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Abstract:   
 
The purpose of our thesis is to take a closer look at what lies behind the display of 
fiction in public libraries. Through interviewing ten librarians and analysing their 
statements, it examines the mechanisms behind the displaying of books. The analysis 
was conducted through the application of two different theories, one by Aant Elzinga 
and one by Douglas Raber. Elzinga’s theory concerns methods of working, while 
Raber’s theory concerns the purpose of public libraries and attitudes towards power. 
  The following conclusions were drawn from analysing the statements. Firstly, the 
predominant strategy utilized by the librarians in question turned out to be the pragmatic 
one, in which looks and popularity determine which books are displayed. Secondly, the 
attitude towards power most often adopted by the librarians turned out to be the 
conservative one. The librarian demonstrates this attitude by being conscious of her 
power through the display of books, and by her willful execution of said power. 
  This is followed by an examination of how this power is conveyed to the users by 
assuming different roles, and what political forces stand behind the collection of the 
library. By applying the concept of ideological hegemony, this thesis then discusses the 
roles played out by the librarians in question. After considering how the different 
strategies and attitudes affect the users, the discussion is concluded by an in-depth look 
at who – or what – benefits from the display of fiction. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Det är intressant att fundera över vilka medel som bibliotekarien har till sitt förfogande 
att förmedla litteratur med, utöver de mer traditionella formerna såsom bokprat och 
referenssamtal. En form av förmedling som vi inte har stött på under utbildningens 
gång, men som vi båda har uppmärksammat ute i verkligheten, är skyltning av böcker. 
Det är en indirekt form av litteraturförmedling som inte ges mycket utrymme i vare sig 
tidigare forskning eller yrkesdebatt. Det slog oss att de bakomliggande motiven till 
denna skyltning kunde vara intressanta att undersöka, i synnerhet om det fanns en 
bakomliggande medvetenhet bakom urvalet till skyltningen eller om den bestod av ett 
slumpmässigt urval. Bibliotekariens makt i förhållande till låntagarna såsom den ges 
uttryck genom skyltningen engagerade också vår nyfikenhet. Att sätta upp en bok kan 
innebära ett maktutövande, eftersom bibliotekarien genom detta kan styra en annan 
människa. Det finns en underförstådd konsensus kring skyltningens funktion – att lyfta 
fram böckerna – men det saknas en uttalad kunskap om bakomliggande faktorer såsom 
bibliotekariernas urvalskriterier och möjlighet till maktutövande. Eftersom betoningen i 
vår utbildning har legat på en ödmjukhet inför användarna, där bibliotekarien antar en 
subordinerad roll för att inte upplevas som auktoritär, ville vi belysa den andra sidan av 
detta, det vill säga att i bibliotekariens arbete så finns det ett visst drag av maktutövande 
gentemot användarna. 
  Då ingen av oss har någon yrkeserfarenhet inom biblioteksområdet kände vi oss 
motiverade till att ha en praktisk anknytning till vår studie, varför vi valde att besöka 
olika bibliotek och intervjua ett urval av de anställda. Vi är båda intresserade av 
skönlitteratur, vilket hjälpte oss att begränsa vår studie till den skönlitterära 
vuxenavdelningen. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår uppsats är att studera skyltning av skönlitteratur på folkbibliotekets 
vuxenavdelning. Vi vill veta vilka motiv och resonemang som ligger bakom urvalet av 
böcker till skyltningen. Vi är också intresserade av vilka förhållningssätt till 
bibliotekariernas maktutövande som speglas genom skyltningen. Därför har vi utarbetat 
följande två frågeställningar: 
 

• Vilka motiv ligger bakom bibliotekariernas urval och skyltning? 
• Vilket förhållningssätt till makt kan ut läsas ur bibliotekariernas urval och 

skyltning? 

1.3 Avgränsningar 
Vi har valt att inte studera vårt ämne utifrån en användargrupps perspektiv. Vi anser att 
användaraspekten rörande skyltning förtjänar att behandlas med ett större djup än vad 
som är möjligt i en studie som vår, där betoningen istället ligger på bibliotekariernas 
erfarenheter och funderingar kring skyltningen. 
  Vår studie koncentrerar sig på skyltningen av skönlitteratur på folkbibliotekets 
vuxenavdelning. Vi har valt denna avdelning eftersom vi förknippar den starkast med 
bibliotekets verksamhet. Därför har även våra respondenter, i de fall där deras 
arbetsuppgifter inte är begränsade till den skönlitterära avdelningen, blivit ombedda att 
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fokusera på vad de uträttar när de är där. Folkbiblioteken är även de bibliotek som 
tillhandahåller mest skönlitteratur, och det faller sig därför naturligt att fokusera på dem 
i studien. 
  Även om poesi, serier, lättlästa böcker och dramatik hör till den skönlitterära 
avdelningen, så har vi valt att inte ta med dem i vår studie för att begränsa dess 
omfattning. Av samma skäl har vi även valt bort skönlitteratur på andra språk än 
svenska samt barn- och ungdomslitteratur. 
  Permanenta displayer av typen sju-dagarslån eller nyheter faller inte inom ramen för 
vår studie, eftersom urvalskriteriet då inte är baserat på något annat ställningstagande 
ifrån bibliotekariens sida än att boken är nyinköpt. Dessutom ingår inte utställningar av 
böcker med ett gemensamt tema i vår undersökning, då temat i sig är den 
bakomliggande anledningen till att boken ifråga har valts.  

1.4 Definitioner 
I uppsatsen förekommer både mångtydiga begrepp samt begrepp som vi har skapat för 
att underlätta för läsaren. Vi har därför valt att presentera och definiera sådana begrepp 
här. 
 
Användare/låntagare  
De personer som bibliotekarierna upplever sig arbeta gentemot i sin yrkesroll och som 
utnyttjar bibliotekets tjänster. I uppsatsen använder vi begreppen användare och 
låntagare synonymt med varandra. Våra respondenter ställde sig nämligen frågande till 
uttrycket användare och vi fann oss snabbt anamma deras terminologi. 
 
Bibliotek 
När vi talar om bibliotek i uppsatsen menar vi alltid folkbiblioteket. Vi använder alltså 
begreppet bibliotek synonymt med begreppet folkbibliotek. 
 
Bibliotekarier 
När vi använder begreppet bibliotekarier om våra respondenter i uppsatsen, så menar vi 
såväl de bibliotekarier vi har intervjuat som de biblioteksassistenter som vi har 
intervjuat. Det skulle nämligen göra uppsatsen onödigt svårläst, om vi skulle särskilja 
grupperna på basis av deras yrkesposition. De tre biblioteksassistenterna i studien utgör 
heller ingen homogen grupp, lika lite som de sju bibliotekarierna gör det. Att använda 
det sammanfattande begreppet innebär dock inte att vi likställer dessa två yrken, varken 
här eller utanför den värld som vår uppsats utgör. 
 
Fronta 
Att fronta en bok innebär att ställa den med framsidan utåt. Så snart en bok exponeras 
med framsidan utåt, antingen liggande eller stående, antingen i eller utanför 
hyllsystemet, betecknas den som frontad. Att fronta en bok är alltså synonymt med att 
skylta den. Termen ”att fronta” är ett inofficiellt uttryck som har lånats från bokhandeln. 
 
Förmedling 
Vi har valt att definiera förmedling som de ansträngningar biblioteket (i vårt fall 
representerat specifikt av bibliotekarierna) utför för att främja utnyttjandet av 
bibliotekets bestånd. Bibliotekariens roll som förmedlare innebär en 
mellanhandsposition som kräver fantasi, inlevelseförmåga i användarnas kontext samt 
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grundar sig i att sammanföra rätt bok med rätt användare.1 Uppsatsen berör dock enbart 
den förmedling som utförs genom skyltningen. 
 
Kanon 
Kanon är en litteraturvetenskaplig term som används för att beteckna ”en samling verk 
som är allmänt erkända som klassiker”2 och vars urval ”är baserade på strängt 
konstnärliga kriterier”3. Kanon ”består av de diktverk vilka oberoende av enskilda 
läsares och forskares personliga tycke och smak anses utgöra det omistliga arv som 
varje ny generation av bildningssökande har att tillägna sig och föra vidare.”4 
 
Kulturarv 
Med kulturarv menas ”de idéer och värderingar som ingår i en kulturs historia och som 
fungerar som en gemensam referensram”5. 
 
Målmedvetet beteende   
Det målmedvetna beteendet används av den grupp låntagare som vet vad de vill ha. En 
målmedveten låntagare går direkt till hyllan där boken hon vill ha står. Det bör betonas 
att detta är ett beteende som anpassas efter situationen och inte en kategori som 
låntagarna alltid befinner sig i. En målmedveten låntagare kan hitta boken hon söker 
efter, och därefter övergå till det strövande beteendet (se nedan).  
 
Pilcher 
Begreppet Pilcher står i vår uppsats alltid för den grupp med kvinnliga författare vars 
verk anses som litterärt undermåliga. Det är våra respondenter som genomgående har 
definierat dessa författarinnor på detta vis och eftersom vi inte vill förvirra läsarna med 
för många författarskap inom denna genre, har vi valt att använda Pilcher som en 
sammanfattande term. Exempel på författarskap som respondenterna har nämnt är Belva 
Plain, Catherine Cookson, Virginia Andrews och – naturligtvis – Rosamunde Pilcher. 
 
Skyltning 
När vi säger skyltning, så menar vi huvudsakligen de böcker som ställs upp på 
boksnurror eller liknande eller som framhävs genom att ställas ovanpå hyllorna. 
Böckerna kan även ställas upp med framsidan utåt för att fylla upp utrymmet på hyllan. 
I bibliotek kan det finnas såväl bokhyllor vari något av hyllplanen är specialdesignat för 
att exponera böckernas framsidor, liksom hela hyllor som är designade för att fronta 
böcker i.  
 
Strövande beteende  
Det strövande beteendet används av de låntagare som inte vet exakt vad de vill ha utan 
strövar omkring och söker på måfå efter något som kan vara intressant för dem. 6 Precis 
som målmedvetenheten så är strövandet ett situationsanpassat beteende. Själva gruppen 
strövare är inte heller en grupp där alla liknar varandra. En strövare kan vara antingen 
okunnig eller kunnig inom det litterära området men uppskattar ändå att ströva omkring 

                                                 
1 Thorhauge, Jens 1995. Luk op for skønlitteraturen: Om skønlitterær formidling i folkebiblioteker, s. 
174f. 
2 Quinn, Edward 2000. A dictionary of literary and thematic terms, s. 43: Canon. 
3 Bloom, Harold 1994. The western canon: The books and school of the ages, s. 22. 
4 Bergsten, Staffan & Elleström, Lars 2004. Litteraturhistoriens grundbegrepp , s. 31. 
5 Nationalencyklopedin. [2005-05-03]: Kulturarv. 
6 Höglund, Anna-Lena & Klingberg, Christer 2004. Strategisk medieplanering för folkbibliotek , s. 41. 
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i biblioteket.7 Det strövande beteendet är synonymt med uttrycket browsing, som 
innebär att användaren kommer till biblioteket utan att ha någon specifik titel eller 
författare i åtanke. Detta innebär att användaren är öppen för påverkan från olika håll i 
biblioteket – skyltning, rekommendationer från bibliotekarien och slumpartade 
dokumentmöten. 8 

1.5 Disposition 
Inledningsvis presenterar vi vårt valda ämne och våra bevekelsegrunder för att studera 
det. Vi preciserar vårt syfte och våra frågeställningar. För att skriva en magisteruppsats 
krävs det att vissa avgränsningar görs och dessa återfinns i inledningen. I vår uppsats 
använder vi oss av vissa begrepp som vi inte alltid använder i deras sedvanliga 
betydelse, eller som har flera betydelser varav vi har valt en. För att underlätta för 
läsaren har vi valt att presentera dem under rubriken definitioner.  
  Litteraturgenomgången behandlar den litteratur som har varit av betydelse för vår 
studie. Litteraturgenomgången är baserad på en tematisk struktur, där vissa titlar kan 
förekomma under flera rubriker. Den tematiska strukturen är ett resultat av att vår 
litteratur å ena sidan behandlar skyltning och å andra sidan olika maktperspektiv.  
De titlar som nämns i detta kapitel har bland annat använts för att underbygga och 
utveckla vår diskussion. I uppsatsen nämns även annan litteratur, som vi dock har valt 
att inte ta upp i litteraturgenomgången eftersom denna inte har någon direkt analytisk 
bäring på studien och återfinns därför endast i källförteckningen. 
  Genomgående är de citat som har tagits från engelskspråkig litteratur baserade på vår 
egen översättning av texten ifråga. Vi har valt att citera hellre än att referera, eftersom vi 
vill framhäva författarnas egna tankegångar. I översättningen har vår fokus följaktligen 
legat på att förmedla andemeningen på god svenska. 
  Vi använder oss av två teorier i vår analys. Denna består därför av två delar, varav den 
första delen och den första teorin behandlar vår första frågeställning. Denna teori 
används för att inrangera bibliotekarierna i olika strategier utifrån deras arbetssätt och 
resonemang kring skyltning. Den andra delen och den andra teorin behandlar vår andra 
frågeställning. Denna teori handlar om vilken maktroll bibliotekarien kan anta visavi 
låntagarna via sin skyltning för att uppfylla ett visst syfte med biblioteket. I vårt 
teoriavsnitt finns såväl teorierna i sin ursprungliga form som vår tolkning av dem. 
Tolkningen är gjord för att underlätta applikationen av teorierna i analysen.  
  Efter teorin kommer ett kapitel om vår valda metod för studien. Vi motiverar våra val 
och presenterar vårt tillvägagångssätt vid insamlingen och analysen av det empiriska 
materialet. Här tas även upp en diskussion om vilka variabler som har haft en inverkan 
på studien. I det här kapitlet beskrivs också hur vi har gått tillväga för att hålla samtliga 
respondenters uppgifter konfidentiella. Eftersom det rör sig om en kritisk studie är det 
av stor vikt att ta extra mycket hänsyn till deras integritet för att undvika identifiering 
eftersom en sådan kan leda till negativa påföljder för våra respondenter. 
  Vår ambition i uppsatsen är att belysa våra respondenter både som individer och som 
representanter för den praktiska utövningen av skyltning inom biblioteket. Därför har vi 
ett kapitel som är en kort presentation av både respondenterna och deras 
skyltningssituation. Den fysiska utformningen av respondenternas skyltningsmöjligheter 
har skiljts ut från själva presentationen av dem av konfidentialitetsskäl. I det här 
avsnittet beskrivs därför de åtta bibliotekens olika skyltningsmöjligheter utan någon 

                                                 
7 Höglund & Klingberg 2004, s. 41. 
8 Goldhor, Herbert 1981. What influences public library adult patrons to choose the books they borrow, s. 
7. 
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anknytning till specifika respondenter, eftersom beskrivningen av skyltningen med 
nödvändighet måste gå in på sådana detaljer som gör det lätt för en låntagare, eller en 
kollega, att koppla en viss respondent till ett visst bibliotek. Bibliotekens 
nummerordning korresponderar därför inte heller mot respondenternas namnordning. 
Alla de citat som ligger i antingen presentationen eller analysen och saknar fotnoter är 
från våra respondenter.  
  I vår analys försöker vi inte bara att analysera respondenternas utsagor utan även att ge 
en helhetsbild av deras attityd till skyltning. För att respondenterna varken ska uppfattas 
som ett gytter av röster, eller som isolerade, lösryckta brottstycken av information har vi 
valt att lyfta fram dem som individer i det andra analysavsnittet, men som övergripande 
utsagor i det första. Därigenom ger vi en helhetsbild av respondenterna utan att ge 
avkall på belysningen av våra frågeställningar. Vi introducerar inte någon annan 
litteratur än den som är direkt relaterad till teorierna i analysavsnitten, eftersom vi vill 
fokusera på användningen av analysverktygen. För att öka läsvänligheten och tydligare 
särskilja vilken utsaga som hör till vilken respondent, har vi valt att fetmarkera deras 
namn i det första analysavsnittet. 
  Efter vår analys kommer våra slutsatser som baseras på de två frågeställningarna. Här 
placeras respondenterna i relation till våra teoretiska begrepp och de dominerande 
förhållningssätten utkristalliseras. 
   I kapitlet Diskussion resonerar vi kring våra framanalyserade slutsatser. För att göra 
texten läsvänlig, och kunna koncentrera oss på själva resonemangen, har vi valt att i 
detta kapitel lägga de respondenter som har ett speciellt förhållningssätt i en not vid det 
förhållningssätt som omtalas. På detta sätt kan läsaren enkelt se vilka respondenter som 
arbetar hur, utan att störas i textflödet. Diskussionen består övergripande av resonemang 
kring bibliotekarien och dennas roll och makt att påverka användarna genom 
skyltningen. Vi diskuterar bibliotekariens maktroll, de olika dominerande 
förhållningssätten och vilken kritik som kan lyftas fram mot dessa, vilken syn på 
låntagarna som olika strategier innebär samt vem som gynnas av skyltningen. I detta 
kapitel för vi alltså in slutsatserna i ett vidare perspektiv och använder oss av annan 
forskning och litteratur för att understödja och utveckla våra resonemang. Som 
avslutning på diskussionen ger vi förslag på vidare forskning inom området. 
  För att avrunda uppsatsen har vi ett kapitel som heter Slutord. Här sammanfattar vi 
huvuddragen av vad vi har kommit fram till i vår studie och tydliggör vårt 
ställningstagande. Därefter följer den obligatoriska sammanfattningen där vi ger en 
heltäckande bild av uppsatsen. 
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2. Litteratur 

2.1 Litteratursökningar 
Det har varit förvånansvärt motsträvigt att finna passande litteratur. Eftersom vårt valda 
fokus – skyltning i relation till makt – har visat sig vara ett nästintill outforskat område, 
har vi fått söka information utifrån såväl skyltningsaspekten som maktaspekten och 
därefter kopplat samman de båda till vår studie.  
  Vi har stött på problem såsom att litteraturen vi har funnit har haft några år på nacken, 
men vi har uppfattat materialet som relevant och har därför valt att använda oss av det 
trots åldersaspekten. Herbert Goldhors experiment utfördes under 70-talet men refereras 
fortfarande till i nyare litteratur, som till exempel i Anna-Lena Höglunds och Christer 
Klingbergs bok från 2004, och därmed har vi tolkat Goldhors studie som alltjämt 
gångbar. Bristen på färskare forskning har alltså lett oss till att använda äldre studier. 
  Studierna om skyltning har dessutom ofta rört sig inom andra länder än Sverige, men 
vi anser att då undersökningarna handlar om huruvida skyltade böcker påverkar 
utlåningen eller inte har vi tolkat detta som allmängiltiga undersökningar oavsett land. 
Vi har även använt oss av ett antal magisteruppsatser från Sverige som visar att 
skyltningen uppmärksammas av låntagarna vilket har kompletterat vårt material om 
skyltning.   
  Ibland har vi haft problem med att finna förstahandskällor. Aant Elzingas teori, vilken 
vi använder oss av i vårt första analysavsnitt, är ett exempel. Den ursprungliga 
beskrivningen av teorin finns i en opublicerad rapport vilket avsevärt reducerade våra 
möjligheter att få tag på den. Vi kontaktade därför Elzinga via Göteborgs universitet, 
förklarade vårt problem och blev hänvisade till en artikel där han behandlar samma 
teoribegrepp. Detta kom alltså att bli vår förstahandskälla till teorin. För att få ett riktigt 
grepp om teorin har vi, förutom denna artikel, även använt oss av en text av John 
Hultberg, Om humaniora, litteratur och tradition, samt en text av Staffan Thorson, 
Tendenser i efterkrigstidens läroböcker i svenska. Dessa båda texter presenterar 
Elzingas teori, något som har varit till hjälp för oss när vi har tolkat och utformat teorin 
till ett passande ana lysverktyg för vår studie. 
  Ett annat fall där vi har använt oss av en andrahandskälla är när det rör Antonio 
Gramsci som Michael H. Harris hänvisar till. Vi fann förvisso delar av Gramscis 
produktion på Stadsbiblioteket i Borås men dessa visade sig inte vara användbara. Det 
som är mest intressant för vårt syfte är nämligen Gramsci såsom Harris har analyserat 
honom och hur det begrepp Gramsci talar om framstår ur Harris synpunkt. Vi använder 
oss alltså av begreppet ideologisk hegemoni som Gramsci har myntat, men vi använder 
oss av ideologisk hegemoni såsom Harris har tolkat detta utifrån Gramsci och andra 
författare. Alltså är Harris vår förstahandskälla till tolkningen av själva begreppet.  
  Vi har sökt efter studier och artiklar i olika databaser såsom BDI-Index, Högskolan i 
Borås katalog samt LISA. Termer som har använts är till exempel skyltning, hyllor, 
uppställning, bokurval, skönlitteratur, reading stimulation, reading promotion, shelving 
of books, displays, practical work in libraries, browsing, she lf, shelf arrangement samt 
circulation i ett flertal olika kombinationer och diverse förkortningar. I dessa sökningar 
återfann vi mest dokument som handlade om hur skyltning av ett bibliotek kunde gå till, 
hur det såg ut på ett visst bibliotek med skyltningen eller om hur det skyltades på 
barnavdelningen i ett bibliotek. Eftersom vi var måna om att finna mer relevant material 
bokade vi därför tid för en söksupport där vi kunde lägga fram våra problem. 
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Söksupporten gav oss dock inte mer än att vi kunde få tillgång till några 
förstahandskällor på ett par undersökningar som vi hade funnit, till exempel Goldhor.   
  Slutligen blev det mest lönsamma sättet att hitta material på att använda sig av 
snöbollseffekten. När vi fann en bok fick vi hänvisningar till en annan relevant bok, 
som i sin tur gav hänvisningar till andra studier som var intressanta. På detta sätt har vi 
funnit i princip allt vårt material. Vi kunde även ta till oss förslag på litteratur från såväl 
vår handledare som deltagarna och ledarna på vårt etappseminarium. Vi fann att många 
böcker som var intressanta i biblioteket återfanns på klassifikationskoden Abd, och 
därför browsade vi denna sektion i biblioteket på Högskolan i Borås och fann därmed 
litteratur även på detta sätt. 
  Ibland har vi använt oss av sökmotorn Google för att till exempel kunna få fram inom 
vilket område en viss författare har rört sig. Vi har även använt Google för att finna 
material till vår studie, till exempel för att finna litteratur och studier som andra 
författare har hänvisat till. På detta vis fann vi Richard L. Trueswells artikel efter 
hänvisningar i Goldhor och Grete Helen Sjånes och Ellen Grete Strangers studie. Det är 
visserligen av vikt att förhålla sig källkritisk till material som återfinns via Internet, men 
då det handlade om en artikel som dels var publicerad i Wilson Library Bulletin och dels 
refererades av Goldhor samt en studie från Högskolan i Oslo fann vi dessa pålitliga. 

2.2 Litteraturgenomgång 
Som nämnts i föregående avsnitt har vi haft svårt för att finna litteratur om vårt valda 
ämne för uppsatsen. Vi har funnit studier och litteratur som handlar om skyltning, och 
litteratur som handlar om bibliotekariens makt och roll, men vi har inte funnit någon 
litteratur där dessa två variabler förs samman och diskuteras. Makten, som kan utnyttjas 
på olika sätt, ter sig inte ha behandlats utifrån ett förmedlarperspektiv och vår intention 
är att föra samman en specifik sorts förmedling inom biblioteket, nämligen skyltning, 
med maktperspektivet.  
  Istället för att redovisa bakgrundsläsning eller referera hela studier har vi här valt att 
endast gå igenom litteratur som vi direkt använder oss av i uppsatsen. Vi återger 
dessutom endast de resultat som har en relevans för vår studie. Läsaren bör följaktligen 
vara medveten om att litteraturgenomgången är avsedd att fylla denna funktion och inte 
se kapitlet som en heltäckande forskningsöversikt. 

2.2.1 Litteratur om skyltning 
För att kunna närma oss vårt valda ämne till studien har vi läst olika undersökningar och 
böcker som berör skyltningens funktion på bibliotek. Vissa undersökningar är över 30 
år gamla, men siffrorna är trots detta relevanta för att verifiera skyltningens betydelse. I 
vår litteratur om skyltning ingår såväl studier som visar att skyltning innebär en ökad 
utlåning av de exponerade böckerna som studier som visar att låntagarna 
uppmärksammar skyltningen och även lånar av de exponerade böckerna. Många studier 
på magisternivå fokuserar på hur användarna finner sina böcker i biblioteket, och vi har 
tagit till oss tre olika undersökningar som visar att skyltningen av böcker är av betydelse 
för användarna när de ska låna böcker. 
 
  Richard L. Trueswell redogör i sin artikel Some behavioral patterns of library users: 
the 80/20 rule för olika studier inom biblioteket som har visat att omkring 20 % av 
böckerna i ett bibliotek står för cirka 80 % av den totala utlåningen. Det är alltså endast 
ett fåtal böcker som kontinuerligt cirkulerar. Siffrorna som Trueswell presenterar är 
intressanta eftersom skyltning är en förmedling som påverkar beståndets cirkulation. 
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  Herbert Goldhor genomförde en studie om exponering av böcker, vilken är publicerad 
i The Library Quarterly. Experimentet, som utfördes mellan 1969 och 1970 på två 
bibliotek i USA, undersökte om exponering av vissa böcker i biblioteket resulterade i 
ökad utlåning av dessa. Under sex månader observerades utlåningen av 110 titlar i de 
båda biblioteken då de stod i de vanliga hyllsystemen. Därefter flyttades samma titlar i 
det ena biblioteket till en speciell hylla nära informationsdisken med skylten ”Good 
Books You May Have Missed” ovanför medan det andra biblioteket behöll samma titlar 
i det vanliga hyllsystemet. 
  På det bibliotek där böckerna exponerades ökade cirkulationen av dessa med 113 % 
medan cirkulationen av titlarna på det andra biblioteket inte ökade alls. Användare som 
under detta år lånade de utvalda titlarna fick besvara ett par frågor varav en var hur de 
hade hittat boken som de lånat. Genom svaren framkom det att browsing var den metod 
som användes oftare än någon annan metod för att finna en bok. 
  Slutsatsen blev att böcker placerade mer lättillgängligt än i de vanliga hyllsystemen 
med ryggen utåt underlättar browsing och därmed kommer dessa böcker att cirkulera 
mer. Browsing och skyltning är alltså två koncept som kan sägas höra samman, med 
positiv inverkan på det förra av det senare.  
  1978-1979 genomförde Goldhor en liknande studie på Jamaica, vars resultat i princip 
bekräftade den första studien. Trots att tio år hade gått mellan studierna samt att de 
utfördes i två olika länder visade resultaten detsamma; böcker som ställs fram på ett mer 
lättillgängligt sätt cirkulerar mer än om de står i hyllan på sin vanliga plats. I hans bok 
What influences public library adult patrons to choose the books they borrow finns 
studien dokumenterad.  
  Även i den här studien framkom det alltså att böckerna som stod exponerade i en hylla 
utanför själva hyllsystemet ökade avsevärt i cirkulationen, i detta fall med 712 %. På 
liknande sätt som i den första studien ställdes även här frågor till användarna. En enkät 
delades ut i samband med återlämningen av någon av de 144 titlarna, och det framkom 
att nästan hälften av de 100 svarande browsade för att finna boken de hade lånat. 
Studien visade alltså även, förutom att exponering av böckerna ökar cirkulationen av 
dem, att användare sällan väljer böcker grundat på ett medvetet val som de gjort innan 
de kommer till biblioteket utan att valet ofta sker genom browsing. 
  I detta experiment visade siffrorna på ett bibehållande av den 80/20-regel som 
Trueswell introducerade under kontrollperioden, men då böckerna exponerades ökades 
inte bara deras utlåningsfrekvens utan det bidrog även till att fler böcker stod för den 
totala utlåningen i biblioteket. Genom studien framkom det alltså att skyltning av 
böcker hjälper till att motverka 80/20-regeln. 
  1986 utförde Deborah Goodall ett experiment i ett folkbibliotek i Nottinghamshire, där 
hon valde ut 150 böcker från beståndet och skyltade med dessa titlar i en så kallad 
kaskadskyltning, där böckerna visas upp med framsidan utåt. Syftet med 
undersökningen var att se om böckerna utlånades i en högre grad under den tid då de 
stod exponerade. Hon mätte detta genom att se hur ofta titlarna ifråga hade varit 
utlånade under två månader då de stod på hyllan, och därefter se hur ofta de blivit 
utlånade under de två månader som experimentet pågick. Det visade sig att 72 % av 
böckerna hade lånats ut fler gånger än under kontrollperioden, 18 % av dem hade lånats 
ut lika ofta och 10 % av böckerna hade lånats ut färre gånger.    
  Sammanfattningsvis hade alltså utlåningen av dessa böcker tredubblats genom 
skyltningen, och de slutsatser Goodall drog av sitt experiment var att skyltning med 
frontad skönlitteratur innebar att dessa böcker lånades ut oftare än de böcker som stod 
på hyllorna. Hon menade även att det var uppenbart att låntagarna fann det lättare att 
välja böcker att låna genom att få browsa bland tilltalande skyltning.  
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  Goodall sammanfattar dessutom en undersökning som en av hennes kollegor, 
Catherine Steptowe, utförde under 1988 i ett folkbibliotek i Nottinghamshire som 
syftade till att ta reda på om frontade böcker lånades ut i högre utsträckning än de som 
stod på hyllorna. Hon skyltade med 48 titlar, vars gemensamma nämnare var att de dels 
var skönlitterära och dels inte hade blivit utlånade på två år, och frontade dem på en 
fönsterhylla i biblioteket. Resultatet blev att under den månad som undersökningen 
pågick lånades 29 av dessa böcker ut. Steptowe fann därmed att skyltningen avsevärt 
ökade dessa böckers utlåningsfrekvens. 
  En nyare studie vid Lafayette Public Library genomförd av Sandra Lindberg och 
refererad av Keith C. Lance 2002 undersökte vad det innebar för utlåningsstatistiken att 
biblioteken tog efter bokhandlarnas sätt att exponera böcker med framsidan utåt. 
Biblioteket valde ut 182 titlar som de hade två exemplar av, och lät det ena exemplaret 
bli exponerat och det andra stå kvar i hyllsystemet. Böckerna som stod exponerade 
utlånades 348 gånger under tre månader medan böckerna som stod i hyllan utlånades 
180 gånger under samma tid. De exponerade böckerna utlånades alltså avsevärt mer än 
de som stod i hyllan med ryggen utåt. Här vill vi dock påpeka att denna studie inte har 
samma anspråk på vetenskaplighet som de ovanstående. Exempel på kritik som vi har är 
att eftersom det var samma titlar som exponerades som stod i hyllan, så är det mycket 
möjligt att användarna mindes titeln eller författarens namn och gick till hyllan för att 
hitta boken ifråga (när det exponerade exemplaret var utlånat). 
  Niels Ole Pors poängterar betydelsen av browsing i sin bok Døde bøger og tomme 
hylder. I boken behandlas olika metoder att arbeta med ett bestånd för att kunna öka 
tillgängligheten. Han menar att när en användare kommer till biblioteket har hon eller 
han ofta flera informationsbehov; ett behov av att finna en bestämd bok eller litteratur 
om ett bestämt ämne samt ett behov som är mer opreciserat, såsom till exempel att låna 
en bok till sin fritidsläsning. Detta sista informationsbehov menar Pors tillfredsställs 
främst genom browsing. Han hänvisar även till olika studier som har studerat 
skyltningens betydelse och menar att om böckerna avviker från den alfabetiska 
uppställningen, som han för övrigt har en kritisk hållning till, och istället framhävs 
kommer deras cirkulation att öka drastiskt.  
  Patricia Ainley och Barry Totterdell är redaktörer för Alternative arrangement: New 
approaches to public library stock, som behandlar de experiment på brittiska 
folkbibliotek som syftar till att presentera beståndet på andra sätt än den traditionella 
hylluppställningen. Redaktörerna intresserar sig huvudsakligen för hur folkbiblioteket 
ska kunna göras mer användarvänligt genom utbrytningar ur DDC, alternativa 
klassifikationer och en ökad fokus på användarnas behov och önskemål. En av 
artiklarna, skriven av Douglas Bett, visade sig användbar då den tar upp frontning av 
böcker. 
  En handbok som handlar om skyltning i biblioteket är Library Display av Stephanie 
Borgwardt. Hon menar att skyltning är värdefullt eftersom det gör att böckerna används 
och utlånas, att det är en hjälp för användare som annars ofta går till samma hylla och 
att skyltningen är en stor del av exponeringsarbetet med beståndet. Borgwardt har 
preciserat 14 mål för skyltningen på biblioteket, som till exempel att försäkra sig om 
maximalt utnyttjande av böckerna, att uttrycka en idé, att bidra med färg och variation i 
biblioteket samt att framhäva bibliotekets bestånd. 
  Anna-Lena Höglund och Christer Klingberg har skrivit en bok som heter Strategisk 
medieplanering för folkbibliotek, där de försöker att skapa en handbok för hur 
folkbiblioteket ska bygga upp sitt bestånd. 
  De menar att det kan vara svårt för användare att hitta böcker enbart genom att se på 
ryggen i hyllan och att biblioteket gör böckerna mer synliga och lockande genom 



