 292-317  
75 Elversson, Karin & Mårtensson, Mia 1999. Barn läser skräplitteratur – ska vi acceptera det?  
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4.2.6 Bibliotekslagen 
 
Bibliotekslagen började gälla den 1 januari 1997.76 Säger då bibliotekslagen något om hur 
biblioteken skall förhålla sig till kvalitetsaspekten gällande barn- och ungdomslitteratur? 
Svaret tycks vara nej. Däremot finns följande paragrafer som rör hur biblioteken skall kunna 
tillgodose barns och ungdomars behov: 
   

5 § Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek 
för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras 
behov av material för utbildningen. 
9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar 
genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov 
för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.77 
 

I övrigt verkar det vara upp till varje bibliotek att bestämma vilka kvalitetsbestämmelser som 
skall råda. 
 

4.3 Barns läsning 
 
För att ge en bakgrund till långserieböckerna och sätta dessa i en kontext tar vi här bland 
annat upp barnlitteraturens funktioner, slukaråldern och diskussionen kring barn- och 
ungdomslitteraturen. Vi avslutar med att föra en diskussion kring klassiker och de värderingar 
som kan förekomma i dessa böcker.   
 

4.3.1 Barnlitteraturens funktioner   
 
Bo Møhl och May Schack delar in barnlitteraturens funktioner i fyra grupper: 
Barnlitteraturen som underhållning och fascinationsmedel. En förutsättning för att litteratur 
skall uppfattas är att läsaren upplever något när denne läser en bok. Ett sätt att göra detta är 
genom identifikation vilket innebär att man lever sig in i berättelsen och sätter sig själv i 
huvudpersonernas ställe. Anledningen till detta kan vara att läsarens livssituation liknar 
huvudpersonens eller att läsaren önskar att så vore fallet. Det sistnämnda sker ofta när man 
läser triviallitteratur. För att få ett barn intresserad av en bok är det en förutsättning att en 
identifikation upprättas. Identifikation blir möjlig genom att en bok behandlar något som 
barnet upplever som relevant. Då barn tänker annorlunda än vuxna identifierar de sig ofta med 
vad vuxna kan anse som obetydliga detaljer.78 
 
Barnlitteraturen som information och didaktiskt medel. Det är genom familjen som barnet 
kommer i kontakt med samhället runt omkring och genom att familjen läser högt för barnet 
får det sitt första möte med litteraturen. Familjen fungerar då som ett filter mellan barnet och 
den yttre omgivningen. Detta gör att barnet blir isolerat från samhälleliga förhållanden. 79 
Litteratur som tar upp dessa förhållanden kan hjälpa barnet att bryta isoleringen. Barnet kan 
genom boken få en inblick i samhället och fördjupa sin förståelse av omvärlden. Barnböcker 
kan dock ofta framhålla en närmast idyllisk värld och detta kan istället leda till att barnets 
isolering förstärks. Eftersom barnets erfarenhetsvärld är tämligen inskränkt kan litteraturen 
                                                 
76 Bibliotekslag: SFS 1996:1596 
77 Bibliotekslag: SFS 1996:1596 
78 Møhl, Bo & Schack, May 1981. När barn läser, s. 101-103 
79 Møhl & Schack 1981, s. 27, 104 
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fungera som en viktig informationskälla för att utvidga barnets erfarenheter. Det är då viktigt 
att böckerna inte bara innehåller lösryckta fakta utan även visar på hur saker och ting hänger 
ihop.80 
 
Barnlitteraturen som terapi. Litteratur kan hjälpa barnet att behandla och lösa problem under 
förutsättning att den tar upp ett för barnet relevant ämne som barnet kan använda sig av. 
Boken måste också ta upp emotionella, sociala och upplevelsemässiga problem som barnet 
kan identifiera sig med. Barnets känslor och upplevelser blir på så sätt bekräftade och 
accepterade så länge som berättelsen tar barnets problem på allvar och inte fördömer, slätar 
över eller mästrar. Boken behöver inte ge en klar lösning, men i slutet bör det framgå att 
problem kan lösas. Sagor behandlar ofta för barnet verkliga problem, medan triviallitteraturen 
snarare leder till en tankeflykt från problemen utan att ta tag i dem.81 
 
Barnlitteraturen som medel för barnets utveckling. Genom böcker kan barnet utvidga sina 
kunskaper om omvärlden och sig själv. Läsningen utvecklar också barnets språkkunskaper 
och begreppsbildning. När barnet läser utvecklas även barnets känsloregister av att böcker kan 
väcka en rad olika känslor som barnet lär sig förstå och hantera. Via identifikationen med 
boken kan barnet även få utlopp för bannlysta känslor. Böcker förmedlar också en rad ideal 
och mål som barnet kan göra till sina. För att litteratur skall kunna verka utvecklande krävs 
det att barnet kan koncentrera sig på boken och att den då innehåller något som är bekant för 
barnet och som kan skapa identifikation, men samtidigt bör boken innehålla något nytt för att 
stimulera barnets fantasi och nyfikenhet. En bok som upplevs som för svår leder till att barnet 
blir uttråkat och tappar koncentrationen, men det räcker inte heller att en bok enbart fascinerar 
eftersom den då kan bli passiviserande vilket inte leder till någon utveckling.82 
 

4.3.2 Slukaråldern 
 
Den period i barns liv som brukar kallas för bokslukaråldern inträffar oftast när barnet är 
mellan 9 och 12 år. I denna ålder läser i stort sett alla barn och storkonsumtion av böcker är 
vanligt.83 Birgitta Allard, Margret Rudqvist och Bo Sundblad redogör för ett 
läsutvecklingsschema (LUS) som bygger på forskning om barns läsning och som används på 
många skolor. Punkt arton i LUS tar upp just denna period. Karaktäristiskt här är att barnets 
bokurval är smalt. Bokserier som till exempel Kitty och Tvillingarna är mycket vanliga. Det 
snäva urvalet är naturligt och dess betydelse för den vidare läsutvecklingen är stor. När barnet 
har läst några böcker ur en viss serie blir innehållet, miljön och huvudpersonerna bekanta. 
Detta gör att barnet inte behöver ägna så mycket tid till att bearbeta och förstå innehållet, 
läsprocessen flyter då på bättre och barnet läser för upplevelsens skull, inte för lärandets. När 
barnet har läst klart sista boken i en serie kan detta leda till en kritisk situation eftersom 
kunskaperna från dessa böcker inte går att använda när man börjar med en ny serie. Det krävs 
då mer av barnet för att komma in i och förstå den nya boken vilket kan upplevas som att 
läsningen tar längre tid och känns svårare och barnet kan riskera att tappa lusten att läsa. När 
detta händer är det viktigt att barnet får hjälp att förstå att det är naturligt att det tar tid att 
komma in i en ny bok och att det är så för de flesta.84 Enligt Wåhlin och Asplund Carlsson är 
det en kontroversiell tanke att smalheten i bokurvalet skulle vara en nödvändighet för 
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bokslukandet och att det behövs en period där barn läser böcker av sämre kvalitet för att 
därefter kunna gå vidare till bättre litteratur. De menar att Allard, Rudqvist och Sundblads 
tankar kan vara en tänkbar hypotes, men att den inte stöds av några kontrollerade empiriska 
studier. Vidare vänder sig Wåhlin och Asplund Carlsson mot att Allard, Rudqvist och 
Sundblad säger sig ha givit den enda korrekta framställningen av läsutvecklingen i 
bokslukaråldern. Wåhlin och Asplund Carlsson påpekar att det även kan vara så att barn, 
liksom vuxna, som läser mycket blandar olika litterära genrer istället för att hålla sig till en 
ensidig litteratur.85  
 
Läsning i slukaråldern 
 
Kristian Wåhlin och Maj Asplund Carlsson har under 1989 och 1990 gjort en läsvanestudie 
över barn i åldrarna 9-12 år i en kommundel i en mindre kommun kallad Boklanda. Både 
enkäter och intervjuer har använts och frågor som tagits upp rör bland annat vad barn läser.86  
De har i sin undersökning ställt frågan om den bästa bok barn någonsin läst samt deras 
favoritbok just nu. 87 Författarna förväntade sig att tyngdpunkten på frågan om bästa bok 
skulle ligga på en del speciellt populära böcker men att det skulle synas en större bredd i 
frågan om favoritboken. Det visade sig dock att bredden vad det gällde författare och titlar 
blev tämligen stor för båda frågorna. Det visade sig också att Wahlströms ungdomsböcker 
oftare blev nämnda som bästa bok än som favoritbok just nu, vilket Wåhlin och Asplund 
Carlsson menar kan tyda på att barn på ett starkt sätt vill markera det de tycker är bra – 
favoritbok räcker helt enkelt inte. Författarna poängterar dock att de barn som favoriserar 
Wahlströms långserieböcker endast utgör ca 12% av enkätsvaren. 88 De författare som enligt 
undersökningen är mest populära hos barn är Enid Blyton, Ole Lund Kirkegaard, Astrid 
Lindgren, Carolyn Keene, Viveca Sundvall, Hitchcock och Tre deckare, Roald Dahl, Anders 
Jacobsson och Sören Olsson, Michael Ende, Stig Ericsson samt Maria Gripe.89 Tittar man på 
flickornas och pojkarnas svar var för sig visar det sig dock att endast fyra författare är 
gemensamma, nämligen Kirkegaard, Blyton, Lindgren och Dahl. Blyton är den författare som 
visar sig vara mest jämlik sett till svaren från både pojkarna och flickorna då hon intar en hög 
placering på både flickornas och pojkarnas lista.90  
 
År 1996 genomförde Lars Brink en nästan identisk studie för att kunna göra en jämförelse. 
Han har delat ut enkäter med frågor kring läsvanor och läspreferenser till 291 barn i årskurs 3-
6 i Gävleborgs län. I enkätens första del skall barn uppge den bästa bok de någonsin läst och 
favoritboken just nu. Barn fick även fylla i om de ansåg att de läste böcker ibland eller 
sällan. 91 Vad det gäller barns bokval i undersökningen är skillnaderna inte så stora mot 
Wåhlin och Asplund Carlssons undersökning. Om man jämför de populäraste författarna 
hittar man de sju författarna Anders Jacobsson och Sören Olsson, Maria Gripe, Ole Lund 
Kirkegaard, Enid Blyton, Carolyn Keene, Astrid Lindgren och Roald Dahl i toppen i båda 
undersökningarna. I Gävleborgsundersökningen får även Francine Pascal en framstående 
position efter genomslaget med succéserien om Tvillingarna på Sweet Valley High. 
Skillnaderna blir större när man går in på enskilda titlar eftersom detta är ett högst individuellt 
val. Dock kan sägas att vad det gäller de tio främsta på topplistorna är det tämligen jämt 
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fördelat mellan kvalitetslitteratur och populärlitteratur, mellan svenska och utländska 
författare och mellan manliga och kvinnliga författare.92 I Wåhlin och Asplund Carlssons 
undersökning framkommer en tydlig skillnad i bokvalen hos pojkar och flickor. Endast fyra 
författare fanns representerade på både flickornas och pojkarnas listor över favoritförfattare. 
Brink kommer fram till ett liknande resultat i sin undersökning. 93  
 

4.3.3 Barn köper böcker till folkbiblioteket 
 
År 1991 genomfördes i Højby i Odense, Danmark en undersökning där man som ett försök 
anförtrodde fyra skolklasser en del av folkbibliotekets budget för bokinköp. Idén väcktes efter 
ett uttalande om att barn skulle köpa böcker av högre kvalitet om de fick möjligheten att 
själva köpa in böcker till biblioteket. Detta ville man pröva, samtidigt som en möjlighet att 
undersöka hur reellt inflytande från användarna skulle påverka låntagarnas användande av 
biblioteket. Försöket gick även hand i hand med det Internationella Läsåret och Odense 
kommuns deltagande i det landsomfattande projektet ”Børn som Medborgare”. 94 Utifrån 
bibliotekslagens målsättning och innehåll skulle klasserna välja vilka böcker som skulle köpas 
in. Eleverna hade 124 titlar att välja mellan, och den i vanliga fall inköpsansvariga gruppen 
utgjorde en skuggkommitté och gjorde ett urval av det som de annars skulle ha köpt in för att 
kunna göra en jämförelse med elevernas urval. Elevernas val skilde sig till 40% mot 
skuggkommitténs då eleverna valde att köpa in fler serietidningar och mer skräplitteratur, 
framför allt flickböcker. Resultatet av undersökningen visade att om eleverna skulle få 
möjlighet att köpa in alla böcker till biblioteket skulle det inte bli några revolutionerande 
förändringar i urvalet. Kvalitetsböcker skulle fortfarande köpas in men serietidningar och 
triviallitteratur skulle få en mer framträdande plats.95 Det visade sig att eleverna tog sitt 
uppdrag mycket allvarligt och att de insåg vikten av att allas önskemål blev tillgodosedda. 
Inflytandet som eleverna fick vid bokinköpen ledde till att flera elever som bara läst i 
begränsad omfattning innan, ökade sitt läsande betydligt under försöksperioden. Alla elever 
som deltog läste under försöksperioden inte bara mer, utan även bredare än tidigare. 
Dessutom läste de inte enbart med inlevelse för upplevelsens skull, utan också med distans för 
att kunna värdera och välja bland flera möjligheter.96  
 

4.3.4 Barnböcker och kvalitet 
 
Vad skall en barnbok innehålla för att anses som bra? Kerstin Rimsten-Nilsson menar att det 
inte går att avgöra en boks kvalitet bara genom att hänvisa till en viss genre eftersom det finns 
billiga, stereotypa och massproducerade böcker inom olika genrer. Det som enligt henne 
avgör kvaliteten förutom produktionsförhållandena är de avsikter och ställningstaganden som 
ligger bakom och uttrycks i böckerna.97 
 
Jan Nilsson anser att en bra barnbok skall ta läsaren på allvar och fungera engagerande och 
tankeväckande. Den skall påverka och förändra läsaren och visa på nya sidor hos denne. 
Läsaren skall med bokens hjälp se sig själv ur oanade perspektiv och boken skall ge 
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kunskaper om läsaren, människor runt omkring denne och världen vi lever i. När boken är 
lagd åt sidan skall läsaren på ett bättre sätt kunna möta verkligheten. Sist men inte minst skall 
läsningen leda till andlig tillväxt.98 Lennart Hellsing å sin sida menar att det är underligt att så 
många tror att ju mer en barnbok innehåller desto bättre kvalitet. En barnbok av god kvalitet 
skulle då: 

 
/…/ lära ut geografi, historia, naturkunnighet, berätta om skilda folk och folkseder, om hur 
det var förr i tiden och varför, om hur samhället fungerar och hur vi skall umgås med våra 
närmaste och folk i allmänhet! Den skall lära barn vad som är rätt och vad som är orätt, vad 
som är god smak och vad som är dålig smak, propagera för flitigt och nyttigt arbete och 
vackra höviska manér. Den skall vara lättfattlig, klar och enkel, men ändå konstnärligt och 
brilliant skriven, den skall passa en viss snäv åldersgrupp – men ändå kunna läsas av olika 
åldrar – både av barn och vuxna med samma intresse.99 
 

Han anser att det förvisso inte är omöjligt att tillmötesgå dessa krav, men att det är orimligt 
göra det i en och samma bok.  Han menar att av en skönlitterär barnbok bör man kunna fordra: 
 

1. Att den intresserar barn. 
2. Att den har tillräckliga estetiska kvalifikationer. 
3. Att den, om den berör etiska frågor, har en ”moral” eller tendens som vi rimligen kan 
acceptera. 100 
 

Förutom detta tycker Hellsing inte att några andra direkta krav kan ställas, men för att boken 
skall kunna intressera barn får den inte innehålla sådana ämnesområden som kräver stora 
kunskaper och erfarenheter och språket måste ligga på en för barnet lagom nivå. Han menar 
att estetiska värderingar är tidsbundna och eftersom barnlitteraturen är mer konservativ går 
förändringarna långsamt.101 Även moralbegreppet förändras med tiden och de rena 
moralpredikningarna har så gott som försvunnit ur barnlitteraturen. 102 Vidare anser Hellsing 
att en boks affektionsvärde är en vanlig förklaring till att den får ett positivt offentligt 
omdöme. Detta kan vara en anledning till att äldre böcker ges ut i nyutgåva utan eftertanke 
om dessa böcker verkligen passar att läsas av barn idag. 103 
 

4.3.5 Diskussionen kring barn- och ungdomslitteraturen 
 
I detta stycke har vi valt att använda oss främst av Stefan Mählqvists text Barnboken i 
brännpunkten i vilken han sammanfattar debatten. Vi är medvetna om att författaren har gjort 
sin tolkning av denna debatt men eftersom han har använt sig av debattartiklar från 
dagspressen som vi inte kunnat få fram väljer vi ändå att utgå från hans text.  
 
Författaren Edith Unnerstad kommer under 1950-talet med en uppfattning om vad hon anser 
är den ideala barnboken: Den skall kunna läsas med intresse av både barn och vuxna, 
stimulera fantasin, vara rolig och spännande på ett rimligt sätt, och miljöerna och 
personskildringarna skall vara trovärdiga. Vidare skall boken, utan att det märks, vara lärorik 
och uppfostrande och ha ett enkelt och klart språk utan inslag av ren slang. Boken bör inte 
innehålla våldsförhärligande inslag och den skall slutligen kunna läsas av både pojkar och 
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flickor. Unnerstad tar också upp den ideala flickboken och menar att den skall innehålla 
realism och romantik, att den skall vara frisk och känslig och även öppenhjärtig och till viss 
del diskret på samma gång. Den franske litteraturhistorikern Paul Hazard menar att flickor vill 
läsa om praktiska moderskänslor och om hjältinnor som sympatiserar med dem som har det 
svårt och som tar sig an de dagliga bestyren i hemmet. Pojkarna vill istället läsa om strider 
som vinns av den bäste mannen och där den fege gör en slät figur. Både pojkar och flickor ser 
det dock som viktigt att det till slut är sanningen och rättvisan som segrar. Hazards synpunkter 
ansågs under 1950-talet som moderna och sunda.104 
På 1960-talet börjar den kritiska debatten kring barnböcker på allvar och det ställs nya krav på 
böckerna.105 Lennart Hellsing tar upp som han ser det fyra huvuduppgifter för 
barnlitteraturen: 
 

1. Att lära barnet behärska språket. 
2. Att orientera barnet i tiden och rummet. 
3. Att orientera barnet socialt, det vill säga bygga upp önskvärda föreställningar om den 
enskildes förhållande till sin omgivning - berätta om relationer mellan oss människor. 
4. Att påverka barnet mer direkt, att suggerera fram – eller kanske snarare aktivera – själva 
livskänslan.106 
 

Hellsing anser att det finns en målsättning som kan vara medveten eller omedveten hos varje 
bra författare. Utifrån denna målsättning utgår författaren från en av de ovanstående 
punkterna beroende på vad han vill att boken skall ge för budskap till barnet. Vidare menar 
Hellsing att det är viktigt att inte förväxla mål och medel. Målet är inte att enbart visa på god 
litteratur och se till att barn läser denna, utan böcker bör snarare användas som hjälpmedel för 
att ge barn glädje och aktivera deras skapande krafter.  Med andra ord skall barnboken inte 
bara ge uppfostran för framtiden utan även ge upplevelser och glädje i läsögonblicket.107 
 
I mitten av 1960-talet ser Margareta Strömstedt en tendens till liberalare gränser för gamla 
tabun, att miljöbeskrivningarna nu blir mer moderna samt att gamla könsroller tas upp till 
diskussion. Ett år senare kan hon märka att trenden håller i sig. Bilden av idyll börjar ge med 
sig för att istället ersättas av den aktuella vardagen. Författaren Sven Wernström anser vid 
samma tidpunkt i ett debattinlägg att ungdomsboken måste få vara kontroversiell och 
verklighetsinriktad. Kritikern Eva von Zweigbergk ställer sig i samband med detta frågan om 
hur långt man vågar gå med realismen. Hon menar att barnböcker skildrar hur det borde se ut 
i samhället i stället för hur det egentligen ser ut. Hon funderar över om man vågar skriva 
barnbok om till exempel alkoholmissbruk eller barnmisshandel som faktiskt kan förekomma 
inom hemmets väggar. Hon anser att det är möjligt, men att det då oftast görs som en historisk 
tillbakablick eller med ett geografiskt avstånd. Hennes önskan är med andra ord att den 
realistiska och psykologiska skildringen av människor och miljöer för barn skall bli mer 
levande och rolig.108 
 
I slutet av 1960-talet uttalar sig kritikern Gunila Ambjörnsson i debatten och menar att 
barnboken är isolerad både från litteraturen och från samhället även om det kan finnas en viss 
del av nytänkande i ungdomsböckerna. Hon anser att barnböcker kretsar kring sina egna lagar 
som grundar sig i det romantiska antagandet att barnet är rent och oskyldigt.109 Ambjörnsson 
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tar i Skräpkultur åt barn upp att det är viktigt att visa fram motsättningar i stället för att 
blunda för dem.  Hon menar att de sociala orättvisorna inte är mindre bara för att de inte är 
lika påtagliga som vid sekelskiftet. Trots att hon anser realismen som viktig framhåller hon att 
spännig och äventyr inte får glömmas bort i barnboken. Ambjörnsson påpekar vidare att 
barnboken historiskt sett har fungerat samhällsbevarande rörande attityder och värderingar. 
Hon menar att detta kan bero på att de som från början köpte barnböcker tillhörde samhällets 
överklass. Hon kan dock se förändringar i barnboken, nya problem och miljöer tas upp nu. 
Som exempel anger hon höghusmiljön, bostadsproblem och ofullständiga familjer. Detta 
räcker dock inte enligt Ambjörnsson, utan hon vill utöver realismen också ha problem och 
komplikationer. Hon anser att en barnbok skall forma en kritisk uppfattning och bryta de 
traditionella uppgifterna för barnboken samt radera gränserna till vuxenlitteraturen. 110  
 
Enligt Mählqvist reagerade barnboksförfattarna på de nya kraven på olika sätt.  En del började 
skriva böcker som mötte kraven och andra började ironiskt fundera över varför man 
överhuvudtaget ställer krav på hur och med vilka frågor en barnboksförfattare skall arbeta.111 
En av dem som tydligast visade sin ironi var Astrid Lindgren. Hon ställer frågan varför ingen 
undrar hur en bra diktsamling eller en bra roman skall vara. Är det för att det inte finns något 
recept på dessa, undrar hon. Hon menar att författaren här kan skriva fritt utan någon mall. 
Med stor ironi ger hon receptet för 1970-talets barnbok:112 
 

Tag 1 st. frånskild mamma, om mö jligt rörmokare, atomfysiker går för all del också bra, 
huvudsaken är att hon inte ”syr” eller ”är rar”, blanda rörmokarmamman med ett par delar 
lortvatten och ett par delar luftförorening, några delar världssvält och några delar föräldraförtryck 
och lärarterror, varva det hela omsorgsfullt med ett par klimpar rasmotsättning och ett par klimpar 
könsdiskriminering och något lite Vietnam, strö sen över duktigt med samlag och knark /…/.113 
 

Hon menar att barnboksförfattarna liksom vuxenförfattarna skall ha friheten att skriva om vad 
de vill, hur de vill, utan att behöva känna trycket att man måste rätta sig efter hur en bra 
barnbok skall vara.114  
 
1970 dyker plötsligt den politiska barnboken upp i debatten. Sven Wernström anser för sin del 
att eftersom litteratur alltid förmedlar värderingar är den också politisk. Han menar att man 
måste göra skillnad på medvetna författare, som vill visa på orsaken bakom ett problem och 
hitta en syndabock, och den omedvetna författaren som använder sig av vedertagna 
värderingar såsom att krig är förskräckligt och att miljöförstöringen är sorglig. Samtidigt 
pågår en debatt i DN om de politiska barnböckerna. Å ena sidan menar Birgitta Gedin att barn 
inte bör tyngas ner av världens bekymmer då detta kan leda till mardrömmar, medan Carin 
Land-Scattergoods å andra sidan anser att det är viktigt att barn så tidigt som möjligt bör få ta 
del av hur det ser ut i världen för att ha möjlighet att kunna ta ställning. Om barn får 
känslomässig trygghet skall det inte vara nödvändigt att dölja delar av verkligheten för dem. 
Mählqvist menar att denna replik är tidstypisk för den tidens radikalitetsoptimism.115 Gunila 
Ambjörnsson redogör för kraven på den politiska barnbokens innehåll. Det är viktigt att 
samhället finns skildrat och att könsrollerna förändras. Barn skall få hjälp att se verkligheten 
de lever i, att den är föränderlig och att handlig ger resultat. Hon anser att den politiska 
medvetenheten går att likna med en platt realism där fantasin inte ges något utrymme. 
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Ambjörnssons åsikt är dock att man inte kan se världen på ett nytt sätt utan hjälp av 
fantasin.116 
 