 

10 

skyltningen. Genom att skylta bidrar biblioteket till att böckerna blir mer lättillgängliga 
och detta leder i sin tur till en högre utlåning och en ökad användning av biblioteket. I 
boken förespråkar de ett bibliotek som inte har sprängfyllda hyllor utan ser till att det 
dels är luftigt på hyllorna och dels har många böcker exponerade. Därmed, menar de, 
har låntagarna en större chans att alltid hitta någonting nytt när de besöker biblioteket. 
  Katarina Sahlén har i sin magisteruppsats från 1996, Vem lånar vad?, genomfört en 
användarundersökning bland låntagarna på Sundbybergs stadsbibliotek. Studien inriktar 
sig på den skönlitterära avdelningen och syftet är bland annat att ta reda på hur 
låntagarna väljer böckerna som de lånar.  
  I hennes studie visade det sig att 71 stycken av de 105 tillfrågade medgav att de 
påverkades av skyltningen i biblioteket, att de därigenom fick uppslag om nya 
författarskap och fann intressanta böcker att låna hem. Ett resultat som framkom i 
hennes undersökning var alltså att skyltning av böcker i biblioteket är av betydelse och 
har en påverkan på låntagarna i deras val av bok.  
  Jenny Wikström undersökte i sin magisteruppsats från 1999, Böckerna i blickfånget, 
vilken betydelse skyltningen hade på ett folkbibliotek. Wikströms fokus är annorlunda 
än vårt eftersom hon observerade den form av skyltning som vi har valt bort, det vill 
säga nyheter och tema, men några intressanta siffror och resultat har ändå framkommit.  
  Det mest intressanta för vår del är resultatet från enkäten som användarna besvarade, 
där hon bland annat frågade om de uppmärksammade skyltningen av skönlitteratur på 
biblioteket och majoriteten svarade ”ja, ibland” och en tredjedel svarade ”ja, ofta”. 
Användarna fick även kommentera sitt svarsalternativ och det framkom bland annat att 
skyltningen var användbar för att få lästips och att skyltningen medgav snabbare val av 
bok.  
  Wikström frågade även användarna om de brukade veta vad de skulle låna när de kom 
till biblioteket vilket merparten av användarna svarade ”ja, ibland” på. Därefter ställde 
hon frågan om de brukade få tips på böcker när de kom till biblioteket, oavsett om de 
visste vad de skulle låna eller inte, och här svarade 40 stycken av de 59 svarande ”ja, 
ibland”. Även i den här undersökningen visade det sig alltså att skyltningen av böcker är 
av betydelse för användarnas val av boklån. 
  2004 genomfördes en studie vid Grünerløkka bibliotek i Norge, Har folkebibliotekets 
formidling effekt på voksne brukere når det gjelder valg av litteratur?, av Grete Helen 
Sjånes och Ellen Grete Stranger. I denna studie, där sammanlagt 142 respondenter 
deltog, låg fokus på förmedlingsarbetet i biblioteket, och syftet var dels att ta reda på 
hur användarna fick idéer till vilken bok de vill låna och dels att undersöka om 
förmedling av böcker (det vill säga skyltning) hade någon effekt på utlåningen av 
böckerna i biblioteket. 
  På frågan om användarna la märke till böcker som var ställda med framsidan utåt i 
hyllorna svarade 78 % av 139 personer ja. På följdfrågan om de valde boken som stod 
med framsidan utåt svarade 83 % av 125 personer ”någon gång” eller ”ofta”. Vidare 
visade undersökningen att de flesta av respondenterna ”tittar i hyllan” när de fick i 
uppgift att beskriva hur de fick information om böckerna de ville låna.  
  Studien konstaterar alltså att skyltningen påverkar användarna när de försöker att finna 
en bok att låna i biblioteket samt att biblioteket utövar en påverkan på användarnas val 
av bok genom skyltningen eftersom låntagarna ofta plockar dessa böcker. 

2.2.2 Litteratur om bibliotekariernas roll samt makt 
För att sätta oss in i området inför analysen av bibliotekariernas makt och roll, har vi 
läst ett antal olika böcker som behandlar bibliotekariens och bibliotekets roll i samhället 
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samt olika maktförhållanden. Eftersom Michael H. Harris resonemang har en såpass 
betydande roll i vår diskussion, får han även här en framträdande plats. 
 
  Höglund och Klingberg, som nämnts härovan, betonar att folkbiblioteket har ett ansvar 
att se till att synliggöra den smala litteraturen eftersom denna inte exponeras på så 
många sätt som annan litteratur (genom till exempel massmarknadslitteraturen, 
populärförfattare som lanseras hårt och bokklubbar). Samtidigt medger de att det har 
uppkommit nya uppdrag för biblioteken såsom att tillgodose medborgarnas 
informationsbehov. De tror dock att bibliotekens bestånd motsvarar dessa behov och att 
detta är en anledning till varför böckerna nyttjas i högre grad än förut. 
  Thorhauge skriver i artikeln Luk op for skønlitteraturen: Om skønlitterær formidling i 
folkebiblioteker om huruvida bibliotekets bestånd ska styras efter efterfrågan eller om 
bibliotekarierna ska sätta fram den smala litteraturen, det vill säga om bibliotekets 
material ska stå för en kulturell elitism eller som en tjänare åt massan. Han menar att ett 
effektivt förmedlingsarbete innebär att det finns en balans mellan det kända 
(efterfrågade) och det okända. Eftersom det finns, och alltid kommer att finnas, 
efterfrågad litteratur måste bibliotekarierna acceptera detta och, om kvaliteten anses 
rimlig, även tillmötesgå denna efterfrågan. Trots detta menar Thorhauge att biblioteket 
även ska arbeta för att vidga läsarens värld och i sin förmedling arbeta med andra 
böcker än de som är populära och uppmärksammas i media. 
  Vidare skriver Thorhauge att allsidigheten i materialet hos ett bibliotek är en av de 
traditionella grundpelarna, men påpekar också att detta krav på allsidighet i vissa fall 
har lett till en överdriven neutralitet. Den neutrala bibliotekarien blir inskränkt i sin 
förmedling av rädsla att påtvinga användarna några uppfattningar. Thorhauge ser inget 
fel i att en bibliotekarie framhäver sina egna preferenser om hon samtidigt ser till att 
arbeta för den litterära mångfalden.  
  Richard J. Hymans bok Shelf access in libraries behandlar primärt 
hyllarrangemangens hur och varför i amerikanska bibliotek, med fokus på DDC och 
LCC när det gäller klassifikationssystem. Trots detta är han av relevans för oss, 
eftersom han bland annat fastställer att skyltning ökar utlåningen av böcker. Han berör 
även frågor som gäller urval och makten över både urvalet och beståndet, vilket 
anknyter till våra frågeställningar. 
  William J. Murison tar i sin bok The public library: Its origins, purpose and 
significance upp frågan om den roll som folkbiblioteket bör spela i samhället, och ger 
en historisk översikt över bibliotekens framväxt och motiven bakom detta. Han 
diskuterar även folkbibliotekets användning, funktion och värde för samhället. Murisons 
fokus ligger på den betydelse som folkbiblioteket har haft, och fortfarande har, i 
samhället och hur denna ska bibehållas. Han skriver visserligen utifrån brittiska 
förhållanden, men hans tankar har trots detta relevans för vårt ämne. 
  Michael H. Harris och Masaru Itoga konstaterar att folkbibliotekets roll i samhället är 
politisk i texten Becoming critical: for a theory of purpose and necessity in American 
librarianship, där de dessutom fastslår att biblioteket fungerar som statens ideologiska 
redskap. 
  Harris behandlar Antonio Gramscis begrepp ideologisk hegemoni i artikeln State, 
Class and Cultural Reproduction som visat sig vara bärande för en stor del av vår 
diskussion. Harris artikel utmärkes av en kritisk hållning gentemot de ideologier som 
genomsyrar samhället men som inte problematiseras av forskningen, samt av en önskan 
att formulera en teoretisk grund för biblioteks- och informationsvetenskap som inte 
utgår från positivismen. Det mest fruktbara för vår studie är dock hans resonemang 
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kring folkbib liotekets politiska funktion och dess roll i producerandet och 
reproducerandet av ideologisk hegemoni.  
  För att fördjupa oss i bibliotekariens politiska roll med en större tyngd på svenska 
förhållanden har vi läst Folkbibliotekens förändring: Tidigare forskning om 
folkbiblioteken och teorier om förändringens natur av Angela Zetterlund och Joacim 
Hansson, Att analysera folkbiblioteksutvecklingen – exemplet Sverige och några 
jämförelser med USA av Magnus Torstensson samt Sockenbiblioteket – ett 
folkbildningsinstrument i 1870-talets Sverige: En studie av folkskoleinspektionens 
bildningssyn i relation till sockenbiblioteken och den tillgängliga litteraturen av Nils 
Sjösten.  
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3. Teori 

3.1 Bakgrund till teorierna 
För att analysera vårt insamlade material har vi valt två teorier, en av Aant Elzinga och 
en av Douglas Raber. Detta är nödvändigt, eftersom Elzingas teori inte belyser 
maktaspekterna, medan Rabers teori inte räcker till för att belysa motiven bakom 
skyltningen. Vi är medvetna om att våra båda teorier ofta tangerar varandras områden, 
men vi uppfattar detta som en fördel då vi därigenom kan dra paralleller mellan dem i 
diskussionen. 
  Den ena teorin utgår från Elzingas tre strategier: den traditionalistiska, den 
pragmatiska och den emancipatoriska. Dessa är våra analysverktyg för att besvara vår 
första frågeställning – Vilka motiv ligger bakom bibliotekariernas urval och skyltning?. 
Eftersom de tre strategiska förhållningssätten främst används inom litteraturpedagogik 
och forskningsetik, har vi anpassat Elzingas tankegångar till vårt forskningsområde för 
att bättre kunna belysa mekanismerna bakom skyltningen. Den modifierade teorin 
passar bra för att lyfta fram de bakomliggande faktorerna kring skyltning samt synen på 
användarna genom att sätta fokus på de strategier som urvalet visar på. Då Elzingas 
ursprungliga introduktion av teorin inte finns tillgänglig, har vi använt oss av två 
andrahandskällor, Thorson och Hultberg, i kombination med en senare rapport av 
Elzinga och Sven Andersson. 
  Den andra teorin, som Douglas Raber har sammanställt, består av tre modeller: den 
sociala verksamheten, den konservativa modellen och den populistiska modellen.9 
Rabers teori handlar om vad syftet med folkbiblioteket är och vilka roller som 
bibliotekarierna kan anamma för att uppnå ett syfte. Denna teori används för att besvara 
frågeställningen Vilka förhållningssätt till makt kan utläsas ur bibliotekariernas urval 
och skyltning?. Här belyser vi alltså hur våra respondenter ser på och förhåller sig till 
makt, både i utsagor och i det praktiska arbetet.  

3.2 De tre strategierna 

3.2.1 Den traditionalistiska strategin 
Den traditionalistiska strategin fokuserar på att litteraturen har en bildningsfunktion, där 
individen genom läsning av de rätta böckerna skolas in i sitt kulturarv. Strategin, som 
lutar sig starkt mot kanonbegreppet, antar en fostrande hållning gentemot användarna. 
Litteraturens värde ligger här i att individen läser sin kulturs kanon och därigenom 
fostras till en duglig medborgare.10 Det är också viktigt för den traditionalistiska 
strategin att en hög kunskapsnivå rörande finkultur upprätthålls.11 ”[G]od kunskap om 
det kulturella arvet är nödvändigt för att bibehålla den kulturella identiteten”12 och 
denna kunskap uppnås genom att läsa de rätta böckerna. 

                                                 
9 Vi vill påpeka att alla olika former av orden populism och konservatism inte uppbär någon traditionell 
politisk innebörd i vår uppsats, utan endast definierar en anknytning till respektive modell. En konservativ 
bibliotekarie agerar utifrån den konservativa modellen, och röstar alltså inte på högern (såvitt vi vet).  
10 Thorson, Staffan 1988. Tendenser i efterkrigstidens läroböcker i svenska, s. 127 samt även s. 157. 
11 Elzinga, Aant & Andersson, Sven 1988. Ideals of science in the humanities and their 
ethical and political implications, s. 72. 
12 Hultberg, John 1988. Om humaniora, litteratur och tradition, s. 178. 
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3.2.2 Vår tolkning av den traditionalistiska strategin 
Bibliotekarier som arbetar enligt den traditionalistiska strategin värnar om traditionen, 
kulturarvet, och därmed om den litteratur som ingår i kanon. I sin strävan efter att värna 
om kulturarvet framhåller de kvalitetsaspekten och fokuserar därför på böckernas 
innehåll snarare än deras utseende. Kvalitet i traditionalistisk mening innebär att 
böckerna har ett inneboende värde, inte bara ett objektivt bestämt litterärt sådant utan 
även ett värde i det att litteraturen ska innehålla rätt sorts värderingar för att kunna skola 
in individen i kulturarvet. Dessa värden återfinns till exempel i klassiker, där den 
litterära kvaliteten visserligen är viktig men värderingarna går före. 
  Den traditionalistiska bibliotekarien ställer sällan fram böcker som är efterfrågade och 
populära utan visar hellre böcker i skyltningen som har ett kulturellt värde. Denna 
fostrande hållning mot användarna blir typiskt traditionalistisk. 
  Att ha en traditionalistisk inställning till sitt urval av böcker kan också innebära att 
bibliotekarien lutar sig mot auktoriteter och gärna ställer fram böcker som har fått bra 
kritik genom recensioner från till exempel BTJ eller böcker skrivna av en författare som 
har fått Nobelpriset. Bibliotekarien kan ställa fram dessa böcker utan att själv ha läst 
dem, och därmed lutar hon sig mot kanon. 

3.2.3 Den pragmatiska strategin 
Den pragmatiska strategin ser nyttoaspekten som central när det gäller litteraturen, 
vilket avspeglar sig i en syn på läsning där vad som faktiskt läses är irrelevant, eftersom 
att läsa är huvudsaken. Som Thorson uttrycker det så blir ”färdighetsträningen [...] ett 
mål i sig istället för ett medel.”13 Användarens förståelse spelar ingen roll, eftersom 
”formen, metoden och nyttan är viktigare än innehållet i texten.”14 Nyttoaspekten 
betonas även genom att litteraturen bör ”tillhandahålla kunskap som hjälper människor 
att finna sig tillrätta i en värld som snabbt förändras”15. 

3.2.4 Vår tolkning av den pragmatiska strategin 
Enligt den pragmatiska strategin är ett mål att öka utlåningen i biblioteket som helhet. 
Vilka böcker som skyltas är inte så viktigt som att de utlånas. För en bibliotekarie som 
arbetar med ett pragmatiskt förhållningssätt kan kvantiteten alltså vara av betydelse, då 
att låna är viktigare än vad man läser. Därför ställer hon fram böcker som är 
efterfrågade och populära. Det är viktigare att låntagarna tar de skyltade böckerna än att 
de skyltade böckernas innehåll är av hög värderingsmässig eller litterär kvalitet. Vidare 
har bokens innehåll inte så stor betydelse som dess utseende. En bibliotekarie som 
arbetar med en pragmatisk inställning kan välja en bok till skyltning efter dess framsida. 
Litteraturens politiska och sociala kontext  är irrelevant. Att utlåningen är ett mål i sig 
innebär även att skyltningsåtgärder som går ut på att få låntagaren att känna sig 
välkommen i biblioteket, och att hon lätt ska kunna få tag på det hon söker, faller under 
den pragmatiska strategin. 

3.2.5 Den emancipatoriska strategin 
Den emancipatoriska strategin ser kritisk verksamhet och förståelse av sammanhang 
som centrala. Litteraturen (och därmed läsningen) ses inte som ett mål i sig utan som ett 
medel att ifrågasätta auktoriteternas och traditionernas makt. Strategin vill ”förändra 
dagens samhälle till ett bättre sådant genom mer eller mindre revolutionär praxis”16. 
                                                 
13 Thorson 1988, s. 128. 
14 Ibid., s. 136. 
15 Elzinga & Andersson 1988, s. 73. 
16 Ibid., s. 73. 
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Därigenom blir både själva böckerna och förståelsen av dem viktiga. När du läser rätt 
litteratur, får du möjlighet till frigörelse och omprövning av din egen verklighet. Denna 
strategi inbegriper delvis bildnings- och nyttoinslagen från de båda andra teorierna 17 
men med den reservationen att nyttoaspekten får stå tillbaka för innehållet. Enligt det 
emancipatoriska perspektivet ligger tyngdpunkten på att arbeta för att förändra dagens 
samhälle till ett bättre, mer rättvist och förnuftigare sådant och på att inte låta sig 
förblindas av den ideologiska slöja som ligger över samtiden.18 

3.2.6 Vår tolkning av den emancipatoriska strategin 
En bibliotekarie som arbetar enligt ett emancipatoriskt perspektiv arbetar för att i sin 
skyltning ställa fram böcker som hon själv tycker är bra. Böcker som för henne har givit 
ett utbyte, såsom en djupare insikt om sig själv eller om världen, skyltas det ofta med. 
Kvalitet i emancipatorisk mening är upplevelseorienterad och är subjektiv i den 
betydelsen att det är den personliga smaken som avgör – bibliotekarien vill dela med sig 
av sina läsupplevelser till användarna. Rätt bok till rätt läsare innebär att läsaren får en 
möjlighet till att förstå och förändra sin egen verklighet. Böckerna ska bidra till att 
läsaren reflekterar kring dess budskap och de är inte endast ett tidsfördriv. Ett sätt att 
utöva denna strategi på är alltså att skylta med böcker som bibliotekarien själv tycker är 
bra för att vilja förmedla en läsupplevelse, ett annat är att föra fram böcker som hon inte 
tycker får den uppmärksamhet som deras innehåll är värda. Ett tredje sätt är att förmedla 
litteratur som är kritisk mot den rådande samhällsordningens hegemoni.  

3.3 De tre modellerna 

3.3.1 Den sociala verksamheten 
Rabers första modell fokuserar på folkbibliotekets roll där dess verksamhet ses som 
politisk, och där dess primära uppgift är att nå ut till de marginaliserade grupperna i 
samhället för att dessa ska få ta del av information för att kunna delta i samhället och 
demokratin på lika villkor. Beståndet ska spegla låntagarnas mångfald, och därmed 
inbegripa såväl finkulturell litteratur som lättlästa böcker, mångkulturellt material och 
litteratur som lyfter fram underordnade gruppers intressen. Det finns ingen möjlighet att 
agera i ett maktneutralt vakuum. Om biblioteket inte axlar den sociala reformen som sin 
mantel, består dess roll utav att etablera och genomdriva den dominanta kulturens 
ideologiska hegemoni vilket är ett politiskt ställningstagande i sig.19 

3.3.2 Vår tolkning av den sociala verksamheten 
En bibliotekarie som tillhör den sociala verksamheten ser i sin yrkesroll ett ansvar att nå 
ut till underordnade grupper i samhället. Bibliotekarien inom den sociala verksamheten 
anser att information är essentiell; genom att samtliga medborgare i samhället kan ta del 
av information ges det en större möjlighet till att delta i samhället på lika villkor. 
Folkbiblioteket har alltså ett ansvar att nå ut till alla samhällets invånare och en 
bibliotekarie inom den sociala verksamheten ställer därför fram material ur beståndet 
för att spegla den mångfald som återfinns i samhället. För henne framstår biblioteket 
som ett politiskt instrument, och hon utnyttjar sina möjligheter i skyltningen till att lyfta 
fram underordnade gruppers intressen. 

                                                 
17 Thorson 1988, s. 128. 
18 Elzinga & Andersson 1988, s. 73. 
19 Raber, Douglas 1996. ALA goal 2000 and public libraries, s. 225f 
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3.3.3 Den konservativa modellen 
Rabers andra modell anser att folkbibliotekets roll är att betjäna de samhällsinvånare 
”som är kapabla och villiga att dra fördel av [bibliotekets] unika utbud.”20 
Folkbiblioteket ska stödja ”individens egeninspirerade kunskapsinhämtning oberoende 
av ålder, klass, ras eller kön.”21 Bibliotekets bestånd ska vara välbalanserat och bestå av 
kvalitetslitteratur, det vill säga spegla kanon, där material av finkulturell betydelse har 
företräde och icke-seriös litteratur helst inte köps in, eftersom folkbiblioteket bör agera 
som en motvikt mot massmediernas ytliga kommersialism. 22 Den konservativa 
bibliotekarien ser sig som ”kvalificerad att avgöra vad [låntagarna] bör läsa”23 och sätter 
sig därigenom till doms över vad som är och inte är finkultur och agerar som 
smakdomare. Seriösa läsare prioriteras framför de icke-seriösa läsarna och vem som är 
seriös eller inte definieras av bibliotekarien. 24 

3.3.4 Vår tolkning av den konservativa modellen 
En bibliotekarie som tillhör den konservativa modellen arbetar för att beståndet främst 
ska bestå av kvalitetsböcker. Hon anser att hon genom sin yrkesroll har ett ansvar att 
föra fram den finkulturella litteraturen och hon gör detta genom skyltningen. En 
konservativ bibliotekarie ser sig ha rätt till att bestämma vad användarna bör läsa, och 
utövar den maktposition som hon är medveten om att hon har över låntagarna. Genom 
att lägga fokus på att skylta den seriösa litteraturen tonar hon därmed ner framhävandet 
av den efterfrågade litteraturen.  

3.3.5 Den populistiska modellen 
Rabers tredje modell är centrerad kring tanken om efterfrågan – att ge låntagarna vad de 
vill ha utan att på något sätt introducera en kvalitetsaspekt på beståndet. Att bibliotekets 
tjänster utnyttjas är det viktigaste kriteriet för dess existensberättigande och 
”[f]olkbibliotekets främsta roll bör vara att se till att de mest efterfrågade dokumenten är 
lättåtkomliga för det största antalet samhällsinvånare.”25 Här står alltså saker som 
utlåningsfrekvens och låntagarnas möjligheter till ”fria obehindrade val”26 enligt 
principen tillgång och efterfrågan i centrum. Den populistiska bibliotekarien ser sig 
själv som en ”allmänhetens tjänare”27 vars personliga preferenser inte ska inverka på 
den service som hon erbjuder. 

3.3.6 Vår tolkning av den populistiska modellen  
En bibliotekarie som tillhör den populistiska modellen arbetar för att förse låntagarna 
med efterfrågad litteratur utan att ifrågasätta dess kvalitet. Den populistiska 
bibliotekarien arbetar inte medvetet med att utöva en makt över låntagarna i 
skyltningen, utan ser sig som en neutral representant för beståndet i biblioteket. Till 
skillnad från den konservativa bibliotekarien agerar inte den populistiska bibliotekarien 
som smakdomare. Hon låter alltså inte personliga preferenser eller ett krav på 
kvalitetslitteratur komma emellan valet av bok till skyltning utan hennes fokus ligger på 
att föra fram den litteratur som låntagarna efterfrågar. 

                                                 
20 Raber 1996, s. 226. 
21 Ibid., s. 226. 
22 Ibid., s. 226ff. 
23 Ibid., s. 228. 
24 Ibid., s. 227. 
25 Ibid., s. 228. 
26 Ibid., s. 228. 
27 Ibid., s. 228. 
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3.4 Relationen mellan teorierna 
Som ovan nämnts tangerar våra båda teorier emellanåt varandras områden men vi 
använder dem för olika syften. Elzingas teori används för att inrangera bibliotekarierna i 
olika strategier utifrån deras motiv bakom skyltningen, medan Rabers teori används för 
att belysa vilken maktroll bibliotekarien kan anta gentemot låntagarna via sin skyltning 
och därmed uppfylla ett visst syfte med biblioteket. 
  Trots att vi har modifierat Elzingas strategier genom vår tolkning av dem för att bättre 
kunna använda dem som analysverktyg inom biblioteks- och informationsvetenskap, 
har de vissa brister. För det första är strategierna inte uttömmande för fenomenet, det 
vill säga motiven bakom skyltning, eftersom teorin exempelvis inte inbegriper en 
strategi rörande läsning i underhållande syfte. För det andra belyser inte teorin den 
maktaspekt av skyltningen som vi undersöker och här kompletterar alltså Rabers 
modeller Elzingas strategier genom att behandla maktutövning.  
  För att vår uppsats ska få det teoretiska djup som vi kräver av den, finner vi det alltså 
nödvändigt att analysera vårt empiriska material utifrån både Rabers modeller och 
Elzingas strategier. Teoriernas inbördes likheter uppfattar vi inte som en nackdel, utan 
snarare som en fördel, eftersom detta ger oss möjlighet att dra paralleller mellan olika 
förhållningssätt i diskussionen. 
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4. Metod 

4.1 Urval av respondenter  
Andersson menar i boken Som man frågar får man svar att det är syftet med studien 
som ska avgöra valet av metod.28 Eftersom syftet med vår studie bland annat är att 
undersöka bibliotekariernas motiv och resonemang bakom urvalet av böcker till 
skyltning, ledde detta oss mot att samla in materialet via intervjuer. Intervjuer, och 
därmed den kvalitativa metoden, är en lämplig metod när forskaren vill fånga 
”aktörernas egna verklighetsuppfattningar, motiv och tankesätt”29, vilket är själva 
grunden för vår uppsats. Att använda sig av en muntlig metod har sina fördelar. Dels 
kan intervjun te sig som ett samtal och dels kan intervjuaren under samtalets gång 
anpassa sig efter de svar hon får samt förklara eller omformulera frågorna så att 
respondenten förstår frågans innehåll.30  
  Vårt urval av respondenter är baserat på främst två faktorer; att de arbetar på den 
vuxna skönavdelningen i biblioteket och att de är med i arbetet om skyltning på 
biblioteket. Till vår studie har vi intervjuat tio bibliotekarier/biblioteksassistenter och 
samtliga intervjuer har spelats in med respondenternas samtycke. Intervjuerna 
planerades ta omkring 40 minuter, men tog i själva verket mellan 15 och 60 minuter. 
Den genomsnittliga längden på intervjuerna låg dock på 40 minuter. Anledningen till 
den stora variationen i tiden var att en respondent fick förhinder precis före intervjun 
och därför kunde inte hela genomföras. 
  Trots våra krav på urvalet till respondenter, visade det sig senare att detta hade blivit 
lite godtyckligt eftersom vi träffade olika slags bibliotekarier – de som verkligen hade 
hand om skyltningen på vår utvalda avdelning, de som då och då ställde upp en vagn 
med böcker och de bibliotekarier som huvudsakligen hade ansvar för temautställningar. 
En anledning till att det blev så här kan vara att det i biblioteken inte fanns någon som 
hade ensamt ansvar för dag-till-dag-skyltningen som vi undersökte, att alla anställda 
hjälpte till med skyltningen på biblioteket eller att vi fick träffa den som var mest villig 
att ställa upp på en intervju. 
  Detta innebär också att vi har intervjuat både bibliotekarier och biblioteksassistenter. 
Vid bokandet av intervjuerna bad vi uttryckligen att få intervjua en bibliotekarie. Att det 
sedan visade sig under intervjun att vi hade en biblioteksassistent framför oss, visar att 
biblioteket uppenbarligen inte lade någon vikt vid vilken yrkesposition dess 
representant hade. Därutöver upplevde vi det som nästintill omöjligt att resa oss och 
lämna intervjun när detta förhållande uppdagades via bakgrundsfrågorna. 
  Under analysarbetet har det dock inte framkommit större variationer mellan 
bibliotekariernas och biblioteksassistenternas svar än mellan de enskilda individernas. 
Vi anser därför att med utgångspunkt i vår studies behov fyller respondenterna en 
likvärdig funktion oavsett yrkesmässig bakgrund. Eftersom studien dessutom fokuserar 
på agerandet i en viss situation och då detta agerande framkom med önskvärd tydlighet 
även genom våra tre biblioteksassistenters utsagor, fann vi det överflödigt att ersätta 
dessa tre med tre bibliotekarier. 
  I vår studie ingår alltså enskilda intervjuer med tio bibliotekarier. Vid ett 
intervjutillfälle träffade vi dock två bibliotekarier istället för en. Anledningen till detta 

                                                 
28 Andersson, Bengt-Erik 1994. Som man frågar får man svar: En introduktion i intervju- och 
enkätteknik , s. 20. 
29 Repstad, Pål 1993. Närhet och distans: Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, s. 11. 
30 Andersson 1994, s. 24. 
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var att de ansåg att de behövde vara två för att kunna diskutera vårt ämne och kunna 
förmedla den information om skyltning som vi skulle kunna vara i behov av. Att de var 
två stycken under en intervju kan ha lett till att de påverkade varandra i sina utsagor, 
samtidigt som det kan ha medverkat till att de tänkte mer på vad de sa då det var en 
arbetskamrat med i rummet vilket kan ha gjort att de blev mer hämmade i sina svar.31 
Deras utsagor (och attityd till skyltning) skilde sig dock åt på flera avgörande punkter, 
vilket även respondenterna var medvetna om och kommenterade löpande under 
intervjun. Kommentarerna ledde dock inte till att de jämkade samman sina synpunkter 
på något sätt, utan deras respektive hållningar var konsekventa under hela intervjuns 
gång. Detta har vi tolkat som att de kunde tala fritt och uttrycka sina personliga 
synpunkter under intervjun trots att de intervjuades tillsammans.  
  Vi har även träffat två bibliotekarier på samma bibliotek fast dessa intervjuades 
separat. Anledningen till detta var samma som ovan nämnda, nämligen att biblioteket 
tyckte att vi skulle få den bästa helhetsbilden av biblioteket genom att träffa båda. Den 
ena respondenten fick dock förhinder strax innan intervjun vilket gjorde att denna 
genomfördes under viss press och endast tog 15 minuter. Vi är medvetna om att denna 
respondent inte kunde gå på djupet med sina tankegångar och att intervjun därmed inte 
undersöker de bakomliggande faktorerna i respondentens urval lika väl som de andra 
gör. Trots detta är det en representativ intervju som behandlar skyltningen väl och som 
därför är med i studien. Dessa två intervjuer genomfördes även av endast en av oss på 
grund av sjukdom, vilket också förändrade intervjuernas karaktär. Det förändrade även 
analysen av dessa två respondenter eftersom den ena av oss inte kunde bidra med några 
tankar och resonemang kring deras utsagor utan fick ha tilltro till den andras 
uppfattning. Vi tycker dock inte att detta har varit något problem eller att det har haft 
någon inverkan på behandlingen av respondenterna i fråga. 

4.2 Tillvägagångssätt 
Kontakttagandet gick till som så, att vi inledde med att välja ut sju stadsbibliotek som vi 
ville skulle ingå i studien, främst baserat på att de låg i västra delen av Sverige. Detta 
urval anser vi vara vetenskapligt legitimt med tanke på att vår uppsats är en kvalitativ 
studie, och att respondenternas geografiska placering då inte är av någon primär 
betydelse. Vi skickade ett mail32 till dessa bibliotek där vi presenterade oss själva, vår 
studie och att vi sökte en respondent. Eftersom vi endast hade fått tre svar när tiden för 
att svara hade gått ut, valde vi att ringa till resten av biblioteken för att höra om de var 
intresserade. Det visade sig att många bibliotek inte hade uppmärksammat vårt mail, 
men genom telefonsamtalen kunde vi boka tid för ytterligare fyra intervjuer. Några 
dagar därpå fick vi förhinder från ett bibliotek som var inbokat och valde därmed ut ett 
nytt bibliotek baserat på samma kriterier och bokade tid med detta istället. Därefter 
återkom vi som överenskommet till det bibliotek som fått förhinder och bokade in en ny 
tid.  
  Vi hade för vana att före intervjutillfällena skicka ett mail till respondenterna med 
några frågor som samtalet skulle röra sig kring så att de skulle kunna ha möjlighet att 
förbereda sig. 33 Vi missade att göra detta till ett intervjutillfälle och detta kan ha 
medverkat till att respondenten inte kände sig så förberedd eller hade tänkt igenom sina 

                                                 
31 En gruppintervju kan innebära ”att det bara är acceptabla och tillåtna synpunkter som kommer fram” 
enligt Repstad 1993, s. 76. Visserligen var våra respondenter endast två personer och inte en grupp, men 
den påverkande faktorn uppfattar vi som densamma. 
32 Se Bilaga: Mail till respondenterna. 
33 Dessa frågor togs från intervjumallen, varför vi har valt att inte bifoga dessa separat. 
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svar och resonemang så väl som de andra hade fått möjlighet till. Samtidigt hade 
respondenten fått samma information som de andra förutom just det mailet, vilket 
gjorde att hon var medveten om vad vi ville undersöka och vad samtalet skulle röra sig 
kring. Något som även talar för att detta med att ha fått frågorna i förväg inte alltid har 
inneburit att respondenten är förberedd är att trots att dessa frågor hade sänts ut till de 
andra, så hade inte alla våra respondenter uppmärksammat dem. 
  Vi var noga med att upplysa respondenterna under såväl mailkontakten som 
telefonsamtalen och själva intervjun att alla uppgifter skulle behandlas konfidentiellt, 
och vi avkodade deras namn redan till intervjuutskriften och har således under hela 
uppsatsens gång använt oss av de fingerade namnen. Trots att det var sammanlagt tio 
bibliotekarier, men endast åtta tillfällen, har vi valt att behandla samtliga respondenter 
separat, vilket innebär att vilka två som deltog samtidigt eller från samma bibliotek inte 
ska gå att spåras. Detta innebär alltså även att det endast är åtta bibliotek som 
presenteras i kapitlet Presentation av skyltningsmöjligheterna (5.2). 
  Intervjuerna med bibliotekarierna genomfördes på deras arbetsplats. Repstad menar att 
det är viktigt med valet av plats, och att arbetsplatsen kan vara förmånlig på så sätt att 
det är en trygg och välbekant miljö för respondenterna.34 Vi tyckte dessutom att det var 
mycket givande att komma ut på biblioteken och få se hyllsystemen och skyltningen i 
sin realitet. Med tanke på att många bibliotek använder sig av specialdesignade hyllor 
för att fronta böcker skulle det vara nästintill omöjligt att genom till exempel en 
telefonintervju få en klar bild av hur hyllorna och skyltningen var organiserad. Själva 
besöken klargjorde också att biblioteken hade olika förutsättningar när det gällde 
möjligheterna till att fronta böcker. Under varje besök tog vi även bilder på skyltningen 
med respondenternas godkännande. Dessa bilder har också behandlats konfidentiellt och 
togs endast för att vi skulle kunna särskilja biblioteken och beskriva deras 
skyltningsmöjligheter i detalj. 
  Innan vi satte oss ner med respondenten i det aktuella biblioteket såg vi oss omkring på 
egen hand och fick en personlig bild av skyltningen. Förhandsinformationen kring hur 
skyltningen såg ut i biblioteken hjälpte oss att ställa mer riktade frågor. Denna bild av 
skyltningen visade sig även vara användbar då respondenterna emellanåt glömde att 
nämna vissa sorters skyltning som de använde sig av och vi kunde därmed hjälpa till 
och påminna dem. Det innebar även att vi kunde styra bort respondenterna från den 
sorts skyltning vi inte var intresserad av innan respondenten ifråga började fördjupa sig i 
exempelvis temaskyltning.  
  Vi har även förstått att maktsituationen påverkas när det är två personer som intervjuar 
en tredje. Respondenten kan känna sig underordnad samtidigt som intervjuarna kan 
känna sig bevakade av varandra. Vi tyckte dock att det fanns en fördel med att vara två, 
särskilt eftersom ingen av oss var van vid intervjuer. Under provintervjun hade vi 
bestämt att vi skulle ställa varannan fråga, och detta fortsatte vi med även under 
intervjuerna. Därmed ställde vi i princip alltid samma frågor vilket ledde till att våra 
probes kom naturligt och vi kunde gå in på detaljnivå. Eftersom respondentens fokus 
låg på den som hade ställt frågan fick den andra tid att uppmärksamma övergripande 
problem som att respondenten egentligen inte hade besvarat frågan och förbereda inför 
nästa frågeområde. Att vara två underlättade dessutom arbetet med att analysera 
respondenterna eftersom vi kunde diskutera våra tankar och åsikter. 

                                                 
34 Repstad 1993, s. 65. 
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4.3 Intervjumall 
En ostrukturerad intervju ställer krav på erfarenhet från intervjuer,35 och då vi inte anser 
att vi är fullfjädrade intervjuare har vi valt att använda oss av en intervjumall36 med lite 
hårdare styrning än vad den vanligtvis använda halvstrukturerade mallen kräver. En 
halvstrukturerad intervju innebär att ämnesområdena som intervjun ska beröra är 
fastställda men däremot inte den exakta formuleringen av frågorna eller i vilken ordning 
de ska tas upp.37 Andersson skriver generellt om intervjuer att det finns en regel att 
ställa intervjufrågorna ordagrant såsom de står i intervjumallen eftersom om någon 
förändring sker i formuleringen kan det förändra frågornas karaktär.38 Därför har vi 
strävat efter att hålla samtalet under intervjun styrt efter den ordning som våra frågor 
kommer. Det har, på grund av detta, hänt att vissa frågor har ställts som har berörts 
tidigare i intervjun men vi anser att även om frågan redan har besvarats under samtalets 
gång kan det hos respondenten väckas andra svarsreaktioner när frågan ställs mer 
explicit.39 Vi har dessutom försökt att hålla samtalet styrt efter den ordning som våra 
frågor befinner sig i eftersom vi ville försäkra oss om att inte missa något av de 
ämnesområden som vi ville täcka in under intervjuerna. Ett bra råd av vår handledare 
var nämligen att se till att respondenterna verkligen besvarade de frågor som vi ställde, 
något som vi hade anledning att vara tacksamma för ett flertal gånger. Vår strävan har 
alltså varit att hålla ett öppet samtal med våra respondenter samtidigt som frågorna har 
ställts i den ordning som de har stått i vår intervjumall. 
  För att kunna utveckla svaren från respondenterna och kunna föra samtalet vidare har 
vi använt oss av olika slag av probes, det vill säga följdfrågor som förbereds till 
intervjufrågorna och som används för att kunna stödja och uppmuntra respondenten så 
att hon kan förtydliga eller komplettera en utsaga. Probes som Andersson menar är 
vanliga är pauser, uppmuntran, utveckling, klargöranden och upprepning.40 Genom att i 
förväg ha bestämt olika slags probes att använda gjorde vi även intervjuerna mer 
jämförbara, och vi fann det till en stor hjälp för att inte missa de viktiga ”varför då”-
frågorna.  
  Före våra riktiga intervjuer genomförde vi en provintervju för att finna de rätta 
begreppen och avgränsningarna. Under denna intervju kunde vi även fundera över 
bandspelarens rätta placering, komma in i rollen som intervjuare och fundera över hur vi 
bäst skulle kunna undvika att prata i mun på varandra. Efter provintervjun reviderade vi 
vår intervjumall en del. Anledningen till ändringarna var att vissa frågor visade sig ha 
för invecklade formuleringar, andra kunde ha två frågor i en fråga och vissa var helt 
enkelt otydliga. Några frågor visade sig vara irrelevanta, och andra visade sig täcka 
samma område. Därför togs vissa frågor bort helt, andra ändrades i formuleringen, vissa 
förtydligades och andra komprimerades. Provintervjun gav oss mycket och vi var glada 
att vi tog chansen att genomföra den.  
  Emellanåt har vi dock funnit svårigheter med våra frågor även i intervjusituationen, 
eftersom respondenterna inte alltid har uppfattat oss rätt. Vissa formuleringar som 
fungerade bra i provintervjun fungerade inte lika bra ute i verkligheten och vi har fått 
justera frågorna efterhand eftersom vi uppfattat att våra respondenter inte har förstått 
dem. Repstad säger att den flexibilitet som den kvalitativa metoden står för innebär att 

                                                 
35 Andersson 1994, s. 77. 
36 Se Bilaga: Intervjumall. 
37 Andersson 1994, s. 77. 
38 Ibid., s. 130. 
39 Detta anser även Andersson 1994, s. 130. 
40 Ibid., s. 138ff. 
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intervjumallen kan och bör förändras under projektets gång. 41 Därför har vi sett det som 
positivt att mallen har kunnat utvecklas för att på bästa sätt nå våra respondenter. Till 
exempel hade vi ursprungligen ”aldrig sätta fram” i fråga 10 men ändrade till ”inte 
gärna vill sätta fram”, och ”alltid” i fråga 11 ändrade vi till ”gärna sätta fram”. Vi har 
även ändrat ”din avdelning” i fråga 2 och 3 till ”skönavdelningen” då det visade sig i 
intervjusituationen att inte alla våra respondenter arbetade enbart där.  
  Förutom intervjufrågorna så använde vi oss av två enkäter, vilkas ifyllande avslutade 
intervjutillfället. Tanken bakom detta var inte att kunna generalisera utifrån vårt 
underlag på tio personer, utan att belysa potentiella motsättningar mellan det 
respondenterna sade, och det de valde i enkäten. Denna analysvinkel bortföll dock, då vi 
fick fram samma motsättningar genom analysen av själva utsagorna. Vi har därför inte 
använt oss av själva enkäterna i vår analys och bifogar därför inte heller resultaten av 
vad som fyllts i. Detta till trots så fyllde enkäterna en viktig uppgift, då respondenterna 
resonerade fritt kring frågorna och därigenom utvecklade och emellanåt fördjupade de 
resonemang som tagits upp tidigare under intervjun. Att resonera kring ett påstående tar 
nämligen andra kognitiva resurser i anspråk än att svara på en direkt fråga.  
  Vi vill även påpeka att de svar vi har fått från våra respondenter ger uttryck för vad de 
i intervjuögonblicket hade för åsikt när det gällde skyltningen. Det är inte säkert att de 
vid ett annat tillfälle svarar på samma sätt. Genom att medverka vid vår intervju och 
diskutera skyltningen kan de ha fått nya insikter eller förändrat sitt beteende vilket gör 
att de i ett annat fall kanske skulle ha svarat annorledes.  

4.4 Analysarbetet    
När samtliga intervjuer var genomförda påbörjade vi arbetet med att skriva ut 
intervjuerna, där vi delade upp respondenterna slumpmässigt mellan oss. I vårt 
analysarbete betraktade vi sedan intervjuutskrifterna ur ett tematiskt perspektiv där 
utsagorna strukturerades utifrån de mönster som framkom. De första genomläsningarna 
gjordes var för sig, varpå vi träffades och jämförde vad vi hade kommit fram till. 
Exempel på gemensamma nyckelbegrepp som framstod tydligt efter dessa initiala 
genomläsningar var makt och påverkan, att visa på alternativ, god och dålig litteratur, 
efterfrågan och läsupplevelser. Med utgångspunkt i våra teorier skapade vi därefter 
kategorier av dessa nyckelbegrepp.  
  Efter detta inledde vi arbetet med vårt första analysavsnitt där vi valde ut passager i 
intervjuutskrifterna som behandlade samma nyckelbegrepp och sammanställde dessa 
utsagor efter strategikategorierna. Här belyste vi begreppen snarare än individerna även 
om alla relevanta utsagor för varje strategi togs med, detta för att kunna placera 
individerna i strategifack i slutsatserna. Strategianalyserna utfördes separat varpå vi 
läste igenom varandras texter för att utbyta tankar kring och komplettera varandras 
analys. Utbytandet av dessa synpunkter skedde, något oortodoxt, på olika caféer runtom 
i staden eftersom denna miljö kändes mer kreativ och dess informella natur innebar att 
tankegångarna kunde sväva fritt. De perioder då vi har arbetat i skolan har visserligen 
inte hämmat vår arbetsgång, men det var skönt att emellanåt komma bort från 
datorsalarnas formella framtoning.   
  Vi strukturerade vårt andra analysavsnitt på ett annorlunda sätt eftersom vi ville att 
individerna och deras förhållningssätt till makt skulle framträda tydligt. Med avstamp i 
Raber analyserade vi varje respondents intervju för sig. Här delade vi upp intervjuerna 
efter vem som hade skrivit ut dem. Även här lyfte vi fram de utsagor som kunde 

                                                 
41 Repstad 1993, s. 60. 
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kopplas till teorin, det vill säga de olika modellerna, varpå vi fastställde 
modelltillhörighet.  
  Eftersom vår uppsats har en kritisk intention där vi betraktar ett vardagsfenomen som 
skyltning utifrån en kritisk synvinkel leder detta till att vi emellanåt har tolkat utsagorna 
bortom respondenternas intentioner. Detta är ett forskningsetiskt spörsmål, vars 
eventuella negativa efterverkningar vi har begränsat genom att hålla en strikt 
konfidentialitet gentemot respondenterna under hela uppsatsens gång. Vi anser dock att 
i en kritisk analys är detta förhållande till tolkningen en oundviklig förutsättning. Vi är 
även medvetna om att uppsatsen består av vår tolkning av respondenternas utsagor vid 
en viss tidpunkt i deras liv och att om en annan forskare ställer samma frågor idag kan 
utsagorna – och därför även tolkningen – bli annorlunda. 
  En annan förutsättning för tolkningsarbetet är att vi som forskare är medvetna om att 
vårt individuella ställningstagande när det rör makt och skyltning har inverkat på vårt 
val av analysverktyg. Vår kritiska inställning till saker som uppfattas som självklara (till 
exempel att en bibliotekarie kan utöva makt genom en så till synes simpel handling som 
skyltning) har inneburit att vi från uppsatsens konception har betraktat såväl 
intervjuerna som fenomenet ur en kritisk synvinkel. En kritisk forskares uppgift ska ju 
vara att ifrågasätta det självklara genom att problematisera verkligheten. 
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5. Presentationer  

5.1 Presentation av våra respondenter 
De inledande tre frågorna i vår intervjumall är tämligen öppna frågor och följaktligen 
varierar graden av personlig information som respondenterna har givit, vilket avspeglar 
sig i presentationen. Våra respondenter visade sig dock ha vissa gemensamma drag. De 
är alla kvinnor som har jobbat i minst 15 år inom biblioteksvärlden. De arbetar alla på 
stadsbibliotek i medelstora svenska städer42 och utför skyltningsuppgifter i varierande 
grad på den skönlitterära avdelningen.  

5.1.1 Anita 
Anita har arbetat som bibliotekarie i ungefär 20 år. Hon arbetar på ett stadsbibliotek och 
menar att på detta bibliotek hjälps samtliga anställda åt med alla förekommande 
arbetsuppgifter. På hennes bibliotek strävar bibliotekarierna efter att få det luftigt bland 
hyllorna och har därför valt att ha många böcker med framsidan utåt. Hon säger att de 
inom biblioteket har förstått att ”det man skyltar med är det som lånas ut mycket.”   
  Biblioteket som Anita arbetar på har ingen policy när det gäller skyltning, och de har 
inte heller någon speciell bokuppsättare eller någon som är ansvarig för skyltningen. 
Böckerna som frontas lånas snabbt ut menar Anita och därför fyller de på skyltningen 
kontinuerligt, ofta dagligen. Detta innebär att den som sätter upp böcker för dagen tar 
initiativ till att fylla på i skyltningen. Eftersom all personal hjälps åt med dessa 
arbetsuppgifter, är de vana vid att arbeta självständigt och har tilltro till att alla gör ett 
bra jobb.  

5.1.2 Barbro 
Barbro har arbetat i snart 15 år på sitt bibliotek. Det är ett stadsbibliotek där alla 
bibliotekarier har lika mycket ansvar för arbetsuppgifterna inom biblioteket.  
  Biblioteket har ingen uttalad plan för när böckerna som skyltas ska bytas ut utan de 
byts ut och/eller fylls på lite beroende på hur mycket andra arbetsuppgifter det finns 
som tar ens tid i beaktning. Barbro menar dock att böckerna försvinner fort, och att det 
ofta gapar tomt i skyltningen. Eftersom det är en gemensam arbetsuppgift att ställa upp 
böckerna hjälper alla till med att fronta. Det tycker Barbro är bra, eftersom det blir 
varierad skyltning i och med att bibliotekarierna har olika läsvanor. Det finns ingen 
policy på biblioteket att de ska skylta, men Barbro menar att det är ett outtalat ansvar att 
när de sätter upp böcker eller överhuvudtaget är ute i biblioteket och arbetar så frontar 
de med böcker om det är tomt på hyllorna.  

5.1.3 Cecilia 
Cecilia har arbetat som bibliotekarie i nästan 20 år. Hon är ansvarig för skönlitteraturen 
på stadsbiblioteket och hennes arbetsuppgifter inkluderar bland annat gallring, inköp 
och arbete bakom disken.  
  Alla som arbetar på den skönlitterära avdelningen arbetar med den löpande 
skyltningen. Biblioteket har dessutom regelbundet hyllstädning, när personalen ser till 
att det ser snyggt ut i hyllorna och ”plockar också fram, skyltar snyggt och sådär. Så att 
                                                 
42 Begreppet används som en generell beteckning i texten för att garantera våra respondenter 
konfidentialitet, då det annars är möjligt att identifiera dem genom storleken på staden de arbetar i. Med 
begreppet avser vi därför en stad i Sverige med invånarantal mellan 9 000 till 130 000 personer. 
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det ser bra ut.” Böckerna i skyltningen kan Cecilia inte säga exakt hur ofta de byts ut 
eller fylls på, eftersom det varierar beroende på vem som sätter upp. Hon tycker att det 
är ”jätteviktigt” att skylta, men biblioteket har ingen officiell policy för det. 

5.1.4 Diana 
Diana har arbetat som bibliotekarie i ungefär 15 år. Hon arbetar på stadsbiblioteket i en 
mellanstor svensk stad. Hon är intresserad av skönlitteratur och läser gärna på fritiden. 
  Diana berättar att det oftast är de som sätter upp böckerna som skyltar, och att det 
brukar vara biblioteksassistenterna som sätter upp böckerna. Hon påpekar dock att 
bibliotekarierna, när de är ute på avdelningen, både skyltar och byter ut de böcker som 
assistenterna satt fram. För Dianas del är det alltså på eget initiativ som skyltning 
förekommer, eftersom inte heller hennes bibliotek har någon officiell skyltningspolicy.  
  Diana tycker att skyltningen helt klart påverkar vad låntagarna lånar hem. ”[A]lla vet 
att det är väldigt viktigt” att skylta för ”[e]n bokrygg säger ju inte så mycket.” Böckerna 
som det skyltas med försvinner snabbare än böckerna på hyllan. Som Diana uttrycker 
det så är det ”mänskligt på något sätt att suga åt sig [det som står framme].” De skyltade 
böckerna byts ut efterhand, antingen på grund av att de har lånats ut eller för att en bok 
har stått där ett tag och inte blivit utlånad. 

5.1.5 Eivor 
Eivor arbetar sedan ungefär 20 år som bibliotekarie på ett stadsbibliotek i en mellanstor 
svensk stad. Hon tycker om att läsa, speciellt skönlitteratur där hon föredrar tunnare 
böcker och är ”inte så förtjust i såna här tjocka tegelstenar” då dessa tar lång tid att läsa 
ut. På biblioteket frontar de med böcker för att de vill marknadsföra dem och för att de 
har kommit fram till att ”det är lättare för folk att hitta böcker om de står med framsidan 
fram”. 
  Eivor menar att det inte finns någon riktig medvetenhet på biblioteket om skyltningen. 
Det finns alltså ingen policy som styr att det ska skyltas. På biblioteket har de två 
biblioteksassistenter som vanligtvis sätter upp böcker, men Eivor menar att när det 
gäller skyltningen handlar det mycket om eget initiativ, ”man fyller på lite när man 
tycker att det är lite hål här och var”. Detta innebär att alla anställda frontar med böcker 
när det är tomt.  

5.1.6 Flora 
Flora har arbetat som biblioteksassistent i snart 30 år på sitt bibliotek. På hennes 
bibliotek, där de inte gör någon åtskillnad på bibliotekarier och biblioteksassistenter, 
håller de på att förnya hyllsystemet och Flora ser fram emot de ökade 
skyltningsmöjligheterna där hon bland annat kan ”visa att vi hänger med” i vad som är 
aktuellt i samhället. 
  Flora tycker att böckerna försvinner snabbt när de exponeras i hyllorna, och menar att 
de ibland kan fylla på skyltningen flera gånger om dagen. Varannan vecka har de en 
rensning av böckerna som står på skyltning då de plockar bort de böcker som de 
upplever har stått framme länge och ersätter dem med nya.  
  Det finns ingen officiell skyltningspolicy inom biblioteket, men Flora menar att alla 
hennes kolleger på biblioteket samarbetar med skyltningen. Att skylta är således en 
gemensam arbetsuppgift vilken samtliga anställda som arbetar på den skönlitterära 
avdelningen delar. 
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5.1.7 Greta 
Greta har arbetat som biblioteksassistent i snart 20 år och hon arbetar på den 
skönlitterära avdelningen. Ett av hennes intressen på biblioteket är just skyltningen och 
hon tycker om att ”plocka fram godbitarna”. 
  På Gretas bibliotek gör de med jämna mellanrum i ordning på hyllorna och ser till att 
skyltningen fylls på med nya böcker. Överlag tycker Greta att det som skyltas utlånas 
väldigt snabbt, och hon menar att om hon har satt upp böcker på morgonen tycker hon 
att det är märkbart att de frontade böckerna plockas, i synnerhet när hon senare står i 
utlåningen och möter användarna och deras valda bok. 
  På biblioteket finns ingen policy om att det ska skyltas, utan det är något som Greta 
tycker är uppenbart att alla gör under tiden de ställer upp återlämnade böcker, eller när 
de är ute bland hyllorna och ser ett gap bland skyltningen. 

5.1.8 Hilda 
Hilda är biblioteksassistent på ett stadsbibliotek. Här görs det inte heller någon 
åtskillnad på biblioteksassistenter och bibliotekarier när det gäller skyltning och att sätta 
upp böcker. Som Hilda säger, så är det ”så litet här att alla är ju överallt och jobbar.” 
  Hilda säger att de skyltar med en bok på den skönlitterära avdelningen eftersom de vill 
att folk ska bli intresserade av boken ifråga. Hon säger sig ha märkt i förhållande till 
böcker som inte varit skyltade att ”många gånger är det faktiskt så att när man har ställt 
upp en bok så försvinner den boken.” Hon tycker att det är viktigt att skylta med böcker 
eftersom skyltning ökar utlåningen. Hildas bibliotek saknar en officiell policy för 
skyltning av böcker. De böcker som skyltas med byts ut efterhand som de plockas av 
låntagarna. Det finns inga föreskrivna arbetsuppgifter som rör skyltning, utan det är en 
del av det dagliga arbetet som alla utför, gärna då när de går ut med en vagn 
återlämnade böcker. 

5.1.9 Irene 
Irene har arbetat som bibliotekarie i ungefär 30 år. Hon säger att hennes huvudsakliga 
uppgift på den skönlitterära avdelningen är att gallra, men eftersom alla hjälps åt med 
allting när det gäller arbetsuppgifterna, så sysslar hon även med bokuppsättning och 
med att skylta böcker. Hon understryker när det gäller skyltning att ”det inte är en 
persons uppgift här att se till det” utan att vem som helst av de anställda som går förbi 
och har en tanke med det kan ändra vilka böcker som står uppställda utan att det anses 
som ett revirkränkande beteende. Hon säger att de inte har någon officiell policy 
angående skyltning men att böckerna byts ut efterhand som de försvinner. 
  Bibliotekspersonalen på Irenes bibliotek har tagit inspiration från bokhandelns sätt att 
exponera så många böcker som möjligt med framsidan utåt, och de tror att ”låntagarna 
tänder till mer på att se framsidan av en bok än att se en massa bokryggar.” Tanken är 
alltså att skyltningen är betydelsefull för låntagarna. 
  Irene har funderat mycket kring skyltning och i vilken utsträckning ett bibliotek kan 
skylta utan att det går ut över återfinningsprincipen. Hon tycker att biblioteket har ett 
grundsystem för hur böckerna återfinns, och att när det fokuseras alltför ensidigt på att 
ställa så många böcker som möjligt med framsidan utåt så kompromissar man bort detta 
grundsystem. Skyltningen får inte försvåra för låntagarna att hitta de böcker de söker.  

5.1.10 Josefin 
Josefin har arbetat som bibliotekarie i över 20 år. Arbetsuppgifterna på hennes bibliotek 
är inte uppdelade mellan biblioteksassistenter eller bibliotekarier, utan de hjälps alla åt 
med bokuppsättning och skyltning. Bibliotekarierna är därmed ute och arbetar bland 
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hyllorna i högre grad än vad som kanske är vanligt. Alla som sätter upp böcker skyltar; 
det finns inga föreskrivna riktlinjer för vem som ska skylta och biblioteket har inte 
heller någon officiell skyltningspolicy.  
  Josefin säger att böckerna som de skyltar med försvinner fort, och att de fyller på 
efterhand som böckerna försvinner. Hon är medveten om skyltningens betydelse för att 
böckerna ska lånas ut och menar att ”det är bara att fylla på”. Ibland kan en bok vara 
frontad i några dagar utan att någon tar den och då brukar hon byta ut den. När hon ska 
sätta upp en vagn så tar hon en överblick av situationen och fyller på luckorna och slår 
därmed två flugor i en smäll, då ”boken både [får] bli exponerad och uppsatt på en 
gång.” 