Vissa barnboksförfattare påverkades av diskussionen kring den politiska barnboken och 
började skriva problemrealistiska samtidsberättelser där sociala och politiska frågor och 
ungdomens samhällsengagemang tas upp. Ett dilemma uppstod då de som läste böckerna ofta 
var yngre än huvudpersonerna. Ungdomsförfattaren Anna Lisa Lundkvist slutade skriva då 
hon ansåg att det inte var rätt att barn i 10-årsåldern läste om livsåskådningsproblem och 
äktenskapsbekymmer. I mitten av 1970-talet börjar kritikerna reagera mot de 
samtidsrealistiska ungdomsromanerna. Man menar att vardagsproblemen skildras utan något 
perspektiv och att ungdomarna blir avskärmade från till exempel vuxnas livserfarenheter 
genom att enbart läsa om sina egna problem från sina egna synvinklar. Detta leder till att 
generationsklyftorna ökar och man vill därför ha en mer fördjupad realism i 
ungdomsböckerna. Kritikerna tyckte sig också kunna se att läsarna började tröttna på att läsa 
om samma problem i bok efter bok. Det fanns dock de som var positiva till böckerna. 
Bibliotekarien Anne-Marie Alfvén-Eriksson anser att ungdomsböckerna tar upp de 
samhällsfrågor som enligt skolans läroplan skulle behandlas. Hon menar att böckerna är 
anpassade till den pedagogiska och uppfostrande uppgift som var i tiden och kanske 
visserligen inte kan upphöjas till konst, men att de kunde ha en viktig funktion som 
diskussionsunderlag. Birger Hedén tycker sig kunna se att ungdomsförfattarna under 1970-
talet har börjat skriva mer med sina läsare istället för om och för dem. Han menar att 
författarna har tagit till sig ungdomarnas eget språk och att böckerna i större grad utgår från 
ungdomarnas egen situation, vilket han anser vara en strävan att visa jämlikhet och respekt för 
ungdomarna.117 
 
Under 1980-talet vaknade återigen intresset för sagorna genom olika nytolkningar inom det 
psykoanalytiska området. Samtidigt kunde svenska läsare åtnjuta fantasylitteratur genom 
översättningar.  Många förlag började också ge ut lättlästa böcker som oftast var skrivna av 
välkända författare.118 Det finns de som efterfrågar en genomgripande förnyelse i 
barnlitteraturen. År 1982 anser fil. dr i litteraturvetenskap och kritikern Ulla Lundqvist i ett 
debattinlägg att en del av den samtidsrealistiska ungdomslitteraturen innehåller så många 
schabloner att den börjar få drag av kiosklitteraturen och att det hade varit en fördel om några 
av de författare som skrev på ett rutinartat sätt lämnade plats för förnyelse.119 Det var dock 
bilderboken som ansågs som mest intressant under 1980-talet. Under vintern 1983 blev Jan 
Myrdal ombedd av DN att komma med sina åsikter om dagens barnlitteratur. Myrdal 
bläddrade igenom ett antal bilderböcker på biblioteket och kom då fram till att ”alltihop bara 
var tönt och språkslamsor som fostrade en dum underklass”. 120  Detta ledde till en livlig 
debatt som enligt Mählqvist inte blev speciellt värdefull eftersom många av debattörerna 
fokuserade sig på Myrdals okunnighet i frågan. Under 1960- och 70-talen hade Ying Toijer-
Nilsson undersökt utvecklingen hos barn- och ungdomsböcker och kommit fram till att de 
utvecklats till det bättre genom att bryta mot de gamla könsrollsmönstren. År 1988 påpekade 
dock frilansjournalisten Bengt Nilsson att han hade problem att hitta bra kvinnliga förebilder 

                                                 
116 Ambjörnsson, Gunila 1983. Propaganda, indoktrinering, värderingar. Och påverkan. Ingår i Läsning för barn, 
s. 22-23 
117 Mählqvist 1992, s. 38-42 
118 Mählqvist 1992, s. 45-46 
119 Mählqvist 1992, s. 49 
120 Mählqvist 1992, s. 46 



 34 

åt sin dotter. DNs Nisse Larsson tittade då på de senaste fem årens bilderböcker och fann att 
bara en femtedel av böckerna handlade om flickor.121  
 
Mählqvist avslutar med två slutsatser kring debatten. I den första menar han att barnboken 
kommer att få behålla sin låga status så länge författare och kritiker tycker att dess existens 
måste försvaras. I den andra slutsatsen anser han att frågan om vad som är en bra barnbok är 
orimlig och inte ens bör försöka besvaras. Enligt Mählqvist skulle ett sådant försök endast 
leda till att man blir intrasslad i motsägelser eller missvisande generaliseringar. Detta, menar 
han, skall dock inte hindra att man försöker sätta in ett enskilt litterärt konstverk i större 
sammanhang eller studera tendenser för att på så sätt skaffa en större överblick.122  
 
Under 1990-talet konstaterar fil. dr i litteraturvetenskap Sonja Svensson att författarna verkar 
koncentrera sig på livets och ungdomstillvarons mörka sidor. Hon menar att det närmast kan 
skönjas en idyllfobi i ungdomslitteraturen, vardagsliv och idyller får stå tillbaka för det 
mörka, våldsamma och tragiska såsom kriminalitet, våldtäkter, misshandel, rasism och död. 
Hon konstaterar att den lugna vardagen inte är fruktbar inom litteraturen, och ännu mindre i 
ungdomslitteraturen. Svensson påpekar att i tidigare problemrealistiska ungdomsböcker 
ställde sig författaren mellan läsaren och tragiken, något hon saknar i 90-talets 
ungdomsböcker.123 Författaren Mats Berggren å sin sida menar att den mörka trenden inte alls 
är så stark, utan att en majoritet av ungdomsböckerna saknar starkare våldsinslag. Han anser 
att dagens ungdomar vet hur samhället ser ut, och att det därför inte går att komma med 
böcker som beskriver orealistiska idyller. Om det nu förekommer våld, arbetslöshet och 
drogproblem i samhället bör detta också speglas i ungdomslitteraturen. Berggren tycker sig 
skönja en ny trend i ungdomslitteraturen från 1995 där handlingen främst kretsar kring 
medelklassungdomar och deras relationsproblem. Han efterlyser här skildringar av även 
arbetarklassens barn och deras verklighet.124    
 

4.3.6 Men klassikerna då? 
 
I Barn, böcker och samhälle anses klassiker vara ett begrepp för ”böcker som vunnit stor 
spridning och blivit allmänt kända av sådana anledningar som att de är spännande, att de 
skildrar en särpräglad eller tidstypisk miljö och har en intressant huvudperson”. 125 Författarna 
menar att dessa böcker i många fall också anses vara av hög litterär kvalitet. De anser att ordet 
klassiker för tankarna till något positivt vilket ofta gör att man blir mindre vaksam på bokens 
innehåll. Vidare påpekar de att många klassiker kan ge en förvrängd och falsk verklighetsbild 
och kan innehålla grova fördomar och främlingsfientlighet.126 Lennart Hellsing framför 
liknande åsikter och menar att en del av de gamla klassikerna är olämpliga att läsa för barn 
eftersom barn saknar historiskt perspektiv. Han anser att historiska romaner framställer krig 
på ett upphöjande sätt, att flickböcker framhåller en föråldrad bild av kvinnan och hennes 
ställning och att andra klassiker som till exempel Lille lorden ger en bild av verkligheten som 
är otidsenlig. Han tycker dock att dessa böcker har ett visst kulturhistoriskt värde.127 Enligt 
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författarna i Barn, böcker och samhälle skulle de äldre klassikerna kunna försvaras med att de 
är skrivna vid en tid då dessa värderingar faktiskt förekom. Författarna menar att 
värderingarna finns kvar även i nyare klassiker som Pippi Långstrump i Söderhavet där det 
framställs som helt naturligt att den vite mannen blir kung på söderhavsön och att han är den 
som vet vad som är bäst. De anser att det är underligt att förlagen kan ge ut förenklade 
versioner av klassikerna och att biblioteken, trots de schabloner som dessa böcker förmedlar, 
låter dem passera vid urvalet eftersom boken vid ett tidigare tillfälle har blivit stämplad som 
klassiker.128 Här instämmer Magnus Knutsson som medger att det förvisso finns fördomar och 
gammalmodiga värderingar i långserieböcker, men att detta inte räcker för att inte räkna dem 
som litteratur. Han anser att samma negativa värderingar även förekommer i klassikerna och 
att om även dessa skulle tas bort blir det inte mycket barnlitteratur kvar. Han påpekar att 
många av klassikerna en gång i tiden har tillhört den kommersiella litteraturen, till exempel 
Sherlock Holmes. Knutsson ställer sig frågan: ”Vilken nuvarande skräplitteratur skall bli 
framtidens ungdomsklassiker?”. 129   
 

4.4 Reflektioner kring den tidigare forskningen 
 
I detta kapitel har vi således börjat med att sammanfatta ett antal texter som på olika sätt berör 
långserieböcker och barns läsning av dessa, samt en text som rör bibliotekariers smak 
eftersom det är på dessa delar vårt fokus i denna uppsats ligger. Dessa texter anser vi vara 
relevanta för vår studie därför att de ger oss kunskapen om vad som utmärker långserieböcker 
och vad som anses göra dem populära. Vi får även en bild av vad andra som undersökt dessa 
ämnen kommit fram till. Vi kan till exempel, utifrån de refererade uppsatserna, se att det med 
tiden har skett en attitydförändring gentemot långserieböckerna. Detta är något som 
framkommer även i Karner Smidts studie, som också är viktig för oss, då den visar att det är 
en skillnad på bibliotekariens personliga smak och dennes förmedlarroll. De två refererade 
artiklarna är viktiga för oss därför att de ger oss kunskapen att läsning av långserieböcker inte 
behöver motverka läsning av kvalitetslitteratur och att vi får en bild av vuxnas syn på 
långserieläsning. 
 
Vi har även valt att ta med texter som berör barnlitteraturens funktioner och slukaråldern för 
att de ger oss kunskap om vad läsning kan ge barn och för att det ofta anses att det är i 
slukaråldern (9-12 år) som långserieböcker är som mest populära, men att detta inte behöver 
betyda att barn i denna ålder inte läser något annat. De texter som rör diskussionen kring 
barnlitteraturen visar oss att det inte bara är långserieböcker som har diskuterats, utan även 
barnlitteraturen som fenomen. Vi upplever detta som viktigt eftersom det ger oss ett 
perspektiv på diskussionen som förts kring långserieböcker.  Texterna som rör barnlitteraturen 
hjälper oss dessutom att sätta långserier i en kontext, eftersom långserier är en del av 
barnlitteraturen.  
 
Mählqvists översikt över barnboksdebatten ger oss en överblick över var och hur debatten om 
långserieböcker fördes på 1970-talet. I kapitel 6 gör vi en litteraturstudie över de argument för 
och emot långserieböcker som framfördes under 1970-talets debatt om dessa. Denna 
litteraturstudie är en del av vårt empiriska material, då vi använder dessa argument för att 
jämföra med våra informanters argument. 

 
                                                 
128 Brunnström 1970, s. 99-100 
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5. Teori 
 
I detta kapitel tar vi upp den teoretiska ramen för uppsatsen. Vi väljer att använda oss av 
Hugo A. Meynells teori om smak för att kunna svara på frågeställningen: Vilken kva litet 
rörande innehållet kan Wahlströms långserier sägas ha enligt våra informanter?. 
Vi använder oss även av John Hultbergs tre strategier att se på litteraturens betydelse i skolan 
för att kunna svara på frågeställningen: Hur ställer sig barnbibliotekarierna idag till barns 
läsning av Wahlströms långserieböcker?. 
 

5.1 Hugo A. Meynells teori om smak 
 
Den brittiske konst- och religionsfilosofen Hugo A. Meynell tar i sin bok En fråga om smak? 
upp ämnena kvalitet och estetik och relaterar dessa till litteratur, bildkonst och musik. Vi 
kommer dock att koncentrera oss på det han skriver om att värdera skönlitteraturens kvalitet. 
 
Meynell anser att ett konstverk kan betraktas som bra under förutsättning att det skänker rätt 
människor tillfredsställelse under rätta omständigheter. Vidare fortsätter han, att vilka som är 
rätt människor och vad en relevant tillfredsställelse ger uttryck för är något som måste 
fortsätta diskuteras. Ett dåligt konstverk har skapats med avsikten att skänka tillfredsställelse, 
men har misslyckats med detta.130 Meynell använder begreppet tillfredsställelse för att 
beskriva de känslor som uppstår när man tillägnar sig ett bra konstverk. Dessa känslor jämförs 
med hur det kan kännas att lyckas med något eller att övervinna svårigheter. Känslorna blir 
som en belöning för ansträngningen att tillägna sig verket.131 
 
God konst, menar Meynell, utmärks av att den skänker tillfredställelse vid utövandet av de 
kapaciteter som utgör det mänskliga medvetandet; erfarenheter, förståelse, omdöme och 
beslut. Till erfarenheter räknas bland annat känslor och sinnesstämningar. Med förståelse 
menas att man uppfattar samband mellan och betydelser av olika medvetandedata. Genom 
förståelsen kommer vi fram till olika möjligheter, och för att kunna avgöra vilka av dessa 
möjligheter som är trovärdiga använder vi oss av vårt omdöme. Omdömet hjälper oss därefter 
att fatta beslut, både om vår nuvarande situation och eventuella följder av det vi gör. När man 
utövar dessa kapaciteter motverkas de begränsningar i vårt medvetande som uppmuntras av 
den fysiska och sociala miljön. Dålig konst hjälper istället till att skapa och förstärka dessa 
begränsningar genom att väcka beprövade känslor och fälla beprövade omdömen. Man får 
därmed ingen chans att utveckla kapaciteterna.132 
 
Meynell konstaterar att populär skönlitteratur och musik ger förhållandevis många människor 
stor tillfredsställelse jämfört med seriös konst. Han betvivlar dock att den populära konsten 
ger större tillfredsställelse än den seriösa, eftersom den seriösa konsten ha r en kvalitet i 
tillfredsställelsen som inte den populära konsten har. Vidare konstaterar han att de som 
uppskattar konst som inte är förstklassig brukar sluta göra det för att istället börja värdera den 
förstklassiga konsten, men att den omvända situationen knappast förekommer.133 
 

                                                 
130 Meynell , Hugo A. 1997. En fråga om smak?, s.47 
131 Meynell, 1997, s. 51 
132 Meynell, 1997, s. 53-55 
133 Meynell, 1997, s. 64-65 
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Meynell vill skilja på två olika slags underhållning. Den ena typen av underhållning ger en 
njutning som stämmer överens med den njutning den seriösa konsten ger och utvidgar 
människans kapaciteter. Den andra typen av underhållning skänker visserligen njutning, men 
utan att människans kapaciteter utvidgas på något sätt. Han menar även att ren underhållning 
inte kräver någon speciell mental ansträngning medan den seriösa konsten däremot förutsätter 
en koncentrations- och föreställningsförmåga för att den skall kunna uppskattas.134 
 
Litteraturen, menar Meynell, kan bedömas ha värde utifrån fyra aspekter: 
  
I. Exemplifiering och gestaltning av saker som har central betydelse i mänskligt liv 
 
Meynell menar att stora romaner bör behandla viktiga frågor och inte triviala, vilket skall vara 
en självklarhet för stor litteratur. Litteratur som har en trivial livsåskådning som grund kan 
därför inte räknas till den främsta litteraturen, även om den är välskriven i övrigt. Den stora 
litteraturen skall kunna göra läsaren medveten om att livet är fullt av möjligheter.135 Det 
räcker trots allt inte att en roman bara tar upp centrala problem för att den skall tillhöra den 
stora litteraturen. Litteratur måste även konkretisera och uttrycka ett moraliskt engagemang 
för ett centralt problem i mänskligt liv för att räknas bland den främsta.136  
 
II. Originell behandling av språk, intrig, karaktärer etc. 
 
Stora författare, både inom prosa och inom poesi, kännetecknas av att de använder sig av ett 
språk som inte följer det konventionella mönstret för ord- och idéassociationer.137  
När författaren använder sig av karaktärer på ett originellt sätt görs detta för att ge läsaren en 
chock, så att dennes konventionella åsikter och förväntningar sätts på prov. Läsaren skall då 
kunna bli medveten om hur saker och ting egentligen förhåller sig, utan att de konventionella 
åsikterna står i vägen. Karaktärer och intrig skall samverka för att binda ihop utspridda 
händelser i en roman. Meynell refererar till Aristoteles, som menar att episoder som kommer 
efter varandra utan någon logik är den värsta sortens intrig. Meynell menar då att det är lika 
illa om handlingen tvärtom är uppenbar redan från början. Detektivromaner menar Meynell 
inte kan räknas till den stora litteraturen, eftersom de ofta koncentrerar sig så mycket på 
intrigen, att återgivningen och analysen av t ex karaktärer, motiv och moraliskt allvar blir 
lidande. Det är just dessa senare delar som kännetecknar den stora skönlitteraturen. 138  
 
III. Representation av människor, ting och omständigheter 
 
Sättet att åskådliggöra människor, ting och omständigheter i romankonsten skall göra det 
möjligt för läsaren att se världen omkring sig på ett nytt sätt och bli mer medveten om sin 
omgivning.139 Detta kan gå förlorat om författaren skriver enbart i syfte att hålla berättelsen i 
gång eller på ett sådant sätt att en ovan eller fördomsfull läsare kan ta berättelsen för sann 
även om det inte är författarens avsikt.140  
 

                                                 
134 Meynell 1997, s. 68-69 
135 Meynell 1997, s.  82-83 
136 Meynell 1997, s. 86-87 
137 Meynell 1997, s. 87 
138 Meynell 1997, s. 90-91 
139 Meynell 1997, s. 92 
140 Meynell 1997, s. 94  
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IV. Övergripande enhet i mångfalden av substans och effekt 
 
Enligt Meynell bör bra romaner ha en bestämd centralstruktur som deras olika delar kan 
relatera sig till. Han anser också att det är viktigt att den formella enheten, ett moraliskt 
engagemang och en verklighetstrogen beskrivning, där karaktärerna bör vara trovärdiga och 
inte stå för någon bestämd livshållning, kombineras på ett framgångsrikt sätt för att romanen 
skall räknas till de bättre.141 I en god roman ska landskapet och den fysiska bakgrunden vara 
relaterat till det centrala, moraliska eller personliga temat och inte bara utgöra ett konstgjort 
underlag för händelser.142   
 

5.2 John Hultbergs tre strategier 
 
John Hultberg, filosofie doktor i vetenskapsteori, talar om tre strategier rörande synen på 
litteraturens roll i skolan. Vi upplever att dessa strategier inte är specifika för skolmiljön, utan 
även kan appliceras på andra miljöer såsom biblioteksmiljön och då i vårt fall speciellt 
barnbibliotekariers resonemang kring Wahlströms långserieböcker. 
 
I. Den pragmatiska strategin 
 
Denna strategi innebär att litteraturens viktigaste uppgift är att träna elevernas läsförmåga. Det 
viktiga är att eleverna läser, inte vad de läser så länge språket i litteraturen är bra och leder till 
att de så småningom kan gå vidare mot texter som har ett mer krävande språk. Man anser 
ändå att litteraturen som tradition är viktig, men man framhåller den praktiska nyttan av 
litteraturen. Litteraturen kan således användas som ett redskap som inte enbart ger kunskap 
om traditionen. Man anser att litteraturen bör kunna förena det praktiska lä randet med 
traditionen. 143 
 
II. Den traditionalistiska strategin 
 
I denna strategi är det litteraturens bildningsfunktion som är det viktiga. Nyttan med 
litteraturen blir då att eleverna skolas in i traditionen. Hultberg nämner i samband med detta 
Bourdieus tankar om kulturellt kapital som innebär att en del människor kan få företräde i 
samhället genom att till exempel läsa rätt sorts litteratur. Man menar inom strategin att det är 
viktigt att värna om litteraturen som kulturarv, vilket blev ett argument för att införa en 
klassikerserie i skolan istället för att ta hänsyn till elevernas sociala bakgrund och intressen 
vid litteratururvalet.144  
 
III. Den emancipatoriska strategin 
 
Målet i denna strategi är att eleverna genom läsningen skall få en förståelse av sig själva och 
samhället de lever i. Litteraturen kan således ge kunskaper för att kunna hantera verkligheten 
på ett kritiskt sätt. Man anser därför att litteraturen bör sättas in i sitt sociala och politiska 
sammanhang, det vill säga att den skall spegla ve rkligheten på ett trovärdigt sätt.145  
 
                                                 
141 Meynell 1997, s. 103 
142 Meynell 1997, s. 108 
143 Hultberg 1988. Om humaniora, litteratur och tradition. Ingår i Tid att läsa, tid att tänka, s. 179-180 
144 Hultberg 1988, s. 180-181 
145 Hultberg 1988, s. 182 
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5.3 Tillämpning av teorierna 
 
Vi använder oss av ovanstående teorier i vår analys, där vi utifrån Meynells teori om smak 
analyserar vårt intervjumaterial för att komma fram till ett svar på den frågeställning som rör 
vilken kvalitet Wahlströms långserieböcker kan sägas ha. Vi går tillväga på så sätt att vi 
utifrån det våra informanter säger om kvaliteten på Wahlströms långserieböcker ser hur det 
stämmer överens med de krav Meynell menar att man kan ställa på god litteratur. Hultbergs 
strategier använder vi i analysen för att få svar på frågeställningen om hur barnbibliotekarier 
ställer sig till barns läsning av Wahlströms långserieböcker. Vi har använt strategierna på så 
sätt att vi utifrån vad våra informanter har sagt om Wahlströms långserieböcker har försökt 
föra informanterna till de olika strategierna. Då Hultbergs strategier egentligen rör skolan har 
vi utvecklat dem med bibliotekarieaspekter så som urval, rekommendationer och bokprat. Vi 
har även uppmärksammat skillnader som vi har funnit hos de informanter som vi fört till 
respektive strategi.  
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6. Resultatpresentation 
 
I detta kapitel går vi igenom uppsatsens empiriska material. Vi börjar med att redogöra för de 
argument för och emot skräplitteraturen som vi hittat i litteraturen. I denna litteraturstudie 
väljer vi att närmare granska diskussionen kring skräplitteratur som fördes på 1970-talet 
eftersom det enligt Mählqvist var under detta decennium som diskussionens vågor gick som 
högst.146 Vi delar upp argumenten i argument för och emot, men i de fall det finns argument 
som är varandras direkta motsatser kan det förekomma motargument bland argumenten för 
och vice versa, då det för oss faller sig naturligt att ställa dessa argument mot varandra. I 
analysavsnittet använder vi oss av dessa argument för att jämföra dem med de argument som 
våra informanter framför. I analyskapitlet väljer vi därför att presentera och sammanfatta 
argumenten från litteraturen i punktform för att göra dem så tydliga som möjligt. För att på ett 
tydligt sätt visa varifrån i litteraturstudien punkterna är hämtade väljer vi därför även att lägga 
samma punkter under respektive stycke i litteraturstudien.  
 

6.1 Litteraturstudie om värderingar av skräplitteratur 
 
Här börjar vi med en kort bakgrund till debatten kring skräplitteratur för att sedan övergå till 
att presentera 70-talets argument för respektive emot denna litteratur. Vi tar även i samband 
med dessa upp attityder till skräplitteratur på bibliotek. 
 

6.1.1 Bakgrund 
 
Debatten kring skräplitteratur är ingen ny företeelse. Redan kring förra sekelskiftet 
diskuterades den tidens smutslitteratur. Speciellt omdiskuterad blev den så kallade Nick 
Carterlitteraturen. 147 Dessa berättelser betraktades som skadliga, brutala och uppskakande och 
därför startades en kampanj mot dem148, vilket ledde att försäljningen av häftena upphörde.149  
  
1920 drev ABF en kampanj mot den enklare populärlitteraturen med syfte att utrota denna 
med hjälp av konstnärlig och moralisk kritik. På samma gång framhöll ABF att allmänheten 
på alla sätt borde få ta del av den goda litteraturen. I kampanjen redovisades inga analyser av 
den angripna litteraturen, men smutslitteraturen drevs ändå tillbaka, dock endast tillfälligt.150   
 
I Barn och böcker från 1945 beskriver kritikern Greta Bolin tidens flickböcker som ytliga, 
slätstrukna, med brist på realism och spänning, stilistiskt dåliga och massproducerade. 
Bokmarknaden anses ha nått en övermättnad på sådana böcker. Händelseförloppet i dessa 
böcker kallas banalt och karaktärsskildringen är ännu sämre.151  Vad det beträffar pojkböcker 
menar Eva von Zweigbergk att Biggles är den typiska moderne hjälten, men hon anser att 

                                                 
146 Mählqvist 1992, s. 55 
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dessa böcker är både förljugna och farliga för freden eftersom kriget närmast beskrivs som en 
härlig sport utan att visa på de mörka sidorna.152  
 

6.1.2 Argument för skräplitteratur 
 
År 1970 skriver författaren Peter Dickinson en artikel där han försvarar skräplitteraturen. Han 
anser att barn behöver få möjlighet att läsa en del skräplitteratur. Han definierar skräp som: 
”alla former av läsmaterial som för ett vuxet öga inte tycks innehålla något värdefullt, vare sig 
estetiskt eller pedagogiskt”. 153  
 
Dickinson tycker att det är viktigt att barn är välbekanta med hela det existerande 
kulturutbudet. Han drar en parallell till att ingen idag kommer med några invändningar emot 
de triviala biofilmer som de vuxna såg i sin ungdom. Kombinationen av goda och triviala 
filmer tror Dickinson har haft stor betydelse för deras sätt att se på tillvaron vilket kanske inte 
hade kunnat åstadkommas enbart genom de goda filmerna.154 

• Barn skall vara bekanta med hela det existerande kulturutbudet. 
 