5.2 Presentation av skyltningsmöjligheterna 
I det här avsnittet beskrivs de åtta bibliotekens skyltningsmöjligheter utan någon 
anknytning till specifika respondenter. Bibliotekarierna i vår studie har olika 
möjligheter till skyltning eftersom den fysiska utformningen av biblioteket är avgörande 
för hur många böcker som kan frontas, både i hyllsystemet och eventuella specialhyllor 
samt boksnurror. 
 
  Det första biblioteket använder sig av skyltning i bokhyllorna bredvid böckerna som 
står med ryggen utåt. Alla hyllor är inte utrustade med en hylla överst, men där det finns 
skyltar personalen med böcker på dessa. Biblioteket har även en bred hylla som är 
designad för att ställa böcker med framsidan utåt. Den består av fyra hyllplan och är 
lång – det står uppskattningsvis 10-15 böcker per hyllplan. Dessa böcker har inte någon 
alfabetisk koppling utan står frontade utan inbördes ordning. 
  Det andra biblioteket har flera olika sorters skyltmöjligheter på den skönlitterära 
avdelningen. Det finns en boksnurra där uppskattningsvis 15-20 böcker får plats och det 
finns även en specialhylla. Denna består av en hög träplatta med fyra fastspikade ribbor 
där bibliotekarierna kan ställa böcker; uppskattningsvis fyra till sex stycken per ribba. 
Inuti själva hyllsystemet finns det hyllplan som det går att skylta med fyra-fem frontade 
böcker i. Hyllplanen är vinklade så att böckerna står upp med en viss bakåtlutning. 
Varje hyllsektion har även möjlighet att skylta på gavlarna genom att två 
bokstödsliknande trähyllor har hängts på änden av hyllsektionen. Det får plats ungefär 
två böcker per trähylla. Personalen skyltar även inuti hyllsystemet genom att ställa upp 
böcker med framsidan utåt. 
  Det tredje biblioteket skyltar i två stora skyltfönster som vetter mot gatan. Böckerna i 
denna skyltning ligger antingen ned med framsidan uppåt eller står upp med framsidan 
utåt. Det finns en lång, låg hylla vid skyltfönstret, och ovanpå den skyltas det också med 
böcker. De övriga hyllorna i hyllsystemet är för höga för att det ska kunna gå att skylta 
med böcker ovanpå dem. Vid den gavel som vetter bort ifrån väggen har personalen 
ställt små bord, där de lägger frontade böcker. De skyltar även inne i hyllsystemet 
genom att ställa upp böcker med framsidan utåt. 
  Det fjärde bibliotekets skyltmöjligheter på avdelningen för skönlitteratur är i huvudsak 
specialdesignade hyllplan som finns inne i hyllsystemet, där böckerna får ligga nästan 
horisontellt med framsidan uppåt. Det får plats fem-sex böcker på varje hyllplan. Varje 
hyllsektion inne i biblioteket har dock inte ett sådant hyllplan, utan vissa saknar det helt 
och andra har två stycken bredvid varandra. Böcker ställs även upp i hyllorna där det 
finns plats, till exempel i slutet av bokraden, med framsidan utåt och själva boken på 
snedden. 
  På det femte biblioteket använder de sig av en specialdesignad hylla för att fronta 
böcker. Denna hylla finns utanför det ordinarie hyllsystemet och är en egentillverkad 
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bokhylla med fyra sidor. Varje sida har omkring fyra hyllplan för uppskattningsvis tre 
böcker per hyllplan. Biblioteket har även böcker som står frontade i fönsterkarmarna, 
men detta är mest på grund av utrymmesbrist menar vår respondent. Samtidigt vill de ha 
så många framsidor som möjligt synliga i biblioteket eftersom de tror att framsidorna 
lockar låntagarna och att ha dem i bibliotekets fönster är ju ett sätt att uppnå detta. 
Dessutom har de böcker med framsidan utåt i själva hyllsystemet bredvid de övriga 
böckerna.  
  Det sjätte biblioteket har en speciell hylla för skyltning som är cirka 120 cm hög, med 
fyra hyllplan (i hyllplanen inkluderas då ovansidan på hyllan). I den frontas mellan två-
tre böcker per hyllplan av olika författare oberoende av var de står i alfabetet. Böcker 
frontas både ovanpå hyllorna och i dem, även om det förra är mer förekommande. 
Ovanpå en hyllsektion står det även en liten svart hylla, designad för att visa upp böcker 
med framsidan utåt. Det får plats uppskattningsvis fem-sex böcker i den svarta hyllan. 
  De använder sig av olika sorters skyltning i det sjunde biblioteket. Utanför själva 
hyllsystemet har de skyltning på specialdesignade hyllor, så kallade pyramidhyllor som 
består av ett runt bord med tre hyllplan. Dessa hyllor sväljer många böcker, och här 
frontas böckerna utan hänsyn till den alfabetiska uppställningen. Biblioteket har även 
många böcker som frontas i själva hyllsystemet och de som frontas står i anslutning till 
den alfabetiska ordningen. Böckerna står både ovanpå och i hyllorna och det finns även 
särskilda hyllplan som är gjorda för att böckerna ska kunna ligga ner med framsidan 
utåt. 
  Det åttonde biblioteket använder sig av en boksnurra för att skylta med skönlitterära 
böcker. Denna boksnurra står inte vid den skönlitterära avdelningen utan istället precis 
vid entrén in till biblioteket. Biblioteket har nyligen gallrat hårt bland sina skönlitterära 
böcker vilket har gett en del tomrum, och därför kan de använda den nedersta hyllan i 
varje bokhylla till att fronta böcker. På varje hyllplan får det plats omkring fyra frontade 
böcker. Ibland skyltar de även böcker i hyllorna bredvid de som står med ryggen utåt. 
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6. Analys 

6.1 Skyltningen möter strategierna 
I den här analysen ser vi på varför vissa arbetssätt och resonemang faller under en viss 
strategi. Vi presenterar strategitillhörigheten utifrån en tematisk struktur, där varje 
strategi får ett avsnitt vari övergripande begrepp behandlas utifrån de dithörande 
respondenterna. 
  Eftersom de tre strategierna är ytterligheter, och människor är komplexa varelser, finns 
det svårigheter vid applikationen av dem. Våra respondenter förhåller sig olika aktivt till 
alla strategierna och vi förväntar oss inte att någon av respondenterna enbart arbetar 
efter en strategi.  

6.1.1 Den traditionalistiska strategin 
Här analyserar vi motiven bakom bibliotekariernas skyltning utifrån den 
traditionalistiska strategin. Vi har lyft fram fem aspekter av strategin och baserar 
kapitlets struktur på dessa. Aspekterna är fostran, kulturarv och klassiker, tilltro till 
auktoriteter, att visa på alternativ samt gallring och inköp. 

6.1.1.1 Den fostrande hållningen 
Den fostrande hållning som är ett av de utmärkande kännetecknen för traditionalismen 
blir märkbar vid skyltningen till exempel när bibliotekarien sätter fram de böcker som 
sällan lånas ut, de som inte är populära. Härvidlag tar bibliotekarien på sig en fostrande 
roll, i det att hon förbigår vad låntagarna efterfrågar för att istället lyfta fram något som 
de inte visste om fanns, eller var intresserade av. I den fostrande rollen ingår även den 
vägledande rollen, där hon anser att låntagarna väljer ’fel’ sorts litteratur om de själva 
får bestämma och därför skyltar för att locka dem till att ta ’bättre’ litteratur än de från 
början hade tänkt sig.43 Det visar sig att det finns en medvetenhet kring den fostrande 
rollen som placerar denna i en annan tidsepok, då fostran var normen. 
 
  Exempelvis Barbro säger att hon har ”ju ingen uppfostrande uppgift alls” men hon 
fortsätter med att säga att ”man ska ju liksom vidga folks läsning lite grann” och i 
hennes faktiska agerande, där hon sätter fram alternativ till Pilcher, visar sig en önskan 
att leda folk till att läsa mindre ”lättsam” litteratur. Vi tolkar därför hennes muntliga 
avståndstagande från den fostrande hållningen som ett utslag för att Barbro är 
medveten om att det för närvarande inte är modernt att fostra låntagarna, eller att 
framstå som en auktoritet på vad som är bra eller dålig litteratur. Barbro arbetar 
traditionalistiskt även när hon skyltar för att ”låntagarna ska få tips om böcker som de 
inte ser annars” eller förklarar att en bok som inte är särskilt populär glöms bort fort 
”om man inte fortsätter att skylta med den”. 
  Även Diana tar på sig en fostrande roll när hon säger att ”låntagarna ju inte har samma 
kunskaper... alltså att de flesta inte har samma kunskap om bokutgivning” och 
understryker att hon vill att ”folk ska läsa och låna böcker och gärna bra böcker tycker 
jag då.” Hon urskuldar sig dock genast med att ”[j]ag är ju lite gammaldags på det 
viset”, något som tyder på att hon är medveten om att det förhållningssätt hon givit 
uttryck för inte är modernt för närvarande, utan att det anses som föråldrat.  

                                                 
43 När värdeomdömen som till exempel fel, sämre, lägre, dålig samt bra, god, högre, bättre används om 
litteratur och värderingar rör det sig om respondenternas kvalitetsbedömning av litteraturen och 
värderingarna i fråga.  
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  Eivor tar också upp diskussionen kring bibliotekets fostrande roll då och nu när hon 
säger att ”förr i världen såg man biblioteket som en folkbildarinstitution” och att det 
visserligen inte är så uttalat nuförtiden, men något hon fick med sig från utbildningen 
var att det finns ”bra och dålig litteratur”. Eivor väljer här att ta ställning för den goda 
litteraturen, vars litterära kvalitet stödjer sig mot kanonbegreppet. Visserligen ska man 
”köpa in det som är allmänt efterfrågat”, eftersom det står i bibliotekets styrdokument 
att biblioteket ska ta hänsyn till låntagarnas önskemål. Det går dock att ta ställning emot 
sådan sämre litteratur som ”många med förtjusning läser” genom skyltningen. Eivor 
fastslår när det gäller hennes egen skyltning att sådana böcker som Pilcher, ”som man 
betraktar som tantsnusk”, inte sätts upp. Inte heller de andra bib liotekarierna på hennes 
bibliotek gör så – ”Pilcher ställer vi till exempel aldrig upp”. Trots att Eivor menar att 
hon inte vill ”fördöma deras smak” när låntagarna väljer att läsa Pilcher, så antar hon 
ändå en fostrande hållning gentemot dem genom urvalet till sin skyltning, när hon 
betonar något som är utmärkande för traditionalismen, nämligen ”kunskapen kring och 
intresset av finkultur”44. 
  Inte heller Anita vill på något sätt fördöma låntagarnas smak – ”det hemskaste man 
kan säga på ett bibliotek [är] att nej de böckerna har vi inte” – men samtidigt, precis 
som Eivor, så väljer hon att inte skylta med Pilcher utan ställer istället fram böcker som 
har en ”mycket bättre kvalitet”. 
  Detsamma gör Greta, som vägrar att skylta med Pilcher. Hon sätter konsekvent in 
Pilcher i hyllan istället för att skylta med henne. Hon väljer också att inte ställa Pilcher 
på hyllan med nyss återlämnade böcker, eftersom de böcker som står på den hyllan har 
en hög utlåningsfrekvens. Gretas fostrande hållning gentemot låntagarna sträcker sig 
alltså så långt att hon nästintill försvårar för dem att hitta Pilcher. 

6.1.1.2 Kulturarvet och klassikerna 
Inom traditionalismen betonas värdet av kulturarvet. När bibliotekarien väljer att skylta 
med huvudsakligen svenska eller nordiska författare, ansluter hon sig till den här 
strategin. Likaså agerar hon traditionalistiskt när hon väljer att framhäva böcker som 
ingår i kanon, som exempelvis klassiker. Dessa klassiker innehåller sådana värderingar 
som skolar in läsaren i kulturarvet och även om litterär kvalitet är av betydelse, så väger 
kulturarvets värderingar tyngre. 
 
  Barbro säger att när hon väljer ut böcker till skyltningen så kan hon välja ut till 
exempel kvinnliga svenska författare; det får gärna vara ”några äldre svenska författare, 
början av 1900-talet, kanske ännu tidigare om man har det tillgängligt.” Hon säger att 
något som hon vill förmedla genom skyltningen är att ”även gamla klassiker [...] kan 
vara aktuella fortfarande”, ett synsätt som hon har gemensamt med Josefin, som menar 
att ”äldre böcker är nya för vissa läsare” och att klassiker därför förtjänar att lyftas fram 
genom skyltningen. Josefin vill ”ju gärna ha med någon klassiker” när hon väljer ut 
böcker till skyltning. 
  Flora är speciellt intresserad av klassiker, som hon definierar som ”svenska klassiska 
författare, de är alltid gångbara och efterfrågade men [de] kanske står med ryggen ut i 
hyllan och glöms bort på det sättet”. Hon skyltar dock sällan med dem, eftersom deras 
framsidor ofta är slitna och de därmed ser oattraktiva ut. Här kolliderar Floras intresse 
av att föra fram klassikerna baserat på att de är värda att läsas med att deras yttre inte 
lockar tillräckligt starkt. När klassiker som Harry Martinson kommer i nytryck, med ett 
”lite mer tilltalande yttre” lyfter hon dock gärna fram dem. 

                                                 
44 Elzinga & Andersson 1988, s. 72. 
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  Hilda säger att klassiker, de är ”bra att sätta upp på hyllan, det är sådant som folk 
läser.” Uttalandet visar dock att hon inte skyltar med klassikerna för att hon tycker att de 
bör läsas, utan hennes agerande hör hemma i den pragmatiska strategin eftersom det 
handlar om efterfrågan och utlåning snarare än ett traditionalistiskt ställningstagande. 
  Eivor skyltar gärna med klassiker och nordiska författare. Hon anser att hon ska 
förmedla ”den goda litteraturen” och värna om den ”seriösa smala litteraturen”. ”[D]et 
händer att man ibland bara skyltar med klassiker”, säger hon, och kopplingen till 
traditionalismen stärks i och med att hon även ofta skyltar med nordiska författare, 
huvudsakligen danska men även svenska sådana. Genom att Eivor väljer att sätta fram 
dessa böcker framhäver hon förvaltandet av kulturarvet. 
  Även Cecilia ansluter sig till traditionalismen genom sitt förhållningssätt till vad som 
anses som bra och dålig litteratur. Hon tycker visserligen att det är viktigt med hög 
kvalitet på böckerna, men den litterära kvaliteten får stryka på foten inför att innehållet 
är bra, det vill säga att boken inte innehåller rasistiska eller onödigt våldsamma inslag. 
Cecilia ger även uttryck för en önskan om att förkovra sig i sina litterära kunskaper, ”gå 
mer kurser och utbilda mig i det”, men att hon ”hinner inte med det helt enkelt”.  
  Barbro resonerar på ett liknande sätt kring litteraturens kvalitet, när hon säger att hon 
inte vill skylta med en bok ”om den har ett budskap som jag inte står för.” De skyltade 
böckerna ska alltså innehålla rätt värderingar för att vara betydelsefulla i 
traditionalistisk mening. 

6.1.1.3 Att ledas av auktoriteter 
Ett förhållningssätt till skyltning som faller under den traditionalistiska strategin är att 
skylta med böcker för att de rekommenderas av en litterär auktoritet. Här förlitar 
bibliotekarien sig på yttre auktoriteter angående bokens innehåll. Ett exempel är att en 
nobelpristagare skyltas med för att bibliotekarien vet att hon någon gång har vunnit 
priset, ett annat att boken väljs ut på grund av att författaren är känd och ytterligare ett 
exempel är att boken har fått bra recensioner. I dessa fall utgår vi ifrån att 
auktoritetstänkandet uttrycker en traditionalistisk hållning. De fall där bibliotekarien 
skyltar med en nobelpristagare för att hon själv har läst boken och tycker om den faller 
däremot under den emancipatoriska strategin.  
 
  Diana agerar i den traditionalistiska betydelsen när hon säger att ”det har väl hänt att 
man har ställt fram en bok man inte har läst” med tanken att ”man känner till 
författaren”. Irene  förlitar sig, när det inte rör sig om böcker som hon själv har läst, 
emellanåt på ”allmänna omdömen” eller på att ”man vet kanske något om författaren 
eller har läst något om boken och förhoppningsvis då så är det en bok som någorlunda 
fyller måttet i alla fall.” Denna tro på en yttre auktoritet har hon gemensam med 
Josefin, som gärna väljer ut böcker som auktoriteter av olika slag har lyft fram – ”det 
kan ju vara någon man vet har fått intressanta omdömen”. Till skillnad från Irene  så har 
hon dock sällan läst de böcker som hon skyltar med. Här är det alltså en högre grad av 
förlitande på yttre auktoriteter för hennes del. 
  Båda två använder sig också av BTJ, vars publikationer och recensioner betyder 
mycket inom biblioteksvärlden och därför kan sägas höra till de litterära auktoriteterna. 
När ett författarporträtt kommer händer det att Irene  ”lyfter fram det bladet just då med 
några böcker av den författaren”. Josefin säger att ”man får ju de här broschyrerna med 
lästips, och då är det enkelt att bara ta dem”. Här måste det dock påpekas att Josefin, 
som sällan eller aldrig läser de böcker hon skyltar med, regelmässigt förlitar sig på 
dessa yttre auktoriteter utan att ifrågasätta dem, medan Irenes utnyttjande av dessa 
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resurser är mer slumpmässigt då hon ser dem som ett komplement när hon vill skylta 
med böcker som hon inte själv har läst.  

6.1.1.4 Traditionalism: att vägleda låntagarna  
Vissa av bibliotekarierna ställer fram böcker som de anser har en högre kvalitet än de 
böcker som låntagarna ofta efterfrågar. Många gånger handlar det om att 
bibliotekarierna vill vidga låntagarnas läsning så att de inte endast läser Pilcher. Här 
handlar det återigen i grund och botten om en fostrande inställning till låntagarna, där 
bibliotekariens kunskaper kring litteraturen lyfts fram och ställs i motsatsförhållande till 
låntagarnas kunskaper, som behöver utvecklas i rätt riktning. I denna hållning ingår en 
förståelse att biblioteket ska uppfylla ett slags bildningsfunktion genom de böcker som 
blir skyltade. 
 
  Anita tillhör de bibliotekarier som agerar traditionalistiskt när hon vill visa på 
alternativ. Hon menar att det finns en viss målgrupp av låntagare, som fastnat i att läsa 
”sämre litteratur” på hennes bibliotek. Då hon anser att det finns lika lättillgänglig 
litteratur som har en mycket bättre kvalitet ställer hon upp denna litteratur i skyltningen. 
Anita är starkt medveten om skyltningens dragningskraft – ”det man skyltar med blir 
utlånat, det är ju en regel”. Här vill hon alltså leda en viss målgrupp från att läsa 
genrelitteratur i stil med Pilcher till att läsa en kvalitetsmässigt bättre sådan. Läsandet av 
genren i sig vill hon inte förändra, ”jag tycker det är helt okej att man läser den typen av 
böcker också”, men hon vill föra fram till låntagarna att det finns annan litteratur än just 
Pilcher som kan tillfredsställa deras läsbehov.  
  Irene  resonerar på ett snarlikt sätt vid de tillfällen då hon undviker att skylta med 
Pilcher och istället försöker att skylta med liknande litteratur för att Pilchers målgrupp 
ska få tips om något annat. Precis som Anita vill Irene  då visa låntagarna vägen till 
något som är lite bättre ur kvalitetshänseende än Pilcher, och detta agerande placerar 
henne därför i det traditionalistiska fack som handlar om att fostra och vägleda 
låntagarna till den goda litteraturen. 
  En av respondenterna, Diana, tycker att hon som bibliotekarie har ett ansvar att föra 
fram en bättre litteratur till användarna eftersom ”det är ju ändå vi som förväntas ha den 
[kunskapen] med oss genom utbildningen, medvetenheten om böcker och att ha läst en 
hel del det bör man ju ha gjort”. Hon upplever också att låntagarna ser henne som en 
auktoritet på området: ”[d]u som är expert kan man få höra ibland”. Som alternativ vill 
hon ställa fram lite smalare litteratur istället för den populära, som folk ändå lånar. Hon 
säger att det är de ”andra man egentligen vill få fram, de som man kanske inte hittar 
annars.”  
  Eivors  sätt att visa på alternativ genom skyltningen går ut på att lyfta fram litteratur 
som hon tycker ”kan vara vär[d] att läsa” istället för att skylta med det ”allra mest nya 
och mest läsvänliga”. Även hon upplever att låntagarna ser henne som en auktoritet när 
det gäller litteraturen och säger att ”en del tror ju att man har läst hela biblioteket”. Hon 
anser att ”den typen av kärleksromaner som är väldigt förenklade” ska det inte skyltas 
med, dels eftersom hon inte tycker att det är bra litteratur och dels eftersom ”låntagarna 
vet så väl ändå att de finns.” Eivors  definition av vad som är bra litteratur kretsar kring 
klassikerbegreppet, i vilket hon både inbegriper äldre litteratur som till exempel Charles 
Dickens och Leo Tolstoy samt modernare som Margaret Atwood. Hon har alltså en 
ambition att leda låntagarna bort från Pilcher genom att istället framhäva litteratur som 
kanske är mindre läsvänlig, men mer läsvärd. Hon ger även uttryck för en syn på sin roll 
som fostrande, i det att hon försöker föra fram den goda litteraturen till låntagarna, som 
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behöver denna vägledning eftersom de bevisligen inte hittar fram till denna själva utan 
istället letar de rätt på Pilcher.  
  Floras resonemang kring att visa på alternativ uttrycker en fostrande hållning 
gentemot en viss låntagargrupp. Målgruppen är genreläsarna, för vilka Pilcher ”fyller 
[...] ett behov” vilket hon är medveten om, men ändå vill förändra. Här vill Flora visa 
på alternativ genom att skylta med böcker som har nästan likadana omslag men där 
”innehållet kan ju vara något lite annorlunda”. Målgruppen uppfattar hon som svår att 
nå, eftersom de sällan frågar efter hjälp utan går direkt till hyllan. Därför ser Flora 
skyltningen som ett bra sätt att visa på alternativ för denna grupp, eftersom de därmed 
kan se en annan bok på vägen till hyllan med Pilcher och kanske upptäcka något annat. 
Hon vill även ”luras lite” och ”plockar in ett och annat lite smalare” i sin skyltning. Det 
Flora definierar som smalare litteratur är klassiker som exempelvis Dostojevskij. 
Hennes uttalade motiv till att visa på alternativ är att hon anser att ”biblioteket har ett 
ansvar att visa alternativen till de här [Pilcher, v.a.]”.  

6.1.1.5 Gallring och inköp  
Bibliotekariernas inköp är avgörande för beståndets sammansättning och påverkar 
därmed även vilka böcker de har till förfogande för skyltningen. De böcker som 
biblioteken i vår studie har i sitt bestånd köps in efter kriterier som definieras i deras 
styrdokument. Kriterierna är bland annat att böckerna inte får innehålla onödigt mycket 
våld eller rasis tiska och könsdiskriminerande inslag. Dessa kriterier är ett sätt att 
bibehålla en viss kvalitet på de böcker som köps in, vilket rör den aspekt av 
traditionalismen som framhåller att bokens innehåll är viktigt, eftersom innehållet ska 
förmedla bildning och kulturarv, inte värderingar som fascism, könsförtryck eller 
religiös propaganda. Inom traditionalismen är det nämligen viktigare att boken som 
läses har rätt innehåll än litterär kvalitet, eftersom individen genom läsningen ”skolas in 
i traditionen”45 och kulturarvet. 
   
  Barbro anser att det är viktigt att böckerna som köps in inte innehåller värderingar 
som politiska ideologier. Likadant menar Eivor när hon säger att ”man väljer självklart 
bort böcker som är rasistiska och de som har negativ inställning till kvinnor, allting sånt 
då va”. Likaså följer böckerna som köps in till Dianas bibliotek den traditionalistiska 
strategins mönster, då de varken får ha rasistiska eller könsdiskriminerande inslag, och 
ej heller odemokratiska värderingar. Diana understryker att bibliotekarierna är 
kommunalt anställda, att det är skattepengar som används och att biblioteket därför 
måste ta sitt ansvar vid inköpet av böcker. Diana anser alltså att bibliotekarierna bör 
förvalta det kulturella arvet genom urvalet av böcker till inköp. 
  Cecilia säger att hon utan problem kan köpa böcker till sitt eget hem som är av lägre 
kvalitet, men att hon inte skulle vilja ha dem i biblioteket. Samtidigt anser hon att 
kvalitetsbegreppet ständigt är omdiskuterat: ”[v]ad som är skräplitteratur och vad som 
är bra och så, det kan man alltid diskutera i oändlighet.” För henne är det ”inte alls lika 
viktigt med den litterära kvaliteten som med att det inte är rasism eller onödigt våld eller 
så”. Cecilia arbetar efter bibliotekets styrdokument, där det poängteras att värderingarna 
i böckerna är viktigare än den litterära kvaliteten. Det händer dock att hon säger nej till 
låntagares inköpsförslag, med motiveringen att boken ifråga har en för låg kvalitet. 
Cecilia visar ett traditionalistiskt förhållningssätt eftersom hon arbetar utifrån att 
böckernas värderingar har stor betydelse vid inköp. 
  Även Greta säger att styrdokumentet på hennes bibliotek tar upp att felaktiga 
värderingar ska undvikas vid inköp. Trots detta händer det att vissa titlar köps in utan 
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större diskussion eller eftertanke. Det kan uppdagas senare att kvaliteten på vissa 
inköpta böcker kan ifrågasättas, och Greta nämner att de nu har en serie med böcker på 
biblioteket vars innehåll visade sig vara kristen skräckpropaganda istället för science 
fiction, som de får diskutera igenom huruvida de ska gallras eller inte. Detsamma menar 
Josefin när hon säger att det händer att biblioteket köper in böcker som de inte har 
diskuterat igenom, och att bibliotekarierna efter ett inköp säger att ”det här får vi följa 
upp”. Normalt är alltså Josefin noga med att gallra sådan litteratur som kan anses ha 
dåliga värderingar, men att några titlar slinker igenom tycks oundvikligt.  
  Irene  tar upp den dubbla rollen som hon anser att biblioteket har då det ska tillgodose 
kvalitetsutbudet och samtidigt låntagarnas önskemål. Irene  ser sitt urval som en slags 
”filtreringsprocess”. Hon menar att biblioteket hon arbetar på var tidigt med att köpa in 
böcker som ansågs ha lägre kvalitet såsom Pilcher, men kontrasterar denna 
efterfrågansstyrdhet gentemot att Margit Sandemos Isfolket-serie inte har blivit inköpt, 
huvudsakligen för att de anser att det är en serie där den litterära kvaliteten är för låg. 
  När det gäller kvalitetsbegreppet anser Irene  att det likaväl kan finnas en ”höglitterär 
bok som skulle kunna göra skada” som en som räknas till den sämre litteraturen, och ser 
därför inga problem i att kunna tillgodose låntagarnas inköpsönskemål rörande de flesta 
titlar. När Irene  ska gallra böcker och ser att en finkulturell bok skulle kunna gallras 
bestämmer hon sig ofta för att ge den en chans till och skyltar medvetet med den. Irene  
ger uttryck för såväl pragmatiska som traditionalistiska förhållningssätt till inköp och 
gallring, men eftersom hon försöker att ge de smalare böckerna ytterligare chanser via 
skyltningen före gallring placerar vi henne främst i den traditionalistiska strategin. 

6.1.2 Den pragmatiska strategin 
I det här analyskapitlet ligger vår fokus på att skärskåda bibliotekariernas motiv bakom 
skyltning ur ett pragmatiskt perspektiv. Kapitlets struktur är baserat på fem aspekter av 
den pragmatiska strategin: utseende, skyltning för att underlätta, efterfrågan, att visa på 
alternativ samt gallring och inköp.  

6.1.2.1 När utseendet väger tyngst 
När bibliotekarierna i vår studie nämner att de väljer att fronta en bok efter hur dess 
framsida ser ut ger de uttryck för ett arbetssätt inom den pragmatiska strategin. Vad 
boken handlar om har inte så stor betydelse som dess utseende; form går före innehåll.   
 
  Vissa av respondenterna väljer således böcker till skyltningen som de själva anser har 
en lockande eller snygg framsida. Anita säger att ”naturligtvis väldigt snygga framsidor 
är ju hemskt roligt att ha bara för att det ser snyggt ut.” Hon tycker att det finns 
attraktiva framsidor på böckerna nuförtiden, böcker som hon kan tänka sig att ”ha på 
nattduksbordet bara för att de har läcker utsida, och det är klart att sånt hamnar ju i 
skyltning”. Cecilia väljer också böcker efter detta kriterium när hon menar att hon vid 
urvalet ”utgår ju en del ifrån sig själv också, vad man själv tycker ser trevligt ut”. Även 
Hilda väljer böckerna efter utseende då hon frontar en bok som ”ser intressant ut”. Det 
egna tycket av framsidornas utseende väger alltså tungt när de ska välja en bok. 
  Eftersom böckernas framsidor har stor betydelse menar de flesta respondenterna att det 
är omöjligt att ställa fram de gamla biblioteksböckerna (förutsatt att biblioteket har 
sådana kvar) då deras utsida är enfärgad och utan titel. Irene menar att de inte har så 
många av dessa böcker kvar men ”om vi säger att man hade det så kanske man inte 
skulle lyfta fram en sådan och sätta den med framsidan utåt ändå, därför att den har 
ingen bild, va. Det faller ju på sin egen orimlighet egentligen”. Josefin är däremot av en 
annan åsikt och arbetar även med dessa gamla böcker i sin skyltning. Hon menar att hon 
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kan ta fram ”de här gamla leverfärgade banden” och exponera dem eftersom de har en 
”väldigt vacker insida […] så försöker man lägga dem så att det ska synas”. Hon ger här 
uttryck för ett pragmatiskt förhållningssätt eftersom hon skyltar med böckerna på grund 
av deras utseende och inte deras innehåll.  