Dickinson anser att det är viktigt att barn får känna grupptillhörighet och denna förstärks ofta 
kring populära företeelser. Han menar att det inte går att undvika att denna grupps intressen 
till stor del rör sig kring skräp, till exempel serier. Barn skall inte behöva känna sig utanför 
gruppen för att de av sina föräldrar inte tillåts ägna sig åt gruppens intressen. Dickinson är 
även övertygad om att barn måste få upptäcka saker och ting på egen hand. Upplevelsen av att 
själv hitta en bra bok kan jämföras med att hitta en skatt och det kan barnet bara göra utan 
påverkan från vuxna. Det går enligt Dickinson inte att komma ifrån att barn till stor del väljer 
skräplitteratur men att de genom detta samtidigt lär sig göra jämförelser och att vara kritiska. 
Det leder i sin tur till att barn upptäcker vad som gör vissa bokserier bättre och mer 
fascinerande än andra. De lär sig med andra ord att med tiden sortera ut skräpet.155  

• Det är viktigt att barn får känna grupptillhörighet, vilket ofta förstärks kring populära företeelser.  
• Genom att läsa skräplitteratur lär sig barn vara kritiska och göra jämförelser. 

 
Dickinson menar att barn har ett varierande behov av trygghet och detta kan tillgodoses 
genom att de får läsa böcker som de känner igen då dessa inte kräver så stor intellektuell och 
känslomässig ansträngning.156 Även bibliotekarien Helena Sandblad anser att känslan av 
trygghet är viktig för att barn skall orka ta sig igenom en bok, och att de vuxna därför får 
svälja sina konventioner om långserier då dessa kan ge barn denna trygghetskänsla.157 
Dickinson tror också att barn ibland behöver något mer lättsmält och inte enbart 
kvalitetslitteratur. Han ställer sig misstänksam till vuxna vars kulturella vanor helt igenom är 
perfekta och aktningsvärda. Enligt Dickinson är det få vuxna som inte har någon hemlig 
kulturell last och att detta inte gör någon skada.158   

• Genom att läsa sådant barnet känner igen känner det trygghet. 
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Helena Sandblad anser att även om personerna i en långserie är schablonartade kan de fungera 
som positiva identifikationsgestalter. Hon menar att även böcker som innehåller stereotypier 
och generaliseringar kan ge en bild av att barn inte är ensamma om sina problem och att 
osäkerhet och hjälplöshet är något som upplevs av alla. Sandblad håller förvisso med om att 
de värderingar som kan förekomma i långserier ofta är fördomsfulla och 
verklighetsförfalskande. Hon menar dock samtidigt att det är lättare för barn att läsa om svart-
vita skildringar och statiska samhällen än om slitningar, svårigheter och rådvillhet.159 

• Även schablonpersoner kan fungera som positiva identifikationsobjekt. 
• För ett barn är det lättare att läsa en berättelse innehållande schabloner än om komplikationer och 

osäkerhet. 
 
Dickinson ställer sig frågan om det verkligen rör sig om skräp när allt kommer omkring? Det 
kan finnas nya och annorlunda inslag i skräplitteraturen som vuxna inte alltid kan se därför att 
helheten ger ett så dåligt intryck, men som barn kan ta till sig och som kan vara värdefullt för 
dem.160 

• Det kan finnas inslag i skräplitteraturen som vuxna inte ser men som barn tar till sig. 
 
Magnus Knutsson framför liknande åsikter i sin artikel ”Ett barnlitteraturriktighetsråd…?” 
från år 1975. Han menar att när barn har valt att läsa långserier för att de anser att dessa 
böcker är bra, då är de också bra.161  Här kommer dock Sven Wernström med invändningen 
att barn inte alls läser böcker för att de är bra utan för att de ser bra ut med sina lockande 
framsidor. Han anser att läsaren förväntar sig ett bra innehåll av en bok med ett bra omslag. 162 
Knutsson framför även åsikten att det finns ett expertvälde inom barnkulturen som dömer ut 
en stor del av den litteratur som barn vill läsa, för att istället fr amhålla den litteratur de vuxna 
anser som bra. Han vänder sig emot att vuxna experter skall bestämma vad som är bra och 
dåligt för barn utan att ta någon större hänsyn till barns egna åsikter.163  

• Barn tycker att skräplitteratur är bra och därför är den också bra. 
 

6.1.3 Argument emot skräplitteratur 
 
Ulf Nilsson anser att barn far illa av skräplitteratur. Han menar att det är viktigt vad barn läser 
eftersom han tror att alla värderingar grundläggs redan vid läsningen av de första böckerna. 
Böcker av bra kvalitet visar en korrekt bild av verkligheten och livet, medan böcker av sämre 
kvalitet ger en förfalskad världsbild och uppmuntrar till dagdrömmar istället för att ge 
förståelse för omvärlden. Särskilt när det gäller mysterieböcker, till exempel Kitty, anser 
Nilsson dessa vara fulla av schabloner. Han tycker att berättelserna i Kitty-böckerna är 
andlösa, enfaldiga och falska.164 Barnbibliotekarien Christina Andersson framhåller att 
skräplitteraturen passiviserar barn, och att de värderingar som finns i den såsom 
könsdiskriminering, rasdiskriminering och våldsförhärligande ger barn fel uppfattning om 
verkligheten. Därför anser hon det som viktigt att förstå att barn blir påverkade av det de läser 
och att även om skräplitteraturen kan uppfattas som neutral är den inte helt ofarlig.165 Detta 
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kan jämföras med Dickinson som är av den åsikten att det finns läsning som kan vara skadlig 
för barn, men att skräplitteratur inte hör hit då skräp är utan egenskaper och således är 
neutralt.166  Kritikern Kerstin Stjärne instämmer i att den viktigaste synpunkten mot främst 
mysterieböcker är att de är avledande och passiviserande samt att de är statiska och 
konserverande i sin spegling av samhället och människorna. Vidare menar hon att 
mysterieböckers värderingar kan kollidera med de värderingar som till exempel skolan har 
som uppgift att förmedla vad det gäller bland annat könsroller, u- landsfrågor och synen på 
rättvisa.167 Även Sonja Svensson sällar sig till dem som anser att barn kan påverkas av de 
värderingar som långserieböcker kan innehålla. Hon menar dessutom att barn inte har någon 
fördel av att läsa om jämnåriga som alltid överglänser de vuxna eftersom detta ofta är 
orealistiskt och leder till att barn får sämre möjligheter att hävda sin rätt.168 Enligt Wernström 
sjunker kraven på en bra bok efter en tids läsning av skräplitteratur. Den stora mängd 
skräplitteratur som finns tillgänglig leder i förlängningen till en fördumning av barn så att de 
till sist inte vet sitt eget bästa. Således blir skräplitteraturen en förtryckarlitteratur anser 
Wernström. 169 

• Skräplitteratur kan ge en förfalskad världsbild. 
• Värderingarna i skräplitteratur kan ge barn en felaktig verklighetsuppfattning och kan påverka barn. 
• Skräplitteratur passiviserar barn. 
• Skräplitteraturens schabloner visar på en statisk och konserverande syn på världen och människorna. 
• Skräplitteraturens värderingar kolliderar med de värderingar som till exempel skolan har som uppdrag 

att förmedla. 
• Det är orealistiskt med barn som hela tiden överglänser vuxna. 

 
En som vänder sig mot argumentet att det är bättre att barn läser skräplitteratur än ingenting 
alls är Jan Nilsson. Han drar en parallell mellan skräplitteraturen och skräpmat och menar att 
ingen i längden mår bra av en kost enbart bestående av till exempel chips, godis och Coca 
Cola. På samma sätt far barn illa om de bara läser skräplitteratur utan att någon gång läsa 
litteratur av en högre kvalitet.170  Även barnbokskritikern Kent Hägglund framför liknande 
tankar. I en artikel från 1975 gör han en jämförelse med att bland det första barnet lär sig 
tycka om är socker. Vad skulle hända om barnet enbart äter socker utan att borsta tänderna? 
Han menar att liksom barn till en början behöver hjälp med tandborstningen behöver de också 
stöd, vägledning och hjälp med läsningen från vuxna. Genom denna hjälp lär sig barn 
utveckla sina litteraturintressen och smaker.171 

• Ingen mår bra av att enbart läsa skräplitteratur. 
 
Hägglund är av den åsikten att långserieböckers framgångar till stor del beror på det billiga 
priset. Han menar att barn som köper böcker själva oftast bara har råd med dessa böcker och 
att vuxna många gånger hellre köper tre böcker än en bok för samma pris. I dessa fall möter 
barnet ingenting annat än skräplitteraturens schabloner. Om det däremot finns ekonomiska 
möjligheter och att de vuxna visar intresse för litteratur anser Hägglund att det inte är så 
farligt om barnet läser någon långseriebok då och då eftersom de har möjligheten att pröva 
olika former av litteratur.172  Även Christina Andersson tror att skräplitteraturens låga pris och 
höga lättåtkomlighet i kombination med att barn ofta inte har så stor kännedom om 
kvalitetslitteraturen leder till att barn läser skräplitteratur. Hon framhåller att resultatet av 
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PUG-projektet, ett läsförsök i Göteborg, visar på att barn både kan och vill läsa 
kvalitetslitteratur.173 Magnus Knutsson invänder dock att det inte är enbart priset som har 
betydelse. Han menar att barn knappast går och köper en bok som de upplever som tråkig hur 
billig boken än är. Han tror att barn köper långserieböcker för att de gillar dem och att det är 
anledningen till att dessa böcker kan ges ut i massupplagor och säljas till låga priser.174 
Kerstin Stjärne påpekar att barn inte har så stor valfrihet, eftersom alternativen till 
skräplitteraturen är så mycket dyrare och mer svåråtkomliga.175 

• Barn får ingen egentlig valfrihet då alternativen till skräplitteraturen är så mycket dyrare och mer 
svåråtkomliga. 

 
Christina Andersson menar att språket är en förutsättning för att kunna klara sig i samhället. 
Hon framhåller att det har påståtts att läsning, oavsett vad man läser, ger stimulans för och 
utveckling av språket. Andersson tycker sig se att detta inte stämmer. Hon påpekar att barn 
som har problem med läsningen behöver lätta och fängslande böcker snarare än 
skräplitteraturens fö rdomsfulla berättelser där lättheten att läsa ligger i att barnet känner igen 
sig i en serie.176 Helena Sandblad framför en motsatt åsikt och menar att lärare tycks vara ense 
om att även läsning av skräplitteratur påverkar barns språkutveckling på ett positivt sätt. 
Vidare anser hon att barn, som förutom i skolan bara kommer i kontakt med skrivna ord via  
till exempel TV:s textremsor och seriers pratbubblor, genom långserier kan få möjligheten att 
möta meningsuppbyggnad och att  utveckla sitt ordförråd.177 

• Skräplitteraturen utvecklar inte barns språk. 
• Även skräplitteratur utvecklar barns språk. 

 
Christina Andersson anser också att de medel- och överklassmiljöer som man kan läsa om i 
långserier framställs som eftersträvansvärda och något att identifiera sig med. Hon menar att 
detta blir problematiskt när det gäller barn som inte tillhör dessa klasser eftersom 
långserieböcker inte skildrar deras miljöer och det samtidigt är dessa barn som främst är 
hänvisade till enbart denna typ av litteratur.178 Björn Häggqvist ställer sig dock frågan om 
detta verkligen stämmer. Han misstänker att långserier istället förekommer i hem där 
föräldrarna inspirerar barn att läsa böcker och att långserier då kan tränga undan litteratur av 
högre kvalitet eftersom barn upplever att läsningen av långserieböcker ger en större 
tillfredsställelse. Han menar att i så fall når dessa böcker ut till den publik de är skrivna för 
och att det då blir lättare att förstå den medelklassmoral som finns i böckerna.179 

• Det är fel att medel- och överklassmiljöerna som beskrivs i skräplitteratur framställs som 
eftersträvansvärda. Detta kan skapa problem för de barn som inte tillhör dessa miljöer. 

 
Hur kan då vuxna förhålla sig till barn som enbart läser skräplitteratur? En åsikt i denna fråga 
framförs av Dickinson som anser att man på ett försiktigt sätt skall försöka vänja dem av med 
det men inte helt och hållet eftersom det är bättre att de läser något än ingenting alls. Han 
menar att vanan att läsa skräp kan väcka intresse för att läsa annan sorts litteratur. Han tycker 
dock inte att man skall uppmuntra barn att läsa skräp men att man inte heller skall hindra 
dem.180   
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Det finns även personer som intar en slags mellanposition och framför argument både för och 
emot skräplitteraturen. En av dessa är den danske kritikern Ove Kreisberg som år 1972 utkom 
med en artikel där han diskuterar barns triviallitteratur. Han tar upp tre argument för 
triviallitteraturen:  
Det ideologiska argumentet som innebär att alla skall ha möjligheten att välja vad de vill läsa, 
alla skall få sina behov av skönlitterär läsning tillfredsställda utan att något behov sätts 
framför något annat. 
Det litteraturpedagogiska argumentet där man framhåller triviallitteraturens betydelse som 
brygga över till kvalitetslitteraturen.  
Det läseteknokratiska argumentet som säger att det viktigaste är att barn läser, inte vad de 
läser. 
Mot dessa argument ställer Kreisberg det sociala motargumentet där han menar att läsningen 
måste ses i sitt sociala sammanhang och att läsningen av triviallitteratur inte försiggår i ett 
tomrum. Barnets sociala situation är det viktigaste i personlighetsutvecklingen men även 
litteraturen har betydelse för barnets utveckling av normer och värderingar. Kreisberg menar 
därför att det är viktigt att fundera över vilken typ av påverkan triviallitteraturens 
konserverade människosyn och statiska samhällsuppfattning egentligen ger. Vidare anser han 
att det finns en risk för att triviallitteraturen blir en ersättning för något som läsaren själv inte 
kan få möjlighet att uppleva.181     

• Alla skall ha möjlighet att själva välja vad de vill läsa. 
• Skräplitteratur kan fungera som en brygga över till litteratur av högre kvalitet. 
• Det viktigaste är att barn läser, inte vad de läser. 
• Det finns en risk att skräplitteraturen blir en ersättning för det som läsaren inte själv har möjlighet att 

uppleva. 
 
Till synes har både de som är för skräplitteratur och de som är emot starka argument för sina 
respektive åsikter. Magnus Knutsson anser dock att diskussionen i stort sett är överflödig 
eftersom barn redan har fällt sitt avgörande. De läser långserieböcker oberoende av de vuxnas 
åsikter.182 
 

6.1.4 Attityder till skräplitteratur på bibliotek  
 
Inte minst barnbibliotekarierna berördes av diskussionen om skräplitteraturen. Under 1970-
talet var åsikterna delade om huruvida skräplitteraturen skulle tillhandahållas på biblioteken 
eller inte. Bland dåtidens barnbibliotekarier ansåg vissa att biblioteken borde tillhandahålla en 
viss del triviallitteratur, dels för att locka låntagare till biblioteket och dels för att en andel 
låntagare kanske inte skulle komma tillbaka om de inte fann till exempel sin Blytonbok på 
bibliotekets hyllor. Det fanns givetvis också motståndare, vilka ansåg att det var bibliotekets 
plikt att endast tillhandahålla litteratur av hög kvalitet med påföljden att bibliotekarien alltid 
skulle vara redo att ge alternativ till den skräplitteratur som efterfrågades. Enligt Mählqvist 
drog de sistnämnda det längsta strået, inköpen av triviallitteratur gick stadigt nedåt under hela 
1970-talet. Han menar att denna utgång inte är så konstig då barnbibliotekarierna är en 
tämligen begränsad yrkeskår som under denna period utmärktes av tydliga gemensamma 
åsikter.183 Barnbibliotekarien Evy Jonsson påpekar att kvalitetsdiskussionen gick i vågor i 
början av 1970-talet. Diskussionen rörde först vad kvalitet skulle kunna innebära. Därpå 
följde en mer liberal våg där det ansågs att barn skulle ha ett större litteraturutbud att välja på 
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där kvalitetslitteratur och skräplitteratur borde finnas sida vid sida. I mitten av 70-talet menar 
Jonsson att fokus åter flyttades till kvaliteten och att avståndstagandet från skräplitteraturen 
åter blev aktuellt.184 
 
I tidskriften Barn & kultur fördes under 1972 en debatt om Bibliotekstjänsts sambindning och 
bibliotekens inköpspolitik. Innan hösten 1969 skedde en kvalitetskontroll av de böcker som 
lämnats in till sambindningen. Böcker som av sambindningens lektörer fick dubbla negativa 
omdömen uteslöts oftast från sambindningslistan. Från och med hösten 1969 skulle lektörerna 
inte längre av- eller tillstyrka böcker, utan ansvaret för kvalitetsbedömningen lades på 
bibliotekarierna. Bibliotekarierna Christina Andersson och Elisabeth Genell Storm tror att 
många inköpare har förbisett att sambindningen inte längre ger samma kvalitetsgaranti som 
tidigare. Försäljningssiffrorna för barnsambindningen från 1970, menar Andersson och Genell 
Storm, visar på att det i synnerhet när det gäller ungdomslitteraturen köpts in fler exemplar av 
triviallitteratur än litteratur av högre kvalitet till biblioteken. De är av den åsikten att då 
förlagen upptäcker att det är fritt fram finns risken att ”sambindningen översvämmas av skräp, 
från Biggles och andra våldsglorifierande alster till fnissigt könsrollskonserverande 
Lottaböcker”. 185 Artikelförfattarna efterlyser en större medvetenhet om de fördomar som ofta 
förekommer i triviallitteraturen och en i högre grad kritisk granskning och skepsis mot 
massmarknaden från lektörer och bibliotekarier. De menar vidare att biblioteket inte bör bli 
samma typ av litteraturförmedlare som Pressbyråkioskerna som enbart tänker på den 
ekonomiska vinsten. 186 Bibliotekarie Anna-Carin Kuick bemöter Anderssons och Genell 
Storms åsikter och förklarar varför hon har valt att köpa in triviallitteratur till biblioteket. Hon 
säger sig vara trött på att ideligen behöva säga till barn att de efterfrågade skräpböckerna inte 
finns på biblioteket och då se barns besvikelse. Hon funderar om det kanske skulle gå bättre 
att föreslå ett alternativ av högre kvalitet om barnet först fått den bok de frågade efter. Hon 
menar vidare att bibliotekens kvalitetsinriktning har lett till att barns egna böcker, som ofta 
läses om och om igen, istället är nästan uteslutande av undermålig kvalitet. Detta skulle enligt 
Kuick kunna bero på att dessa böcker inte finns att låna och att barn istället önskar sig dem i 
present, och då böckerna finns lättillgängliga i handeln köps de också i hög grad. Hon menar 
inte att kvalitetslitteraturen skall bytas ut mot triviallitteratur, men att det kanske går att köpa 
in ett exemplar mindre av kvalitetsboken för att ha råd med både och. Hon påpekar att barn 
inte kan skyddas mot skräpet genom att det bannlyses från biblioteket och hon ställer sig 
frågan om det verkligen är barns bästa man tänker på eller om det är det egna goda ryktet. 
Den lösning Kuick ser är att skapa lika stor debatt kring böcker av högre kvalitet som kring 
till exempel en ny Disneyprodukt.187 Även redaktören för Btj:s sambindning av barn- och 
ungdomsböcker, Maja Lisa Näslund och chefen för sambindningssektionen, Birgitta Sköld 
kom med inlägg i debatten. De menar att populära långserieböcker, till exempel Kitty och 
Ponnyklubbens årsbok köps in till biblioteken i många exemplar trots mycket dåliga 
recensioner. Därmed konstaterar de att sambindningslektörernas omdömen inte spelar någon 
större roll. De menar att det därför inte går att påstå att sambindningen skulle locka 
bibliotekarierna att köpa in triviallitteratur genom att sambindningshäftena tar upp dessa 
böcker. Artikelförfattarna anser att det är viktigt att sambindningen bedömer triviallitteraturen 
då denna inte finns recenserad någon annanstans. De ställer sig frågan om biblioteket stänger 
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ute otränade läsare genom att inte ta in triviallitteratur och menar att detta är en fråga som 
måste fortsätta att diskuteras.188    

•  Det känns tråkigt att hela tiden säga nej till barn som frågar efter skräplitteratur på biblioteket och se 
dem bli besvikna. 

• Det kan gå lättare att föreslå annan litteratur av högre kvalitet om barn först fått läsa den efterfrågade 
skräpboken. 

• Det finns en risk att skräplitteraturen blir ännu mera läst om barn måste köpa den istället för att ha 
möjligheten att låna den på biblioteket. 

• Biblioteket får inte bli en litteraturförmedlare a la pressbyråkiosk med endast ekonomisk vinst i åtanke. 
 
Kent Hägglund anser att det skulle kunna liknas vid en kapitulation om man lät 
skräplitteraturen komma in på biblioteket. Han bedömer att barns möjligheter att möta ett 
brett kulturutbud skulle försämras och att kommersialismen skulle ta över på bekostnad av 
barns behov och intressen. Han menar att vissa barn inte får möjlighet att ta del av detta 
kulturutbud någon annanstans än på biblioteket och att risken finns att denna möjlighet skulle 
minska om skräplitteraturen också skulle finnas där. Han tycker att det är viktigt att barnet 
skall få möjligheten att möta alla former av litteratur, vilket han anser endast är möjligt om 
kommersialismen inom barnkulturen bekämpas.189 Även Magnus Knutsson tycker att det är 
viktigt att barn får kunskap om litteraturen via biblioteket och att de där skall kunna möta ett 
brett litteraturutbud som uppmuntrar barn till att lära sig att välja på ett självständigt sätt. Han 
ställer sig frågan hur detta skall gå till om skräplitteraturen inte skall få finnas på biblioteket. 
Han menar också att det som vuxna anser som skräp kanske inte är skräp i barns ögon. 190 
Enligt Christina Andersson skulle inte kvalitetslitteraturen kunna överleva utan bibliotekets 
hjälp. Någon måste tala om att den finns, och när det gäller barnlitteraturen är det naturligt att 
det blir barnbibliotekarierna eftersom de har stor kunskap om barnböcker. Andersson tycker 
att det är minst lika viktigt att bibliotekarien kan förklara varför inte vissa böcker finns på 
biblioteket som att kunna berätta hur bra de böcker är som finns där. Hon framhåller att 
skräplitteraturen behöver genomskådas och att dess innehåll måste ifrågasättas och diskuteras. 
Hon menar att många barn frågar efter skräplitteratur på biblioteket eftersom det är den de 
känner till, men att de trots allt oftast inte går därifrån utan en bok. Andersson påpekar också 
att massmarknadsförlagen inte på något sätt skulle gå under för att biblioteken inte köper in 
deras böcker.191 Helena Sandblad håller med om att det är viktigt att klargöra vilka 
värderingar i långserier som är totalt oacceptabla och vilka som kan godkännas. Samtidigt 
menar hon att det är orealistiskt att utestänga långserieböcker från bibliotek och skolor, 
eftersom dessa böcker ändå säljs överallt och att barn gärna läser dem.192 

• Barn bör genom biblioteket få kunskap om all litteratur, och då måste även skräplitteraturen finnas där. 
• Det är orealistiskt att bannlysa skräplitteratur från skolor och bibliotek när den existerar och säljs 

överallt i samhället och gärna läses. 
• Möjligheterna för barn att möta ett brett kulturutbud försämras. 
• Skräplitteraturen riskerar att ta över på bekostnad av barns behov och intressen. 

 

6.2 Resultat av intervjuundersökningen 
 
I detta avsnitt presenterar vi våra informanter och redogöra för vad som framkommit under 
våra intervjuer. Vi vä ljer att förse informanterna med fingerade namn. Då våra informanter 
                                                 
188 Näslund, Maja Lisa & Sköld Birgitta 1972. Debatt: Varför erbjuder sambindningen triviallitteratur?. Ingår i 
Barn & kultur, nr 4, s. 144 
189 Hägglund 1975, s. 274 
190 Knutsson 1975b, s. 274 
191 Andersson 1975, s. 111-115 
192 Sandblad 1970, s. 57 



 48 

nämner många olika långserier från Wahlströms förlag presenterar vi här de vanligast 
förekommande:  
Kitty-serien av Carolyn Keene 
Tvillingarna i Sweet Valley av Francine Pascal 
Stjärnskott, en ishockeyserie, av Gunnar Nordström 
Klara, en hästserie, av Pia Hagmar 
Dalslandsdeckarna av samma författare 
Sabrina- tonårshäxan av David Weiss med flera.193 
När det gäller långserier från andra förlag nämner våra informanter ofta Fem-serien av Enid 
Blyton, som ges ut av Rabén & Sjögren under förlagsnamnet Citadell, och Bengt-Åke Cras 
olika idrottsserier som ges ut av Rabén & Sjögrens förlag. 
 

6.2.1 Adam och Andreas på bibliotek A 
 
Adam och Andreas har arbetat med barn- och ungdomsböcker sedan 1980 respektive 1976. 
På frågan om vad långserieböcker står för blir svaret: ”det vanliga”. Enligt Adam innebär 
detta att det inte förekommer någon personlig utveckling i dessa böcker, att personerna är 
statiska och handlingarna schablonmässiga. Adam menar dock att långseriers schabloner även 
kan vara positiva och att huvudpersonerna i långserieböcker kan fungera som förebilder. 
 