6.1.2.2 Att skylta för att underlätta  
Att arbeta efter ett pragmatiskt förhållningssätt innebär att tänka på helhetsintrycket av 
biblioteket vid skyltningen. Hur det ser ut i biblioteket med skyltningen är viktigare än 
vad som förmedlas genom skyltningen och det önskvärda helhetsintrycket kan påverka 
skyltningen på olika sätt.  
  Respondenternas utsagor handlar också om hur de tror att låntagarna uppfattar ett 
bibliotek som använder sig av skyltning. Ett par av våra respondenter anser att de 
genom skyltningen bidrar till en gemytlig stämning på biblioteket och några andra har 
uppfattningen att låntagarna hittar bättre om böckerna skyltas. Det handlar inte om 
skyltning för att peka i en viss riktning, utan för att låntagarna ser böckerna tydligare. 
Denna anledning till skyltning innebär en pragmatisk hållning eftersom 
bibliotekariernas bakomliggande grunder är dels att skyltningen främjar utlåningen och 
dels att skyltningen existerar för låntagarnas skull, så att de kan hitta bättre och 
därigenom lånar fler böcker 
  Att skylta för att underlätta kan dessutom innebära att bibliotekarierna finner fördelar 
med skyltningen då det går fortare att fronta en bok än att sätta in den i den alfabetiska 
uppställningen, och bibliotekarierna undviker dessutom att ta itu med en sprängfylld 
hylla genom att skylta en bok. 
 
  Anita tycker att det är snyggt med många framsidor i bibliotekets hyllsystem. Hon 
tycker att det ger ett bra intryck och vill gärna fronta så många böcker som möjligt. 
Cecilia och Eivor däremot menar att för mycket skyltning gör det jobbigt för 
användarna, det blir för mycket synintryck eller för virrigt och de är därför sparsamma 
med sin skyltning. Att tänka på den rent estetiska utformningen av biblioteket kan alltså 
ta överhand och styra arbetet med skyltningen. När Cecilia skyltar kan hon bestämma 
bok efter hur den ser ut, och då inte endast efter hur framsidan ser ut utan även andra 
faktorer spelar in såsom vilken färg eller storlek boken har. Hon tycker om när böcker i 
ungefär samma storlek (det vill säga höjd) står tillsammans eller när de håller en 
någorlunda enhetlig färg. Hon vill inte heller ha för många frontade böcker samtidigt 
eftersom hon tycker att det blir ”plottrigt” och för många intryck på en gång. Även 
Eivor har svårt för att fronta många böcker på samma rad i hyllan, ”det är nån slags 
estetisk känsla hos mig […] tycker att det ser lite råddigt46 ut sådär”. Hon menar att ”jag 
tycker inte heller så bra om när det står jättelånga rader med böcker där va, kanske om 
det står en enstaka så”. Eivor är medveten om att det är bra att exponera böcker, ”det 
[sägs] ju hela tiden nu att det är lättare för folk att hitta böcker om de står med 
framsidan så”, men ändå väljer hon att inte fronta så många böcker på grund av sin egen 
smak. 
  Genom skyltningen upplever vissa bibliotekarier att de kan bidra till att biblioteket får 
en trivsammare stämning och att det blir ett mer öppet och tilltalande bibliotek. Anita 
tycker att skyltningen gör att ”det [ser] luftigare ut” och att det blir trevligt ”både för oss 
och för användarna”. Diana tror att skyltningen gör att användarna tycker att ”det 
verkar trevligt lite sådär. Att man har dukat upp lite […] Det ska ju vara lite 
inbjudande”. Genom att skylta med böckerna och göra biblioteket mer inbjudande 
skapar bibliotekarierna ett bibliotek som lockar besökare. Eivor, trots att hon inte 
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uppskattar överdriven skyltning, anser ändå att skyltningen bidrar till en trevligare 
stämning i biblioteket och hoppas att användarna tycker att det ger en ”lite mer 
välkomnande känsla”. Josefin tror ”att det kan se ombonat ut. Att det märks att någon 
bryr sig om ett bibliotek. Att vi bryr oss om, att personalen bryr sig om dig som besöker 
biblioteket.”  
  Några bibliotekarier anser att skyltningen finns till för att det underlättar för 
användarna att hitta böcker. Eivor säger att hon skyltar för ”att folk ska hitta”. Josefin 
menar att en användare kanske inte gärna ställer sig i kö till informationen endast för att 
få ett boktips, och att då kan skyltningen vara en hjälp eftersom det gör det lättare för 
dem att finna en bok. Irene  menar att skyltningen är bra för att folk hittar och menar att 
”det finns väl egentligen undersökningar som visar att har man jättefullt på hyllorna så 
hittar folk inte helt enkelt en bra bok som de letar efter för det är liksom för 
komprimerat och man orkar inte titta på bokryggarna”.  
  Hilda förhåller sig pragmatiskt till skyltningen när hon menar att det ”är smidigare än 
att sortera in den i alfabetisk ordning”. Skyltningen ses här som ett effektivt arbetssätt 
för att snabbt få upp de återlämnade böckerna. Anita kan skylta böcker eftersom de inte 
får plats i hyllan – ”Ah, var ska jag sätta den här nånstans? Äh, då skyltar man den 
[skratt]”. Även Irene  arbetar emellanåt efter detta; ”så kanske jag sätter det som 
skyltning om jag tycker att omslaget är hyfsat bra” istället för att ”trycka in boken på en 
välfylld hylla”. 

6.1.2.3 När efterfrågan får styra 
En pragmatisk inställning till valet av bok kan handla om att ställa fram det som 
användarna efterfrågar. Bibliotekarien behöver inte själv ta ställning till bokens 
innehåll, utan väljer helt enkelt ut det som hon tror att användarna vill ha. Motivet till 
valet av bok kan antingen vara att bibliotekarierna är medvetna om att folk rätt och slätt 
vill ha den eller att bibliotekarierna utgår ifrån att exponering av efterfrågade titlar 
bidrar till en högre grad av utlåning. Det handlar alltså om att det är viktigare att 
böckerna lånas ut än vad folk läser. Denna kvantifiering är ett utmärkande drag för den 
pragmatiska strategin.  
 
  Anita väljer att ställa fram de populära böckerna i skyltningen och menar att ”har man 
jobbat ett tag så vet man ju vad det är som är efterfrågat och då när man sätter upp 
böcker […] sätter man upp den för skyltning”. Även Cecilia väljer att ställa fram böcker 
som är populära och som det frågas mycket efter. Samtidigt säger hon att ”egentligen 
behöver jag inte ens ställa fram en bok av Liza Marklund fast man gör ju det ändå när 
hon nu är inne”. Hon menar alltså att hon inte behöver arbeta aktivt med de efterfrågade 
titlarna men ändå använder hon sig av dem för sin skyltning. Genom att ställa fram det 
populära och det efterfrågade undviker bibliotekarierna att själva ta ställning till 
böckerna och kan istället luta sig mot att låntagarna vill låna det.  
  Ytterligare en anledning till att ställa fram det populära och efterfrågade är för att öka 
utlåningen i biblioteket. Några av våra respondenter poängterar att det är viktigt att 
utlåningssiffran hålls hög. Eivor kan ibland välja lättillgängliga böcker som hon vet att 
låntagarna gärna lånar eftersom ”det är bra när man lånar ut mycket böcker”. Josefin 
menar också att skyltning är ett bra sätt att låna ut böcker på och även Flora tänker på 
att öka utlånen när hon skyltar och väljer därför oftast böcker som är efterfrågade. När 
hon ställer fram böcker för skyltning skulle hon gärna vilja ”lyfta fram den här smala 
litteraturen men samtidigt […] känner man det att det är klart att man måste ju lyfta 
fram det som vi vet att folk går ut ur huset med så det blir en liten pinne i statistiken”. 
Hon har en ambivalent inställning till valet av bok att skylta med. När hon ska skylta 
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väljer hon ofta böcker som är nyss återlämnade och som hon antar är efterfrågade men 
hon kan också försöka att ”luras lite då och plockar in ett och annat lite smalare också i 
detta”. Flora verkar ha en önskan om att arbeta enligt det traditionalistiska perspektivet 
då hon gärna vill visa den klassiska litteraturen men hon väljer ändå främst böcker som 
är efterfrågade för att öka utlåningsfrekvensen och därmed arbetar hon utifrån ett 
pragmatiskt perspektiv. När det gäller att ställa upp de klassiska böckerna kan hon göra 
det om det handlar om en nyutgåva eftersom de då ”ser riktigt trevliga ut”. I detta fall 
spelar innehållet en viss roll, men samtidigt är det utsidan som får avgöra om det 
kommer på skyltning eller inte.  

6.1.2.4 Pragmatism: att ge låntagaren vad denna vill ha 
När vissa av respondenterna nämner att de skyltar med böcker som Pilcher ger de 
uttryck för ett pragmatiskt förhållningssätt. Medan traditionalismen lägger 
tyngdpunkten på att visa på alternativ i riktning mot böcker som har en högre litterär 
kvalitet, ligger fokus i pragmatismen på att visa på alternativ utan några 
kvalitetsanspråk. Bibliotekarierna kan således sätta fram böcker med tanken om att 
vidga folks läsning av olika författarskap, oberoende av kvalitet. 
 
  Barbro har identifierat en viss målgrupp bland låntagarna som läser genrelitteratur. 
Hon tror att det är de ”ovana biblioteksbesökarna” som inte riktigt hittar inne på 
biblioteket som fastnar i att ”läsa alla [Pilcher, v.a.] överhuvudtaget som går att 
uppbringa”. Barbro vill här ”locka med lite nya [böcker]” inom genren eftersom ”om 
man inte känner till att de finns så att säga så vet man inte vad man ska fråga efter”. Hon 
framhåller att vill ”de läsa bara [Pilcher, v.a.] så får de hemskt gärna göra det också” 
men hennes mål är att locka de låntagare som inte riktigt vet vad de ska läsa till att 
”hitta något som de inte vet finns”. Här både resonerar och agerar Barbro pragmatiskt 
eftersom hon inte har några ambitioner att förändra vad låntagarna läser, utan bara att 
visa på vad biblioteket har att erbjuda. 
  Irene  agerar som Barbro, i det att hon inte försöker förändra vad låntagarna läser. 
Irene  tar dock personligen avstånd ifrån Pilcher, som hon anser vara ”lättlästa [...] 
tantromaner.” Trots detta så skyltar hon med Pilcher och visar på alternativ inom 
samma genre, och följaktligen på samma kvalitetsnivå. Irene  säger lakoniskt att en 
”snäll tantroman gör ingen skada”. Hennes grundinställning är att som bibliotekarie ska 
hon se till att låntagarna hittar det de vill ha. 
  När Josefin skyltar kan det bli nästan vilken bok som helst. Hon vill inte visa på 
alternativ till något, utan hon vill visa låntagarna på alla alternativ som finns. Det hon 
uppskattar när det gäller skyltningen är att hon inte är ”begränsad på något vis”, vilket 
hon kan bli vid ett referenssamtal. Josefins  motiv faller alltså tillbaka på en renodlad 
önskan att förmedla litteratur till låntagarna utan hänsyn till dess innehåll, det vill säga 
att allt som hon tror kan efterfrågas läggs fram, och hon agerar därför pragmatiskt. 
  Greta vill ”plocka fram godbitarna som man vet inte lånas för de syns inte”. Hon 
menar att låntagarna genom skyltningen ska få ”syn på nånting som man inte har tänkt 
sig som är kanske lite annat än vad man tänkte när man gick in” och att de ska ta ”med 
sig en bok extra på något sätt” när de lämnar biblioteket. Precis som hos Barbro, och 
hos Josefin, så blir uppvisandet av alternativ ett sätt att framhäva bibliotekets utbud, så 
att alla kategorier av låntagare ska kunna upptäcka något som de inte visste att de ville 
läsa.   

6.1.2.5 Gallring och inköp  
Genom att arbeta på ett visst sätt när det gäller inköp, och även gallring, använder några 
respondenter sig av den pragmatiska strategin. På samma sätt som att bibliotekarierna 
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skyltar med efterfrågade böcker kan de välja att vid inköpet tillgodose låntagarnas 
önskemål på böcker. Hur inköpen på biblioteket ser ut är avgörande för beståndet och 
därmed även för vilka böcker de har till förfogande för skyltningen. Dessa inköp är 
beroende av styrdokumenten, vari kriterier såsom inköp på efterfrågan sätts upp. 
Gallring kan vara pragmatiskt eftersom det gör det enklare för användarna att hitta 
bland böckerna och i förlängningen innebär detta att fler böcker lånas ut. 
 
  Böckerna till det bibliotek som Anita arbetar på köps in en hel del på efterfrågan. 
Anita menar att bokanslagen har gått ner samtidigt som priserna på böckerna har höjts 
och säger sedan att de köper in mycket böcker på efterfrågan. I prioriteringen bland 
inköpen ter sig alltså efterfrågade böcker få gå före andra. Hennes uttalande om inköp 
av böcker är starkt pragmatiskt i det att hon låter efterfrågan till största del styra 
bibliotekets bestånd. Hon menar att de har en väldigt öppen inställning till litteraturen 
som de köper in och att efterfrågade inköp kan genomföras trots att den litterära 
kvaliteten kan ifrågasättas. Anita säger till exempel att hon under sin utbildning till 
bibliotekarie fick lära sig att serien Isfolket av Sandemo inte var något som biblioteket 
skulle tillhandahålla, men att det visade sig annorlunda i praktiken då låntagarna hade 
önskemål om att läsa dem. Enligt Anita kan ett bibliotek inte neka ett inköp på grund av 
dess kvalitet, hon tycker att ”det är det hemskaste man kan säga på ett bibliotek att nej 
de böckerna har vi inte”. Önskemål från användarna har alltså lett till många inköp och 
Anita säger att hon inte vill ”stå där med pekpinnen nej det där ska du inte läsa det är 
inte bra”. Till skillnad från i kapitlet Den fostrande hållningen (6.1.1.1) där Anita 
visserligen uttalar sig pragmatiskt men agerar traditionalistiskt, så stämmer här hennes 
pragmatiska utsagor överens med hennes handlingar.  
  När Hilda pratar om inköp har hon också ett pragmatiskt förhållningssätt då hon 
påpekar att de på hennes bibliotek köper in mycket böcker efter låntagarnas önskemål. 
Detta blir ännu mer tydligt när hon menar att de ”köper ju inte in böcker som man inte 
vill att folk ska läsa”.  
  Även Cecilia har en pragmatisk inställning till inköpen av böcker då hon menar att de 
köper mycket på efterfrågan och är lyhörda för inköpsförslag. Samtidigt menar hon att 
det i detta ligger en risk för vanemässighet, att de i sina inköp väljer med tämligen 
snabba beslut det som är populärt och efterfrågat – ”att man kanske på slentrian, att man 
tar en av den och en av den och en av den […] så kanske man hoppar över några titlar 
och köper många av de som folk efterfrågar”.  
  Barbro menar att hon kan värdera böckerna efter deras framsidor när hon ser dem i 
katalogen. När hon sitter och väljer ut böcker kan hon ”se att den här boken skulle vi 
naturligtvis köpa tänker man men ja, den har så tråkig framsida liksom”. Den 
pragmatiska tanken att låta utseende gå före innehåll kan alltså väga över. Hon menar 
inte att detta kriterium styr alla hennes inköp, men att hon genom att se på framsidan 
kan få en indikation på hur lockande den kommer att vara vid exempelvis skyltningen. 
Har hon gjort ett inköp av en bok med en tråkig framsida inser hon att den ändå kan 
väljas av en låntagare om den står frontad, men att den kanske bara lockar ”den som 
redan har bestämt sig för att den ska läsa just den boken, som är ute efter den och ingen 
annan”. 
  Ett mål på Cecilias bibliotek är att ha mycket plats i hyllorna för att kunna skylta. 
Detta innebär att de gallrar många böcker, och hon menar att ”[h]elst ska man ju ta bort 
en bok för varje man köper in”. Hon ser positivt på att de gallrar mycket, eftersom hon 
uppfattar att låntagarna tror ”att man har köpt nya böcker fast man istället har tagit bort 
en massa böcker”. Att hon tycker att gallringen är bra kan också ha sin grund i 
inställningen att hon inte vill att låntagarna ska möta för många intryck i biblioteket. 
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Gallringen är alltså enligt Cecilia en hjälp för användarna att enklare hitta böcker, något 
som tillhör den pragmatiska strategin.  
  I Dianas bibliotek gallrar de också för att göra plats för skyltningen av böckerna då de 
anser att det är av vikt att visa böckernas framsidor och inte bara dess ryggar. Diana 
säger även att biblioteket köper in en hel del böcker på efterfrågan.  
  Även Eivor har gallrat mycket böcker på sitt bibliotek. Eivor upplevde att de tidigare 
hade tämligen dåliga skyltmöjligheter på sitt bibliotek, men att de genom den hårda 
gallringen nu har fått mer plats för skyltning. Hon finner det problematiskt att 
biblioteket ska värna om såväl den seriösa smala litteraturen som det som är allmänt 
efterfrågat vid inköpen, och menar att vid bokinköp tar biblioteket ofta hänsyn till 
efterfrågan. Anledningen till att biblioteket styrs så mycket av efterfrågan tror Eivor 
kan vara att ”förr i världen såg man biblioteket som folkbildarinstitution och det gör 
man inte på samma sätt längre”. Hon menar att kvaliteten på vissa av de efterfrågade 
böckerna kan diskuteras, men säger samtidigt att ”det går inte i dagens läge liksom att 
välja bort det och säga nej det kan vi inte köpa”.  
  Flora tycker precis som Eivor att det är motsägelsefullt med den dubbla roll som 
läggs på biblioteket i det att de ska jobba för både bredd och kvalitet i sitt bestånd. Men 
med Floras pragmatiska inställning till arbetet i biblioteket följer att det är de 
efterfrågade titlarna som främst köps in. 

6.1.3 Den emancipatoriska strategin 
I detta kapitel ser vi närmare på bibliotekariernas motiv bakom skyltning ur ett 
emancipatoriskt perspektiv. Till skillnad från i föregående kapitel så tar vi endast upp 
fyra aspekter här, varav den sista strängt taget inte är en emancipatorisk aspekt, 
eftersom avsnittet kommenterar frånvaron av ett sådant förhållningssätt. Aspekterna är 
som följer: subjektiv kvalitet, att förhålla sig kritiskt till verkligheten, att visa på 
alternativ samt gallring och inköp. 

6.1.3.1 Personliga preferenser och en önskan att förmedla läsupplevelser 
Här fokuserar bibliotekarien på att skylta med litteratur som givit henne en upplevelse, 
exempelvis en djupare insikt om sig själv eller om världen. Böckernas kvalitet är viktig 
för henne, men här är kvaliteten subjektiv och länkad till hennes upplevelse av boken 
och inte till kanonbegreppet. Den emancipatoriska bibliotekarien tar avstånd ifrån att 
skylta med litteratur som hon tycker har ett dåligt innehåll. Hon för gärna fram litteratur 
som hon tycker inte får den uppmärksamhet dess innehåll förtjänar. 
 
  Barbro vill gärna föra fram det hon själv har läst genom sin skyltning, och även om 
det händer att hon skyltar med böcker som hon inte själv har läst, så brukar det inte bli 
så eftersom ”det är ju lättare att dras till någonting som man själv har läst, det är det ju 
faktiskt.” Barbro vill inte heller skylta med böcker vars innehåll hon ogillar och menar 
att ”det är ju väldigt lätt att inte ställa upp en bok som jag inte själv tycker om.” 
  Hennes starkaste emancipatoriska drag är att hon ofta skyltar med böcker som hon 
tycker om eftersom hon anser att ”de [låntagarna] måste förstå hur bra den är.” Barbro 
vill alltså förmedla en personlig upplevelse genom de böcker hon skyltar med. Även 
Cecilia tycker att detta med att förmedla en läsupplevelse till låntagarna är något 
grundläggande, även om hon ställer sig tveksam till att böcker verkligen kan förändra 
människors liv.  
  Diana ansluter sig däremot helhjärtat till tanken på att litteraturen har en 
livsomvälvande betydelse. ”[Jag] skulle inte kunna leva utan att läsa böcker”, säger hon, 
och definierar i nästa andetag vad hon tycker att en bra bok är: ”det tycker jag är en bok 
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som stannar kvar när man har läst den, en bok som hjälper mig att kanske förstå något, 
att förstå mig själv eller min omgivning.” Hon agerar också efter detta när hon skyltar, 
vilket exemplifieras genom uttalanden som ”jag skulle ju själv inte sätta upp vad som 
helst” och ”jag väljer böcker som jag kan stå för”. Oftast – precis som Irene , Greta och 
Hilda – har hon också läst de böcker som hon ställer fram. Diana understryker att det 
finns en tanke bakom hennes skyltning, att hon inte ställer upp böcker på måfå utan att 
det ska vara ”en vettig bok så att säga, en bok som jag kan stå för att jag har ställt upp”. 
Detta resonemang innebär att hon ibland byter ut böcker som hennes kollegor har ställt 
fram, eftersom hon tycker att ”den där ska väl ändå inte vara framme”. 
  Även Hilda poängterar att ”man slänger inte upp vilken bok som helst, utan man har 
ju lite känsla i det”. Böcker som hon har läst och tyckt om skyltar hon gärna med. 
  Greta vill föra fram god litteratur, som hon definierar som ”[n]ågot som har mening, 
något som tillför, något som ger en upplevelse”. När hon skyltar försöker hon att föra 
fram böcker som det är ”lite mer kvalitet i” som blivit hyllvärmare. Här utövar hon 
alltså den aspekt av emancipationen som för fram böcker som inte får den 
uppmärksamhet som hon tycker att de är värda. Hon skyltar med böcker som hon själv 
tycker om, för genom skyltningen vill hon förmedla ”den lustfyllda upplevelsen” av 
litteraturen och uppmana ”läs den här boken, läs den här boken”.  
  Irene  liknar Diana i sin inställning till vikten av att ta avstånd från de böcker vars 
innehåll hon inte uppskattar. ”Jag skulle aldrig skylta med en bok som jag tycker har ett 
fruktansvärt dåligt innehåll”, säger hon, oavsett om omslaget lockar eller inte. Josefin 
däremot har inga sådana betänkligheter, oavsett om hon tycker att boken är dålig eller 
inte. Hennes starkaste emancipatoriska drag ligger därför i hennes önskan att förmedla 
läsupplevelser till låntagarna. Hon vill ”att människan ska få möta [...] den här magiska 
världen.” 

6.1.3.2 Att uppleva, bekräfta och förändra verkligheten 
Bibliotekarien vill dela med sig av sina läsupplevelser till låntagarna när hon har 
upplevt dessa som meningsskapande, i det att hon bättre förstår sig själv och världen. 
Hon väljer ut böcker att skylta med på grundval av detta, och litteraturen får därför 
gärna innehålla erfarenheter som kritiserar maktstrukturerna i samhället samt belyser 
underordningar på så sätt att läsaren reflekterar kring deras budskap.  
 
  Cecilia skyltar gärna med Liza Marklund, men även med Håkan Nesser. Hon 
förtydligar sitt svar genom att poängtera att hon inte tycker om Marklund, men eftersom 
hon efterfrågas mycket så skyltar Cecilia ofta med hennes böcker. Nesser är däremot en 
av hennes favoritförfattare, och när hon skyltar med honom gör hon det för att hon 
tycker att han är ”bra rakt igenom”. I just detta fall har Cecilia ett kluvet 
pragmatiskt/emancipatoriskt förhållningssätt till skyltningen. Dels vill hon ställa fram 
den litteratur som låntagarna efterfrågar, och skyltar därför med en författarinna som 
hon inte gillar, och dels vill hon förmedla litteratur som hon själv upplever som 
meningsfull, och ställer därför även fram en författare som hon tycker om. 
  Eivor väljer helst danska kvinnliga författare som Iselin Hermann, Hanne-Vibeke 
Holst och Gretelise Holm. Detta gör hon för att hon ”identifierar sig som medelålders” 
med huvudpersonerna i litteraturen. Eivor vill alltså skylta med böcker vars innehåll 
hon kan identifiera sig med. Detta ställningstagande blir tydligare emancipatoriskt 
genom hennes avståndstagande från ”den typen av kärleksromaner som är väldigt 
förenklade [...] men som många läser med förtjusning”. Eivor säger att hon inte kan 
tänka sig att skylta med dem, eftersom hon uppfattar dem som skräp. Böcker hon inte 
tycker om vill hon avgjort inte rekommendera till andra genom skyltningen. Istället vill 
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hon ”förmedla den goda litteraturen”, som i hennes tolkning huvudsakligen är nordiska 
författare som hon tycker om. Det måste framhållas att Eivor inte tar avstånd ifrån att 
skylta med efterfrågade författare bara för att de är efterfrågade, utan att det avgörande 
är bokens innehåll. Hon skyltar exempelvis med Håkan Nesser med motiveringen att 
”jag tycker att han är en fantastisk författare” som ”också läses av många” och ”sätter 
man upp en Nesser så lånas den ut direkt.” 
  Flora säger att när det gäller att förmedla något speciellt genom skyltningen, så är det 
”att ge människor upplevelser” som hon vill föra fram. Flora låter dock sina egna 
upplevelser av litteraturen stå tillbaka för vad som efterfrågas av låntagarna när hon 
väljer ut böcker att skylta med. När hon skyltar med en bok hon gillar kombinerat med 
att den är populär, så är det ett undantag och inte en regel. 
  Greta väljer att inte skylta med böcker vars innehåll hon ogillar, och det finns därför 
litteratur som hon avfärdar med kommentaren att ”[d]et känns ju lite sådär, vad är det 
här för något?”. Hon undviker även medvetet att skylta med Pilcher ens indirekt genom 
att regelmässigt sätta in den på hyllan istället för att låta den stå på återlämningshyllan 
där den är mer exponerad. Böcker hon däremot gärna framhäver genom skyltningen är 
”en bok som har gett mig eller som jag ve t ger människor en upplevelse”. Greta agerar 
alltså emancipatoriskt i det att hon väljer att ta fram böcker på grunder som faller inom 
det emancipatoriska facket. Hon tänker även på att ”vad har jag läst, en tant på [xx] år, 
det blir ju gärna kvinnoperspektiv”. Att hon förmedlar litteratur som har ett perspektiv 
som handlar om kvinnors erfarenheter, innebär att Greta väljer att förmedla litteratur 
som är kritisk mot den patriarkala maktstrukturen, vilket i högsta grad är 
emancipatoriskt.  
  När frågan om vilka böcker som de helst valde ut till skyltning kom upp, så visade det 
sig att även Diana förmedlar kvinnoperspektiv, eftersom hon gärna skyltar med 
”kvinnolitteratur. Böcker skrivna av kvinnor, om kvinnor.” Hon exemplifierade med en 
rad författarinnor som har lyft fram kvinnor och kvinnliga erfarenheter, som till 
exempel Margaret Atwood, Joyce Carol Oates och Kerstin Ekman.  
  En viktig del av sitt arbete tycker Irene  är att genom böckerna ge läsaren möjlighet att 
”förstå och förändra” sin egen verklighet. Därför ställer hon sig positiv till att skylta 
med böcker som kritiserar samhället. Hon konstaterar dock att det finns samhällskritisk 
litteratur som varken bygger på demokratiska värderingar eller på erkänd forskning, och 
den vill hon inte på några villkor skylta med även om boken har slunkit förbi den 
inköpsansvarige. Om bokens innehåll har ”onödigt mycket våld för våldets egen skull” 
eller hyllar till exempel historierevisionism, fastslår hon att hon inte skulle skylta med 
den och säger ”[j]ag vill inte bidraga då till att den sprids vidare”.  

6.1.3.3 Emancipation: att visa på en upplevelse 
När den emancipatoriska bibliotekarien visar på alternativ, väljer hon att visa på 
litteratur som har en djupare mening och som hjälper läsaren att förstå och förändra sin 
egen verklighet. 
 
  Greta vill visa på alternativ när hon väljer ut böcker till skyltningen. Hon har utarbetat 
en skyltningstaktik för att förmedla de böcker hon tycker om – hon blandar det 
efterfrågade med sådana böcker som hon själv har fallit för, i hopp om att ”lura på” 
låntagarna bra böcker. Hon vill visa på ”god litteratur”, något som skulle kunna 
uppfattas som en fostrande hållning gentemot låntagarna, om det inte vore för att 
Gretas definition av god litteratur inte har något med innehållets kvalitet att göra. Hon 
definierar nämligen god litteratur som ”[n]ågot som har någon mening, något som 
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tillför, något som ger en upplevelse.” Därmed blir hennes bakomliggande 
bevekelsegrunder för att visa på alternativ emancipatoriska snarare än traditionalistiska.  
  Likaså när Diana säger att det inte är hennes ”ambition att ändra folks smak egentligen 
utan snarare att visa på alternativ” så är det litteraturens innehåll, och den effekt detta 
har på låntagarna, som hon tar ställning för. Hon är inte intresserad av att ge låntagarna 
lättlästa alternativ till Pilcher. Istället vill Diana visa på alternativ som har ett 
”kvalitetsinnehåll” och som hjälper människor att förstå något kring sig själva eller sin 
omgivning. Genom skyltningen vill hon alltså förmedla emancipatorisk litteratur.   

6.1.3.4 Gallring och inköp  
Ingen av våra respondenter ger uttryck för en emancipatorisk hållning till inköp och 
gallring. En sådan inställning skulle kunna innebära att respondenterna vid inköp menar 
att de köper in böcker som de själva tycker är bra och som de anser tillför läsaren något 
utöver själva läsningen, såsom en djupare insikt om sig själv. Anledningen till att ingen 
av respondenterna nämner just detta kan bero på att styrdokumenten som styr inköpen 
på biblioteken sätter upp kriterier såsom kvalitet och efterfrågan, vilket avspeglar sig i 
den traditionalistiska respektive den pragmatiska strategin.  

6.2 Makten möter modellerna 
I analysdelen ovan har vi sett på varför ett visst agerande och resonemang har fallit 
under en viss strategi. I denna analys kommer vi däremot att se på hur ett visst agerande 
och resonemang förhåller sig till frågan om makt. Det är inte längre en indelning i 
Elzingas tre strategier, utan nu är det frågan om vilken av Rabers tre modeller – social 
verksamhet, konservatism och populism – som den enskilda bibliotekarien arbetar efter 
när hon förhåller sig till makt och påverkan.  
  Här har vi valt att presentera våra respondenter en och en, för att ge en tydligare bild 
av varje enskild individs förhå llningssätt till sin makt. Genom att se på deras 
resonemang kring makt och påverkan, samt att i vissa fall kontrastera utsagorna mot 
deras egentliga agerande, kan vi få fram vilken av de tre modellerna som varje 
bibliotekarie tillhör. 