Vilka Wahlströms långserier finns? 
 
På biblioteket har man valt att göra efterfrågade böcker väl synliga på en egen hylla, vilket 
leder till att barn på ett enkelt sätt kan hitta dessa böcker själva. På den omnämnda hyllan 
finns bland annat långserier som Tvillingarna, små-Tvillingarna, Kitty, lill-Kitty och Sabrina- 
tonårshäxan men även författare som Michelle Magorian. På biblioteket finns även en 
särskild ”pojkbokshylla” där bland annat serien Stjärnskott finns representerad. Andra böcker 
här är serien om bröderna Hardy och serien Dragon ball, som är en japansk mangaserie. 
Tanken bakom dessa hyllor är att ställa fram det låntagaren vill ha och lägga till det som 
bibliotekarierna själva vill ha. På biblioteket finns även serierna om Klara och 
Dalslandsdeckarna representerade.  
 
Urval 
 
Enligt Andreas har inte Btj:s listor och recensioner någon större betydelse vid inköp av 
långserieböcker, man väljer istället oftast att köpa in de böcker som efterfrågas. På hyllorna 
finns därför ett stort utbud av långserier som Kitty, Tvillingarna, Sabrina- tonårshäxan och 
Stjärnskott. De allra mest efterfrågade är böckerna om Tvillingarna. Dessa böcker är ett av de 
få exempel där bibliotekarierna kan se att barn reserverar böcker som är utlånade. 
Tvillingarna finns även representerade på engelska. I magasinet finns också några av de äldre 
långserier, såsom serien om indianen Hjortfot och serien om Tvillingdetektiverna. Dessa serier 
är dock inte speciellt efterfrågade idag.  Man köper även in långserier från andra förlag, till 
exempel serien Kalla kårar som ges ut på Richters förlag och Fem-serien. Andreas påpekar 
att det hela tiden kommer nya långserier och att det är svårt att hinna med att sätta sig in i alla. 
Då bibliotekarierna verkligen försöker lyssna till barn och ungdomarna och köpa in det som är 
populärt har man kunnat se att antalet barn med egna lånekort har ökat kraftigt, speciellt bland 
pojkarna. Adam menar att det är som att slukaråldern har återuppstått. Han har tidigare haft 

                                                 
193 För närmare presentation av långserierna från Wahlströms förlag, se kapitel 2 
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bilden av att barn hellre intresserade sig för dataspel än för böcker, men när barn nu hittar 
böcker på biblioteket som de känner igen kommer de ofta tillbaka dit.  
 
Inköpspolicy 
 
Det finns en nedskriven inköpspolicy i form av mediaurvalsprinciper, men ingen specifik för 
barn- och ungdomsböcker. I mediaurvalsprinciperna framgår bland annat att urvalet skall 
grundas på mångfald, kvalitet och allsidighet, att biblioteket skall ta avstånd från medier som 
spekulerar i våld och fördomar, medvetet förvanskar fakta, ger uttryck för 
rasdiskriminering eller förföljelse av oliktänkande. Adam och Andreas har aldrig känt att 
dessa principer har varit något hinder för att köpa in långserieböcker.  
 
Argument för och emot Wahlströms långserieböcker  
 
Ett argument som Adam och Andreas anser berättigar att Wahlströms långserieböcker skall 
finnas på biblioteket är att de tror att läsningen av dessa böcker i de flesta fall leder till att 
barn går vidare till mer seriös läsning. Ett annat argument för långserieböcker är den glädje de 
kan se hos barn och ungdomarna när de finner de böcker de vill läsa. Detta tror Adam och 
Andreas skapar ett förtroende för biblioteket och deras förhoppning är att barn även skall hitta 
litteratur av högre kvalitet. Något direkt argument emot att Wahlströms långserieböcker skall 
finnas på bibliotek har varken Adam eller Andreas. Adam menar dock att om det skulle 
framkomma att de vore skadliga för barn skulle man få ta ställning till om man skulle ta bort 
dem. Än så länge vet han dock ingen som har påvisat att dessa böcker är skadliga. Han 
framhåller att det tvärtom finns flera författare som har berättat om att Wahlströms 
långserieböcker har betytt mycket för deras utveckling. Enligt Andreas är man överens om 
argumenten kring Wahlströms långserier bland personalen på barn- och ungdomsavdelningen, 
men han säger att det kan finnas andra åsikter bland den övriga personalen. 
Andreas kan tänka sig att rekommendera Wahlströms långserieböcker till barn som han vet är 
läsovilliga och där han tror att dessa böcker skulle kunna passa. Adam menar att det är viktigt 
att skapa ett förtroende hos barn genom att visa att det finns något på biblioteket för alla. När 
det gäller bokprat menar Andreas att det kan förekomma att man pratar om vissa 
Wahlströmsböcker, men inte de längsta serierna, då detta inte behövs eftersom efterfrågan 
ändå är så stor. Adam instämmer och fortsätter med att han skulle välja att prata om andra 
böcker än Wahlströms långserieböcker då intresset för de senare ändå är så pass stort att det 
räcker med att göra dem synliga. 
 
Både Adam och Andreas har varit med både om att kasta ut långserier och att köpa in dem 
igen. Adam berättar att man på biblioteket under 1980-talet arbetade med att få barn att låna 
och läsa litteratur av högre kvalitet såsom till exempel Wernström. Under denna tid gick 
utlåningsstatistiken för kvalitetslitteraturen upp, men Adam undrar om dessa böcker verkligen 
lästes. Både Adam och Andreas menar att det inte ser ut på samma sätt idag, utan att 
acceptansen för Wahlströms långserier har blivit större. Vad det gäller de engelska titlarna 
menar Adam att det kan vara lättare att få acceptans för dessa då innehållet här inte behöver 
komma i första hand. Det viktiga är istället att barn med hjälp av dessa böcker tränar sig i det 
engelska språket. 
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6.2.2 Bianca på bibliotek B 
 
Bianca har arbetat som barnbibliotekarie i 20 år. Långserier är för henne röda och gröna 
ryggar, det vill säga Wahlströms långserier och att det är en bokserie med samma personer i 
samma miljöer som återkommer i varje bok och som oftast löser något slags problem. 
 
Vilka Wahlströms långserier finns? 
 
På biblioteket finns Pia Hagmars serier om Dalslandsdeckarna och Klara representerade från 
Wahlströms förlag. Man har också köpt in Tvillingarna och Kitty då efterfrågan på dessa 
serier har varit hög. Kitty efterfrågas också av mammor som själva läst serien som barn och 
minns den som bra och spännande. Man har dock valt att avstå från att köpa in serien om 
Sabrina- tonårshäxan. Bianca förklarar att detta beror på att böckerna i denna serie verkar 
följa så nära på varandra att man behöver läsa varje del och i rätt ordning för att få ett 
sammanhang. Bianca menar att man därför inte vill binda upp sig att köpa alla delarna då 
ekonomin helt enkelt inte tillåter det. Hon jämför med Tvillingarna som inte följer lika nära 
varandra och där man inte behöver läsa varje del för att förstå serien. Därför kan man köpa in 
enskilda delar av serien till biblioteket. Hon menar också att långserieböcker inte är så dyra 
utan att barn kan köpa dem själva. På biblioteket finns även en del långserier från andra 
förlag, till exempel Fem-böckerna.  
 
Vissa långserier är efterfrågade till exempel Tvillingarna och Sabrina- tonårshäxan. Bianca 
tror att detta bland annat kan bero på att barn har sett dem på TV och att intresset för dessa 
serier på så sätt ökar. Om något barn frågar efter till exempel Sabrina försöker hon visa på 
andra likartade alternativ. 
 
Urval 
 
Bianca bokpratar om de långserieböcker som finns på biblioteket om hon känner att det passar 
för den grupp hon pratar med. Hon ställer sig även positiv till att rekommendera dessa böcker 
vid förfrågningar från barn. Bianca säger att man till stor del använder sig av Btj:s 
sambindningslistor och recensioner vid urval för inköp eftersom det sparar tid, men man 
köper även in böcker på efterfrågan.  Att Wahlströms böcker inte alltid finns recenserade i 
Btj:s listor kan påverka vid urvalet, men behöver inte göra det. Bianca tar som exempel serien 
om Tvillingarna, som till en början inte fanns recenserade men som köptes in ändå eftersom 
efterfrågan var stor. Hon menar att man idag försöker lyssna mer på låntagaren och inte bara 
gå efter Btj:s recensioner. Om serien blir fö r lång och det inte räcker med att köpa vissa titlar 
väljer man på bibliotek B dock oftast att bortse från låntagarens önskningar om inköp, men 
innan man helt avfärdar en serie är man noga med att sätta sig in i vad den handlar om. Bianca 
poängterar att man, i de fall då barn frågar efter en långserie man valt att inte köpa in, 
försöker visa på något liknande alternativ. Det är dock inte så att man avstår från att köpa in 
en bok bara för att den är utgiven av Wahlströms förlag, Bianca anser att det kan komma en 
del bra böcker därifrån. Hon har lagt märke till att förlaget har insett vikten av att ha lockande 
framsidor på sina böcker vilket gör barn intresserade. Hon menar att barn inte läser 
recensioner utan de går mer på bokens utseende och lyssnar mycket på sina kompisars åsikter.  
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Inköpspolicy 
 
På bibliotek B finns en övergripande inköpspolicy, men ingen särskild för barn- och 
ungdomsböcker. Policyn innebär att böcker inte skall innehålla rasistiska inslag och man 
trycker även på ett bra språk. Bianca påpekar att ett språk kan vara bra på olika sätt, beroende 
på vem som läser det. Hon menar att till exempel rinkebysvenska kan vara ett bra språk för en 
del människor eftersom det är det språk som de känner till. Bianca tycker att policyn har 
genomgått en förändring på så sätt att den blivit snällare. Idag köper man in vissa långserier 
vilket man inte gjorde tidigare. Policyn gäller för alla bibliotek i kommunen men Bianca tror 
att skolbiblioteken möjligen kan ha en lättare form av policy. Hon menar att detta kan bero på 
att det ofta är lärare som är ansvariga för bokinköp. Då lärarna även har mycket annat att göra 
kan de känna sig stressade när de skall välja ut böcker till skolbiblioteket och kan då lättare ge 
efter för elevers påtryckningar om böcker som kanske egentligen inte skulle ha köpts in. Rent 
allmänt anser Bianca att acceptansen för Wahlströms långserieböcker är större idag. 
 
Argument för och emot Wahlströms långserieböcker 
 
De argument Bianca framför för långserieböcker är att en del barn inte läser något annat. Hon 
tror också att barn kan känna en trygghet i att man känner igen sig i en serie. Argumenten hon 
uttalar emot långserieböcker är att det är svårt att få plats med dem och att man inte har råd att 
köpa alla böcker i en serie samt att man inte vill binda upp sig att köpa in alla titlar i vissa 
serier. Inom personalen på bibliotek B har man samma syn beträffande långserier. 
Bianca anser att det viktigaste är att barn läser. Hon tror inte att de fastnar i långserier utan att 
de växer ur dem och tröttnar på dem och vill gå vidare till någon annan typ av litteratur. 
 
Bianca tycker att det är viktigt att vara inläst på de olika långserier för att veta vad de handlar 
om och att man lyssnar till barns önskemål. Hon menar att man inte kan köpa in allt, men att 
man skall försöka gå en gyllene medelväg. Enligt Biancas erfarenhet är det så att barn 
kommer tillbaka till biblioteket om de upplever att bibliotekarien lyssnar på dem och tar det 
de säger på allvar  
 

6.2.3 Cecilia på bibliotek C 
 
Cecilia har arbetat som barnbibliotekarie sedan 1986. Långserier innebär för henne något som 
aldrig tycks ta slut, som exempel tar hon upp Kitty, Tvillingarna och Sabrina- tonårshäxan. 
En långseries innehåll kännetecknas enligt Cecilia av att samma personer återkommer i bok 
efter bok och att dessa personer inte utvecklas på något sätt genom serien. Hon tror dock inte 
att detta är något som barn fäster sig vid, utan att de är mer intresserade av själva berättelsen. 
Cecilia tar även upp böckerna om Lotta som ett exempel på en långserie som i hennes tycke är 
annorlunda då huvudpersonen utvecklas och serien har ett definitivt slut. 
 
Vilka Wahlströms långserier finns? 
 
På bibliotek C finns serierna Kitty, lill-Kitty, Tvillingarna, Sabrina- tonårshäxan, Stjärnskott 
och Extrem PULS representerade. Man har även äldre serier såsom Honda-gänget och 
Tvillingdetektiverna. Långserieböcker och då speciellt Tvillingarna är efterfrågade och har 
därför köpts in till biblioteket. De lite äldre serierna, till exempel Kitty, efterfrågas även av 
föräldrar som minns dem från sin barndom och nu vill läsa dem för sina barn. På biblioteket 
finns även långserier från andra förlag, till exempel Kalla kårar och Fem-serien. 
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Cecilia tror att läsning av långserieböcker är ett stadium som de flesta barn går igenom. Hon 
tycker att det viktigt att ta barn och deras önskemål på allvar. Hon har därför köpt in de 
långserier som önskats, dock inte samtliga delar och det har barn varit nöjda med. 
 
Urval 
 
Cecilia utgår inte från några speciella urvalskriterier när hon köper in böcker, hon anser att 
alla böcker skall ha en chans. Hon använder sig av Btj:s recensioner, då dessa ger en 
överblick över utgivningen men hon köper även in en hel del böcker från bokhandeln och 
tittar då på om framsidorna verkar lockande. Cecilia menar att det kan ha betydelse att vissa 
av Wahlströms böcker inte recenseras eftersom hon då inte får kännedom om dem på samma 
sätt. Hon påpekar att hon inte köper in alla Wahlströms långserier utan bara de hon får 
förfrågningar på. Enligt Cecilia har det ingen betydelse att en bok ges ut av Wahlströms 
förlag. Hon menar att namnet Wahlströms inte längre står för enbart låg kvalitet. Tvärtom har 
hon blivit överraskad av de goda recensioner som till exempel serien Stjärnskott har fått.  
 
Inköpspolicy 
 
Cecilia använder sig av en egen policy när hon köper in barn- och ungdomslitteratur. Hon vill 
att alla böcker ska få en chans och att alla barn skall kunna lämna inköpsförslag på sin 
litteratur och då bemötas med respekt. Cecilia anser att barn är kompetenta att bedöma sin 
läsning lika väl som vuxna är det. Hon drar dock en gräns vid inköp av böcker som innehåller 
spekulativt våld och alltför utdragna sexscener, men hon har aldrig fått förfrågningar på någon 
bok med sådant innehåll. 
 
Många barn frågar efter långa serier och Cecilia tycker inte att det känns fel att i sådana fall 
rekommendera de långserier som finns på biblioteket. Cecilia bokpratar inte själv, men hon 
tror att en del kolleger tar med vissa serier när de bokpratar. Hon säger samtidigt att man 
egentligen inte behöver prata om dessa böcker då barn känner igen dem och lånar dem ändå. 
 
Argument för och emot Wahlströms långserieböcker 
 
De argument som finns för att långserieböcker skall finnas på biblioteket är enligt Cecilia att 
efterfrågan på dessa böcker är stor och att barn själva kan bedöma vad de vill läsa. Hon anser 
att långserieböcker täcker ett visst behov, till exempel när barn övar upp sin läshastighet. 
Eftersom biblioteket köper in liknande böcker för vuxna ser hon ingen anledning till varför 
man inte skulle göra detta även för barn. Hon poängterar att man dock inte kan köpa in allt 
och att barn förstår det. Cecilia påpekar att biblioteket endast tillhandahåller en liten del 
långserieböcker och att barn tar hjälp av sina kamrater för att få tag på flera böcker. De 
motargument hon kan se är att långserieböcker ofta har en personteckning som är usel och att 
det inte förekommer någon utveckling hos personerna under seriens gång. Långserieböcker är 
dessutom många gånger skrivna på ett sämre språk. Hon har också lagt märke till att 
handlingen i vissa serier inte riktigt hänger ihop, vilket kan bero på att dessa skrivs av olika 
författare under en gemensam pseudonym. Detta gör att stilen kan variera från bok till bok. 
Cecilia tror dock inte att barn är så uppmärksamma på detta och att när de blir det går de 
gärna vidare till annan litteratur. Hon anser att det är viktigt att barn får vara i den fas i sin 
läsning där de uppskattar långserieböcker så länge som de behöver. Cecilia tror att det kan 
hända att barn fastnar i sitt läsande av långserier men att man då även måste se till deras 
nätverk. Dessa barn kanske inte har haft någon förälder, lärare eller bibliotekarie som hjälpt 
dem vidare. 
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Bland personalen på bibliotek C har man inte alltid samma syn vad det gäller långserieböcker. 
Det finns de i personalen som menar att biblioteket endast skall tillhandahålla böcker av god 
kvalitet. Långserier började Cecilia att köpa in 1998 och då hade barn redan tidigare frågat 
efter dem. Cecilia berättar att hon tyckte att det var tråkigt att hela tiden behöva säga nej till 
förfrågningarna då hon märkte att ett flertal barn inte kom tillbaka till biblioteket. Hon anser 
att acceptansen för Wahlströms långserier är betydligt större idag. 
 

6.2.4 Diana på bibliotek D 
 
Diana har arbetat som barnbibliotekarie sedan 1982. För henne är långserier statiska, 
personerna utvecklas inte och de löser problem via schabloner och givna mönster. Olika 
böcker innehåller likartade situationer. 
 
Vilka Wahlströms långserier finns? 
 
På bibliotek D har man de nyare serierna som den om hästflickan Klara, Dalslandsdeckarna 
och Stjärnskott samt den äldre Apache-serien som är från Wahlströms förlag. På biblioteket 
finns även serier från andra förlag till exempel Bengt-Åke Cras idrottsserier. Diana påpekar 
att långserieböcker inte behöver vara dåliga, och att man inte säger konsekvent nej till dem 
bara för att de är långserier. Hon anser inte att serien om Klara egentligen är en typisk 
långserie eftersom Klara utvecklas genom serien. På biblioteket har man valt att inte köpa in 
Kitty och Tvillingarna, detta trots att de senare är mycket efterfrågade. Diana säger att man på 
biblioteket vill ha en viss kvalitet på det som barn läser. Hon menar att barn ändå får tag på 
till exempel Tvillingarna genom att låna av varandra. Hon påpekar också att det samtidigt är 
en resursfråga - man har inte möjlighet att köpa in allt. Enligt Diana finns det bra alternativ 
som inte är långserier som hon rekommenderar om barn frågar efter Tvillingarna. Ofta lånar 
barn någon sådan bok och bara några få går tomhänta från biblioteket. Diana menar att man 
för att kunna erbjuda barn någon liknande litteratur behöver ha en god bokkännedom. 
 
Urval 
 
När Diana väljer ut böcker för inköp går hon till största delen efter Btj:s listor och recensioner 
därför att det är svårt att få tiden att räcka till för något annat, men i mån av tid läser hon även 
andra recensioner. Det kan dock hända att hon kan köpa in en långseriebok som fått dåliga 
recensioner om hon känner till författaren och tycker att han har skrivit bra böcker för övrigt. 
Enligt Diana kan det ha en viss betydelse att Wahlströms böcker inte alltid finns recenserade 
eftersom man då inte vet om att de finns. Hon påpekar dock att hon inte tittar efter 
Wahlströms böcker i första hand. Diana tror att Wahlströms förlag skickar in de böcker som 
de antar att biblioteken kan vara intresserade av till Btj, men avstår från dem som man tror att 
biblioteken inte vill köpa in. Hon menar att Wahlströms förlag skickar in fler titlar till Btj idag 
vilket leder till att man får en bättre överblick på deras utgivning.  
 
Inköpspolicy 
 
På bibliotek D finns ingen nerskriven inköpspolicy utan det är mer en överenskommelse bland 
personalen att man skall köpa in det som får bra recensioner men man köper även in mer på 
efterfrågan idag. Då man inte har råd att köpa in allt väljer man att prioritera de böcker som 
får bra recensioner och väljer bort dem som man är tveksam till. Diana menar samtidigt att 
man har blivit mer liberal gällande inköp. Idag köper hon in böcker som hon inte skulle ha 
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köpt in tidigare såsom Cras idrottsserier och Stjärnskott trots att serierna inte alltid får så bra 
recensioner. Hon gör det eftersom dessa serier är populära bland pojkar som är svåra att få att 
läsa något annat. På så sätt är man mer liberal gällande pojkböcker. Diana anser att det är 
lättare att få flickor att läsa och att det finns mer lättsamma böcker som inte har karaktären av 
långserier för flickor än för pojkar. Hon tillägger att pojkar har svårt att acceptera en bok där 
en flicka är huvudperson medan flickor mycket väl kan tänka sig att läsa en bok med en pojke 
som huvudfigur. Diana menar också att både Cras idrottsserier och Stjärnskott är mer 
verklighetsförankrade än till exempel Tvillingarna, Kitty och Fem-böcker. 
Gränsen för att inte köpa in på efterfrågan drar Diana vid det som hon själv uppfattar som 
dåligt och som har fått dåliga recensioner, hon nämner Tvillingarna som ett exempel. Hon tar 
upp att det finns de som anser att det viktigaste är att barn läser, inte vad de läser. Diana 
håller med om att det är viktigt att barn läser och tränar upp sin läsförmåga men hon tycker 
samtidigt att detta snarare är skolbibliotekens uppgift än folkbibliotekens. Diana vill hålla 
kvalitet på det barn läser, hon menar att barn får tag på Tvillingarna ändå och påpekar även att 
det heller inte finns obegränsade resurser och att man därför inte kan köpa in allt. 
 
Argument för och emot Wahlströms långserieböcker 
 
Som argument för att Wahlströms långserieböcker skall finnas på biblioteket framför Diana 
att de är efterfrågade och populära. Det händer att barn kommer och frågar efter en 
Wahlströmsbok utan att ha någon specifik titel. Hon tror att man både kan locka barn att läsa 
mer och att väcka deras intresse för mer seriös litteratur genom bättre långserier. Vidare 
tillägger hon att det finns Wahlströms långserieböcker som är så pass bra att barn inte behöver 
gå vidare till annan litteratur från dessa, till exempel Pia Hagmars långserier. När det kommer 
till frågan om argument emot Wahlströms långserieböcker säger Diana att hon inte vill se 
långserier som en klump utan hon vill se varje serie för sig. Hon väljer att ta Tvillingarna som 
exempel och menar då att denna serie är verklighetsfrämmande och att det är svårt för barn att 
känna identitet med personerna i dessa böcker. Skulle barn ändå känna identitet anser Diana 
att det blir på fel sätt, eftersom ingen kan vara så duktig och lösa problem så lätt som man gör 
i fiktionens värld. På barnavdelningen är personalen överens när det gäller inköpen av 
långserier. 
 
Diana brukar rekommendera och bokprata om Klara och Dalslandsdeckarna och om hon vet 
att det är många pojkar i gruppen hon skall tala för tar hon även med Cras idrottsserier. Hon 
bokpratar om de långserier hon själv anser är bra eller acceptabla eftersom barn gärna vill läsa 
långserieböcker. Diana säger att hon gärna vill prata om de nya böcker som kommer till 
biblioteket och som få har läst. Hon menar att detta kan vara en anledning till att äldre böcker 
riskerar att bli bortglömda. 
 
Diana tycker att det finns en större acceptans för långserieböcker idag och att namnet 
Wahlströms inte längre står för något som är enbart negativt. Det har därför ingen betydelse 
att en långseriebok ges ut av Wahlströms förlag när urvalet görs. Är det en bra bok har inte 
förlagsnamnet någon betydelse anser hon. 
 

6.2.5 Erik på bibliotek E 
 
Erik har arbetat som barnbibliotekarie i 12 år.  Han anser att en långseriebok har en 
förutsägbar handling vilket ger en viss trygghet för läsaren, det är en handling rakt igenom 
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utan underliggande meningar som kan tolkas på ett djupare sätt. Samma personer återkommer 
i varje bok och är i samma ålder genom hela serien. 
 
Vilka Wahlströms långserier finns? 
 
På bibliotek E finns serierna Kitty, lill-Kitty Tvillingarna, Klara, Dalslandsdeckarna och 
Stjärnskott representerade från Wahlströms förlag. Från andra förlag har man köpt in bland 
annat Fem-böcker och Cras idrottsserier. Erik har lagt märke till att långserier ofta är 
könsbundna. Han menar att det i stort sett endast är Fem-böcker som kan intressera både 
flickor och pojkar. Erik köper inte in alla böcker i serierna utan gör nedslag. Han anser att 
dessa nedslag skall svara mot barns behov. Med vissa långserier har man gjort så att vissa 
delar köpts in till huvudbiblioteket och andra delar till ett filialbibliotek, på så sätt har man 
ändå hela serierna. Hos Erik står Wahlströms långserieböcker inte speciellt högt i kurs, men 
han köper in en del eftersom han anser att det primära är att barn skall bli läsare och att det är 
viktigt att de känner att man bryr sig om deras läsning. Han vill samtidigt visa att det kan 
finnas andra alternativ. Långserier är efterfrågade och utlånade och Erik påpekar att man på 
bibliotek E inte har fört någon diskussion om att långserieböcker inte skall finnas där. 
 