6.2.1 Anita 
Anita är medveten om att hon har ett ansvar för böckerna som hon skyltar med och 
menar att om hon vill skulle hon kunna påverka användarna ”eftersom det man skyltar 
med blir utlånat, det är ju en regel”. Vid urvalet av böcker till skyltningen menar hon 
dock att detta inte är något hon tänker på så mycket – ”nej man är ju allsidig”. Samtidigt 
berättar hon att hon i sin skyltning gör ett visst urval av böcker då de enligt henne dåliga 
böckerna inte kommer på skyltning medan favoriterna åker upp lite oftare. Allsidigheten 
till trots gör hon alltså ändå ett urval. 
  Anita menar att hon främst skyltar med det som är nytt och efterfrågat. Detta gör att 
hon har drag av populismen vars tyngdpunkt ligger på att ge låntagarna det som de vill 
ha. I dessa urval låter hon inte personliga preferenser avgöra vilken bok som ska frontas, 
något som även det tillhör populismen. Anita säger att när hon skyltar kan hon se att 
boken är en sådan som ”många vill läsa som de kanske inte hittar” vilket är typiskt för 
den populistiska modellen där det poängteras att bibliotekarierna arbetar med det 
material i biblioteket som de kan förutsäga kommer att bli efterfrågat. Genom att ställa 
fram nya eller efterfrågade böcker arbetar Anita inte för att förändra låntagarnas läsning 
eller smak, utan snarare för att förse användarna med böcker efter deras önskemål.  
  Samtidigt som Anita står med den ena foten i den populistiska modellen har hon den 
andra i den konservativa modellen. Populismen tar till exempel avstånd från den 
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konservativa modellen i det att en bibliotekarie inte ska avgöra vad användarna ska läsa. 
Anita ser däremot inget problem i att genom skyltningen försöka föra låntagarna i 
riktning mot böcker med högre kvalitet. När hon gör detta anknyter hon till 
konservatismen, där fokus ligger på att föra fram material med litterärt värde. 
  Under intervjun uttrycker Anita en förhoppning om att kunna inspirera användarnas 
läsning genom skyltningen av böcker. Hon skyltar medvetet med böcker som hon tycker 
har lite bättre kvalitet än Pilcher och genom att ”sätta upp det här som man ser är lite 
bättre” tänker hon att hon kanske kan påverka dem till att låna något annat. Hon tycker 
att det är synd att låntagarna ”fastnar ofta i den typen av litteratur” och eftersom hon 
tycker ”att det faktiskt finns lättillgängliga böcker som har en mycket bättre kvalitet” så 
menar hon att det ”har man lite i bakhuvudet ibland när man skyltar”.  
  Anita arbetar här efter den konservativa modellen eftersom hon i sin skyltning försöker 
att vara lite av en motvikt till kommersialismen och den enkla litteraturen genom att 
ställa fram kvalitetslitteratur. Genom att hon i sin skyltning vill visa alternativ på böcker 
som har en bättre kvalitet, bidrar Anita dessutom till att ”manifestera kulturell elitism”47 
inom biblioteket, något som tillhör den konservativa modellen. 

6.2.1.1 Sammanfattande analys 
Anita försöker att påverka användarna genom skyltningen när hon väljer att inte fronta 
Pilcher utan istället för fram böcker av bättre kvalitet. Hon anser alltså att hon har en 
maktposition gentemot användarna och hon använder sig av den när hon i sin skyltning 
försöker att påverka låntagarnas läsning. 
  I sitt synsätt på påverkan på användarna är Anita både konservativ och populistisk. 
Hon har en konservativ inställning eftersom hon försöker få låntagarna att läsa böcker 
av en bättre kvalitet, samtidigt som hon tillhör den populistiska modellen då hon i sitt 
urval till skyltningen oftast utgår från nya och efterfrågade böcker utan att sätta krav på 
kvaliteten.  

6.2.2 Barbro 
Barbro tror ”att man kan styra ganska mycket folks läsning genom skyltning eftersom 
man ser att […] en stor del av det som lånas ut […] är det som är skyltat”. Hon tror 
framför allt att skyltningen kan påverka de som strövar omkring i biblioteket och inte 
riktigt vet vad de vill ha. Samtidigt menar hon att skyltningen också kan påverka de 
vana biblioteksbesökarna eftersom de är en grupp ”som har läst mycket och som liksom 
tycker jaha vad ska jag nu ta”. Barbro nämner ytterligare en grupp av 
biblioteksbesökare, de målmedvetna, och tror att hon kan påverka även dessa genom 
skyltningen eftersom boken de ville låna kan vara utlånad och att de då istället väljer en 
bok som står frontad. 
  Hon tycker dock inte att hon har någon ”uppfostrande uppgift”. Här anknyter hon till 
den populistiska modellen i det att hon ser bibliotekarien som en representant och inte 
som en smakdomare. Den populistiska modellen innebär att ”folkbibliotekets primära 
roll bör vara att se till att de mest efterfrågade dokumenten ska vara lättåtkomliga för 
det största antalet samhällsinvånare”48. Barbro ger uttryck för detta när hon menar att 
ansvaret i skyltningen innebär ett ansvar att skylta varierat och att skyltningen finns till 
för att ”låntagarna [ska veta] vad det finns att välja på”. Barbro menar att hon genom 
skyltningen kan påverka vad låntagarna läser men däremot inte påverka deras smak 
eftersom ”de [låntagarna] är rätt bestämda med om de tycker om det eller inte”. Barbro 
har dock en önskan om att vidga folks läsning genom skyltningen. Den här inställningen 
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bottnar både i den konservativa och i den populistiska modellen. Hon ser sig själv i en 
maktställning eftersom hon helst frontar böcker som hon tycker har bättre kvalitet än 
Pilcher. Hon anser att många användare som är ovana låntagare lätt fastnar i detta 
författarskap, och hon vill genom skyltningen föra dem vidare till kvalitetsböckerna. 
  Även om Barbro påpekar att hon inte vill vara en smakdomare, har hon alltså en 
inställning till sin skyltning som innebär att hon emellanåt för fram litteratur som har 
bättre kvalitet. Här ställer hon sig i en maktposition över låntagarna och försöker att 
inspirera dem till att läsa litteratur av högre kulturellt värde.  
  Men Barbro vill även vidga folks läsning på ett annat sätt, och säger att hon sätter fram 
andra författare än Pilcher som är inom samma genre eftersom hon menar att ”om man 
inte känner till att de finns så att säga så vet man inte vad man ska fråga efter”.       
  Detta innebär alltså att Barbro både sätter fram kvalitetsböcker och böcker som 
Pilcher. Hon har alltså drag av både smakdomare och en allmänhetens tjänare vilket gör 
att hennes maktposition bäst förklaras genom en balans mellan den populistiska och den 
konservativa modellen. 

6.2.2.1 Sammanfattande analys 
Barbro har ingen uttalad önskan om att påverka användarna så att de läser böcker av 
bättre kvalitet och menar att om låntagarna bara vill läsa Pilcher så får de gärna göra 
det. Men genom skyltningen försöker hon att vidga låntagarnas läsning genom att ställa 
fram dels snarlika böcker som Pilcher och dels böcker som är av bättre kvalitet. Det 
populistiska draget ligger i att hon avstår från kvalitetsaspekten i vissa fall och den 
konservativa tyngdpunkten ligger på att hon i vissa fall utnyttjar sin makt över 
låntagarna och försöker att locka till högre litterär kvalitet. Utsagemässigt är hon alltså 
populistisk, men eftersom hennes handlande väger tyngre, och är konservativt, så hänför 
vi henne till konservatismen. 

6.2.3 Cecilia 
Cecilia anser att hon skyltar för ”många målgrupper”. Hon är medveten om att hennes 
skyltning påverkar låntagarna, eftersom de tar böckerna som ställs fram, men Cecilia 
vill inte föra fram något speciellt genom den. Det enda hon vill påverka låntagarna till 
att göra är ”att de ska få läslust”. Eftersom hon huvudsakligen ställer fram efterfrågade 
och snygga böcker försöker hon att ge låntagarna det som hon tror att de vill ha. För 
Cecilia är det inte frågan om att uppfylla marginaliserade gruppers informationsbehov 
genom skyltningen. Detta innebär att hon inte agerar utifrån Rabers första modell, den 
sociala verksamheten. Snarare har hennes arbetssätt ett svagt drag av den konservativa 
modellen, i det att hon förutsätter att all litteratur som köpts in uppfyller vissa 
innehållsmässiga kvalitetskrav. 
  Populismen är dock den modell som Cecilia har starkast anknytning till. Hon talar 
varmt om att de är lyhörda för inköpsförslag från låntagarna, även när det gäller 
litteratur som biblioteket inte har planerat att köpa in. Hon nämner även att för att möta 
efterfrågan på de populäraste böckerna så har biblioteket köpt in flera exemplar av varje 
titel. Tanken bakom detta – att biblioteket ”kan kontrollera vad som finns på hyllorna 
för att möta förutsägbar efterfrågan”49 – är en grundtanke inom populismen. När Cecilia 
väljer att ställa fram efterfrågade titlar i skyltningen följer hon i ännu högre grad denna 
modell. Hon exemplifierar med Marklund – att hon egentligen inte behöver ”ställa fram 
en bok av Liza Marklund” eftersom ”de säljer sig själv” men trots vetskapen om detta 
gör hon det ändå. Här anknyter hon till populismens tanke att bibliotekariens roll är att 
se till att efterfrågade titlar är lättillgängliga för de flesta som bor i samhället. 
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  Cecilia anser att bibliotekarier har ett ansvar för de böcker som de skyltar med, och att 
urvalet ska spegla en viss kvalitetsstandard som fastslås vid inköpet. De böcker som 
finns på hennes bibliotek är därför redan godkända kvalitetsmässigt, och hon kan tänka 
sig att skylta med de flesta av dem. Hon kan inte dra sig till minnes någon titel som hon 
inte skulle vilja skylta med. Cecilia skyltar med Pilcher utan att ifrågasätta kvaliteten i 
dessa. Återigen är det böckernas popularitet som överväger för henne och trots att hon 
konstaterar att Pilcher ”behöver knappt ställas fram, de går åt ändå” så väljer hon ändå 
att göra det. 
  Cecilia är inte intresserad av att visa på alternativ för låntagarna i den mening att hon 
vill leda dem i en viss riktning. Istället vill hon tillmötesgå all efterfrågan som kan 
uppstå, genom att skylta för alla smaker utan att lägga in några andra värderingar än 
utseende, efterfrågan och att ge låntagarna en möjlighet att lockas till att plocka på sig 
en bok till, det vill säga att öka utlåningen. Populismen betonar värdet av att 
folkbiblioteket ska kunna demonstrera värdet av sina tjänster för att kunna förvänta sig 
en del av den ekonomiska kakan50 och ett sätt att demonstrera detta värde är genom 
utlåningsstatistiken. Att Cecilia vill locka låntagarna till att låna fler böcker än de hade 
tänkt sig är alltså en populistisk tanke. 

6.2.3.1 Sammanfattande analys 
Cecilia är medveten om att hon har en viss makt i förhållande till låntagarna, och att hon 
genom skyltningen kan påverka vad som lånas ut. Hon ställer sig dock avvisande till att 
medvetet försöka utöva denna makt, och väljer istället att ansluta sig till den 
populistiska modellen, där hon ser sin roll som förment neutral, en roll där hon ger så 
många låntagare som möjligt vad de efterfrågar. Cecilia bekänner sig dock inte bara 
muntligt till den populistiska modellen, utan agerar också de facto utifrån den. 

6.2.4 Diana 
Diana säger sig inte vända sig till någon speciell målgrupp med sin skyltning. Däremot 
har hon bestämda krav på de böcker hon skyltar med, då de ska ha ett innehåll som 
hjälper läsaren att förstå något om sig själv eller sin omgivning. Hon är medveten om att 
hennes skyltning påverkar låntagarna, eftersom de tar böckerna hon skyltar med. 
  Diana har en stark tro på bokens inneboende värde, och på att läsning inte är ett 
tidsfördriv utan en livsviktig angelägenhet, som anknyter till Rabers utsaga att ”bokens 
inbyggda läsvärdhet är ett mål i sig”51. Fastän hon inte säger sig ha en viss målgrupp, så 
vänder sig Diana rent praktiskt till en ganska smal krets av låntagare, de som ”är 
kapabla och villiga att dra fördel av [bibliotekets] unika utbud”52 och som har en smak 
som liknar hennes. Genom detta anknyter Diana till den konservativa modellen. 
  Diana agerar dock även utifrån den sociala verksamhetsmodellen, i det att hon skyltar 
med litteratur som vänder sig till de grupper i samhället som inte har makten, 
exempelvis när hon skyltar med böcker ”skrivna av kvinnor, om kvinnor”. Diana 
demonstrerar genom detta skyltningsurval att hon är medveten om att olika gruppers 
behov skiljer sig åt, och att det är möjligt att framhäva underordnade gruppers intressen 
genom skyltningen. 
  Diana tycker att bibliotekarien har ett ansvar för de böcker som sätts upp i skyltningen. 
Hon skyltar själv inte med Pilcher och det har hänt att hon har bytt ut böcker som 
hennes kollegor har skyltat med eftersom hon upplevt att dessa inte hållit måttet. Diana 
agerar medvetet för att föra fram viss litteratur, inte i hopp om att nå alla låntagare, ej 
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heller på basis av böckernas popularitet. När hon skyltar prioriterar hon alltså de seriösa 
läsarna framför de oseriösa läsarna, vilket hör samman med den konservativa modellen. 
  Det finns många titlar som Diana inte skulle kunna tänka sig att skylta med, trots att 
även hennes bibliotek har en inköpspolicy som sorterar bort litteratur med rasistiska 
eller sexistiska värderingar. Hon säger att visserligen har de en inköpspolicy, men ”man 
gör väl en del eftergifter sådär” eftersom det är ”mycket efterfrågan” nuförtiden, till 
skillnad från förr i tiden när kvaliteten stod högre i kurs. Även här ansluter sig Diana till 
den konservativa modellen, eftersom hon vill underlätta tillgången till finkulturellt 
material genom sin skyltning. Hon är medveten om att låntagarnas önskemål inte är 
samma som den litteratur som hon själv skyltar med men eftersom hon inte prioriterar 
utlåningen lika högt som att de rätta böckerna lånas ut är detta inget problem. 
  Diana vill visa på alternativ när det rör sig om Pilcher. Eftersom hon inte ställer upp 
Pilcher, så väljer hon istället att föra fram böcker med ett innehåll som hon kan stå för. 
Här utövar hon en viss makt, då hon försöker styra låntagarna bort från Pilcher och mot 
litteratur som har en bättre kvalitet. Trots detta, så tycker Diana inte att hon ska ”styra 
folk till vad de ska låna” och även om hon medger att hon kan påverka användarnas 
smak genom det hon ställer fram, så säger hon sig inte tänka på skyltningen som ett sätt 
att styra låntagarna i en viss riktning. 

6.2.4.1 Sammanfattande analys 
Diana är en bibliotekarie som är medveten om att hon kan påverka låntagarna, men hon 
väljer att inte medvetet erkänna att det är påverkan hon sysslar med genom sin 
skyltning. Istället framhäver hon att hon vill visa på alternativ, utan att lägga in några 
värderingar i detta. Även Diana ser alltså på sitt maktutövande som en slags 
neutralitetspolitik, där hon förmedlar det biblioteket har. Här är hon motsägelsefull, 
eftersom hon å ena sidan är tydlig med att hon har en viss tanke bakom sin skyltning, 
men å andra sidan vill framstå som neutral i sitt maktutövande. Hennes agerande är 
huvudsakligen efter den konservativa modellen, med inslag av den sociala 
verksamheten. 

6.2.5 Eivor 
Eivor menar att hon inte medvetet vänder sig till någon speciell målgrupp i sin 
skyltning. Hon medger att bibliotekarierna kan påverka användarna genom skyltningen, 
men hon tror inte att hon kan påverka användarnas smak eftersom ”det vill till starkare 
krut då än skyltning för att göra det”.   
  Hon ställer sig tveksam till om hennes yrkesroll ska vara att påverka människor och 
drar paralleller till hur hon uppfattade bibliotekarien förr och menar att den då ”skulle 
påverka människan att liksom [bli] bättre människa” men att det inte är så längre. Hon 
tillhör i dessa utsagor den populistiska modellen eftersom hon är osäker på om 
bibliotekarierna ska vara smakdomare och sätta sig över användarna. Eivor menar att 
”omedvetet blir det ju kanske så att man påverkar människor” men att hon tvivlar på 
”om det egentligen är ens målsättning att man ska påverka människor i nån speciell 
utsträckning”. 
  Dessa inledande populistiska utsagor till trots, så visar Eivor senare i intervjun att hon 
genom skyltningen även ansluter sig till den konservativa modellen. Eivor gör nämligen 
ett urval av böckerna till sin skyltning, och väljer alltid bort Pilcher till förmån för 
böcker av högre kvalitet i förhoppning om att leda låntagarna mot den bättre litteraturen.  
  Eivor upplever alltså att hon har makt att genom skyltningen styra vilka författarskap 
som hon vill exponera. När Eivor vill visa på alternativ tar hon fram andra böcker än de 
som är det ”allra mest nya och mest läsvänliga” vilket hon upplever att låntagarna alltid 
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vill ha. Här vänder hon sig mot den populistiska modellen eftersom hon inte alltid 
skyltar med just det som låntagarna vill ha och arbetar snarare efter den konservativa 
modellen då hon låter finkulturen få företräde i skyltningen. När Eivor arbetar med 
böcker i skyltningen som motverkar kommersialismen och den sämre litteraturen får 
hon tydliga konservativa drag. 

6.2.5.1 Sammanfattande analys 
När Eivor svarar på våra frågor om påverkan på användarna ansluter hon sig till den 
populistiska modellen eftersom hon inte tycker att bibliotekariens roll är att påverka 
användarna. Eivor är dock motsägelsefull i sina utsagor, eftersom hon samtidigt menar 
att hon upplever att hon har makt genom sitt urval till skyltning och att hon även utövar 
denna genom att ständigt låta bli att fronta Pilcher. Detta innebär att Eivor tillhör den 
konservativa modellen då hon utövar sin makt gentemot användarna och arbetar för 
finkulturen i skyltningen.  

6.2.6 Flora 
Flora menar att bibliotekarierna har ett ansvar för böckerna som de skyltar med, men 
anser samtidigt att de ska kunna skylta med hela beståndet och stå för det eftersom de 
redan har valt att köpa in det. När Flora väljer en bok till skyltningen gör hon dock ett 
urval baserat på antingen efterfrågan eller kvalitet. Hon är även medveten om att det 
som hon skyltar med blir snabbt utlånat. 
  Genom skyltningen vänder sig Flora till strövarna i förhoppning om att de ska ta en 
bok extra med sig därifrån. Flora ställer fram populära och efterfrågade titlar och vi har 
tidigare fastslagit att hon arbetar mycket med efterfrågade titlar eftersom hon vill öka 
utlåningen i biblioteket. Populismen innebär att biblioteket ska vara ”användarcentrerat 
och resultatbaserat”53, något som Flora alltså understödjer genom sin skyltning. 
  Flora är tveksam till om hon kan påverka användarnas smak genom skyltningen, men 
medger att det i skyltningen faktiskt finns ett visst drag av indirekt påverkan. Denna 
påverkan utnyttjar Flora genom att hon emellanåt ställer fram böcker av bättre kvalitet 
som hon hoppas att låntagarna ska hitta. När hon gör detta agerar hon efter den 
konservativa modellen eftersom hon utnyttjar sin maktposition över användarna. 
  Flora skyltar inte med Pilcher eftersom hon tycker att användare som vill läsa de 
böckerna hittar dem ändå. Hon finner att ansvaret för henne som bibliotekarie ligger i 
att visa alternativ till sämre böcker. Genom att hon gör detta, ansluter hon sig till den 
konservativa modellen i det att hon ger uttryck för en kulturell elitism där 
bibliotekarierna avgör vad låntagarna bör läsa.  
  Flora lägger dock inte tyngdpunkten i sin skyltning på att påverka användarna till att 
låna sådant som är av bättre kvalitet utan hon ställer oftast fram efterfrågade titlar, vilket 
är populistiskt.   

6.2.6.1 Sammanfattande analys 
Flora är medveten om att hon har en maktposition gentemot användarna i sin skyltning 
och hon använder sig av den emellanåt. Då väljer hon att ställa fram böcker som är av 
den smalare litteraturen och den konservativa modellens inställning lyser igenom när 
hon tar avstånd från Pilcher. Samtidigt väljer hon oftast att ställa fram efterfrågade titlar 
vilket gör att hon ansluter sig till den populistiska modellen med det tydliga 
kännetecknet ”att ge dem vad de vill ha”54. Flora tillhör alltså båda modellerna. 
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6.2.7 Greta 
Greta tror inte att hon kan påverka användarnas smak genom skyltningen. Hon ser 
däremot inga problem i att vara något av en smakdomare gentemot användarna och 
utnyttjar sin maktposition i skyltningen genom att sätta fram alternativ till Pilcher. Greta 
agerar alltså här efter den konservativa modellen eftersom hon genom sin roll som 
bibliotekarie försöker peka ut vad användarna bör läsa genom att skylta med det. 
  När Greta skyltar är hon medveten om att hon kan påverka användarna. Det som 
frontas utlånas menar hon, och hon har vissa titlar som hon alltid ”försöker att lura på 
alla människor”. Hon ansluter sig till den konservativa modellen i det att hon i sin 
skyltning gör ett urval av böcker som anses ha ett litterärt värde och tillhöra finkulturen. 
Greta väljer att inte endast ställa fram det som användarna vill ha, och tar därmed 
avstånd från den populistiska modellen. Genom att ställa fram den smalare litteraturen 
försöker Greta inte bara att nå de låntagare vars läsning hon vill förändra, utan hon vill 
även betjäna de som inom den konservativa modellen beskrivs som individer som både 
klarar av och är intresserade av att ta del av bibliotekets exklusiva utbud. Hon tydliggör 
detta när vi pratar om att ställa fram böcker som är populära och efterfrågade och hon 
menar att ”jag tror att vi har andra låntagare också” och att hon hellre skyltar för dem. 
Här infogar Greta även ett inslag av social verksamhet, när hon väljer att föra fram 
litteratur med kvinnoperspektiv. 
  Greta menar att det i biblioteket finns böcker som hon anser inte är värda att frontas 
eftersom de har en dålig kvalitet. Hon skyltar till exempel aldrig med Pilcher utan vä ljer 
istället att skylta med andra böcker, företrädesvis den smalare litteraturen, och hoppas 
på så sätt att användarna ska hitta till något bättre. Detta sätt att skylta gör att Greta 
agerar konservativt, eftersom hon utövar ett maktinflytande på användarna för att få 
dem att ändra sin läsning i riktning mot smalare litteratur. 

6.2.7.1 Sammanfattande analys  
Greta ger uttryck för en maktposition som faller under den konservativa modellen. Hon 
utövar sin makt över användarna genom att agera som smakdomare i sitt urval av 
böcker till skyltningen. Hon avstår från att skylta Pilcher och sätter istället fram böcker 
som hon anser är mer läsvärda. Hon har även ett svagt inslag av social verksamhet i sin 
skyltning. 

6.2.8 Hilda 
Hilda är medveten om skyltningens betydelse, i den mån att böcker som hon skyltar 
med försvinner snabbt. När det gäller påverkan så säger Hilda att hon ”på sätt och vis” 
påverkar användarna genom sin skyltning. Hon menar dock att denna påverkan 
begränsar sig till att om de gillar boken så ”läser de något annat av den författaren”. 
Hon säger sig däremot aldrig tänka när hon skyltar med en bok att den här boken 
kommer någon att ta och därigenom bli påverkad i en viss smakriktning.  
  Hilda har alltså visserligen en insikt i att hon faktiskt har en viss makt genom sin 
skyltning över vilka böcker låntagarna väljer, men hon använder inte denna makt 
medvetet eller funderar över den när hon skyltar. Hon vill inte förmedla något speciellt 
genom sin skyltning, utan det är bara en arbetsuppgift för henne. Detta illustreras genom 
vad hon väljer att skylta med – Hilda skyltar gärna med allt från Pilcher till klassiker. 
Hon agerar därmed inte utifrån den konservativa modellen, som knappast ser Pilcher 
som litteratur ”av klassiskt och tydligt kulturellt värde”55. 
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  När det gäller makt och påverkan är det den populistiska modellen som passar bäst in 
på Hildas förhållningssätt. Detta avspeglar sig i hennes sätt att resonera kring ansvaret 
för de böcker som hon skyltar med. Hilda väljer att skylta med böcker som hon vet att 
”många tycker om” oavsett om dessa är kärleksromaner eller klassiker. Hon kan tänka 
sig att fronta en bok som sällan blir utlånad just för att den ska bli utlånad. Här är alltså 
det mätbara resultatet – utlåningsstatistiken – viktigt.  
  Ett drag i populismen är att ta avstånd ifrån alla former av fostrande inslag. Att 
bibliotekarier förutsätter att ”de är kvalificerade att bestämma vad folk bör läsa”56 är 
”ett elitistiskt och opassande antagande”57. Hilda, när hon sätter upp Pilcher, handlar i 
enlighet med detta avståndstagande. Hon försöker inte att visa på alternativ till någon 
form av litteratur, utan anser att ”alla böcker, egentligen, skulle man kunna skylta med” 
för ”man köper ju inte in böcker som man inte vill att folk ska läsa”. Ansvaret för de 
böcker som hon skyltar med anser hon begränsat, just på grund av detta. Finns boken, 
kan hon tänka sig att skylta med den. Hon understryker också att de ”rätt mycket 
faktiskt [...] köper in vad låntagarna vill ha” efter förslag från dessa, något som anknyter 
till populismens tankegång att ge användarna vad de vill ha. 

6.2.8.1 Sammanfattande analys 
Hilda förhåller sig till makt genom skyltning genom den populistiska modellen. Hon ser 
inte sig som någon smakdomare, och illustrerar detta bland annat genom att vara redo 
att skylta med allt som biblioteket har köpt in. Hon är medveten om att hon kan påverka 
låntagarna genom de böcker hon skyltar med, men tänker inte på detta i det dagliga 
arbetet.  

6.2.9 Irene 
Irene säger sig inte skylta för någon speciell grupp av låntagare, utan hennes fokus 
ligger på om boken kan vara lockande för någon. Det finns olika kategorier av 
låntagarbeteende och Irene tänker sig att skyltningen påverkar både strövare och 
målmedvetna, eftersom strövarna kan lockas att hitta en intressant bok genom 
skyltningen medan de målmedvetna kan lockas till att ta med sig en bok till förutom den 
de redan valt ut. 
  Irene är medveten om att hennes skyltning påverkar både låntagarna och deras smak. 
För att illustrera hur hon tycker att denna smakpåverkan fungerar, jämför hon de 
skyltade böckerna med modefärger på kläder, där man efter frikostig exponering vänjer 
sig vid en anskrämlig färg och börjar tycka att den till och med är rätt snygg efter en 
viss tid.  
  När det gäller bibliotekariens ansvar för de böcker som förmedlas genom skyltningen, 
så anser hon att det skulle kunna hända att hennes kollegor sätter upp böcker vars 
innehåll hon själv absolut inte kan stå för, men att hon i så fall skulle avlägsna boken 
ifråga. Irene tänker även på att böckerna hon skyltar med ska vara sådana som hon 
personligen anser vara innehållsmässigt värda att stå för. Böckerna behöver inte vara 
”litterära höjdare språkligt och författarmässigt sett” men deras innehåll får inte vara 
exempelvis rasistiskt eller ha sadistiska inslag.  
  Den konservativa modellen betonar värdet av att biblioteket ska ha en ”välbalanserad 
samling bestående av kvalitetslitteratur”58 för att agera som ett ”motgift till den ytliga 
kommersialismen som massmedierna erbjuder”59. Irene håller med om ”det här gamla 

                                                 
56 Raber 1996, s. 228. 
57 Ibid., s. 228. 
58 Ibid., s. 228. 
59 Ibid., s. 227. 
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synsättet då att bibliotekets utbud ska vara ett kvalitetsutbud” och genom att hennes 
skyltade böcker väljs ut på basis av innehållets kvalitet så ansluter hon sig till denna 
modell. 
  Irene visar inget intresse för att skylta med efterfrågade titlar just därför att de är 
efterfrågade. Hon tänker inte heller på utlåningsstatistik. Den enda gång hon agerar efter 
den populistiska modellen är när det gäller Pilcher, där hon inte vill agera smakdomare 
utan skyltar med henne. Irene tar alltså ställning mot de böcker som har ett ”jättedåligt 
innehåll”, inte emot ”lättlästa [...] tantromaner”. En så kallad finkulturell bok med ett 
moraliskt tvivelaktigt innehåll tycker hon kan göra mycket mer skada.  

6.2.9.1 Sammanfattande analys 
Irene, som huvudsakligen agerar utifrån den konservativa modellen, visar exempel på 
viss eftertänksamhet kring vilken effekt hennes skyltning har på låntagarna. Hon väljer 
medvetet ut böcker att skylta med som hon kan stå för innehållsmässigt, och ser det som 
ett pedagogiskt ansvar från hennes sida att se till att skyltningen består av 
kvalitetslitteratur. Det finns viss litteratur som hon inte kan tänka sig att skylta med, och 
hon kan även tänka sig att rensa bort boken om någon annan har satt upp den. Irene är 
här inte bara medveten om att hennes skyltning kan påverka både användarna och deras 
smak, utan hon agerar även utifrån denna medvetenhet i sin skyltning. 

6.2.10 Josefin 
När Josefin skyltar riktar hon sig till alla låntagare. Det finns inga böcker hon inte kan 
tänka sig att skylta med och hon har heller inga favoriter som hon brukar skylta med. 
Hon är medveten om att skyltningen påverkar låntagarna till att ta de böcker som det 
skyltas med och att även deras smak kan påverkas genom den. Josefin säger att hon 
tänker på att hon påverkar låntagarna genom sitt urval till skyltningen, men detta 
innebär inte att hon försöker lägga fram en viss typ av bok eller att hon undviker att 
lägga fram vissa böcker. Snarare menar hon att denna medvetenhet innebär att hon ser 
till att vara ännu mer allsidig i sitt urval, för att alla låntagare ska hitta något de vill ha. 
  På frågan om bibliotekarier har ett ansvar för de böcker som de skyltar med, svarar hon 
att hon ”tycker absolut att vi har ett ansvar”. Hon definierar dock inte detta ansvar 
närmare, utan nöjer sig med att konstatera att eftersom böckerna ”finns i huset, att de 
står kvar i huset” så har bibliotekarierna ett ansvar för dem. Josefin skiljer alltså inte på 
ansvaret för själva beståndet – alla böcker biblioteket har – och för de få böcker som 
väljs ut till skyltning. 
  Även om Josefin gärna skyltar med klassiker, så beror detta snarare på att hon vill 
erbjuda alla kategorier av låntagare möjlighet att ta del av utbudet än på att hon har en 
konservativ inställning. Josefin försöker att ”uppskatta och utföra de tjänster som 
påtagligt efterfrågas [av låntagarna]”60. Hon har inga ambitioner att agera smakdomare, 
och bryr sig inte om vilken kvalitet boken har när hon ska skylta med den. Josefin vill 
alltså varken visa på alternativ till Pilcher eller undvika att skylta med henne. Hennes 
agerande kan därför hänföras till det populistiska maktutövandet i dess mest renodlade 
form, där bibliotekarien helt står till låntagarnas tjänst och förmedlar litteratur 
oberoende av dess kvalitet.  
  Låntagarnas möjligheter till fritt val, som är en grundtanke i populismen, uttrycker 
Josefin genom att inte begränsa urvalet till sin skyltning. Hon säger även att något extra 
roligt med skyltning är att hon kan rekommendera precis vad som helst och inte är 
”begränsad på något vis” eftersom hon aldrig vet vem som kommer att ta den bok hon 
frontar, och därför inte behöver ta hänsyn till smakfaktorn överhuvudtaget. 
                                                 
60 Raber 1996, s. 228. 
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6.2.10.1 Sammanfattande analys 
Josefin agerar huvudsakligen populistiskt i sitt maktutövande. Hon vill ge låntagarna 
något intressant och ser inte sitt maktutövande som en möjlighet att föra fram något hon 
själv brinner för. Josefin är så starkt användarorienterad att hon inte har några 
begränsningar i sitt skyltningsurval, utan alla böcker går lika bra. Hon intar den förment 
neutrala hållningen, där hon inte ser sig själv som en maktfaktor, utan bara som den 
anställde som förmedlar vad låntagarna vill ha. 
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7. Slutsatser 

7.1 Vilka motiv som ligger bakom bibliotekariernas urval och 
skyltning 
I det första analysavsnittet har vi analyserat våra respondenters utsagor när det gäller 
deras arbete med urval och skyltning och passat in deras handlingssätt i Elzingas tre 
strategier. Det visade sig att alla respondenter hade drag av de olika strategierna i mer 
eller mindre hög grad. Fokus för de flesta av bibliotekarierna låg dock i det pragmatiska 
lägret. 

7.1.1 Traditionalism 
Det som främst kännetecknar den traditionalistiska strategin är en fostrande hållning 
gentemot låntagarna. Bibliotekarierna ger genom skyltningen uttryck för att vilja visa 
låntagarna i riktning mot en viss sorts litteratur, huvudsakligen kvalitetsmässigt 
högtstående litteratur och bort från en annan, som de uppfattar som kvalitetsmässigt 
lågtstående sådan. Den traditionalistiska bibliotekarien värnar om kulturarvet och för 
fram god litteratur i form av klassiker och nordiska författare. Hon lutar sig också mot 
auktoriteter i sin skyltning. Det är inte bara vid urvalet till skyltning som den här 
strategin blir tydlig, utan även genom urvalet vid inköp och gallring, som fokuserar på 
att köpa in och behålla böcker med hög kvalitet. 
 
  Av våra tio respondenter är två stycken klart traditionalistiska: Barbro och Eivor. 
Diana har lika starka traditionalistiska som emancipatoriska drag och kan därför inte 
placeras i det ena eller det andra lägret.  
  Barbro vill vägleda låntagarna till att läsa mindre lättsam litteratur, och leda dem rätt 
mot de titlar som de inte hade letat reda på själva, en tydligt fostrande inställning. Hon 
lutar sig emot kanon i sin skyltning när hon framhäver klassikerna. Vid inköp tänker 
hon på att det ska vara rätt sorts värderingar i böckerna. 
  Eivor har en starkt fostrande roll visavi låntagarna; hon för inte fram efterfrågad 
litteratur, utan istället framhäver hon kulturarvet i form av nordiska författare och 
klassiker. Hon försöker vägleda låntagarna bort ifrån Pilcher i riktning mot den smalare 
litteraturen. Eivor väljer i likhet med Barbro bort böcker med fel sorts värderingar vid 
inköp. 
  Dianas traditionalistiska inslag är den fostrande rollen, att hon vill visa på den bättre 
litteraturen och att hon emellanåt förlitar sig på auktoriteter i sin skyltning. 
  De övriga respondenterna har olika starka drag av traditionalismen, men en annan 
strategi överväger. Genomgående är det den fostrande hållningen gentemot låntagarna 
som de flesta har gemensamt i kombination med en längtan efter att visa på alternativ 
till vad som uppfattas som dålig litteratur samt att inköpta böcker inte ska innehålla fel 
sorts värderingar. 

7.1.2 Pragmatism 
Tyngdpunkten inom den pragmatiska strategin ligger på utseende. Bibliotekarierna 
skyltar med böcker vars framsidor uppfattas som attraktiva och tänker på hur 
skyltningen ska påverka besökarna till att känna sig välkomna i biblioteket. I sitt urval 
till skyltningen föredrar bibliotekarierna att ta fram efterfrågade titlar, likaså i 
inköpssammanhang. Den pragmatiska bibliotekarien har ofta utlåningsstatistiken i 
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bakhuvudet när hon skyltar. Hon ställer inga kvalitetskrav på innehållet utan är redo att 
skylta med i princip allt som finns i bibliotekets bestånd. 
 
  Av våra tio respondenter är fem stycken klart pragmatiska: Anita, Cecilia, Flora, Hilda 
och Josefin. 
  Anita tänker på böckernas utseende när hon skyltar. Hon sätter ofta fram efterfrågade 
böcker samt sådant som hon upplever är populärt. Anita köper även in böcker på 
efterfrågan utan krav på innehållet och menar att biblioteket helst inte ska avstå från att 
köpa litteratur som användarna vill ha. 
  Cecilias starkaste pragmatiska drag är hennes fokus på den estetiska utformningen av 
skyltningen. Hon tänker på böckernas färg och form, och frontar inte för många böcker, 
eftersom hon då tycker att det blir för rörigt. Hon ställer även fram populära böcker, 
oavsett om hon tycker om dem eller inte. Cecilia är dessutom lyhörd för 
inköpsförfrågningar från låntagarna. 
  Flora ställer fram efterfrågade böcker och tänker på framsidor i sitt urval. Hon är hårt 
fokuserad på utlåningsstatistiken, och använder sig av skyltningen som strategi för att 
öka den. Hon bryr sig inte om vilka böcker som lånas ut, utan ser kvantitet före kvalitet. 
  Hilda har framsidorna i åtanke vid sitt skyltningsurval. Hon köper in böcker som 
låntagarna efterfrågar och skyltar även med de efterfrågade böckerna utan att ställa 
några innehållsmässiga kvalitetskrav på dem. 
  Josefin tänker på böckernas utseende och på utlåningsstatistiken när hon skyltar. Hon 
skyltar med bibliotekets hela bestånd, även om hon själv inte tycker om innehållet, 
eftersom hon vill uppfylla alla låntagares önskemål. 
  De övriga respondenternas pragmatiska drag kretsar kring en medvetenhet om att 
attraktiva framsidor lockar låntagarna, samt att inköp ofta sker på efterfrågan och i 
något fall betonas att utlåningsstatistiken är viktig. Ibland ställer de dessutom fram 
efterfrågade böcker.  

7.1.3 Emancipation 
Inom den emancipatoriska strategin betonas ett personligt förhållningssätt till 
litteraturen och skyltningen, där bibliotekarien vill förmedla titlar som upplevs som 
meningsskapande. Denna mening återfinns i böcker genom vilka läsaren får en 
möjlighet att uppleva, förstå och förändra sin verklighet. Den emancipatoriska 
bibliotekarien har i regel läst böckerna hon skyltar med och uppskattat dem. Hon vill 
föra vidare en läsupplevelse, samtidigt som böckerna gärna får lyfta fram erfarenheter 
som står i ett kritiskt motsatsförhållande till den rådande maktstrukturens värderingar. 
 
  Av våra tio respondenter är två stycken klart emancipatoriska: Greta och Irene. Som 
tidigare nämnts har Diana lika starka traditiona listiska som emancipatoriska drag och 
tillförs därför även denna strategi. 
  Greta skyltar huvudsakligen med böcker hon tycker om och är tydlig med att hon vill 
förmedla en upplevelse till låntagarna. Hon lyfter fram ett kvinnoperspektiv i sin 
skyltning, och tar avstånd ifrån böcker vars innehåll hon uppfattar som uselt. 
  Irene skyltar med böcker som hon har läst. Hon tar gärna fram böcker som har ett 
kritiskt förhållningssätt till samhället, med förbehållet att kritiken måste bygga på 
demokratiska värderingar. Hon tar avstånd ifrån böcker som hon inte tycker om. Irene 
vill förmedla en läsupplevelse som ger låntagarna en möjlighet att förstå och förändra 
sin verklighet. 
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  Dianas emancipatoriska inslag är att hon skyltar med kvinnolitteratur och vill kunna 
stå för innehållet i de böcker hon skyltar med. Hon ser inte böcker som ett tidsfördriv, 
utan som något livsomvälvande som hjälper läsaren att förstå sin egen verklighet.   
  De övriga respondenternas emancipatoriska drag är att de ofta har läst de böcker som 
de ställer fram samt att de skyltar med böcker eftersom de tycker om deras innehåll. 
Nästan alla vill också förmedla läsupplevelser genom skyltningen. 

7.1.4 Sammanfattning 
Den strategi som framträder som den dominerande är den pragmatiska, vilken fem av 
våra respondenter arbetar efter. Även de som huvudsakligen hamnar i ett annat 
strategifack har starka drag av pragmatismen. Under den traditionalistiska och den 
emancipatoriska strategins paraply hamnade en lika stor andel av respondenterna, 
eftersom en bibliotekarie stod med en fot i varje läger. Majoriteten av respondenterna 
använder sig dock av fler traditionalistiska förhållningssätt i sin skyltning än 
emancipatoriska, och siffrornas jämlikhet till trots så dominerar den traditionalistiska 
strategin därför över den emancipatoriska. 

7.2 Vilka förhållningssätt till makt som kan utläsas ur 
bibliotekariernas urval och skyltning 
I det andra analysavsnittet har vi sett på hur våra respondenter förhåller sig till frågan 
om makt, både i utsagor och i det praktiska arbetet, utifrån Rabers tre modeller. Det 
visade sig att alla respondenter hade drag av åtminstone två modeller i mer eller mindre 
hög grad. Fokus för de flesta av dem låg dock i det konservativa lägret. 

7.2.1 Social verksamhet 
Inom denna modell ligger fokus på folkbiblioteket som en politisk agent i samhället, 
med huvuduppgiften att nå ut med information till de marginaliserade grupperna för att 
dessa ska kunna delta i demokratin och samhället på lika villkor jämfört med de 
privilegierade grupperna. Beståndet bör inbegripa såväl finkulturell litteratur som 
lättlästa böcker, och även inbegripa litteratur som lyfter fram underordnade gruppers 
intressen.  
 
  Ingen av våra respondenter förhöll sig till sin makt eller påverkan utifrån denna 
modell. Däremot hade två respondenter inslag av den i sin skyltning eftersom de 
emellanåt medvetet utnyttjade sin maktposition till att framhäva underordnade gruppers 
intressen genom skyltning. En av dessa är Diana, när hon skyltar med böcker som lyfter 
fram kvinnors erfarenheter i patriarkatet, och den andra är Greta som agerar likaledes. 

7.2.2 Konservatism 
Tyngdpunkten inom den konservativa modellen ligger på en medvetenhet om att 
skyltningen är ett sätt att utöva makt över användarna på, och betonar även det faktiska 
maktutövandet. Den konservativa bibliotekarien vill framhäva den finkulturella 
litteraturen på bekostnad av den icke-seriösa, och hon ser sig själv som kvalificerad till 
att bedöma vad låntagarna bör läsa. 
 
  De flesta av våra respondenter, fem stycken, utövar makt enligt den konservativa 
modellen: Barbro, Diana, Eivor, Greta och Irene. Två stycken, Anita och Flora, har lika 
starka drag av konservatism som populism. 
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  Barbro placerar sig emellanåt i en maktposition gentemot användarna då hon försöker 
föra fram kvalitetslitteratur istället för Pilcher. Hon är medveten om att hon utövar makt 
när hon skyltar. 
  Diana har en elitistisk hållning till låntagarna. I sin skyltning vänder hon sig nämligen 
främst till den krets av låntagare som är intresserade av kvalitetslitteratur. Diana visar på 
kvalitetsalternativ och är medveten om att hon utövar makt. 
  Eivor frontar med finkulturell litteratur, och undviker att skylta med Pilcher. Hon vill 
föra fram kvalitetslitteratur genom skyltningen. Eivor upplever att hon har makt, och 
utövar den också. 
  Greta agerar gärna som smakdomare och utövar medvetet sin makt, i det att hon aktivt 
undviker att fronta Pilcher och smyger in finkulturella böcker i skyltningen. Också 
Greta vänder sig främst till de låntagare som föredrar bättre litteratur. 
  Irene anser att biblioteket ska ha ett utbud av kvalitetslitteratur och väljer även att 
skylta med detta utbud. Hon är medveten om sin makt genom skyltningen och använder 
sig också av den.  
  Anitas konservativa drag är att hon är medveten om sin makt och vill visa på den 
bättre litteraturen, samtidigt som hon agerar smakdomare gentemot låntagarna och 
avsiktligt påverkar låntagarna genom skyltning. 
  Floras konservativa drag är att hon hellre ställer fram kvalitetslitteratur än Pilcher samt 
att hon är medveten om sin maktposition och utnyttjar den emellanåt i skyltningen.  

7.2.3 Populismen 
De drag som främst kännetecknar den populistiska modellen är ett avståndstagande från 
makten, avsaknaden av en kvalitetsaspekt på de skyltade titlarna samt en fokus på att ge 
låntagarna vad de vill ha istället för att visa på alternativ. Den populistiska 
bibliotekarien ser sig som en neutral förmedlare av de mest efterfrågade titlarna. 
 
  Tre stycken respondenter förhåller sig till makt och påverkan utifrån den populistiska 
modellen: Cecilia, Hilda och Josefin. Som tidigare nämnts har Anita och Flora lika 
starka drag av populismen som konservatismen. 
  Cecilia vill inte visa på alternativ, utan ställer huvudsakligen fram efterfrågade titlar. 
Hon tänker på utlåningsstatistiken och är visserligen medveten om att hon kan utöva 
makt genom skyltningen men hon varken vill eller gör det avsiktligt. 
  Hilda agerar inte som smakdomare. Hon skyltar med efterfrågade böcker oavsett 
kvalitet och tänker även hon på utlåningsstatistiken. Även om hon är medveten om att 
hon kan påverka låntagarna genom sin skyltning, så arbetar hon inte uppsåtligt med 
detta. 
  Josefin skyltar med hela bibliotekets bestånd för att ge så många låntagare som möjligt 
vad de vill ha. Hon har inga kvalitetsaspekter på sitt urval till skyltningen. Josefin är 
medveten om sin maktposition men använder den inte för att avsiktligt påverka. 
  Anitas populistiska drag är att hon ofta ställer fram nya och efterfrågade böcker utan 
någon kvalitetsaspekt. 
  Floras populistiska drag är att hon utan några kvalitetshänsyn både sätter fram 
efterfrågade böcker och vill öka utlåningen genom sin skyltning. 

7.2.4 Sammanfattning 
När det rör sig om makt och påverkan överväger den konservativa modellen, även om 
de flesta bibliotekarier också har mer eller mindre starka populistiska drag. Den sociala 
verksamheten överväger inte i något fall, och endast två av våra respondenter arbetar 
delvis utifrån den. 
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8. Diskussion 

8.1 Bibliotekariers makt 
Diskussionen inleds med en översikt av bibliotekets roll när det gäller genomdrivandet 
av ideologisk hegemoni via beståndet och skyltningen. Vi ser närmare på de begrepp 
och de underförstådda politiska mål som ligger bakom våra respondenters 
skyltningsurval. Bibliotekariens maktroll när det gäller skyltning kan nämligen liknas 
vid en slags portvaktsroll, där hon genom inköp och skyltning i hög grad kontrollerar 
vilka böcker som finns tillgängliga för användarna. 

8.1.1 Biblioteket och den ideologiska hegemonin 
Ett erkänt begrepp i samtida svensk biblioteksforskning är att biblioteket är en ”politisk 
institution satt att förmedla vissa övergripande normer och värderingar”61. Michael H. 
Harris talar om Antonio Gramscis begrepp ”ideologisk hegemoni”62, ett tillstånd vari 
det civila samhället har till uppgift att genomdriva de intellektuella och moraliska 
värderingarna som den styrande klassen har för att kunna bibehålla status quo utan att 
använda sig av våld.63 Detta tillstånd internaliseras av invånarna, vilket leder till att 
dessa värderingar framstår som självklara och omöjliga att ifrågasätta.64 Biblioteket 
ingår även i det civila samhället, som består av alla ”bildningsmässiga, religiösa och 
massmediala institutioner”65 som finns i samhället ifråga. Såsom en av de ”institutioner 
som agerar i den finkulturella delen av samhället, ett sällskap av institutioner som är 
hängivna skapandet, diffusionen och reproduktionen av den hegemoniska ideologin”66 
förmedlar biblioteken alltså den dominanta kulturens ideologiska hegemoni. 

8.1.2 Bibliotekariers maktutövande genom inköp och skyltning 
Bibliotekariers makt är nära förknippad med deras yrkesroll. Bibliotekens bestånd är 
ställt under politiska krav, där böcker vars innehåll inte stämmer överens med samtidens 
rådande värderingar i regel inte köps in. Detta innebär i viss mån att beståndet blir 
likriktat67 och att det material som finns tillgängligt inte behöver vara sådant som 
intresserar låntagarna. Det finns självfallet utrymme för inköpsansvariga bibliotekarier 
att ta in litteratur efter eget initiativ, men om denna befinns olämplig på grund av 

                                                 
61 Zetterlund, Angela & Hansson, Joacim 1997. Folkbibliotekens förändring: Tidigare forskning om 
folkbiblioteken och teorier om förändringens natur, s. 35, kursivering i original. 
62 Gramsci enligt Harris, Michael H. 1986. State, class and cultural reproduction: Toward a theory of 
library service in the United States, s. 224. 
63 Gramsci och Femia enligt Harris 1986, s. 224. 
64 ”Så orkestreras världen enligt den etablerade ordningens kategorier till ett slags logiskt konformitet 
som uppfattas som objektivt nödvändig (och därmed i enlighet med den dominerande elitens intressen).” 
Nilsson, Sven 1999. Kulturens vägar, s. 36. Se även Williams när han talar om hur den ideologiska 
hegemonin framstår som självklar eftersom den till sist “…till och med utgör både gräns och väsen för det 
sunda förnuftet för de flesta människor som lever under dess inflytande.” Williams, Raymond 1997. 
Problems in materialism and culture: Selected essays, s. 37. 
65 Harris 1986, s. 224. 
66 Harris, Michael H. & Itoga, Masaru 1991. Becoming critical: For a theory of purpose and necessity in 
American librarianship, s. 352. 
67 ”A library is more than a collection of books; if it is a collection of books it must have been made with 
some definite purpose and not just accumulated by some series of accidents. More often a library is a 
selection of books, the books having been chosen with some discernment according to the use to which 
the library is put.” Murison, William J. 1988.  The public library: Its origins, purpose and significance, s. 
4. 
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exempelvis fel värderingar så gallras den ut. Här måste det givetvis påpekas att även 
bokmarknadens krafter i skepnad av författare, kritiker, förlag och BTJ har ett ansvar 
när det gäller utbudet av litteratur som finns tillgängligt att köpas in. 68  
  I och med att bibliotekarierna väljer ut vad som ska köpas in, har de en makt över 
låntagarna. Denna makt vilar på antagandet att i kraft av sin yrkesroll har 
bibliotekarierna rätt att via selektionsprocessen bestämma vad låntagarna kan och får 
läsa.69 De har sållat i litteraturutbudet och bestämt vilken litteratur som låntagarna har 
möjlighet att låna.70 Det finns dock starka krav på att låta låntagarna delta i 
inköpsprocessen på så sätt att de lägger inköpsförslag (vilka i regel tillmötesgås), och 
denna efterfrågestyrda inköpsmodell praktiseras i högre eller lägre grad. Flera av våra 
respondenter71 ger uttryck för detta. Pilcher köps in på förfrågan, även om hon inte 
anses ha något finkulturellt värde, medan exempelvis religiös propaganda gallras. De av 
låntagarnas inköpsförslag som inte tillmötesgås avslås oftast på grund av att boken 
ifråga har odemokratiska värderingar, kränkande sexuella eller rasistiska inslag eller 
överdrivet mycket våld.  
  Ett liknande utövande av bibliotekariers makt återfinns i skyltningen. Återigen sållar 
bibliotekarierna i utbudet och väljer ut de böcker som ska lyftas fram. Eftersom flera 
undersökningar visar att låntagarna i biblioteket såväl uppmärksammar skyltningen som 
plockar de exponerade böckerna,72 rör det sig om ett avsevärt inflytande på vilka böcker 
som blir utlånade. Detta är samtliga av våra respondenter medvetna om. De flesta är 
även medvetna om att i dagens läge så måste låntagarnas önskemål visserligen 
tillgodoses vid inköpen, men de måste inte tillgodoses i skyltningen. Här har 
bibliotekarierna fritt spelutrymme att framhäva den litteratur som de personligen 
föredrar, eller som de anser att låntagarna bör läsa. Våra respondenter skiljer sig dock åt 
i sina motiv bakom vilken sorts böcker de skyltar med, eller inte skyltar med. Vissa av 
våra respondenter lyfter i princip aldrig fram viss sorts litteratur, trots att den är 
efterfrågad av låntagarna, medan de andra gör det. 

8.2 Att genomdriva ideologisk hegemoni 
Här kopplar vi strategierna och modellerna till varandra samt ser i vilken grad dessa 
arbetssätt genomdriver ideologisk hegemoni. Visserligen finns det likheter mellan 
strategierna och modellerna trots att de används inom olika områden, men de går inte att 
översätta rakt av även om det går att dra paralleller mellan vissa av dem. Att vara 
pragmatiker innebär inte automatiskt att vara populistisk, och att vara emancipatorisk 
innebär inte att tillhöra den sociala verksamheten. Den avgörande skillnaden för vilken 
modell bibliotekarierna tillhörde visade sig ha att göra med deras förhållande till makt.  

                                                 
68 Harris kallar krafter som exempelvis förlag, författare och kritiker för filter och menar att dessa filter 
producerar och reproducerar finkulturen i samhället. Han inkluderar även biblioteken bland dessa filter. 
1986, s. 235. 
69 Ibid., s. 234. 
70 Hyman, Richard J. 1982. Shelf Access in Libraries, s. 49f samt även s. 37. 
71 Anita, Cecilia, Hilda, Diana, Eivor och Flora 
72 Sahlén, Katarina 1996. Vem lånar vad?: En användarundersökning bland låntagarna av skönlitteratur 
vid Sundbybergs stadsbibliotek , s. 36. Se även Wikström,  Jenny 1999. Böckerna i bl ickfånget: Betydelsen 
av skyltning och exponering av skönlitteratur på folkbibliotek , s. 26 samt Sjånes, Helen Grete & Stranger, 
Ellen Grete 2004. Har folkebibliotekets formidling effekt på voksne brukere når det gjelder valg av 
litteratur?: En brukerundersøkelse ved Grünerløkka bibliotek samt Goldhor, Herbert 1972. The effect of 
prime display location on public library circulation of selected adult titles, s. 384 och Goldhor 1981, s. 21. 
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8.2.1 Pragmatism möter populism 
De flesta av våra respondenter73 skyltar huvudsakligen utifrån ett pragmatiskt arbetssätt 
där utlåning, framsidor och efterfrågan är honnörsord, precis som inom den populistiska 
modellen. Det går dock inte att översätta pragmatikerna till populismen rakt av, 
eftersom en bibliotekarie kan arbeta pragmatiskt men agera konservativt utifrån 
maktperspektivet. Fem respondenter är pragmatiker, men endast tre av dessa74 är klart 
populistiska. 
  De populistiska bibliotekarierna väljer att identifiera sig själva som allmänhetens 
tjänare istället för att inta en fostrande smakdomarhållning eller att understödja 
marginaliserade gruppers frigörelse. Ett sådant resonemang innebär att insikterna kring 
bibliotekariernas maktposition i förhållande till låntagarna tonas ned, eller ignoreras 
helt. Bibliotekarien ska inte styra folk till att låna vissa böcker, utan hon ska visa på 
bibliotekets utbud, och erbjuda alternativ till alla låntagare. När bibliotekarien agerar 
pragmatiskt alternativt populistiskt i sin skyltning, framhäver hon inte sig själv utan 
framstår som en neutral, hjälpande hand som prioriterar låntagarnas önskemål framför 
en egen agenda. 
  Här skulle man kunna tro att den ideologiska hegemonin som genomsyrar bibliotekens 
bestånd inte genomdrivs i lika hög grad när bibliotekarien väljer att fokusera på 
låntagarnas önskemål. Som nämnts ovan, så är även de efterfrågade böckerna också 
valda utifrån vissa kriterier. Låntagarnas önskemål mäts mot vissa innehållskriterier, 
och böcker som inte håller måttet blir antingen inte inköpta eller gallrade. Den 
populistiska bibliotekarien som ställer fram efterfrågade böcker genomdriver alltså 
också ideologisk hegemoni, eftersom efterfrågad genrelitteratur som exempelvis Pilcher 
är snarare bekräftande och upprätthållande av status quo än subversiv i sina moraliska 
värderingar.75 Även den populära boken Da Vinci-koden av Dan Brown kan ju tyckas 
vara kontroversiell i sitt ifrågasättande av tolkningsföreträde inom kristendomen, men är 
icke-subversiv i den mån att boken inte ifrågasätter vår tids ideologiska hegemoni i 
form av samhälleliga maktstrukturer som exempelvis klassförhållandena eller 
patriarkatet. 
  Den populistiska bibliotekariens strävan att agera neutralt är alltså en fåfäng strävan. 
Trots att hon inte uttryckligen prioriterar en egen politisk agenda, så genomdriver hon 
den ideologiska hegemoni som bibliotekets bestånd innebär. 

8.2.2 Traditionalism möter konservatism 
De respondenter som tillhör den traditionalistiska strategin76 tillhör även den 
konservativa modellen. Vissa av respondenterna som arbetar efter ett pragmatiskt eller 
emancipatoriskt förhållningssätt tillhör också den konservativa modellen.77 Detta gör de 
eftersom de genom skyltningen medvetet utövar makt över användarna. En bibliotekarie 
kan vara emancipatorisk i det urval hon gör av böcker att skylta med, medan hon 
samtidigt tillhör den konservativa modellen eftersom hon är medveten om att hon har en 
makt över användarna och att hon faktiskt utnyttjar den (men inte för att motarbeta den 
ideologiska hegemonin).   

                                                 
73 Anita, Cecilia, Flora, Hilda och Josefin 
74 Cecilia, Hilda och Josefin 
75 Strukturen på romantisk genrelitteratur bekräftar och understödjer patriarkatet. Se Radway, Janice A. 
1987. Reading the romance: Women, patriarchy and popular literature, s. 208ff samt Cawelti, John G. 
1976. Adventure, mystery, and romance: Formula stories as art and popular culture, s. 42. 
76 Barbro, Eivor och i viss mån Diana 
77 Greta, Irene, Diana och i viss mån Anita och Flora  
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  När respondenterna skyltar konservativt, blir makten mer synlig. Här skyltar nämligen 
bibliotekarien med böcker utifrån tanken att dessa böcker bör folk läsa, oavsett om 
litteraturen bör läsas för att den tillhör kanon, eller för att den har ett emancipatoriskt 
innehåll. En fostrande hållning, där bibliotekarien släpper den förmenta neutraliteten 
och tar ansvar för att förmedla rätt sorts böcker till låntagarna framträder tydligt här. 
Detta anknyter till bibliotekariens auktoritära, fostrande roll i början av seklet, då 
folkbildartanken hade ett stort genomslag.78 Visserligen tar vissa respondenter avstånd 
ifrån den här rollen i sina utsagor79 men det visade sig i analysen att deras urval till 
skyltningen trots allt bygger på en fostrande inställning till låntagarna. 
  Den konservativa bibliotekarien erkänner att vissa böcker är bättre än andra, och 
agerar utan problem som smakdomare. Både den traditionalistiska och den konservativa 
bibliotekarien är medveten om att låntagarna inte har samma kunskaper rörande vad 
som är god och dålig litteratur, och intar en fostrande, auktoritär hållning gentemot 
låntagarna eftersom hon anser att dessa, när de får välja själva, oftast väljer den sämre 
litteraturen.  
  Den konservativa bibliotekarien är medveten om att hon kan utöva makt genom 
skyltningen, och gör det också, även om hon ibland muntligt tar avstånd ifrån vad hon 
gör praktiskt. Hon ser inte sitt maktutövande som objektivt vilket den populistiska gör, 
men hon ser inte heller sig själv som subjektiv i den mening att hon förmedlar någon 
form av ideologi – vilket hon dock de facto gör. Den litteratur som ingår i kanon är 
nämligen per definition litteratur som förkroppsligar de moraliska och intellektuella 
värderingar som den styrande klassen bekänner sig till. Samma sak gäller för de böcker 
som ingår i kulturarvet. I allra högsta grad är alltså både kanon och kulturarv medel för 
genomdrivandet av ideologisk hegemoni. När den konservativa bibliotekarien väljer att 
sätta fram enbart klassiker, eller avlägsnar Pilcher för att fronta Selma Lagerlöf, 
förmedlar hon alltså ideologisk hegemoni genom sin skyltning och maktutövning. 