Urval 
 
Vid urval av böcker för inköp använder sig Erik till stor del av Btj:s recensioner. Han litar 
dock mer på vissa recensenter eftersom han vet att de står för samma syn som han själv. Om 
någon recension är oklar händer det att han går till bokhandeln och tittar på boken för att bilda 
sig en uppfattning om den. Det förekommer då att han köper ett exemplar av boken som han 
läser för att kunna bedöma den. Erik menar att han måste stå för ett kvalitetsurval och att det 
inte finns ekonomiska resurser att köpa in allt. Enligt Erik har det dock inte någon betydelse 
om en bok är utgiven av Wahlströms förlag. Han påpekar att man måste bedöma varje bok för 
sig utifrån dess litterära värde och inte utifrån förlaget. Erik tycker att Wahlströms utgivning 
har förändrats. Han menar att den inte är så genomgående negativ som tidigare utan att det 
mycket väl kan komma bra böcker därifrån. Enligt Eriks uppfattning har acceptansen för 
Wahlströms långserieböcker blivit större.  
 
Erik tar upp att de långserier som är populära just nu handlar mycket om det ockulta och 
trolldom till följd av Harry Potter. Han har därför valt att köpa in en serie som han beskriver 
som en enklare version av Harry Potter trots att han personligen inte anser den som speciellt 
bra. Han har gjort detta för att ha ett alternativ för dem som ännu inte klarar av Harry Potter. 
Han har däremot valt att inte köpa in serien om Sabrina- tonårshäxan. Orsaken till detta är att 
han inte har fått några förfrågningar på den. Samtidigt anser han själv att serien är dålig och 
att han skulle komma i konflikt med sig själv om huruvida han skulle köpa in den om han 
skulle få önskemål om det. Han menar att serien är förutsägbar och krystad och att dessa 
böcker går i tomme. Enligt Erik passar detta även in på Kitty som dock finns på biblioteket, 
men man hade redan denna serie när han började arbeta på biblioteket och den är efterfrågad.  
 
Inköpspolicy 
 
Erik berättar att det finns en allmän inköpspolicy för biblioteket och att det för barn- och 
ungdomsavdelningen finns verksamhetsmål som tar upp allmänna riktlinjer för inköp, såsom 
att man skall köpa in god litteratur och att litteraturen inte får innehålla för mycket rasism.  
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Argument för och emot Wahlströms långserieböcker 
 
De argument Erik framför för att långserier skall ha sin plats på biblioteket är att man inte 
skall visa förakt för de barn som vill läsa dessa böcker. Eftersom biblioteket är till för alla 
skall det också finnas böcker för alla smaker. Vidare bedömer han att de flesta barn går 
igenom en period i sin läsutveckling där långserieböcker kan spela en stor roll. Han menar att 
barn som inte har hunnit få en större säkerhet i sin läsning behöver känna tryggheten av att 
känna igen personerna i en bok och veta att den kommer att sluta lyckligt för att det inte skall 
bli för krångligt att läsa. Argumentet emot långserieböcker anser Erik vara kvalitetsaspekten. 
Han menar att biblioteket skall stå för litteratur av god kvalitet och motverka 
kommersialismens negativa krafter. Han påpekar att många bibliotekarier har använt 
argumentet att: varför skall man köpa in långserier som är dåliga när det finns så mycket 
annat av bättre kvalitet. Erik menar dock att bibliotek ofta har köpt in andra böcker än 
långserier som är av dålig kvalitet, och då faller ju det argumentet. Enligt Erik har personalen 
på barn- och ungdomsavdelningen ungefär samma syn vad det gäller Wahlströms långserier.  
 
Erik kan tänka sig att rekommendera vissa av Wahlströms långserier till exempel Kitty om 
han vet ungefär var barnet i fråga står i sin läsning. Vidare berättar han att det händer att barn 
frågar efter en Wahlströmsbok utan att precisera någon titel. Han konstaterar att det då inte 
behöver sluta med att barnet lånar en Wahlströmsbok. Om det visar sig att barnet vill läsa en 
mysteriebok försöker Erik visa på de många alternativ som finns, till exempel Laura Trenter. 
Vad det beträffar Pascals böcker menar han dock att det inte finns några sådana 
motsvarigheter. Erik väljer att inte bokprata om Wahlströms långserier, då han vill kunna stå 
för de böcker han pratar om och då skall dessa böcker vara av god kvalitet. Han menar att 
barn oftast redan känner till Wahlströms olika långserier och föredrar därför att prata om 
andra nyare böcker som barn kanske inte känner till. Han kan dock tänka sig att ta med Pia 
Hagmars böcker då han inte anser att dessa faller under typiska långserier eftersom det 
förekommer en utveckling hos personerna i dessa böcker och att handlingen fördjupas, vilket 
inte sker i till exempel Pascals böcker, samt att Hagmars böcker är skrivna på ett bättre språk. 
Erik anser att det senare bland annat kan bero på att dessa böcker inte är översatta. 
Erik har lagt märke till att barn efter en tid som långserieläsare tröttnar och avslöjar strukturen 
i långserien och vill gå vidare. Han anser att det då är viktigt att han som bibliotekarie kan 
visa vad det finns för andra alternativ. Erik menar att även om detta kan röra sig om en annan 
långserie blir denna period oftast kortare eftersom barnet märker att det klarar av att läsa även 
annan litteratur.  
 
Vad är det då som gör att långserier får sådan genomslagskraft? Erik tror att det beror på att 
karaktärerna oftast är tomma, och att läsaren då kan fylla dem med sig själv, det vill säga att 
man lättare kan identifiera sig med karaktärerna. Han tar också upp att långserier är en 
konsumtionsvara, att de dör. Han tar som exempel att ingen idag läser serien om fröken 
Sprakfåle.  
 

6.2.6 Fanny på bibliotek F 
 
Fanny har arbetat som barnbibliotekarie i fyra år men har tidigare haft ansvar för 
vuxenböcker. Hon tar upp Kitty och Fem-böcker som exempel på typiska långserier. Hon 
menar att varje bok i en långserie har vissa återkommande ingredienser som att 
huvudpersonerna hamnar i ett äventyr och att personerna i dessa böcker inte blir äldre under 
seriens gång och att de inte genomgår någon utveckling. 
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Vilka Wahlströms långserier finns? 
 
På bibliotek F representeras Wahlströms långserier av Kitty, Stjärnskott, Dalslandsdeckarna 
och Klara. Fanny nämner dock att hon slutat köpa in Stjärnskott då hon upplever att serien 
blivit orealistisk och fått allt sämre recensioner. På biblioteket finns också Fem-böckerna och 
Cras idrottsböcker som ges ut på andra förlag. Fanny säger att man har valt bort Tvillingarna 
eftersom kvaliteten i dessa böcker inte är så god och att man inte har råd att köpa in så långa 
serier. Hon menar att barn köper Tvillingarna själva och att serien därför inte är så efterfrågad 
på biblioteket som Fem-serien och Kitty. Anledningen till att dessa serier är efterfrågade tror 
Fanny är att föräldrar som själva läst dem rekommenderar dem till sina barn och det händer 
också att föräldrarna själva frågar efter serierna. Hon berättar att efterfrågan ledde till att man 
på biblioteket började fundera över om dessa böcker verkligen är så dåliga i jämförelse med 
andra böcker som kan vara sämre. Man kom då fram till att långserier är ganska oskyldiga och 
eftersom personalen på biblioteket tyckte att det var tråkigt att hela tiden säga blankt nej vid 
förfrågningar valde man att ta in ett mindre antal Kitty och Fem-böcker som smakprov. Fanny 
menar också att det var svårt att motivera varför långserier inte fanns på biblioteket med att de 
är av så dålig kvalitet, när det finns så mycket annan litteratur av lika dålig kvalitet om inte 
ännu sämre. Fanny anser att Kitty rent innehållsmässigt är otidsenlig då hon lever ett 
osedvanligt oproblematiskt liv och att detta ger en konstig bild av verkligheten. Samtidigt 
menar hon att jämfört med vad barn får ta del av från andra medier, till exempel TV, så är 
Kitty inte mycket att bråka om. Man har dock valt bort de böcker i serien som innehåller en 
rasistisk ton. 
 
Urval 
 
Vid urval av böcker för inköp går Fanny till största delen efter Btj:s listor och recensioner. 
Hon menar att det kan ha betydelse att Wahlströms långserieböcker inte alltid finns 
recenserade eftersom man då går förbi dem. Hon tycker ändå att många av förlagets långserier 
numer är recenserade men att recensionerna inte motiverar till inköp. Fanny är lite avvaktande 
vad det gäller kvaliteten rörande Wahlströms böcker när hon gör sitt urval men recensionerna 
har störst betydelse. Hon anser att namnet Wahlströms fortfarande kan vara synonymt med 
böcker av sämre kvalitet. Hon poängterar också att ekonomin inte tillåter att hon köper in 
böcker som fått dåliga eller ens medelmåttiga recensioner. Vidare förklarar Fanny att hon då 
måste satsa på det som är bra, samtidigt som hon försöker få en bredd i litteraturutbudet.  
 
Inköpspolicy 
 
På bibliotek F finns ett antal medieurvalsprinciper som man utgår ifrån när man läser Btj:s 
listor och recensioner. Fanny tar speciellt upp några av dessa principer:  

• att den språkliga kvaliteten och innehållet i litteraturen skall vara bra.  
• att biblioteket inte skall tillhandahålla litteratur som spekulerar i fördomar, våld och 

rasism.  
• att bibliotekets bestånd skall fungera som valmöjlighet till den kommersiella 

marknaden. 
• att undermålig litteratur som innehåller verklighetsförfalskningar och fördomsfulla 

värderingar skall inte finnas på biblioteket. Detta är speciellt noga när det gäller 
barnlitteraturen. 

Fanny påpekar att Kitty och Fem-böcker är en eftergift från urvalsprinciperna, då efterfrågan 
är stor på dessa serier. Medieurvalsprinciperna antogs 1994 och gäller för huvudbiblioteket 
och de filialer som finns i kommunen.  
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Fanny brukar inte rekommendera några av långserier. När det gäller Kitty och Fem-böckerna 
anser hon att de är otidsenliga i språk och innehåll och att det finns så många mer tidsenliga 
alternativ. Långserier förekommer heller inte på bokprat. 
 
Argument för och emot Wahlströms långserieböcker 
 
Att Wahlströms långserieböcker är efterfrågade och att de kvalitetsmässigt inte är sämre än 
många andra böcker som kommer ut idag anser Fanny vara ett argument för att långserier 
skall finnas på biblioteket. Hon anser också att långserieböcker kan vara en inkörsport till 
vidare läsning och att de kan fungera som en brygga över till andra böcker. Hon tycker att det 
är bättre att barn läser långserier än ingenting alls och att dessa böcker inte är så dåliga att de 
behöver bannlysas på biblioteket. Som motargument anför Fanny att vissa långserieböcker 
kan innehålla rasistiska inslag och att man inte har råd att köpa in allt. Eftersom biblioteket 
skall vara ett alternativ till den kommersiella marknaden anser hon att det är fel att köpa in 
alltför många långserier. Fanny tror att motargumenten inte är så starka idag som för kanske 
15 år sedan eftersom tiderna förändrats. Hon menar att det idag kommer ut många böcker som 
är lika dåliga eller sämre och att de gamla argumenten då inte riktigt håller. Fanny tycker att 
hon kan se en större acceptans för Wahlströms långserier idag. Personalen på biblioteket har 
haft öppna diskussioner om långserier då de anser att det är viktigt att ha en gemensam syn 
som alla står för.   
 
Fanny tror inte att det är någon större risk att barn fastnar i sitt långserieläsande. Hon menar 
att barn som läser bok efter bok i en långserie är goda läsare och att de så småningom tröttnar 
på långserier och går vidare. Hon anser att man inte kan fostra någon till att läsa god litteratur 
utan att det måste finnas en bredd i utbudet på biblioteket. Fanny tror att det finns en risk att 
både barn och vuxna kan bli bortskrämda om de bara hittar litteratur som upplevs som för 
svår. 
 

6.2.7 Gabriella på bibliotek G 
 
Gabriella har arbetat som barnbibliotekarie i 25 år. En långserie är för henne något som 
kommer ut i många delar och där personerna i handlingen inte utvecklas, allt är sig likt i varje 
bok.  Hon menar att detta inte stämmer in på alla långserier och tar som exempel serien om 
Klara där det faktiskt sker en utveckling. Gabriella påpekar att man på bibliotek G inte anser 
att det är något speciellt med just långserier. De är helt enkelt böcker bland andra och är ingen 
stor fråga för personalen på biblioteket. 
 
Vilka Wahlströms långserier finns? 
 
På bibliotek G representeras Wahlströms långserieböcker av Klara, Dalslandsdeckarna och 
Stjärnskott. Gabriella förklarar att Kitty och Tvillingarna inte finns på biblioteket eftersom det 
är så sällan någon frågar efter dem. När det gäller Kitty menar Gabriella att avsaknaden av 
efterfrågan kan bero på att serien är så pass gammal. Hon skulle kunna tänka sig att köpa in 
Kitty och Tvillingarna om efterfrågan ökar. På biblioteket finns heller inte Fem-serien och 
Gabriella säger att hon skulle motsätta sig att köpa in den eftersom hon anser den som 
rasistisk. 
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Urval 
 
Vid urval använder sig Gabriella av Btj:s listor och recensioner, men hon köper även in en del 
böcker på efterfrågan. Hon framhåller att hon inte enbart väljer böcker som fått strålande 
recensioner utan att hon även tar med de böcker som hon tycker är acceptabla. Hon ger här 
Stjärnskott som ett exempel. Gabriella poängterar att det över huvud taget inte har någon 
betydelse att en bok ges ut av Wahlströms förlag. Hon ser till varje långserie för sig utan att 
bry sig om varifrån de kommer när hon gör sitt urval. Hon menar att det kan ha betydelse att 
Wahlströms långserieböcker inte alltid finns recenserade men hon tror att de av Wahlströms 
långserier som finns på biblioteket har varit det. Gabriella anser att namnet Wahlströms inte 
längre måste förknippas enbart med böcker av sämre kvalitet. Hon tror att detta kanske kan 
bero på att deras utgivning har förändrats eller att det kanske beror på att personalen på 
biblioteket har ändrat attityd gentemot Wahlströms långserier. Hon kan dock se att 
acceptansen för dessa böcker är större idag. Gabriella säger att hon brukar rekommendera 
långserier, till exempel Dalslandsdeckarna, till barn som frågar efter en spännande bok. De 
långserieböcker som finns på biblioteket förekommer även vid bokprat.   
 
Inköpspolicy 
 
Gabriella berättar att det på bibliotek G finns en allmän policy som säger att barn och 
ungdomar skall ha högsta prioritet och att man skall motverka litteratur som innehåller rasism, 
främlingsfientlighet och sexism. 
 
Argument för och emot Wahlströms långserieböcker 
 
Gabriella hade svårt att komma på några direkta argument för och emot att Wahlströms 
långserier skall finnas på biblioteket. Som argument för framför hon är att de är efterfrågade 
och att barn tycker om dem. Barn skall inte behöva mötas av ett blankt nej när de kommer och 
frågar efter långserieböcker. Hon påpekar också att man inom personalen anser att vissa 
långserier inte alls är så dåliga. Som argument emot framför hon att man begränsar sig själv 
när det gäller upplevelser om man enbart läser sådant som ser likadant ut hela tiden. Hon 
säger att man inom övriga personalen har i stort sett samma syn vad det gäller långserier men 
att det kan förekomma åsiktsskillnader rörande någon enstaka serie eller bok.  
 
Gabriella vet inte om hon kan hålla med om det vissa säger, att det är bättre att barn läser 
långserier än ingenting alls. Hon berättar att det finns rapporter som säger att barn kan fastna i 
sitt läsande om de bara läser långserier. Stämmer detta faller ju det tidigare argumentet, 
fortsätter hon. Gabriella menar att många barn läser långserier och annan typ av litteratur 
parallellt.  Hon anser att det är viktigt att barn får ha sina åsikter om långserier utan att för den 
sakens skull behöva få höra från vuxna att serierna är så dåliga. 
 

6.2.8 Heidi på bibliotek H 
 
Heidi har arbetat som barnbibliotekarie i Sverige i 20 år. Dessförinnan har hon arbetat som 
barnbibliotekarie i ett annat nordiskt land. En långserie för henne har återkommande 
huvudpersoner och miljöer som man känner igen. 
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Vilka Wahlströms långserier finns? 
 
På bibliotek H representeras Wahlströms långserieböcker av bland annat Klara, 
Dalslandsdeckarna och Stjärnskott. På biblioteket finns inte Kitty, Tvillingarna eller Blytons 
böcker då dessa anses vara av en låg kvalitet innehållsmässigt och språkmässigt och att de är 
stereotypa. Heidi berättar att det finns de i personalen som anser att barn dessutom får tag på 
dessa böcker ändå. Om ett barn kommer och frågar efter till exempel Tvillingarna hjälper hon 
till med att visa på alternativ och förklarar att biblioteket har köpt in ett urval av långserier 
och att det inte är möjligt att köpa in allt, vilket barn accepterar. Från andra förlag finns på 
biblioteket exempelvis Gull Åkerbloms serie om Moa och Daniel och Cras idrottsserier. 
 
Inköpspolicy 
 
På biblioteket finns allmänna kulturpolitiska mål från 1993 som bland annat säger att barn och 
ungdomar skall prioriteras och att den litteratur som köps in till biblioteket skall vara av hög 
kvalitet. 
 
Urval 
 
När Heidi väljer ut böcker för inköp använder hon sig av Btj:s listor och recensioner som 
grund. Hon läser även mycket av barn- och ungdomsböcker själv för att bilda sig en 
uppfattning vad de handlar om. På biblioteket använder man sig också av referensgrupper 
med användare som kommer med inköpsförslag, och bland dessa finns en grupp med barn och 
ungdomar. Heidi berättar att personalen på biblioteket lyssnar mycket på vad 
referensgrupperna har att säga. Hon påpekar att det inte har någon betydelse om det är 
Wahlströms förlag som har gett ut en speciell bok när hon gör sitt urval. Hon menar att man 
ser till varje bok eller serie och inte till förlaget. Hon förklarar att det dock kan finnas de i 
personalen som är av andra åsikter. Heidi framhåller att även Wahlströms förlag ger ut bra 
böcker, hon nämner Klara och Dalslandsdeckarna som exempel. Hon anser att person- och 
miljöskildringarna i dessa böcker är bättre och inte så stereotypa som till exempel 
Tvillingarna. Heidi säger att efterfrågan på långserier inte är så stor, men att 
Dalslandsdeckarna just nu är ganska populära. 
 
Argument för och emot Wahlströms långserieböcker 
 
Som argument för att Wahlströms långserier skall finnas på biblioteket anför Heidi att de kan 
vara en bra ingång för barn att börja läsa. Hon anser att alla, både barn och vuxna, behöver 
avkoppling från tyngre läsning ibland. Då menar hon att man kan behöva läsa till exempel en 
långserie parallellt med den tyngre typen av litteratur. Hon tycker också att det är viktigt att 
barn känner sig välkomna till biblioteket, att det finns böcker för alla. Som motargument 
framför hon att innehållet och språket i långserieböcker ofta är av dålig kvalitet samt att 
ekonomin inte tillåter att man köper in allt, och att man på biblioteket då ofta prioriterar 
litteratur av högre kvalitet. Heidi berättar att det finns de i personalen som anser att barn får 
tag på Wahlströms långserier ändå. Detta håller inte Heidi med om, utan hon anser att barn 
skall kunna få tag på långserieböcker på biblioteket också. Bland personalen på bibliotek H 
råder skilda åsikter om långserieböcker. Heidi berättar att hon själv anser att det är självklart 
att de skall finnas, men att många andra bland personalen he lst inte vill ha dem på biblioteket 
alls. Heidi kan tänka sig att lämna förslag på någon av Wahlströms långserier till ett barn som 
frågar efter en spännande bok. Långserier förekommer dock inte på bokprat. 
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Heidi anser att synen på Wahlströms långserieböcker har blivit mer liberal. Hon menar dock 
att Sverige är det land i Norden som är striktast vad det gäller kvalitet i litteraturen. Hon 
berättar att det ser annorlunda ut i de övriga nordiska länderna. Hon menar att man i olika 
länder har olika syn på barns läsupplevelser och traditioner kring läsning och vilken av dessa 
man skall fästa störst vikt vid. 
 
Heidi påpekar att man har olika litterär smak beroende på vilket humör man är på en viss dag. 
Hon menar att ibland behöver man koppla av med en lättare typ av läsning såsom långserier. 
Hon liknar detta vid att vi ibland slappnar av med lite godis. 
 
 



 62 

7. Analys och diskussion 
 
I detta kapitel analyserar vi vårt empiriska material. Vår analys består av tre delar. Vi börjar 
med att ta hjälp av Hultbergs tre strategier för att kunna besvara frågeställningen om hur 
barnbibliotekarierna idag ställer sig till barns läsning av Wahlströms långserieböcker. Vi 
övergår sedan till att jämföra de argument för respektive emot skräplitteratur som framfördes 
under1970-talet med de argument som våra informanter framför för att få svar på den 
frågeställning i vår uppsats som rör argumenten kring långserieböcker. Vi avslutar med att 
utifrån Meynells smakteori analysera våra informanters utsagor för att få svar på 
frågeställningen om vilken kvalitet Wahlströms långserieböcker kan sägas ha.  
 

7.1 Våra informanter och Hultbergs strategier 
 
Vi gör här ett försök att föra våra informanter till Hultbergs olika strategier, för att på så sätt 
få en bild av hur informanterna ställer sig till barns läsning av Wahlströms långserieböcker. 

7.1.1 Den pragmatiska strategin 
 
Enligt Hultbergs pragmatiska strategi är huvudsaken att barn läser och inte vad de läser, 
under förutsättning att språket är bra så att barn kan gå vidare till mer krävande litteratur. Stor 
vikt läggs också vid att läsförmågan tränas.194 Vi anser att alla informanter utom Diana passar 
in under denna strategi.  Flera av informanterna har uttryckt åsikter som på ett tydligt sätt 
stämmer överens med strategin så som Hultberg beskriver den. Bianca och Fanny säger klart 
och tydligt att det viktigaste är att barn läser. Fanny går steget längre och säger att det är 
bättre att barn läser långserier än ingenting alls. Adam och Andreas tror båda två att läsning 
av Wahlströms långserier kan leda vidare till läsning av mer seriösa böcker, en åsikt som 
framförs även av Bianca och Fanny.  Cecilias åsikt är att långserieböcker kan fylla en 
funktion av att träna upp barns läshastighet, vilket vi tycker stämmer överens med den punkt i 
strategin som tar upp vikten av lästräning. Det finns även de av informanterna som inte 
framför åsikter som fullt så tydligt passar in under strategin, men som ändå kan tydas till att 
informanterna intar en pragmatisk hållning. Erik menar att barn under en period i sin 
läsutveckling behöver tryggheten i att läsa böcker där de känner igen karaktärerna, och som 
de vet slutar lyckligt, för att läsningen inte skall uppfattas som för krånglig. Han tycker att 
långserieböcker under denna period kan spela en stor roll för barn. Han påpekar dock att 
långserier hos honom personligen inte står så högt i kurs. Även Heidi anser att 
långserieböcker kan vara en ingång till läsning. Dessa åsikter tycker vi kan sägas stämma 
överens med strategins betoning på lästräning. Det finns även annat i informanternas 
förhållningssätt som vi anser talar för att de intar en pragmatisk hållning, även om det rör 
delar som inte Hultberg tar upp i strategin: 
 
Urval 
 
Adam och Andreas väljer att till stor del köpa in långserieböcker på efterfrågan utan att ta 
någon större notis om Btj:s listor. Bianca, Cecilia och Gabriella använder sig av Btj:s 
recensioner för att få en överblick, men köper även in böcker på efterfrågan. Även Heidi 
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använder sig av Btj:s recensioner som grund, och på hennes bibliotek använder man sig 
dessutom av olika referensgrupper som kommer med inköpsförslag som bibliotekarierna tar i 
noga beaktande. Erik och Fanny använder sig till största delen av Btj:s recensioner vid urval 
av böcker för inköp. Det vi kan se är att Adam och Andreas skiljer sig från de övriga då de i 
stort sett ignorerar Btj:s recensioner vid inköp av långserier. De övriga informanterna 
använder sig alla av Btj:s recensioner i olika grad, men ingen ignorerar helt låntagarnas 
önskemål. Detta gör att vi för informanterna till den pragmatiska strategin, eftersom önskemål 
om till exempel Tvillingarna eller Kitty troligen skulle förbigås om det ansågs viktigare vad 
barn läser än att de gör det. Vid urvalet måste informanterna även ta hänsyn till den 
inköpspolicy som gäller för varje bibliotek. För de flesta av informanterna har inköpspolicyn 
inte utgjort något hinder för att köpa in långserieböcker. Cecilia har utformat sin egen policy 
som bland annat innebär att alla böcker skall ha en chans. På bibliotek F utgår man från vissa 
medieurvalsprinciper där det bland annat står att bibliotekets böcker skall ha ett bra språk och 
innehåll och att de inte får innehålla verklighetsförfalskningar och fördomsfulla värderingar. 
Man har valt att göra ett undantag från dessa urvalsprinciper när man tagit in ett antal Kitty- 
och Femböcker för att möta den stora efterfrågan på dessa böcker. Dessa förhållningssätt 
tycker vi också visar på att vikten av att barn läser går före kravet på kvalitet. 
 
Rekommendationer  
 
Bianca, Cecilia, Heidi och Gabriella kan alla mycket väl tänka sig att rekommendera någon av 
Wahlströms långserier till barn som frågar efter till exempel en spännande bok eller en lång 
serie. Det är knappast troligt att de skulle rekommendera dessa böcker i första hand om 
kvaliteten vore det viktigaste. Andreas kan tänka sig att rekommendera långserieböcker till 
barn som han vet är läsovilliga eller där han tror att långserier kan passa. Även Erik kan tänka 
sig att rekommendera någon långseriebok under förutsättning att han vet var barnet i fråga 
står i sin läsning. Dessa åsikter tycker vi visar på att informanterna anser att långserier kan 
vara till hjälp vid lästräning, vilket stämmer väl överens med den del av strategin som 
poängterar vikten av att barns läsförmåga tränas. Erik vill dock gärna visa på alternativ till 
långserieböcker så långt det är möjligt. Fanny, däremot, utgör ett undantag då hon väljer att 
inte rekommendera långserieböcker, vilket ger en bild av att det finns variationer inom 
strategin. 
 
Bokprat 
 
Bianca och Gabriella ser inga hinder att bokprata om Wahlströms långserieböcker. Även 
Andreas kan tänka sig att bokprata om dem, men inte om de längsta serierna eftersom han 
anser att detta inte behövs. Att dessa informanter väljer att bokprata om långserieböcker 
menar vi är en ytterligare bekräftelse på att barn skall få läsa de böcker de vill. Cecilia 
bokpratar inte själv, men hon tror inte att det skulle behövas bokprat om dessa böcker, 
eftersom barn redan känner till dem och lånar dem ändå. Adam och Erik framför liknande 
åsikter och menar att de hellre skulle välja att prata om andra böcker. Erik vill dessutom att de 
böcker han pratar om skall vara av god kvalitet för att han skall kunna stå för dem. Även 
Heidi och Fanny väljer att inte bokprata om långserieböcker. Det faktum att informanterna har 
valt att inte prata om långserieböcker betyder enligt oss inte att de skulle passa sämre in under 
den pragmatiska strategin. Deras övriga åsikter visar tvärtom på att de på inget sätt vill hindra 
barn att läsa långserier. 
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7.1.2 Den emancipatoriska strategin 
 
Den emancipatoriska strategin går enligt Hultberg ut på att läsaren genom litteraturen skall få 
en förståelse av sig själv och sin omvärld och litteraturen bör därför spegla verkligheten på ett 
tillförlitligt sätt.195 
 
En av våra informanter, Diana, tycker vi passar in under den emancipatoriska strategin. Hon 
anser att visst är det viktigt att barn läser och tränar upp sin läsförmåga, men hon vill att den 
litteratur barn läser skall hålla en god kvalitet. Hon menar också att till exempel långserien 
Tvillingarna är väldigt verklighetsfrämmande vilket leder till att det är svårt att identifiera sig 
med karaktärerna. Om identifikation ändå sker tycker Diana att det blir på fel sätt, då 
karaktärernas förträfflighet inte har någon motsvarighet i verkliga livet. Dessa åsikter anser vi 
stämmer väl överens med Hultbergs beskrivning av den emancipatoriska strategin. 
 
Urval, rekommendation och bokprat 
 
Diana använder sig till största delen av Btj:s recensioner när hon väljer ut böcker fö r inköp, 
och då tittar hon inte i första hand efter Wahlströms böcker. Hon menar att det blivit mer 
liberalt vad det gäller inköp. Hon köper idag in böcker som hon inte skulle ha gjort tidigare,  
till exempel Stjärnskott, vilket beror på att den är populär bland pojkarna som kan vara svåra 
att få att läsa något annat. Trots den stora efterfrågan har man på biblioteket valt att inte köpa 
in serierna om Tvillingarna och Kitty, eftersom man vill ha en viss kvalitet på bibliotekets 
böcker. Bland personalen har man ingått en överenskommelse att man skall köpa in det som 
får bra recensioner. Att kvaliteten är så viktig vid inköp tycker vi ytterligare tyder på att det 
inte är oväsentligt med vad barn läser och att litteraturen skall kunna ge barn nya erfarenheter, 
vilket stämmer väl överens med det Hultberg säger om den emancipatoriska strategin. 
 
Diana kan tänka sig att rekommendera och bokprata om de långserier som hon anser vara bra 
eller acceptabla, till exempel Klara och Dalslandsdeckarna, men vid bokprat tar hon hellre 
med nya böcker som kommit till biblioteket. Även här tycks således kvaliteten på böcker 
spela en stor roll. 
 

7.1.3 Diskussion kring våra informanter och strategierna 
 
Vi kan se att det bland våra informanter finns en klar övervikt mot den pragmatiska strategin 
eftersom åtta av våra nio informanter passar in under denna. Endast en av våra informanter 
passade in under en annan strategi, nämligen den emancipatoriska, och ingen av våra 
informanter tycker vi kan anses passa in under den traditionalistiska strategin. Kan detta bero 
på att strategierna mjukats upp och man har blivit mer liberal? Alla våra informanter framför 
att acceptansen för Wahlströms långserieböcker har ökat. Kan det vara så att den 
traditionalistiska strategin såsom Hultberg beskriver den är på väg att försvinna? Enligt 
Hultberg innebär denna strategi att bildningsfunktionen är det viktigaste. Barn skall således 
skolas in i traditionen och stor vikt läggs vid att värna om litteraturen som kulturarv. 196 Ingen 
av våra informanter har framfört att bildningsfunktionen skulle vara det viktigaste. Däremot 
har vissa av dem poängterat vikten av kvalitet i litteraturen. Flera av våra informanter har till 
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exempel nämnt Pia Hagmars serie om Klara som en otypisk långserie, eftersom det 
förekommer en utveckling i dessa böcker och att de inte är så schablonartade som till exempel 
serien om Tvillingarna. Det gör att Hagmars serie framstår som en långserie med en 
förhållandevis hög kvalitet. I den rent traditionalistiska strategin skulle knappast Hagmars 
böcker passa in eftersom bildningsfunktionen och värnandet av kulturarvet är så viktigt. Dessa 
åsikter skulle kunna sammanfattas i något som vi kan kalla en ”kvalitetsstrategi”. Denna 
skulle då hamna nära den emancipatoriska strategin, med den skillnaden att avspeglingen av 
samhället på ett trovärdigt sätt inte uttryckligen är av samma vikt i ”kvalitetsstrategin”. 
 
Två av våra informanter skulle då kunna sägas ha drag av ”kvalitetsstrategin” nämligen Erik 
och Fanny. Erik vill gärna se att det är kvalitet i det barn läser, och visar ofta på alternativ till 
Wahlströms böcker. Om ett barn till exempel frågar efter en mysteriebok kan han visa på 
Laura Trenters böcker. Han menar även att biblioteket skall stå för böcker av god kvalitet. 
Enligt Fanny har man på bibliotek F gjort ett undantag från sin inköpspolicy när ett antal 
Fem- och Kittyböcker har köpts in eftersom policyn bygger mycket på vikten av litterär 
kvalitet. Hon brukar heller inte rekommendera och bokprata om de långserier som finns på 
biblioteket.  De åsikter som Erik och Fanny här framför skulle kunna placera dem någonstans 
mittemellan den pragmatiska och den emancipatoriska strategin, men de har ändå framfört 
åsikter som gör att vi för dem till den pragmatiska strategin.  
 

7.1.4 Våra informanter och Wahlströms långserier 
 
Alla informanter utom Fanny anser att det inte har någon betydelse att en bok är utgiven av 
Wahlströms förlag. De ser inte till förlagsnamnet utan till varje bok eller långserie för sig. 
Både Cecilia och Diana framför också att namnet Wahlströms inte längre behöver framstå 
som något enbart negativt. Denna åsikt kan tyda på att man tidigare ansett att Wahlströms 
utgivning överlag bestod av en sämre kvalitet. Anita Borgmästars påpekar i sin uppsats att det 
inte är omöjligt att diskussionen kring skräplitteraturen kan ha varit en trend som inte längre 
är aktuell.197 Wahlströms långserier finns representerade i större eller mindre mängd på alla 
de bibliotek vi besökt. Det skulle kunna bero på att namnet Wahlströms inte längre står för 
något enbart negativt. Detta tycker vi skulle kunna stämma med Borgmästars fundering, 
eftersom långserier förmodligen inte hade funnits på bibliotek än idag om diskussionen kring 
skräplitteratur fortfarande var lika aktuell. Flera av våra informanter nämner också att det 
mycket väl kan komma ut böcker av bra kvalitet från förlaget. Fanny skiljer sig från de övriga 
då hon menar att namnet Wahlströms fortfarande kan vara synonymt med sämre kvalitet. Hon 
ställer sig även lite avvaktande till Wahlströms förlag då hon väljer ut böcker för inköp men 
hon litar samtidigt på Btj:s recensioner.   
 
Vi kan se att på samtliga bibliotek finns långserierna Stjärnskott av Gunnar Nordström samt 
Klara och Dalslandsdeckarna av Pia Hagmar. Intressant är att på de bibliotek som har få 
långserier är det just dessa serier som finns, med undantag för bibliotek F där även Kitty 
påträffas.198 Vad kan det då vara som gör att just dessa serier finns på alla bibliotek vi besökt? 
En orsak skulle kunna vara att dessa serier är svenska. Erik tar upp Pia Hagmars böcker som 
han anser har ett bättre språk än till exempel Pascals böcker, vilket han menar kan bero på att 
Hagmars böcker inte är översatta. Vidare anser Erik att handlingen fördjupas och att det sker 
en utveckling hos huvudpersonerna i Hagmars böcker, vilket han menar inte förekommer i 
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Pascals böcker. Heidi framför liknande åsikter och jämför även hon med Pascals böcker. Hon 
anser att person- och miljöskildringen i Hagmars böcker inte är så stereotypa som i 
Tvillingarna. Även Diana och Gabriella tar upp att det sker en utveckling i böckerna om 
Klara. De fyra informanterna betraktar heller inte Klara och Dalslandsdeckarna som typiska 
långserier eftersom det förekommer en personutveckling och fördjupning i handlingen i dessa 
böcker. Fanny uttalar att man gjort undantag från inköpspolicyn när man köpt in Kitty- och 
Femböcker men hon nämner inte att Klara och Dalslandsdeckarna skulle vara ett sådant 
undantag. Det tyder på att inte heller Fanny ser dessa serier som typiska långserier. Något som 
ingen av våra informanter har tagit upp är att Klara och Dalslandsdeckarna är skrivna av en 
och samma författare. Många utländska långserier är skrivna av syndikat med flera författare. 
Det är kanske inte så konstigt att det kan bli ett större djup i en serie som skrivits av en och 
samma författare än i en serie som är skriven av ett flertal författare som skriver på olika sätt 
som till exempel Kitty och Sabrina- tonårshäxan. Det avgörande för att Klara och 
Dalslandsdeckarna finns även på de bibliotek som annars är restriktiva med att köpa in 
långserier tycks vara att kvaliteten på Hagmars böcker är så hög att de inte ses som typiska 
långserier. Sonja Svensson efterlyste som tidigare nämnts en förnyelse av långserieböcker där 
hon ville se en förändring av de traditionella mönstren. 199 Även författarna Ulf Nilsson och 
Börje Isaksson ville se en förändring av långserieböcker som då skulle kunna bestå i att de 
skulle vara spännande och lättlästa, men utan negativa värderingar och att de, även om de är 
ytliga, borde innehålla medmänsklighet och verklighetstrogna beskrivningar.200 Vi funderar 
över om det kan vara så att det är denna förnyelse som nu syns i Hagmars böcker eftersom 
våra informanter uttalar sig så positivt om dessa. 
  
Även Stjärnskott anses av våra informanter vara en långserie med någorlunda hög kvalitet 
även om den inte tycks räknas som lika bra som Klara och Dalslandsdeckarna. Gabriella 
anser att Stjärnskott är acceptabel och Cecilia har blivit överraskad av de positiva recensioner 
serien fått. Diana väljer att köpa in Stjärnskott, trots att de inte alltid får så bra recensioner, 
eftersom serien är populär bland pojkar som kan vara svåra att få att läsa annat. Hon anser 
också att serien är mer verklighetsförankrad än till exempel Tvillingarna. Fanny har valt att 
sluta köpa in Stjärnskott då hon tycker att serien har blivit mer orealistisk och recensionerna 
har blivit sämre. Vi kan se att åsikterna kring Stjärnskott inte är lika samstämmiga som kring 
Klara och Dalslandsdeckarna. Trots detta har alla bibliotek vi besökt valt att köpa in serien, 
vilket tyder på att man ändå anser att den håller en tillräckligt hög kvalitet. Även Stjärnskott 
är skriven av en och samma författare, vilket kan ligga till grund för en någorlunda hög 
kvalitet i denna långserie. 
 
Strategierna i förhållande till bibliotekens utbud av långserier 
 
Till de bibliotek som har många Wahlströmsserier räknar vi bibliotek A, B, C och E, medan 
bibliotek D, F, G och H har ett mindre antal. Adam och Andreas, Biancas och Cecilias åsikter 
tycker vi väl stämmer överens med det utbud av långserier som finns på respektive bibliotek. 
De fyra informanterna tycker att det är viktigt att barn läser, och att de mycket väl kan läsa 
långserier om de vill det. Dessa informanter är även de vi klart kunnat placera under den 
pragmatiska strategin. På deras bibliotek finns också ett stort utbud av Wahlströms långserier. 
Den som avviker något från de övriga är Erik som egentligen inte alls tycker om 
långserieböcker och gärna rekommenderar annan litteratur till barn, trots att det samtidigt 
finns ett tämligen stort urval av Wahlströms långserieböcker på bibliotek E. Detta tycks dock 
vara för att möta barns önskemål och för att det är viktigt att barn skall bli läsare. Vi tycker att 
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det verkar lite underligt att det skulle behövas så många olika serier för det, när nu Erik är så 
negativ till långserieböcker som han ändå är. Samtidigt visar Karner Smidt i sin studie på att 
det är en skillnad mellan bibliotekariers personliga smak och deras förmedlarroll. Till 
exempel menar en av hennes informanter att hon själv är ointresserad av populärlitteratur, 
men att hon inte tycker att det gör något att köpa in en viss del populärlitteratur till 
biblioteket.201 Vi får bilden av att Erik kanske tänker på ett liknande sätt, och då är det kanske 
inte så märkvärdigt att det på bibliotek E finns ett så stort urval av Wahlströms 
långserieböcker som det gör.  
 
På bibliotek G finns förhållandevis få långserier.  Man bedömer långserieböcker som vilka 
böcker som helst, vilket vi tycker tyder på att man anser att barn likaväl kan läsa dessa böcker 
som något annat. Gabriella rekommenderar och bokpratar också om de långserier som finns 
på biblioteket. Vi kan då ställa oss frågan varför det inte finns fler långserier än det gör på 
biblioteket. Detta beror enligt Gabriella på att det inte varit någon större efterfrågan på just 
långserier. Gabriella är inte främmande för att köpa in fler serier om efterfrågan skulle öka. 
Detta gör att Gabriellas ståndpunkt och bibliotekets urval av långserier trots allt stämmer bra 
överens. Även på bibliotek H finns förhållandevis få långserieböcker, eftersom vissa av dem 
anses vara av låg kvalitet och stereotypa. Heidi personligen tycker att långserieböcker har en 
självklar plats på biblioteket. Denna ståndpunkt stämmer inte riktigt överens med utbudet av 
långserier på biblioteket, då man kunde ha förväntat sig att det i så fall skulle ha funnits fler 
serier. Flera av hennes kollegor anser dock att barn kan få tag på långserieböcker på annat 
håll. Förklaringen till det magra utbudet av långserier kan därför ligga i att Heidi inte är 
ensam om att bestämma vilka böcker som skall köpas in. Inte heller på bibliotek F finns 
särskilt många långserier. Enligt Fanny är det viktigaste att barn läser och att det dessutom är 
bättre att de läser långserieböcker än ingenting alls, men samtidigt vill hon inte 
rekommendera eller bokprata om dessa böcker. Hon verkar således inte uppmuntra läsning av 
långserieböcker trots att hon anser att läsningen är så viktig. De Kitty- och Femböcker som 
finns på biblioteket är inköpta på grund av stor efterfrågan på just dessa serier. Man har alltså 
valt att möta efterfrågan, men barn måste tydligen direkt fråga efter de specifika långserierna 
för att få veta att de finns på biblioteket eftersom serierna inte rekommenderas. Om ett barn 
till exempel frågar efter en spännande bok rekommenderas inte Kitty eller Fem-böcker i första 
hand, men om barnet istället direkt frågar efter till exempel Kitty får det veta att det finns ett 
antal att låna. Fannys åsikter kring barns läsning stämmer således inte riktigt överens med 
utbudet av långserier. Fanny är dessutom den enda av informanterna som menar att namnet 
Wahlströms fortfarande kan vara synonymt med sämre kvalitet och hon ställer sig avvaktande 
till att köpa in sådana böcker. Detta sammantaget gör att Fanny för oss framstår som 
ambivalent eftersom hon i praktiken inte riktigt fullföljer sitt uttalande att det är bättre att barn 
läser långserier än ingenting alls.  
 
Dianas åsikter stämmer enligt oss väl överens med utbudet av långserieböcker på bibliotek D. 
Hon anser att barn skall läsa böcker av hög kvalitet, vilket gör att hon passar väl in under den 
emancipatoriska strategin. Hon väljer därför bort de långserier som hon inte anser har denna 
kvalitet, trots att de är efterfrågade. 
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7.1.5 Sammanfattning av våra informanter och Hultbergs strategier 
 
Sammanfattningsvis kan vi se att alla informanter utom en enligt oss passar in under 
Hultbergs pragmatiska strategi, då de uttrycker åsikter som framhåller att det viktigaste är att 
barn läser och inte vad och att Wahlströms böcker kan leda vidare till läsning av annan 
litteratur. Vi kan dock se att det finns vissa skillnader mellan de informanter vi presenterar 
inom strategin, där speciellt två ytterligheter utkristalliserar sig. Dessa är å ena sidan Adam 
och Andreas vars åsikter väl följer den pragmatiska strategin, vilket också visar sig i det stora 
utbud av långserieböcker som finns på bibliotek A, och å andra sidan Fanny, vars uttalanden 
väl följer den pragmatiska strategin, men där uttalandena inte riktigt stämmer överens med 
hennes praktiska förhållningssätt till långserieböcker. Diana är den enda av våra informanter 
som enligt oss passar in under den emancipatoriska strategin, då kvaliteten på litteraturen för 
henne är av stor vikt. Att det bland våra informanter är en sådan övervikt för den pragmatiska 
strategin tror vi skulle kunna bero på att synen på vad barn bör läsa kan ha blivit mer liberal, 
vilket i så fall skulle stämma väl överens med att alla våra informanter framför åsikten att 
acceptansen för Wahlströms långserieböcker har blivit större.  
 

7.2 Argumenten från 1970-talet och våra informanters argument rörande 
skräplitteratur: en jämförelse 
 
I detta avsnitt jämför vi de argument för och emot skräplitteraturen från 1970-talet som vi 
funnit i litteraturen med våra informanters argument för att se vilka eventuella likheter och 
skillnader som framkommer. När vi här pratar om argument för respektive emot 
skräplitteratur i litteraturen har vi valt att föra ihop de argument som framkommit i stycke 
6.1.2, om attityder till skräplitteratur på bibliotek, med de övriga argumenten för och emot 
denna litteratur i styckena 6.1.1.2 och 6.1.1.3. Vi kan se att både de argument som framförs i 
litteraturen och de argument våra informanter framför rör sig både om huruvida 
långserieböcker skall/inte skall finnas på bibliotek och huruvida barn skall/inte skall läsa 
denna litteratur. Vi väljer dock att inte göra någon skillnad på detta, eftersom vi tycker att de 
går hand i hand. Vi väljer även att sammanfatta argumenten i punktform för att göra dem så 
tydliga som möjligt. Punkterna som rör argument som är hämtade ur litteraturen återfinns 
under respektive stycke de är hämtade från i kapitel 6.1 (litteraturstudie).  
 

7.2.1 Argument för skräplitteratur 
 
I litteraturen 
 

• Barn skall vara bekanta med hela det existerande kulturutbudet. 
• Genom att läsa skräplitteratur lär sig barn vara kritiska och göra jämförelser. 
• Genom att läsa sådant barnet känner igen känner det trygghet. 
• För ett barn är det lättare att läsa en berättelse innehållande schabloner än om 

komplikationer och osäkerhet. 
• Även schablonpersoner kan fungera som positiva identifikationsobjekt. 
• Det kan finnas inslag i skräplitteraturen som vuxna inte ser men som barn tar till sig. 
• Skräplitteratur kan fungera som en brygga över till litteratur av högre kvalitet. 
• Även skräplitteratur utvecklar barns språk. 
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• Det viktigaste är att barn läser, inte vad de läser. 
• Alla skall ha möjlighet att själva välja vad de vill läsa. 
• Barn tycker att skräplitteratur är bra och därför är den också bra. 
• Det är viktigt att barn får känna grupptillhörighet, vilket ofta förstärks kring populära 

företeelser.  
• Det är orealistiskt att bannlysa skräplitteratur från skolor och bibliotek när den 

existerar och säljs överallt i samhället och gärna läses. 
• Det känns tråkigt att hela tiden säga nej till barn som frågar efter skräplitteratur på 

biblioteket och se dem bli besvikna. 
• Det kan gå lättare att föreslå annan litteratur av högre kvalitet om barn först fått läsa 

den efterfrågade skräpboken. 
• Det finns en risk att skräplitteraturen blir ännu mera läst om barn måste köpa den 

istället för att ha möjligheten att låna den på biblioteket. 
• Barn bör genom biblioteket få kunskap om all litteratur, och då måste även 

skräplitteraturen finnas där. 
 
Det vi tycker oss kunna se i dessa argument är att försvararna av skräplitteratur under 70-talet 
främst påpekar de funktioner som skräplitteratur kan tänkas ha och som kan vara till nytta för 
barn som läser den. Man menar till exempel att skräplitteratur kan fungera som en brygga 
över till mer seriös litteratur och att läsning av skräplitteratur kan utveckla barns språk. Inget 
av argumenten berör att innehållet i skräplitteraturen skulle vara bra, men trots detta tycks det 
som att försvararna menar att de funktioner som skräplitteraturen kan fylla ändå motiverar att 
barn kan läsa en viss del skräplitteratur. Detta tycker vi ytterligare förstärker försvararnas 
argument att det viktigaste är att barn läser och inte vad. Således tycker vi oss se att alla 
argument ovan tar upp att det är viktigt att barn läser. Vi kan även se att vissa argument 
samtidigt intar en mer allmän karaktär på så sätt att de rör ett mer praktiskt förhållningssätt till 
skräplitteratur, det vill säga hur man kan arbeta med dessa böcker på biblioteket.   
 
Från våra informanter 
 
Adam och Andreas, Diana och Fanny: 

• Läsning av Wahlströms långserier kan leda vidare till läsning av mer seriös litteratur. 
Cecilia och Heidi: 

• Långserieböcker kan täcka vissa behov, till exempel öva upp läshastighet eller som en 
ingång till att börja läsa. 

Bianca och Erik: 
• Det innebär en trygghet för barn att känna igen sig i en serie och veta att den slutar 

lyckligt. 
Heidi: 

• Långserier kan fungera som avkoppling från tyngre läsning. 
Adam och Andreas:  

• Den glädje som syns hos barn när de på biblioteket hittar de böcker de vill läsa. 
Fanny: 

• Det är bättre att barn läser långserier än ingenting alls. 
Fanny: 

• Långserier är inte kvalitetsmässigt sämre än många andra böcker. 
Bianca: 

• En del barn vill inte läsa något annat. 
Cecilia: 

• Barn kan själva bedöma vad de vill läsa. 
Cecilia, Diana, Fanny och Gabriella: 
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• Wahlströms långserieböcker är populära och efterfrågade. 
Gabriella: 

• Barn tycker om långserier. 
Erik, Heidi: 

• Det bör finnas något på biblioteket för alla smaker. 
Erik: 

• Man får inte visa förakt för de barn som vill läsa långserier. 
 

Här tycker vi oss kunna se att alla dessa argument rör vikten av att barn läser. En del av våra 
informanter tar till exempel upp att en del barn bara vill läsa långserier och att barn själva kan 
bedöma vad de vill läsa. Bakom dessa argument tycker vi oss kunna se tanken att om det är 
långserier barn vill läsa så är det viktigt att de får göra det, istället för att kanske inte läsa 
någonting alls. Vissa argument tycker vi även visar på de funktioner som långserieböcker kan 
fylla för barn, till exempel att långserier kan fungera som avkoppling, och att barn kan känna 
en trygghet i att böcker och dess huvudpersoner är bekanta. 
 
Den stora skillnad vi kan se är att våra informanter i högre grad framför långserieböckers 
popularitet och den stora efterfrågan på dem som ett starkt argument för de skall finnas på 
biblioteket, medan tyngdpunkten hos litteraturargumenten ligger på skräplitteraturs 
funktioner. Det vi tycker att vi kan se är att alla argument för skräplitteratur/långserier som vi 
redogjort för, både litteraturens och våra informanters, utgår ifrån att det är viktigt att barn 
läser. Flera argument poängterar även de funktioner som långserier skulle kunna fylla, såsom 
fungerande som en brygga över till annan litteratur och tryggheten i igenkännandet. Varken i 
litteraturen eller hos våra informanter nämns långserieböckers innehåll bland argumenten för 
dessa. Bland våra informanter förekommer visserligen åsikten att långserieböcker inte är 
kvalitetsmässigt sämre än många andra böcker, men med detta menar de inte att långserier 
skulle hålla en hög kvalitet, utan snarare att det finns andra böcker som har lika låg kvalitet.  
 

7.2.2 Argument emot skräplitteratur 
 
I litteraturen 
 

• Skräplitteratur kan ge en förfalskad världsbild. 
• Värderingarna i skräplitteratur kan ge barn en felaktig verklighetsuppfattning och kan 

påverka barn. 
• Det är orealistiskt med barn som hela tiden överglänser vuxna. 
• Det är fel att medel- och överklassmiljöerna som beskrivs i skräplitteratur framställs 

som eftersträvansvärda. Detta kan skapa problem för de barn som inte tillhör dessa 
miljöer. 

• Skräplitteraturens värderingar kolliderar med de värderingar som till exempel skolan 
har som uppdrag att förmedla. 

• Skräplitteraturens schabloner visar på en statisk och konserverande syn på världen och 
människorna. 

• Skräplitteratur passiviserar barn. 
• Ingen mår bra av att enbart läsa skräplitteratur. 
• Skräplitteraturen utvecklar inte barns språk. 
• Det finns en risk att skräplitteraturen blir en ersättning för det som läsaren inte själv 

har möjlighet att uppleva. 
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• Barn får ingen egentlig valfrihet då alternativen till skräplitteraturen är så mycket 
dyrare och mer svåråtkomliga. 

• Möjligheterna för barn att möta ett brett kulturutbud försämras. 
• Skräplitteraturen riskerar att ta över på bekostnad av barns behov och intressen. 
• Biblioteket får inte bli en litteraturförmedlare a la pressbyråkiosk med endast 

ekonomisk vinst i åtanke. 
 
Det vi kan se i de motargument vi funnit i litteraturen är att det främst är det kvalitetsmässigt 
undermåliga innehållet i skräplitteraturen som berörs. Det menas bland annat att 
skräplitteraturens innehåll kan ge läsaren felaktiga värderingar och en förfalskad världsbild. 
Motståndarna till skräplitteraturen tycks således inrikta sig enbart på dessa böckers kvalitet. 
Vi kan även se att det finns vissa argument som snarare än att ta upp skräplitteraturens 
innehåll visar på risken att litteraturen av högre kvalitet trängs undan om skräplitteraturen får 
fritt inträde på biblioteken.  
 
Från våra informanter 
 
Bianca: 

• Långserier tar stor plats. 
Bianca, Fanny och Heidi: 

• Ekonomin tillåter inte att alla böcker i en serie köps in. 
Bianca: 

• Man vill inte binda upp sig att köpa in alla titlar i en viss serie. 
Erik: 

• Biblioteket skall stå för litteratur av god kvalitet. 
Cecilia:  

• Långserieböcker har ofta en usel personteckning utan någon utveckling hos 
personerna genom serien. 

Cecilia och Heidi: 
• Långserieböcker är ofta skrivna på ett sämre språk. 

Cecilia: 
• Handlingen i vissa serier hänger inte riktigt ihop. 

Diana: 
• Långserier är ofta verklighetsfrämmande. 

Diana: 
• Det är svårt för barn att känna identitet med personerna i en långserie. 

Fanny: 
• Vissa långserier kan innehålla rasistiska inslag. 

Gabriella: 
• Man begränsar sina läsupplevelser om man hela tiden läser sådant som ser likadant ut. 

 
Det vi kan se i våra informanters motargument är att de till stor del tar upp långserieböckers 
innehållsliga kvalitet. Informanterna har även tagit upp vissa mer praktiska argument, såsom 
platsbrist och en ekonomi som inte tillåter inköp av allt för många långserieböcker. 
 
Vi finner att det finns stora likheter mellan våra informanters argument och litteratur-
argumenten. I båda fallen rör argumenten främst kvaliteten på långserieböckers innehåll. De 
skillnader vi kan se är att ingen av våra informanter har tagit upp att det skulle finnas en risk 
att skräplitteraturen skulle tränga undan kvalitetslitteraturen, något som betonas i de tidigare 
argumenten. I stället betonar våra informanter långserieböckers innehå llsmässigt låga kvalitet. 
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Våra informanter tar även upp ett par argument som är mer praktiskt lagda, såsom platsbrist 
och en begränsad ekonomi, något som över huvudtaget inte nämns i de tidigare argumenten.  
 

7.2.3 Diskussion kring argumenten 
 
När vi jämför argumenten för och emot skräplitteratur som framkommit i litteraturen med 
argumenten för och emot långserieböcker som våra informanter framför kan vi egentligen 
bara se en enda stor skillnad. Våra informanter Cecilia, Diana, Fanny och Gabriella har som 
ett tydligt argument för att långserieböcker skall finnas på biblioteket framfört att de är 
populära och efterfrågade. Detta argument har vi inte kunnat finna i litteraturen, vilket skulle 
kunna bero på att bibliotekarierna idag lyssnar mer till låntagares, och då speciellt barns, 
åsikter och önskemål än tidigare. Det tycks som att attityden mot barn har förändrats och att 
barnen får vara mer delaktiga. Ett exempel på detta är de referensgrupper som Heidi berättar 
att man använder sig av på bibliotek H, där en av grupperna består av just barn och ungdomar 
som får komma med inköpsförslag. Ett annat exempel är Højby Biblioteksbutik i Odense, där 
fyra skolklasser i ett försök fick ansvar för att köpa in böcker till folkbiblioteket.202 Det visade 
sig att det inte blev några stora förändringar i inköpen. Den skillnad som fanns var att barnen 
valde mer serietidningar och triviallitteratur, men de köpte även in kvalitetslitteratur. De barn 
som deltog försöket läste under denna period både mer och bredare än de tidigare gjort.203 
Detta tycker vi visar på att det kan gagna biblioteksverksamheten när barn upplever att de blir 
hörda och får vara delaktiga, eftersom de då kanske söker sig till biblioteket i större 
utsträckning och kanske till och med börjar läsa mer.  
 
I övrigt behandlar argumenten för skräplitteratur/långserieböcker till stor del denna litteraturs 
funktioner. Två argument som förekommer tämligen ofta både i litteraturen och bland våra 
informanter är att långserieböcker kan fungera som en brygga över till mer seriös litteratur, 
och att barn kan känna en viss trygghet i att de känner igen sig i en serie. Att de förekommer 
så pass ofta tycker vi tyder på att de är de starkaste argumenten för 
skräplitteratur/långserieböcker. Vi tycker även att det verkar svårt att bortse från dessa 
argument, kanske särskilt trygghetsargumentet, eftersom det förmodligen är få andra böcker 
där man kan lära känna huvudpersonerna och följa dem i ett så stort antal böcker som i en 
långserie, och dessutom veta att böckerna kommer att sluta lyckligt. Även i specialarbetet 
Fenomenet långserieböcker framkommer att de intervjuade bibliotekarierna framför att 
långserieböcker kan fungera som brygga över till annan litteratur. Dessutom menar dessa 
informanter att det finns viss kvalitetslitteratur som egentligen är av sämre kvalitet än 
långserier, och varför skall då inte långserier få finnas på biblioteket?204  Detta är något som 
även vår informant Fanny tar upp. Samtidigt visar det sig att de intervjuade bibliotekarierna i 
Fenomenet långserieböcker överlag är negativa till långserieböcker och inte anser att dessa 
borde finnas på bibliotek på grund av den undermåliga kvaliteten, samt att det inte 
förekommer några nyinköp av långserier.205 Vi kan se att de två ovanstående argumenten 
framförs av både våra informanter och informanterna i Fenomenet långserieböcker.  Den 
skillnad vi kan se är att våra informanter överlag är mer positiva till långserieböcker än 
informanterna i det tidigare specialarbetet. Våra informanter köper även in långserier i större 
eller mindre mängd. Det ger oss bilden av att det förhållningssätt mot långserieböcker som 
under 1970-talet var det rådande har funnits kvar under förhållandevis lång tid. Utifrån den 
                                                 
202 Børn køber bøger 1991, s. 3 
203 Børn køber bøger 1991, s. 26, 30 
204 Ekström et al. 1990, s. 32 
205 Ekström et al. 1990, s. 32 
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skillnad vi kan se mellan informanternas förhållningssätt till långserieböcker i det tidigare 
specialarbetet och i vår studie får vi även bilden av att det skett en förändring i 
förhållningssättet någon gång under 1990-talet. Detta skulle kunna stämma med att vår 
informant Cecilia berättar att hon började köpa in långserieböcker till biblioteket år 1998. 
 
Ett argument som endast vår informant Heidi nämner är den funktion av avkoppling som 
långserier kan ha. Vi funderar över varför inte fler av våra informanter som tar upp denna 
funktion. Kan det bero på att denna funktion, av våra informanter, inte anses som lika ”viktig” 
som att långserieböcker kan fungera som övergång till annan litteratur eller 
trygghetsfunktionen? Vi har inget svar på detta, men vi tycker att det är anmärkningsvärt med 
tanke på att Karner Smidt i sin undersökning kommer fram till att hela 83% av de 
bibliotekarier hon har tillfrågat anser att underhållnings- och avkopplingsfunktionen är den 
viktigaste i litteraturen. 206  
 
De motargument som framfördes under 1970-talet inriktade sig som vi nämnt på långseriers 
innehåll då dessa böcker bland annat ansågs ge felaktiga värderingar. Våra informanter har 
framfört liknande motargument. Den bild vi får av både motargumenten som framkommer i 
litteraturen och de som våra informanter framför är att det skulle kunna finnas en risk att barn 
skulle kunna ta skada av att läsa långserier med deras felaktiga värderingar och 
verklighetsfrämmande världsbild. Gabriella nämner också att det kan bli så att barn begränsar 
sina läsupplevelser om de alltid läser samma sak. Allard, Rudqvist och Sundblad menar att det 
i slukaråldern är naturligt med ett snävt bokurval och att långserier är mycket vanliga under 
denna period. Barn blir bekanta med huvudpersonerna och miljöerna i dessa böcker, vilket gör 
att läsningen flyter på bättre då läsaren inte behöver använda så mycket tid till förståelse av 
texten de läser.207 Wåhlin och Asplund Carlsson vänder sig emot att barns bokurval i 
slukaråldern måste vara snävt och menar att barn likaväl som vuxna snarare blandar skräp- 
och kvalitetslitteratur när de läser. Den studie som Wåhlin och Asplund Carlsson har gjort 
tycker vi bekräftar detta. Studien visar att långserieförfattare som Blyton och Keene står sida 
vid sida med författare som Astrid Lindgren och Maria Gripe bland de författare som är mest 
populära bland barn. 208  
 
Även andra studier visar att barn gärna blandar olika typer av litteratur. Ross har genom sin 
studie funnit att om barn får välja fritt bland litteraturen blandar de gärna kvalitetsböcker och 
skräplitteratur. Hon menar att då långserieböcker både kan få barn att börja läsa och att läsa 
mer så borde bibliotekarierna hellre se dessa böcker som bundsförvanter än som fiender.209 
Greenlee, Monson och Taylor kommer i sin studie fram till att bara för att barn läser 
långserieböcker innebär inte det att de inte samtidigt kan uppskatta kvalitetslitteraturen. 210 Vi 
kan hålla med om att det finns en risk att barn kan tillägna sig värderingarna i långserieböcker 
om de enbart läser dessa. Vi tror dock inte att risken är så stor, då vi delar Wåhlin och 
Asplund Carlssons, Ross och Greenlees med fleras uppfattning att barn gärna blandar 
skräplitteratur och kvalitetslitteratur när de läser. Vi menar att det visserligen kan förekomma 
att barn bara vill läsa långserier, men frågan är då hur lång period detta gäller. Liksom flera av 
våra informanter tror vi att de barn, som läser långserier, så småningom tröttnar på dem och 
går vidare till annan litteratur. Elversson och Mårtensson framför i sin uppsats att 

                                                 
206 Karner Smidt 2001, s. 297 
207 Alla rd, Rudqvist & Sundblad 2002, s. 95 
208 Wåhlin & Asplund Carlsson 1994, s. 25-26, 200 
209 Ross 1995, s. 232 
210 Greenlee, Monson & Taylor 1996, s. 223 
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kvalitetslitteraturen behöver lyftas fram utan att barnens behov och önskemål förbigås.211 Vi 
funderar över om detta verkligen är nödvändigt då vi tror att barn ändå blandar skräp- och 
kvalitetslitteratur när de läser, och att de efter en tid oftast brukar tröttna på skräplitteratur och 
gå vidare till mer seriös litteratur. 
 
Trots att innehållet i långserier i många fall bland våra informanter fortfarande anses vara av 
låg kvalitet är skillnaden den, att på alla de bibliotek vi har besökt finns långserieböcker idag i 
större eller mindre mängd. Detta tycker vi tyder på att hållningen till långserieböcker är mer 
liberal idag, trots att våra informanters argument i mångt och mycket liknar 70-talets. 
Samtliga av våra informanter tar upp att acceptansen för långserier är större idag, vilket vi 
tycker ytterligare tyder på att synen på dem har blivit mer liberal. Som vi nämnde ovan kan vi 
se en skillnad i att ingen av våra informanter har uttalat att en risk skulle uppenbara sig i att 
kvalitetslitteraturen skulle bli bortträngd av skräplitteraturen, vilket framförs i argumenten 
från 70-talet. Detta skulle kunna bero på att det idag kanske inte läggs lika stor vikt vid 
kvalitetsdiskussionen, och då bör denna risk inte vara lika framträdande. Även detta tycker vi 
tyder på ett liberalare synsätt. En annan skillnad vi kan se är de mer praktiska argument som 
våra informanter tar upp. Detta skulle kunna bero på att intervjuerna ägde rum på 
informanternas arbetsplats, och att våra informanter därför kanske var fokuserade på det 
vardagliga biblioteksarbetet. Att vi inte kunnat finna dessa praktiska argument i litteraturen 
skulle kunna bero på att man under 70-talet kanske inte behövde ta hänsyn till att 
långserieböcker tog plats eller att man inte hade råd, eftersom de ändå inte skulle få 
förekomma på biblioteken.  
 
Likheten i argumenten tycks ha följt med över tiden trots att det idag delvis rör sig om andra 
långserier än på 70-talet. Här bör tas i beaktande att vissa serier från 70-talet fortfarande ges 
ut, då främst serien om Kitty. Vi har dock, av det våra informanter berättat om nyare serier 
såsom Tvillingarna, fått den bilden att schabloner och felaktiga värderingar till stor del 
förekommer även i dessa. Detta skulle kunna tyda på att seriernas innehåll inte har förändrats 
nämnvärt under dessa drygt 30 år. Samtidigt har flera av våra informanter framhållit att Pia 
Hagmars långserier är av en högre kvalitet då det sker en utveckling och då handlingen 
fördjupas. Till största delen tycks långserierna dock inte ha förändrats nämnvärt sedan 70-
talet, och vi funderar över om det skulle kunna bero på att det faktiskt inte har funnits någon 
större anledning till förändringar för att långserieböcker ändå är populära hos barn. 
 
Sammanfattningsvis kan vi alltså se en enda stor skillnad mellan argumenten som framförs i 
litteraturen och de argument våra informanter framför, nämligen att långserieböckernas 
popularitet och efterfrågan på dem idag framförs som ett starkt argument för att de skall få 
finnas på biblioteket. Detta tycker vi tyder på att barnen och deras behov och önskemål blivit 
mer synliga. I övrigt ser argumenten från 70-talet och de argument som våra informanter 
framför tämligen likadana ut. Trots detta finns långserieböcker, utifrån vad vi funnit på de 
bibliotek vi undersökt, idag på biblioteken i större eller mindre mängd, medan de inte skulle 
få finnas alls på biblioteken under 1970-talet. Utifrån detta tycker vi oss se, att det snarare är 
förhållningssättet gentemot barnen och även mot böckerna än argumenten som har förändrats. 
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7.3 Våra informanter och Meynells smakteori 
 
Meynell menar att litteraturens värde kan bedömas efter fyra aspekter. I den första tar han upp 
att det bör vara en självklarhet för stor litteratur att ta upp viktiga frågor och inte triviala.212 I 
den andra aspekten betonar han vikten av att karaktärerna i god litteratur används på ett sådant 
sätt att läsarens konventionella åsikter och förväntningar ifrågasätts. Han anser vidare att 
handlingen i en god roman inte får vara uppenbar från början. I den tredje aspekten poängterar 
Meynell att läsaren genom framställningen av personer, ting och omständigheter skall kunna 
se världen omkring sig på ett nytt sätt.213 I den fjärde aspekten framhåller han att för att en 
roman skall kunna räknas till de bättre bör den formella enheten, ett moraliskt engagemang 
och en verklighetstrogen beskrivning med trovärdiga karaktärer kombineras på ett 
framgångsrikt sätt.214 Meynells aspekter rör god litteratur i stort och är således inte specifika 
för barnlitteratur. Vi kan då ställa oss frågan om vad som krävs av bra barnlitteratur. Jan 
Nilsson menar att en bra barnbok skall vara engagerande, tankeväckande och hjälpa läsaren 
att se nya sidor av sig själv. Vidare anser han att läsaren skall få vidgade kunskaper om 
världen och människorna som lever där för att kunna möta verkligheten på ett bättre sätt.215 Vi 
kan se att de krav Jan Nilsson ställer på god barnlitteratur stämmer väl överens med Meynells 
krav på god litteratur. För oss framstår det som att Meynell och Nilsson menar att litteratur 
bör innehålla väldigt mycket för att räknas som bra. Vi tycker inte att man kan kräva fullt så 
mycket av en barnbok, och undrar om barn verkligen kan ta till sig så mycket på en gång och 
fortfarande tycka att boken är spännande och intressant. Lennart Hellsing menar att man kan 
kräva av en god barnbok att den intresserar barn, att den har tillräckliga estetiska 
kvalifikationer och en acceptabel moral. 216 Vi kan se att Hellsing förvisso ställer höga krav, 
men de är inte lika många som de som Meynell och Nilsson ställer. För oss framstår Hellsings 
krav som mer rimliga att uppfylla i en barnbok.  
 
Vi anser att litteraturen även kan bedömas ha värde utifrån de funktioner den kan fylla för 
läsaren. Bo Møhl och May Schack menar att man kan dela in barnlitteraturens funktioner i 
fyra aspekter. I den första aspekten tar de upp att det krävs att barn skall kunna identifiera sig 
med bokens karaktärer för att över huvud taget bli intresserade av boken. Detta möjliggörs av 
att boken handlar om något som barn uppfattar som relevant.217 I den andra aspekten framför 
Møhl och Schack att litteraturen kan ge barn information som kan utvidga deras erfarenheter, 
och att det därför är viktigt att boken visar på hur saker och ting hänger ihop och inte bara 
innehåller lösryckta fakta. I den tredje aspekten tar författarna upp att litteraturen kan vara 
barn till hjälp för att lösa problem om ämnet är relevant och barnet kan identifiera sig med 
det.218 I den fjärde aspekten menar författarna att litteraturen kan hjälpa barn att utvidga 
kunskaperna om sig själva och sin omvärld, under förutsättning att boken både innehåller 
något bekant för att skapa identifikation och något nytt för att stimulera fantasin och 
nyfikenheten. Vidare menar författarna att litteraturen hjälper till att utveckla barnets 
språkkunskaper, begreppsbildning och känsloregister.219 Hellsing tar upp vad han anser vara 
fyra huvuduppgifter för barnlitteratur nämligen att lära barnet behärska språket, att orientera 
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barnet i tid och rum, att orientera barnet socialt samt att påverka barnet mer direkt, aktivera 
livskänslan. 220 Vi kan således se att åsikterna som framförs av Meynell, Møhl och Schack och 
Hellsing är ungefär desamma. Det vi uppfattar som den stora skillnaden mellan Møhl och 
Schack och Meynell är att Møhl och Schack inte ställer några krav på att litteraturen skall 
innehålla de funktioner de redogör för, utan de menar snarare att det rör sig om vad 
litteraturen kan ge läsaren. Inte heller Hellsing har som krav att en barnbok skall innehålla alla 
de uppgifter han tar upp, han menar istället att en författare bör utgå från en av uppgifterna 
beroende på vilket budskap författaren vill förmedla till läsaren. 221 Vi kan alltså inte se några 
stora skillnader mellan Meynells tankar om vad god litteratur bör innehålla och de tankar som 
framkommit om god barnlitteratur, och vi anser därfö r att Meynells teori är tillämpbar för vår 
del trots att den inte specifikt rör barnlitteratur.  
 

7.3.1 Schablonmässiga handlingar 
 
När vi ställde frågan om vad en långseriebok är till våra informanter tog flera av dem upp 
långserieböckers innehåll. Adam och Diana menar att långseriers handlingar ofta är 
schablonartade, de följer givna mönster. Även Fanny, Gabriella och Heidi framför liknande 
åsikter. Fanny tycker att böckerna i en långserie liknar varandra så till vida att 
huvudpersonerna till exempel hamnar i ett äventyr och Gabriella anser också att allt är sig likt 
i varje bok. Heidi kan också sägas instämma i detta då hon menar att man känner igen 
personer och miljöer från bok till bok. Liknande åsikter har vi funnit i den litteratur vi läst 
kring långserieböcker. Björn Häggqvist tar upp de schabloner som han anser återkommer i 
långserieböcker. Dessa schabloner menar han är att huvudpersonen alltid lyckas med det 
denne företar sig, att vissa personer framstår som bättre än andra och att framställningarna av 
människor och situationer är förutsägbara.  Han tar Kitty som exempel och menar att hon 
alltid klarar de mysterier hon hamnar i utan problem. Kitty har enligt Häggqvist en hög social 
status och de personer som hon upplever som tvivelaktiga visar sig mycket riktigt vara 
skurkarna.222 
 
När vi relaterar våra informanters åsikter till Meynells fyra aspekter kan vi se att åsikterna 
främst rör den andra och tredje aspekten. I den andra aspekten framhåller Meynell att språket i 
god litteratur inte bör följa konventionella mönster och att karaktärerna bör skildras på ett 
originellt sätt för att läsaren skall bli medveten om omgivningen utan att hindras av 
konventionella åsikter. Han anser dessutom att handlingen i god litteratur inte får vara 
uppenbar redan från början. I den tredje aspekten betonar han vikten av att människor och 
omständigheter i god litteratur bör beskrivas så att läsaren får möjligheten att se omvärlden 
med nya ögon, vilket enligt Meynell går förlorat om författaren endast skriver med syfte att 
hålla berättelsen igång. Vi menar att om böckerna i en serie är fulla av schabloner och ser 
likadana ut blir också handlingen i dessa böcker uppenbar, och detta bör således inte 
förekomma i litteratur av hög kvalitet. Meynell menar också att läsaren genom god litteratur 
bör få möjligheten att se omvärlden på ett nytt sätt. Vi tycker inte att detta blir möjligt med 
böcker som hela tiden ser likadana ut. Då får läsaren ju bara den enda synen på omvärlden 
som dessa böcker ger.  
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7.3.2 Karaktärer 
 
Enligt Meynells tredje aspekt bör även karaktärerna i en god bok åskådliggöras på ett sådant 
sätt att läsaren får en ny syn på omvärlden. De flesta av våra informanter nämner att 
personerna i långserier oftast inte utvecklas under seriens gång och att de är lika gamla genom 
hela serien. Vi anser inte att man får någon ny syn på omvärlden om karaktärerna beter sig på 
samma sätt i bok efter bok och inte utvecklas på något sätt. Meynell menar också i sin andra 
aspekt att författaren bör använda karaktärerna på ett färgstarkt sätt så att läsaren ifrågasätter 
sina konventionella åsikter och förväntningar. Han tar även i den fjärde aspekten upp att en 
bra roman bör innehålla en kombination av en formell enhet, ett moraliskt engagemang och en 
verklighetstrogen beskrivning med trovärdiga karaktärer. Vi kan inte se att en huvudperson 
som inte utvecklas någonting skulle göra att man ifrågasätter konventionella åsikter och 
förväntningar. Det skulle möjligtvis kunna hända när man läser första boken i en serie, men 
knappast när man läser resterande böcker och från början vet hur huvudpersonen kommer att 
bete sig. Det känns för oss heller inte trovärdigt att en person inte blir äldre under loppet av en 
hel långserie. Även några av våra informanter har framfört synpunkter på trovärdigheten hos 
långserieböckers karaktärer. Diana menar att det inte är troligt att någon i verkligheten kan 
klara av allting lika galant som karaktärerna ofta gör i långserier. Fanny påpekar att Kitty ger 
en verklighetsfrämmande bild eftersom hennes liv ter sig synnerligen oproblematiskt. Vi kan 
följaktligen se att karaktärerna i långserier inte motsvarar Meynells krav på karaktärerna i god 
litteratur. 
 
Om vi jämför våra informanters åsikter med Meynells aspekter kan vi se att långserier inte 
uppfyller de krav som Meynell ställer på god litteratur. Vi kan konstatera att läsaren genom 
att läsa en långseriebok knappast får den läsupplevelse som Meynell menar att en god bok bör 
ge.  
 

7.3.3 Meynells tankar kring konst och tillfredsställelse  
 
Meynell menar att om ett konstverk skänker tillfredsställelse till rätt människor vid rätt 
tidpunkt kan konstverket räknas som bra.223 De flesta av våra informanter nämner att 
långserieböcker är efterfrågade på biblioteken, och den försäljningssiffra vi fått från 
Wahlströms förlag visar att det säljs ca 600 000 volymer av ca 20 långserier per år. Detta 
tycker vi visar att förlagets böcker är populära bland barn, och de bör då med all rimlighet 
skänka läsarna tillfredsställelse. Erik tar upp att långserieböcker kan vara viktiga för barn som 
inte hunnit bli så lässäkra då långserieböckers återkommande personer och lyckliga slut ger 
barnet en viss trygghet. Även Cecilia anser att långserieböcker kan fylla en funktion genom 
att hjälpa barn att öva upp läshastigheten. Erik menar vidare att långseriers popularitet kan 
bero på att karaktärerna i serierna i de flesta fall är tomma. Detta gör enligt Erik att läsaren 
lättare kan identifiera sig med karaktärerna genom att fylla i dem med sina egna erfarenheter. 
Vi kan även relatera detta till den litteratur vi läst. Bo Møhl och May Schack framför att ett 
sätt att uppleva en bok är genom identifikation, det vill säga att läsaren sätter sig själv i 
huvudpersonens ställe. De menar, att när det gäller triviallitteraturen består identifikationen 
ofta av en önskan att leva samma liv som huvudpersonen. Vidare påpekar de att identifikation 
är en förutsättning för att ett barn skall bli intresserat av en bok.224 J. A. Appleyard framför en 
liknande åsikt och tror att det som gör att långserier lockar barn är att barn lätt kan identifiera 
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sig med huvudpersonen. 225 Just detta kommer Greenlee, Monson och Taylor fram till i sin 
undersökining. De menar att fascinationen i långserier ligger i att barn lätt kan leva sig in i 
karaktärerna och engagera sig i handlingen. 226 
 
Vår informant Adam menar att långseriers schabloner kan vara något positivt, som att 
huvudpersonerna kan fungera som förebilder för läsaren. Vi kan hålla med om detta till viss 
del och instämmer med Häggqvist när han påpekar att eftersom barn är beroende av vuxna 
kan det upplevas som positivt att läsa om barn som klarar sig själva, vilket ofta förekommer i 
långserieböcker.227 Vi tycker dock att det samtidigt är viktigt att komma ihåg att personerna i 
långserier inte är så realistiska. Det förekommer knappast att någon i verkligheten har så 
många goda egenskaper och lyckas lika bra i alla förehavanden som karaktärerna i långserier. 
Detta tycker vi dock inte förhindrar att karaktärerna till viss del kan fungera som förebilder. 
Utifrån Adams, Eriks och Cecilias åsikter samt den litteratur vi redogjort för anser vi att 
långserier skulle kunna räknas som bra, om man utgår från Meynells uttalande att ett 
konstverk som skänker rätt människor tillfredsställelse vid rätt tidpunkt kan betraktas som bra. 
 
Meynell diskuterar även den populära konstens tillfredsställelse kontra den seriösa konstens. 
Han betvivlar att den populära konstens tillfredsställelse är större än den seriösa konstens 
därför att den tillfredsställelse den seriösa konsten ger innehåller en kvalitet som den populära 
konstens tillfredsställelse saknar. Därför, menar han, är det vanligt att de som uppskattar 
populär konst i stället brukar övergå till att uppskatta den förstklassiga konsten. 228 Bland våra 
informanter tror Adam, Andreas, Cecilia, Erik, Diana och Fanny att barn som läser långserier 
oftast lämnar dessa efter en tid för att gå vidare till att läsa mer seriös litteratur. Erik menar att 
barn efter en tid avslöjar strukturen i långserieböcker och tröttnar på dem och då vill gå vidare 
till att läsa en annan typ av litteratur. Diana menar att det är främst bättre långserier som kan 
skapa intresse för vidare läsning. Vi tolkar det våra informanter här framför som att den 
tillfredställelse långserieböcker ger i längden inte räcker till då barn efter en tid brukar avslöja 
långseriers struktur och gå vidare till mer krävande litteratur. Vi kan således konstatera att 
informanternas åsikter stämmer överens med Meynells tankar om den tillfredsställelse som 
populär och seriös konst ger.  
 

7.3.4 Meynells tankar kring underhållning 
 
Meynell menar att det finns två olika typer av underhållning. Den ena underhållningen ger en 
njutning som stämmer överens med den njutning seriös konst ger, medan den andra typen av 
underhållning förvisso ger viss njutning men utan att människans kapaciteter utvecklas. 
Denna rena underhållning kräver ingen mental ansträngning medan det krävs både 
koncentrations- och föreställningsförmåga för att kunna ta till sig den seriösa konsten. 229 Vi 
menar att långserieböcker hamnar under den rena underhållningen. Eftersom böckerna i en 
serie ser mer eller mindre likadana ut krävs det ingen större ansträngning för att förstå dem, 
men de kan ändå skänka viss njutning som ren avkoppling. Vår informant Heidi tar upp att 
både barn och vuxna kan behöva koppla av ibland och att en bok av långserietyp då kan vara 
idealisk. I Elversson och Mårtenssons uppsats framkommer att flera av deras informanter 
menar att de inte ser någon anledning till att barn skall läsa skräplitteratur när det finns så 
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mycket annan bättre litteratur. Samtidigt förnekar de inte att skräplitteraturen skulle kunna 
fylla en funktion som avkoppling och alternativ till tyngre läsning. Elversson och Mårtensson 
påpekar att detta inte behöver betyda att skräplitteraturen därför utan vidare vinner kvalitet.230 
Vi kan hålla med om detta, men samtidigt tycker vi inte att all litteratur som vänder sig till 
barn måste vara kvalitetslitteratur utan att det faktiskt räcker med att vissa böcker helt enkelt 
är avkopplande och underhållande. 
 

7.3.5 Sammanfattande kommentar 
 
Vi kan, utifrån våra informanters uttalanden, konstatera att långserieböcker inte uppfyller de 
krav på god litteratur som Meynell beskriver, eftersom långserier ofta innehåller schabloner, 
personerna i långserier sällan utvecklas under seriens gång och långserieböcker ofta är skrivna 
efter mönster och därför blir förutsägbara. Trots detta tror vi att långserier kan fylla en 
funktion som ren avkoppling och att de kan vara till hjälp vid lästräning genom att läsaren 
känner en trygghet i att känna igen sig i långserieböcker. Detta utifrån Meynells tankar om att 
konst kan ses som bra om det vid rätt tidpunkt ger tillfredsställelse till rätt människor.  
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8. Slutsatser 
 
I detta kapitel besvarar vi våra frågeställningar och redogör för resultatet i vår undersökning 
samt för ett resonemang kring detta. 
 
Hur ställer sig barnbibliotekarierna idag till barns läsning av Wahlströms långserieböcker? 
 
Alla våra informanter utom en uttrycker åsikter som vi tycker tyder på att det viktigaste är att 
barn läser och inte vad, vilket gör att vi för dem till Hultbergs pragmatiska strategi som går ut 
på just detta. En av dessa informanter menar vidare att det är bättre att barn läser långserier än 
ingenting alls. Vi kan dock se vissa skillnader mellan de informanter vi placerar inom 
strategin, där vissa av informanterna väljer att även rekommendera och bokprata om böcker 
medan andra väljer att avstå från detta. En av informanterna betonar vikten av kvalitet i den 
litteratur barn läser, vilket gör att vi för henne till Hultbergs emancipatoriska strategi. Utifrån 
vår undersökning kan vi sålunda se att barnbibliotekarierna överlag ställer sig positiva till att 
barn läser Wahlströms långserier trots att vissa informanter kanske inte direkt vill framhålla 
dem. 
 
Vilka argument har barnbibliotekarierna idag för respektive emot Wahlströms långserier på 
biblioteket? 
 
När det gäller argumenten för Wahlstöms långserier på bibliotek tar våra informanter upp de 
funktioner som Wahlströms långserieböcker kan fylla. De funktioner som nämns är att böcker 
kan leda vidare till läsning av mer seriös litteratur eller fungera som ingång till att börja läsa. 
Vidare nämner våra informanter att läshastigheten kan övas upp med hjälp av långserieböcker 
och att barn kan känna en viss trygghet i att läsa något de känner igen. Sist men inte minst 
framför en av våra informanter att böcker också kan fungera som avkoppling från läsning av 
tyngre litteratur. Vi tycker oss kunna se att bakom dessa argument ligger tanken att det är 
viktigt att barn läser, vilket även framkommer i våra informanters övriga argument där de 
nämner att barn tycker om långserier och att en del barn inte läser något annat och det därför 
är bättre att barn läser långserieböcker än ingenting alls. Vidare uttalas argumentet att 
Wahlströms långserieböcker ofta inte är kvalitetsmässigt sämre än många andra böcker och 
att barn mycket väl är kapabla att bedöma själva vad de vill läsa. Informanterna tar även upp 
att det på biblioteket bör finnas något för alla smaker och att man inte får visa förakt för de 
barn som vill läsa långserier samt att barn visar stor glädje när de hittar de böcker de vill ha på 
biblioteket. Slutligen framför flera av våra informanter att Wahlströms långserieböcker är 
populära och efterfrågade. 
 
När det gäller motargumenten tar våra informanter främst upp långserieböckernas innehåll. 
Informanterna nämner att biblioteket skall stå för litteratur av god kvalitet och att långserier i 
stället ofta har en usel personteckning utan någon personlig utveckling och ofta är skrivna på 
ett sämre språk. Vidare påpekar informanterna att handlingen inte alltid hänger ihop från bok 
till bok i en serie och att långserieböcker ofta är verklighetsfrämmande, vilket kan göra att det 
blir svårt för barn att känna identitet med personerna i boken. Att läsupplevelserna begränsas 
om man läser sådant som alltid ser likadant ut och att rasistiska inslag kan förekomma i dessa 
böcker är ytterligare något som våra informanter framför. Våra informanter tar även upp en 
del mer praktiska argument då de anser att man inte har råd att köpa in alla böcker i en serie 
och att långserier skulle ta upp en stor plats på biblioteket, samt att man inte vill låsa fast sig 
vid att köpa in alla böcker i en långserie.  



 81 

Är argumenten som framförs idag annorlunda än de som framfördes under 1970-talets 
skräplitteraturdiskussion, och i så fall hur? 
 
När vi jämför våra informanters argument med de argument som framfördes under 1970-talet 
kan vi se en stor skillnad, nämligen att våra informanter tar upp långserieböckers popularitet 
och att de är efterfrågade som ett starkt argument för att de ska finnas på bibliotek, något som 
överhuvudtaget inte tas upp i argumenten från 70-talet. Detta skulle kunna bero på att 
förhållningssättet gentemot barn som låntagare har förändrats. Vad det gäller motargumenten 
kan vi se skillnaden att i argumenten från 70-talet betonas risken av skräplitteraturen skulle ta 
över på kvalitetslitteraturens bekostnad, något som våra informanter inte har nämnt alls. En 
annan skillnad vi kan se är att vå ra informanter uttalar några mer praktiska argument som 
innefattar platsbrist och en begränsad ekonomi, något som överhuvudtaget inte tas upp i 
argumenten från 70-talet. I övrigt tycker vi att både argumenten för och emot långserieböcker 
som våra informanter framför ser tämligen likadana ut som de argument för och emot 
skräplitteratur som framfördes under 1970-talet. Som vi ser det ligger inte skillnaden så 
mycket i argumenten utan snarare i förhållningssättet till barn som låntagare och även till 
långserier eftersom dessa böcker, trots de stora likheterna i motargumenten, idag finns på alla 
de bibliotek som vi har besökt.  
 
Vilken kvalitet rörande innehållet kan Wahlströms långserier sägas ha enligt våra 
informanter? 
 
Om vi ser till våra informanters uttalanden i relation till Meynells aspekter om vad som 
karaktäriserar god litteratur, kan långserieböcker inte sägas ha någon större innehållslig 
kvalitet. Våra informanter nämner att dessa böcker i många fall består av schabloner, att det 
sällan förekommer någon utveckling hos karaktärerna under seriernas gång och att dessa 
böcker ofta är förutsägbara. Detta stämmer inte överens med vad Meynell kräver av en god 
bok. Meynell menar dock att konst kan räknas som bra om den skänker rätt människor 
tillfredsställelse vid rätt tidpunkt. Detta är en funktion som vi anser att långserieböcker trots 
allt kan fylla eftersom våra informanter tar upp att långserieböcker kan vara till hjälp vid 
lästräning tack vare att barn kan känna en viss trygghet i att läsa något de känner igen och att 
dessa böcker kan fungera som avkoppling från tyngre läsning. 
 
Det vi kan se av detta är att de flesta långserieböcker rent innehållsmässigt inte håller någon 
högre kvalitet. Våra informanter framhåller dock att till exempel Pia Hagmars serier är av 
högre kvalitet. Vi tycker att även de långserier som inte anses vara lika välskrivna skulle 
kunna uppnå en viss kvalitet genom att de kan skänka barn tillfredsställelse under en period 
av läsutvecklingen. 
 

8.1 Resonemang kring resultatet 
 
Det vi kan se utifrån vår undersökning är att attityden gentemot barn som låntagare tycks ha 
förändrats och att det tas mer hänsyn till deras åsikter och önskemål. Vidare kan vi se att 
barnbibliotekarierna idag har en förhållandevis liberal syn på Wahlströms långserieböcker på 
bibliotek. Detta tycker vi bekräftas av att nästan alla av barnbibliotekarierna ställer sig 
positiva till att barn läser Wahlströms långserieböcker, trots att de anser att innehållet i dessa 
böcker inte är speciellt bra. En ytterligare bekräftelse är att långserieböcker idag finns på de 
bibliotek vi besökt, trots att våra informanter framför liknande motargument som uttalades 
under 1970-talets skräplitteraturdiskussion och som då tycktes räcka för att inte köpa in dessa 
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böcker till biblioteket. Således tycker vi oss kunna se att det även måste ha skett en förändring 
i förhållningssättet till långserier. 
 
Om vi sätter vårt resultat i relation till den tidigare forskningen som vi har tagit upp kan vi se 
både skillnader och likheter gentemot vår undersökning. I specialarbetet Fenomenet 
långserieböcker från 1990 visar resultatet att av de intervjuade bibliotekarierna ansåg de flesta 
att långserier inte borde få finnas på biblioteket, då deras innehåll ansågs vara av lägre kvalitet 
och att det kunde förekomma rasistiska inslag och könsfördomar.231 Liknande åsikter 
framkommer i Borgmästars examensarbete från 1995.232 Vi kan se att det skett en förändring 
jämfört med de åsikter som framkommer i vår undersökning där merparten av bibliotekarierna 
ställer sig positiva till långserier. Detta stämmer mycket väl överens med det resultat som 
Elversson och Mårtensson har kommit fram till i sin magisteruppsats från 1999, nämligen att 
synen på skräplitteratur då hade blivit liberal och att acceptansen för böcker hade blivit större. 
Elversson och Mårtensson ställer sig frågan om detta kan bero på att skräplitteraturen i sig har 
blivit bättre.233 Vi tror att detta skulle kunna stämma till viss del, eftersom de flesta av våra 
informanter talar mycket varmt om Pia Hagmars olika långserier. Samtidigt tar våra 
informanter upp liknande motargument rörande den innehållsmässigt dåliga kvaliteten som 
under 70-talet, vilket får oss att undra om de nyare långserierna, till exempel Tvillingarna och 
Sabrina- tonårshäxan, egentligen är så mycket bättre än de tidigare.  
 
Borgmästars pekar på att det inte är omöjligt att diskussionen kring skräplitteraturen var en 
trend som inte längre är aktuell.234 Detta skulle med utgångspunkt från våra informanter 
kunna stämma väl, då flertalet av dem anser att långserier är som vilka böcker som helst. 
Flera av informanterna tar även upp att det är svårt att hävda att böcker inte borde få finnas på 
biblioteken på grund av den dåliga kvaliteten, när det idag finns så mycket annan litteratur av 
lika dålig kva litet som aldrig ifrågasätts. Vi funderar över om det skulle kunna vara en 
kombination av att det idag finns vissa långserier med högre kvalitet och att man anser att det 
inte är något särskilt med långserieböcker som ligger till grund för den förändring av 
attityderna till böcker som vi har kunnat se.  
 
Vad det gäller vår egen åsikt kring långserieböcker på bibliotek ser vi inga hinder till att de 
köps in. Flera av våra informanter tar upp att barn efter en tid oftast tröttnar på långserier och 
går vidare till att läsa annan litteratur, och i det läget ser vi ingen anledning till varför barn 
inte, under en tid, skulle kunna läsa långserier och ha både nytta och glädje av dem. Vi håller 
med våra informanter om att det kanske inte går att köpa in alla titlar i en serie till biblioteket, 
men att det istället kan finnas ett urval ur serierna. Vi vill avsluta med att instämma med vår 
informant Bianca som menar att man, när det kommer till inköp av långserieböcker till 
bibliotek, skall försöka gå en gyllene medelväg.    

                                                 
231 Ekström et al. 1990, s. 32 
232 Borgmästars 1995, s. 29-30 
233 Elversson & Mårtensson 1999, s. 68  
234 Borgmästars 1995, s. 31 
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9. Sammanfattning 
 
Under 1970-talet fördes en diskussion kring skräplitteraturen. Det ansågs bland annat att 
långserieböcker inte skulle få finnas på bibliotek på grund av den undermåliga kvaliteten i 
innehållet. I vår uppsats vill vi undersöka hur det ser ut idag, om dessa böcker finns på 
biblioteket och om acceptansen för dem är större idag. Vi gör även en jämförelse av de 
argument för och emot skräplitteraturen som framfördes under 70-talets diskussion med 
dagens argument. Vi utgår från följande frågeställningar:  
 

• Hur ställer sig barnbibliotekarierna idag till barns läsning av Wahlströms 
långserieböcker? 

• Vilka argument har barnbibliotekarierna idag för respektive emot Wahlströms 
långserier på biblioteket? 

• Är argumenten som framförs idag annorlunda än de som framfördes under 1970-talets 
skräplitteraturdiskussion, och i så fall hur? 

• Vilken kvalitet rörande innehållet kan Wahlströms långserier sägas ha enligt våra 
informanter? 

 
Vi har valt att avgränsa uppsatsen till att handla om barnbibliotekariers syn på Wahlströms 
långserieböcker på folkbibliotek. Eftersom vi avgränsat oss till just Wahlströms 
långserieböcker, väljer vi att efter inledningskapitlet kort presentera Wahlströms förlag och 
utgivning. 
 
Den metod vi valt för att få svar på våra frågeställningar har vi använt oss av två metoder. Vi 
har gjort kvalitativa intervjuer med nio barnbibliotekarier på folkbibliotek om deras syn på 
Wahlströms långserieböcker. För att få kunskap om argumenten som framfördes under 1970-
talet har vi även gjort en litteraturstudie kring den diskussion som då förekom. 
 
I kapitlet Tidigare forskning tar vi först upp den tidigare forskning vi funnit och som vi anser 
vara relevant för vår uppsats, då den tar upp studier kring långserieböcker och bibliotekariers 
smak. Vi tar även upp litteratur som sätter långserieböcker i en kontext genom att beröra 
barns läsning och barnlitteraturen i stort. Här tar vi bland annat upp slukaråldern, diskussionen 
kring barn- och ungdomslitteraturen och redogör för vad som utmärker långserieböcker och 
deras innehåll. 
 
Den teoretiska ramen för uppsatsen utgörs av Hugo A. Meynells teori om smak och John 
Hultbergs strategier att se på litteraturens betydelse i skolan. Hultbergs strategier rör 
visserligen skolan, men vi anser att de även kan tillämpas på bibliotekarier. Teorierna tar vi 
som hjälp i analysen för att besvara våra frågeställningar. 
 
Den empiriska delen av vår studie består av en litteraturstudie och våra intervjupresentationer. 
I litteraturstudien tar vi upp den diskussion som fördes under 70-talet och redogör för de 
argument för och emot skräplitteraturen som då uttalades. I intervjupresentationerna har vi 
valt att presentera våra informanter i form av porträtt, där vi försett dem med fingerade namn. 
 
I analysen börjar vi med att med hjälp av Hultbergs strategier svara på den frågeställning som 
rör hur barnbibliotekarierna ställer sig till barns läsning av Wahlströms långserieböcker. I 
nästa steg jämför vi 70-talsargumenten med de argument våra informanter framför och tittar 
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på likheter och skillnader i dessa. Slutligen tar vi hjälp av Meynells smakteori för att utröna 
vilken kvalitet Wahlströms långserieböcker kan sägas ha. 
 
Slutligen presenteras resultatet av vår undersökning. Vi har utifrån våra intervjuer kommit 
fram till att bibliotekarierna överlag ställer sig positiva till Wahlströms långserier och barns 
läsning av dessa, trots att kvaliteten på innehållet framhålls som undermåligt. Vi har även sett 
att de argument för och emot långserieböcker som våra informanter framför, i mångt och 
mycket liknar de argument som uttalades under 1970-talet. Den stora skillnaden vi kan se är 
att våra informanter tar upp långserieböckers popularitet och efterfrågan på dem som ett starkt 
argument för att dessa böcker skall få finnas på bibliotek. Detta argument har vi inte kunnat 
hitta i den litteratur som berör 1970-talets argument, vilket vi tror skulle kunna tyda på att 
attityden till barn som låntagare har förändrats så till vida att man idag lyssnar mer till deras 
önskemål. Vi kan också se att långserieböcker idag finns på biblioteken vi besökt, trots att 
motargumenten rörande innehållet inte har förändrats. Detta tycker vi tyder på att det snarare 
är förhållningssättet både till barn och till långserieböcker som har förändrats. Idag tycks man 
inte anse att det skulle vara något särskilt med just dessa böcker, något som även flera av våra 
informanter har framfört. Beträffande långserieböckers kvalitet kan vi utifrån Meynells 
punkter om vad god litteratur bör innehålla konstatera att de vad det gäller innehållet inte kan 
anses vara god litteratur. Däremot menar Meynell att konst som ger rätt personer 
tillfredställelse vid rätt tidpunkt kan räknas som bra, och vi anser att detta är en funktion som 
långserieböcker kan fylla. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 

• Hur länge har du arbetat med barnböcker på folkbibliotek? 
 
• Vad tycker du att långserieböcker är? Vad räknar du dit? 

 
•  Har ni några av Wahlströms långserieböcker på biblioteket? Vilka? 
 
• Hur tänker ni när ni väljer ut vissa långserier och inte andra?   

 
• Efterfrågas dessa böcker? Av vem? 
 
• Hur ser urvalskriterierna ut för barn- och ungdomsböcker som skall köpas in till 

biblioteket? Vilken betydelse har BTJs sambindningslistor? Recensioner? 
 

• Finns det någon inköpspolicy för barn- och ungdomsböcker som biblioteket måste 
följa? Vad står i den? När antogs den? Har den ändrats sedan den först antogs? 

 
• Gäller policyn samtliga bibliotek i kommunen? 

 
• Betyder det något att det är en Wahlströmsbok när urval görs? 

 
• Köper ni in långserieböcker från andra förlag? Vilka? 
 
• Tar ni hänsyn till barns önskemål om inköp av dessa böcker?  
 
• Finns det någon gräns där ni väljer att bortse från önskemålen? 

 
• Hur gör ni om ett barn frågar efter någon Wahlströms långseriebok, t ex Tvillingarna, 

och biblioteket inte har dessa böcker? 
 

• Brukar du rekommendera någon av Wahlströms långserieböcker som finns här på 
biblioteket till barn och ungdomar? Bokpratas det om dem? 

 
• Vilka argument finns, enligt din åsikt, för att Wahlströms långserieböcker skall finnas 

på biblioteket? 
 
• Vilka argument finns, enligt din åsikt, emot att Wahlströms långserieböcker skall 

finnas på biblioteket? 
 

• Har alla på biblioteket samma syn på dessa frågor? 
 

• Är det något annat du känner att du vill tillägga? 
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Bilaga 2 Våra informanters Wahlströmsserier 
 
Wahlströmsserier  Informanter 
Kitty Adam & Andreas  Bianca  

Cecilia  Erik  Fanny 
lill-Kitty Adam & Andreas  Bianca  

Cecilia  Erik 
Tvillingarna i Sweet 
Valley 

Adam & Andreas  Bianca 
Cecilia  Erik 

små-Tvillingarna Adam & Andreas   
Bianca  Erik 

Sabrina - 
tonårshäxan 

Adam & Andreas  
Cecilia 

Stjärnskott Adam & Andreas  Bianca  Cecilia  Diana  
Erik  Fanny  Gabriella  Heidi 

Klara Adam & Andreas  Bianca  Cecilia  Diana  
Erik  Fanny  Gabriella  Heidi 

Dalslandsdeckarna Adam & Andreas  Bianca  Cecilia  Diana  
Erik  Fanny  Gabriella  Heidi 

Extrem PULS Cecilia 

Bröderna Hardy  Adam & Andreas 

Tvillingdetektiverna Adam & Andreas   
Cecilia 

Honda-gänget Cecilia 

Hjortfot Adam & Andreas 

 
 
 
 
 
 
 