8.2.3 Emancipation möter social verksamhet 
De respondenter80 som systematiskt framhäver underordnade gruppers intressen, i det 
här fallet kvinnors, genom sin skyltning intar en hållning där de skyltar utifrån ett 
emancipatoriskt förhållningssätt. Detta agerande inbegrips även i den sociala 
verksamheten, där bibliotekarien dessutom vill poängtera att maktutövandet ska 
medvetandegöra den underordnade gruppen till att arbeta för en rättvisare fördelning av 
samhällets resurser genom tillgången på information.81 
  Detta är den enda roll som bibliotekarien kan ta på sig för att ta avstånd ifrån att 
förmedla ideologisk hegemoni och genomdriva alternativ till denna. Biblioteket ses inte 
som en neutral agent, vilket den gör i den populistiska modellen, eller som en belåten 
                                                 
78 Sjösten menar dels att sockenbiblioteken var ett folkbildningsinstrument och dels att folkuppfostran och 
folkbildning var synonyma begrepp vilket för bibliotekets roll innebar ett ”motverkande av samhällelig 
oordning och ett dämpande av allmogens anspråk”. Sjösten, Nils -Åke 1993. Sockenbiblioteket – ett 
folkbildningsinstrument i 1870-talets Sverige: En studie av folkskoleinspektionens bildningssyn i relation 
till sockenbiblioteken och den tillgängliga litteraturen, s. 101. Se även Torstensson, Magnus 2001. Att 
analysera folkbiblioteksutvecklingen – exemplet Sverige och några jämförelser med USA, s. 144, där han 
citerar Proposition N:o 47 1904:20 som menade att biblioteket var ”ägna[t] att motarbeta och undanröja 
frestelser till sysslolöshet och skadliga tidsfördriv […] Sådana böcker / d.v.s. folkbibliotekens ’goda och 
intresseväckande litteratur’ / vore äfven de bästa kämparna mot den myckna, såväl till innehåll och form 
usla kolportagelitteratur, som bland både de uppväxande och vuxna så lätt funno sin kundkrets och som 
nog borde tagas med i räkningen, då man sökte efter orsakerna till den ungdomens råhet och förvildning 
som flerstädes framträda”.  
79 Barbro, Diana, Eivor 
80 Diana och Greta 
81 Raber 1996, s. 225. 
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förmedlare av den dominanta kultur vars maktställning i samhället motiveras av att den 
just är den dominanta kulturen82 (det vill säga ett slags cirkelresonemang) som i den 
konservativa modellen. Istället vill hon framhäva att det är bibliotekets roll att försvara 
marginaliserade grupper och att istället för att förmedla ideologisk hegemoni, bör hon ta 
ställning för social rättvisa. Detta ställningstagande baserar sig på antagandet att staten 
och dess institutioner inte är neutrala, utan de är de primära politiska system varigenom 
den dominanta kulturen upprätthåller den dominans som döljer de sociala orättvisor som 
förhindrar att alla medborgare kan ta del av samhällets möjligheter på lika villkor.83 Att 
agera utifrån den sociala verksamheten innebär här att bibliotekarien försöker se till att 
alla, oavsett bakgrund och inkomst, kan ta del av den information som behövs för att 
utöva sina demokratiska rättigheter via biblioteket istället för att bli matade med 
propaganda som syftar till att bibehålla status quo och upprätthålla illusionen att vi lever 
i den bästa av alla möjliga världar i människors medvetanden. 
  De av våra respondenter84 som antingen är emancipatoriska eller har starka drag av 
strategin, faller dock under den konservativa modellen när det rör sig om makt. Detta 
beror på att de är medvetna om sin makt men använder denna makt i ett först och främst 
fostrande syfte, även om det existerar vissa sociala verksamhetsinslag i deras agerande. 

8.3 Konsekvenser av de dominerande förhållningssätten 
Tidigare har vi konstaterat vilken strategi och vilken modell som är de dominerande 
bland våra respondenter. Här ser vi närmare på vad dessa innebär för aktörerna inom 
biblioteksvärlden, det vill säga användarna, bibliotekarierna och själva biblioteket, med 
särskild fokus på de potentiella nackdelarna om ett visst förhållningssätt drivs till sin 
spets. 

8.3.1 Pragmatismen och dess fallgropar 
Den dominerande strategin när det gäller skyltning är den pragmatiska. Fem av våra 
respondenter arbetar huvudsakligen utifrån den, och de andra har mer eller mindre 
starka inslag av den i sitt skyltningsarbete. Detta innebär att bland våra respondenter är 
pragmatismen bibliotekariens dominerande strategi.  
  Elzinga och Andersson menar att pragmatiker definierar sin attityd som modern och 
anser att den traditionella formen av humanism, som den traditionalistiska strategin 
representerar, framstår som ålderdomlig.85 Några av våra respondenter86 kontrasterar 
gårdagens bibliotek gentemot dagens, när de menar att inköpen av kvalitetslitteratur har 
tonats ned till förmån för den efterfrågade litteraturen. Denna användarfokus blir ännu 
tydligare när respondenterna87 menar att biblioteket i princip inte kan säga nej till inköp 
på efterfrågan, såvida det inte rör sig om fel sorts värderingar. Att pragmatismen är den 
dominerande strategin kan följaktligen bero på bibliotekens förändrade arbetssätt, där 
användarna nu befinner sig i fokus.88 
  En nackdel med att basera sin skyltning på det efterfrågade materialet är dock att det i 
längden inte är fördelaktigt för låntagarna. Enligt Trueswell står nämligen 

                                                 
82 Raber 1996, s. 225ff. 
83 Ibid., s. 225. 
84 Greta och Irene samt i viss mån Diana 
85 Elzinga & Andersson 1988, s. 72f. 
86 Anita och Eivor  
87 Cecilia, Anita, Eivor, Hilda och Flora 
88 Ainley, Patricia & Totterdell, Barry 1982. Alternative arrangement: New approaches to public library 
stock , s. 11 samt Höglund & Klingberg 2004, s. 37f. 
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uppskattningsvis 20 % av beståndet i biblioteket för 80 % av den totala utlåningen. 89 
Denna situation hjälper bibliotekarierna till att bibehålla när de agerar pragmatiskt och 
skyltar med den nyss återlämnade, efterfrågade litteraturen, vilket gör att den snabbt 
utlånas igen. När dessa böcker kommer tillbaka skyltas de igen och den onda cirkeln av 
exponering och utlåning av det uppenbart efterfrågade perpetueras. Även Borgwardt 
menar att överexponering av efterfrågad litteratur ”är lönlöst, eftersom att öka deras 
efterfrågan endast är genant” 90. Biblioteket, som oftast inte har tillgång till ett flertal 
exemplar av varje titel, behöver inte lyfta fram just de böcker som redan lånas ut så 
snart de kommer in. Detta förbättrar inte heller utlåningsstatistiken, eftersom boken 
ändå hade lånats ut.  
  Detta förfaringssätt innebär också att här ges låntagarna knappast möjlighet till att ta 
del av bibliotekets hela bestånd. Detta är både en nackdel för de frekventa låntagarna, 
eftersom de sällan ser några nya titlar och därigenom kan börja ignorera skyltningen, 
och även för de ovana låntagarna eftersom de inte kan hitta alternativ till de nya 
böckerna på egen hand och redan är översköljda med storsäljare utanför bibliotekets 
väggar. Här kan alltså i förlängningen den pragmatiska strategin lyckas alienera både 
den trogna låntagarkretsen och de oerfarna biblioteksbesökarna. Att skylta alltför 
ensidigt med efterfrågad litteratur kan alltså i förstone synas vara ett bra sätt att få 
böcker utlånade på, men visar sig i längden vare sig gynna utlåningsstatistiken eller 
utnyttjandet av hela bibliotekets bestånd. 
  Ytterligare en nackdel med att alltför ensidigt fokusera på vad som efterfrågas, är att 
den pragmatiska bibliotekarien härigenom undviker att ta ställning rörande om det 
efterfrågade materialet faktiskt gagnar låntagaren. När bibliotekarierna inte tar 
”politiske, religiøse eller moralske hensyn”91 utan drivs av en ”angst for at pådutte 
brugerne nogle synspunkter”92 resulterar detta i en överdriven fokus på neutralitet i 
skyltningen. Detta innebär i förlängningen att bibliotekarien undviker att ta ansvar för 
sin skyltning. Hon ställer ju bara fram vad folk vill ha – det är inte hon som avgör vad 
de efterfrågar. Här menar vi att denna avsaknad av moralisk hållning strider mot en av 
de grundläggande principerna för vad bibliotekarierollen innebär, vilket även Murison 
håller med om när han säger att först och främst ska ”bibliotekarier [...] betjäna 
samhällets behov”93 och inte falla offer för rollen att försöka ”tillfredsställa de 
självsvåldiga önskemål som allmänheten har”94. 
  Således existerar det en viktig skillnad mellan efterfrågan och behov, som måste 
beaktas av bibliotekarien i hennes yrkesutövande. Låntagare som ständigt möts av en 
ödmjuk, efterfrågansbunden hållning får visserligen de böcker som de vet att de vill ha, 
men knappast den litteratur de inte vet att de behöver.95 Genom sin överdrivna 
neutralitet misslyckas den pragmatiska bibliotekarien alltså med att möta låntagarnas 
                                                 
89 Trueswell, Richard L. 1969. Some behavioral patterns of library users: The 80/20 rule .  
90 Borgwardt, Stephanie 1970. Library display, s. 31. 
91 Thorhauge 1995, s. 188. 
92 Ibid., s. 188. 
93 Murison 1988, s. 229. 
94 Ibid., s. 229. 
95 Mänsklig kunskap kan indelas i fyra kategorier, varav den fjärde, ”vad vi inte vet att vi inte vet”, är den 
största. Se Olaisen, Johan 1996. Pluralism or positivistic trivialism: Criteria for a clarified subjectivism, s. 
281. (Här vill vi påpeka att vi är medvetna om att Olaisens kategorier visserligen utgår från ett 
vetenskapsteoretiskt perspektiv men de används även inom biblioteks- och informationsvetenskap för att 
beskriva informationsbehov, vilket är den kontext vi har valt här.) Eftersom den nämnda kategorin är den 
största anser vi att bibliotekarierna bör ta speciellt stor hänsyn till denna kategori i sitt arbete. 
Bibliotekarieyrket enligt vår åsikt har inte endast till uppgift att tillgodose de kända behoven utan även de 
okända. Även Thorhauge menar att ett ”[e]ffektivt formidlingsarbejde balancerer mellem det kendte og 
det ukendte” även om han talar om material istället för om behov. 1995, s. 188. 
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outtalade behov.96 I längden gynnar detta förfaringssätt varken låntagarna eller 
biblioteket, eftersom låntagarna – då de inte får sina behov tillgodosedda där – söker sig 
någon annanstans. 
  De pragmatiska bibliotekarierna är dock troligtvis inte medvetna om det ovanstående, 
utan agerar utifrån en tro på att det bästa arbetssättet är att låta efterfrågan stå i centrum 
och att de istället för att fostra låntagarna genom skyltningen bör förmedla tilltalande 
litteratur utan att lägga några värderingar i vilken typ av litteratur som förmedlas. 

8.3.2 Konservatismens maktställning 
När det gäller makt ser det dock annorlunda ut. Här är det inte den populistiska 
modellen som dominerar, vilken ju har starka likheter med den pragmatiska, utan 
snarare den konservativa. Majoriteten av våra respondenter97 är inte bara medvetna om 
sin makt, de utövar den dessutom genom skyltningen för att föra fram den litteratur som 
de tycker bör läsas. Här återkommer dilemmat med vad som görs versus vad man säger 
att man gör, där dessa respondenter å ena sidan menar att de kan skylta med 
vadsomhelst, eftersom beståndet uppfyller vissa kvalitetskrav som specificerats vid 
inköpet, samtidigt som de å andra sidan faktiskt inte skyltar med allt utan har vissa 
urvalskriterier. Två respondenter98 är tydligt konservativa i sitt maktutövande när de 
väljer att förhindra att vissa böcker blir utlånade genom att placera dem där det är en 
mindre chans att de blir utlånade, en maktstrategi där ”hylluppställning [ibland] används 
för att motverka vissa böckers potentiella inflytande eftersom bibliotekarien anser dem 
vara ovärdiga eller till och med skadliga.”99 
  Ett problem med den konservativa modellens maktutövning är att den har en aura av 
självgodhet, där biblioteket duger gott som det är, och där bibliotekets bestånd är 
objektivt utvalt för att förmedla de bästa värderingar som samhället har att erbjuda. Att 
dessa sammanfaller med den dominanta kulturens värderingar, problematiseras inte utan 
ses snarare som bevis för att värderingarna är sanna.100 Detta innebär att det 
manifesteras en kulturell elitism inom biblioteket, där de olika användargrupperna som 
besöker biblioteket inte får sina behov tillgodosedda, eftersom skyltningen vänder sig 
till en snäv krets av användare. Den lånekrets som biblioteket därigenom har att arbeta 
gentemot begränsas därför till ”en liten men jämförelsevis säker publik”101. 
   Det kan finnas en moralisk fördel i att biblioteket som institution värnar om den smala 
litteraturen, eftersom biblioteket är en av de få samhälleliga institutioner som gör detta. 
Å andra sidan kan denna maktutövning i längden innebära att den stora användargrupp 
som nonchaleras, till exempel de låntagare som söker sig till biblioteket för att låna 
Pilcher, slutar att ta del av bibliotekets tjänster. Om lånekretsen minskar drastiskt avtar 
också bibliotekets existensberättigande stegvis. 
  När den konservativa bibliotekarien utövar sin makt genom skyltningen, väljer hon att 
använda denna makt för att agera som smakdomare och visa låntagarna vilka 
värderingar de bör ta till sig. Eftersom dessa värderingar är lika med den ideologiska 
hegemonin som genomsyrar samhället, så är det inte troligt att den genomsnittlige 
låntagaren kan ifrågasätta dessa. Nu kan det visserligen argumenteras, att eftersom 
                                                 
96 Här menar vi att det outtalade behovet är vad Taylor refererar till som ”a visceral need”, det vill säga ett 
omedvetet behov av information som uttrycks genom en vag känsla av otillfredsställelse som troligtvis 
inte går att uttrycka verbalt. Taylor, Robert 1968. Question-negotiation and information seeking in 
libraries, s. 182. 
97 Anita, Barbro, Diana, Eivor, Flora, Greta och Irene 
98 Diana och Greta 
99 Hyman 1982, s. 37. 
100 Raber 1996, s. 227. 
101 Ibid., s. 226. 
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några av dessa värderingar som biblioteket förmedlar rör det aktiva deltagandet i den 
demokratiska processen och rätten till fri tillgång till information,102 så är dessa bra 
värderingar och i det här fallet innebär alltså förmedlandet av ideologisk hegemoni 
ingenting ont i sig. Vi vill dock hävda, att den konservativa praktiken att okritiskt 
förmedla ideologisk hegemoni är klandervärd, oavsett vilka begrepp ideologin omfattar. 
Bibliotekarien bör ifrågasätta sitt urval till skyltning, inte bara utifrån vad det är för 
värderingar som hon väljer att förmedla utan även utifrån vem det gagnar att hon 
förmedlar dem. Hon bör fokusera på att ge låntagarna inte bara möjligheten, utan även 
redskapen till att förstå att samtidens värderingar är en kulturell konstruktion som de 
kan frigöra sig ifrån. 
  Under vår utbildning har det genom kurslitteraturen framgått att folkbibliotekets roll är 
politisk.103 I kontrast till detta är det påfallande att vår studie visar att de flesta av våra 
respondenter, som alltså är yrkesverksamma bibliotekarier, inte verkar vara medvetna 
om att deras agerande har en politisk botten. Här tycks det finnas ett glapp mellan den 
akademiska förståelsen av bibliotekarierollen och den faktiska yrkesverksamheten. 
Även när respondenterna agerar i fostrande syfte så tycks de inte vara medvetna om att 
de härigenom reproducerar ideologisk hegemoni, utan lutar sig emot att de vill vidga 
folks läsning och ge dem upplevelser. Dessa vällovliga syften maskerar den auktoritära 
makten bibliotekarien har genom sitt urval, och ger henne möjlighet att utöva denna 
makt utan att egentligen ifrågasätta vilka bibliotekets politiska syften är. 

8.4 Synen på låntagarna 
Skyltningen sker naturligtvis inte i ett vakuum utan är riktad mot någon – i det här fallet 
låntagarna. Ur våra respondenters förhållande till skyltningen går det att utläsa en viss 
syn på låntagarna, som skiljer sig åt beroende på vilken strategi bibliotekarien tillhör, 
även om denna syn förstås inte är representativ för den enskilde bibliotekarien utan 
snarare för strategin i dess mest renodlade form. 
 
  I den traditionalistiska strategin har bibliotekarien som bekant en fostrande roll, där 
hon ser det som sitt ansvar att leda låntagarna rätt genom vad hon skyltar med. Den 
främsta anledningen till att anamma denna roll baserar sig i en smakfördömande attityd. 
Denna utkristalliseras när Pilcher-dilemmat introduceras. Här är det tydligt att Pilcher 
efterfrågas starkt av en viss typ av låntagare, men flera av våra respondenter104 väljer 
trots detta att ställa fram annan litteratur eftersom de fördömer Pilcher som lättsam 
tantsnusk. Respondenterna vill inte ta avstånd ifrån låntagarna, men däremot från vad de 
läser. Vissa respondenter105 anser att bibliotekarier genom sin utbildning har fått en mer 
ingående kännedom om litteratur och bokmarknad än vad genomsnittslåntagaren har, 
vilket leder till att de ställer fram kvalitetslitteratur medan låntagarna söker sig till 
litteratur där kvaliteten är låg. Här visar sig en syn på låntagarna som okunniga i 
litteraturens värld, en syn där bibliotekarien är den som i kraft av sin kompetens inom 
litteraturens område måste ta låntagarna vid handen och leda dem till rätt sorts litteratur. 
  I den pragmatiska strategin agerar bibliotekarien inte som en smakdomare, utan lägger 
istället sin fokus på att erbjuda vad låntagarna efterfrågar. Detta skulle kunna innebära 
en positiv syn på låntagarna och deras önskemål, men precis som i den traditionalistiska 
                                                 
102 Zetterlund & Hansson 1997, s. 35. 
103 Zetterlund & Hansson 1997, Harris & Itoga 1991, samt inte minst Raber 1996. Vi väljer att endast 
nämna den litteratur som ingår i vår studie, eftersom att räkna upp sådan kurslitteratur skulle innebära att 
vår källförteckning fick en oförtjänt utfyllnad.  
104 Anita, Barbro, Diana, Eivor och Greta 
105 Diana och Eivor 
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strategin underskattas låntagarnas kompetens, fast på andra grunder. Den pragmatiska 
bibliotekarien ställer fram de snygga framsidorna – och folk tar dem. Hon ställer fram 
bestsellers – och folk tar dem. Den pragmatiska bibliotekarien uppfattar låntagarna som 
utseende- och nyhetsfixerade. Låntagarna har inget kvalitetstänkande och för att få en 
bok utlånad, så måste de lockas av något som den breda massan finner tilltalande.  
  Den pragmatiska bibliotekarien skyltar för den minsta gemensamma nämnaren hos 
låntagarna och ser därför inte dessa som särskilt kräsna eller ens kapabla till någon 
större urskillning i sina bokval, eftersom de tar vad som än bjuds, bara det ser lockande 
ut. Den pragmatiska bibliotekarien gissar sig nämligen till vad andra uppfattar som 
snyggt, och ser inte låntagarna som kapabla till att se förbi framsidan och lockas av 
bokens inre. Därmed blir hennes syn på låntagarna en ganska simpel sådan, där hon inte 
erkänner dem som heterogena individer med kapacitet att göra självständiga och 
informerade val.   
  I den emancipatoriska strategin framkommer en syn på låntagarna som i behov av 
läsupplevelser. Låntagarna vill enligt den emancipatoriska bibliotekarien känna igen sig, 
och få en insikt om hur världen fungerar genom den litteratur som de läser. Därför 
ställer hon fram litteratur som tillmötesgår dessa behov. Hon vänder sig dock inte till 
alla låntagare, utan oftast till en ganska snäv krets – de som är som hon själv – eftersom 
den emancipatoriska bibliotekarien skyltar utifrån vad hon upplever som meningsfullt.  
  Hon har en mer positiv syn på låntagarna än de andra två strategierna, trots att det 
finns inslag av fostran och fördömande även i hennes roll. Den emancipatoriska 
bibliotekarien försöker leda låntagarna i riktning mot en personlig upplevelse och till 
insikter om livet, inte få dem att läsa kanon och därigenom tillägna sig det kulturella 
arvet. Hon fördömer de låntagare som endast läser lättsam litteratur på grunderna att den 
läses som tidsfördriv, och att den inte är kritisk mot den ideologiska hegemonin. Om 
Pilcher däremot skapar mening för läsaren, uppfattas dock detta som emancipatoriskt. 
Att hon ser låntagarna som endast kapabla till att relatera till litteratur som de kan 
identifiera sig med, leder till en användarsyn där dessa ses som väldigt begränsade i sitt 
urval. Den emancipatoriska bibliotekarien kan därför anta en syn på låntagarna som 
enkelspåriga och – eftersom hennes eget urval till skyltningen är såpass begränsat av 
hennes egna erfarenheter och därför inte når ut till lika många låntagare – som lite 
dumma. De vet inte vad som är bäst för dem, vilket hon vet. 

8.5 Qui bono? 
Vi har tidigare talat om vilka motiv som ligger bakom skyltningen, och vilken syn på 
användaren som visar sig i urvalet till skyltningen. Ytterligare en fråga som har väckts 
under arbetets gång är den om vem, eller vad, som skyltningen i första hand gynnar – är 
det låntagarna, bibliotekarierna eller rentav själva biblioteket som institution? 
 
  Pors ifrågasätter en alfabetisk uppställning av skönlitteratur, och menar att denna 
knappast gynnar låntagarna. Han anser att alla former av avvikelse från denna 
uppställning är bra eftersom det ökar böckernas tillgänglighet,106 och menar därmed att 
skyltningen gynnar användarna. Likadant anser Ainley och Totterdell, som påpekar att 
studier som har undersökt användarnas attityder till biblioteket har visat att låntagarna 
överlag var kritiska mot den traditionella uppställningen av böcker via 
klassifikationssystem, och att ”många användare fann vad de ville ha trots 

                                                 
106 Pors, Niels  Ole 1990. Døde bøger og tomme hylde: Om evaluering og styring af bibliotekets 
materialbestand, s. 47. 
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uppställningen och inte genom den.”107 Visserligen är låntagarna betjänta av skyltningen 
genom att de får möjlighet till att ta del av hela bibliotekets utbud, i varje fall teoretiskt 
sett. Väljandets vånda underlättas också genom att låntagarna uppfattar skyltningen som 
ett sätt där någon annan – det vill säga bibliotekarien, tillika en auktoritet på området – 
redan har sållat i överflödet av titlar och lyft fram läsvärd litteratur.108  
  Men verkligheten ser dock annorlunda ut, eftersom det ju har visat sig att många 
bibliotekarier väljer att skylta med böcker som de själva föredrar framför böcker som de 
inte tycker om, och att många bibliotekarier väljer böcker utifrån kriterier som fräschör 
och utseende, vilket förstås begränsar utbudet på olika sätt. Vad som framställs som 
läsvärt är i själva verket ett utslag av vilken skyltningsstrategi de enskilda 
bibliotekarierna arbetar efter. 
  Typen av låntagarbeteende spelar också in för vad användarna får ut av skyltningen. 
Frekventa låntagare, som vet vad de söker efter och hur de ska hitta det, får nya 
impulser genom skyltningen109 men den är inte primär för deras möjlighet att finna vad 
de söker. Ovana låntagare, som inte vet vad de vill ha eller hur de ska få tag på det, är 
mer mottagliga för skyltningen och de senare är i majoritet av biblioteksbesökarna,110 
vilket innebär att skyltningen är ett betydelsefullt förmedlingsredskap. 
  Bibliotekarierna kan tyckas vara de som får ut mest av skyltningen, eftersom det är en 
uppgift vars arbetstillfredsställelse är lätt mätbar – de kan se att böckerna försvinner – 
och dessutom kan de välja precis vad de vill till skyltningen, något som inte fungerar i 
de flesta andra förmedlingsformer. Eftersom det inte heller finns några officiella 
definitioner på vad som ska föras fram genom skyltningen, är skyltning ett sätt att 
förmedla litteratur på som ger den enskilda bibliotekarien stor möjlighet att kontrollera 
vad ur bibliotekets bestånd som förs fram till låntagarna.  
  Den ideologiska hegemonin genomdrivs, som vi har sett, av alla bibliotekarier utom 
sådana som väljer att arbeta utifrån den sociala verksamhetsmodellen. Samtliga 
respondenter i vår studie förmedlar alltså ideologisk hegemoni genom sin skyltning 
eftersom ingen av dem arbetar helt utifrån den sociala verksamheten. Genom detta 
bekräftar och understödjer de bibliotekets politiska funktion som förmedlare av 
ideologisk hegemoni, vilket bidrar till att stärka bibliotekets position i samhället. Därför 
gynnas biblioteket som institution av skyltningen som våra respondenter utför. 
  Undersökningar har visat att de skyltade böckerna lånas ut oftare än de som står på 
hyllan. 111 Därmed gynnar skyltningen biblioteket som institution eftersom biblioteket 
kan öka sin utlåningsstatistik genom att skylta på rätt sätt, exempelvis genom att 
undvika 80/20-regelns onda cirkel. Utlåningsstatistiken ligger i sin tur som grund för 
bibliotekets ekonomi. Om omsättningen på böcker ökar, legitimeras högre anslag när 
biblioteket kan visa på siffror som säger att många använder sig av bibliotekets tjänster 
och att den service som institutionen erbjuder är uppskattad.  
  Ytterligare en positiv aspekt vid ett maximalt utnyttjande av skyltningsförmedlingen 
för biblioteket som institution är att ju fler böcker som lånas ut, desto fler användare kan 
biblioteket antas nå, vilket själva samhället drar nytta av i förlängningen. Murison 

                                                 
107 Ainley & Totterdell 1982, s. 9f. 
108 Se Eivors och Dianas uttalanden i kapitlet Traditionalism: att vägleda låntagaren (6.1.1.4) 
109 “Readers who do come to the library with an initial idea of their requirement are also apparently 
generally quite prepared to substitute an alternative choice of particular title, author or even type of book 
if their original search fails or a more attractive proposition presents itself.” Betts, Douglas 1982. Reader 
interest categories in Surrey, s. 62. 
110 Ainley & Totterdell  1982, s. 9f. 
111 Goodall, Deborah L. 1989. Browsing in public libraries, s. 110. Se även Steptowe enligt Goodall 
1989, s. 111 samt  Lance, Keith C. 2002. Book displays increase fiction circulation over 90 %, non-fiction 
circulation 25 % samt Goldhor 1972, s. 376 och Goldhor 1981, s. 11. 
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menar att läsning innebär fördelar för låntagarna på det personliga planet.112 Raber drar 
denna tanke ett steg längre och säger att ”människor som läser böcker drar fördel av sitt 
läsande, och som ett resultat av denna personliga utveckling bidrar de i en positiv 
mening till den materiella och andliga utvecklingen i samhället.”113 Vår invändning mot 
detta är att biblioteket visserligen legitimerar sitt institutionella existensberättigande och 
framhåller sin betydelse för samhället genom att poängtera den stigande 
utlåningskurvan. Däremot är det inte så, att fler utlånade böcker nödvändigtvis innebär 
att biblioteket når fler låntagare, eller att låntagarna är nöjda med vad de har lånat hem 
eller att de ens har läst böckerna.114 Kvantifiering, som här uttrycks genom 
utlåningsstatistiken, är alltså inte ett bra redskap för att fastställa om användarna är 
nöjda, medan det däremot är ett bra sätt att fastslå att biblioteket fyller en viss funktion, 
vilket kan göra såväl politiker som bibliotekarier nöjda, och därmed legitimera 
bibliotekets fortsatta existens. Låntagarnas samt bibliotekariernas utbyte av skyltningen 
bleknar alltså bort i jämförelse med vad biblioteket som institution har att tjäna på 
skyltning, eftersom det i förlängningen handlar om dess ekonomiska och ideologiska 
överlevnad. 

8.6 Vidare forskning 
Under uppsatsens gång har vi insett att skyltning kopplad till makt är ett nästintill 
outforskat område och därför välkomnas i princip all forskning som berör området. 
Vissa områden anser vi dock i behov av en mer utförlig behandling än andra, varför vi 
tar upp dem i detalj här nedanför. 
  Det har inte gjorts någon storskalig studie i Sverige där exponeringens betydelse för 
utlånen har länkats i stil med Goldhors studie på Jamaica. Eftersom en sådan studie 
skulle vara grundforskning inom området skyltning och makt, genom att 
(förhoppningsvis) visa på att sambandet mellan exponering och utlån är mycket starkt 
utifrån svenska förhållanden, ser vi detta som en av de viktigare uppgifterna för all 
framtida forskning inom området. Undersökningen bör lämpligen utföras på ett 
statistiskt urval av Sveriges bibliotek för att frambringa reliabla resultat att basera 
framtida forskningsresultat på. 
  Utlånens betydelse leder oss osökt in på användarna, vars roll i vår studie har varit 
begränsad till hur de har framstått genom bibliotekariernas utsagor. Som avsedda 
skyltningsrecipienter finns det uppenbarligen behov av ingående forskning på området, 
till exempel om hur skyltningen uppfattas, användarnas förväntningar på skyltningen 
och inte minst kring deras medvetenhet om dess uttalade och dolda funktioner. Förstår 
användarna att de skyltade titlarna är ett subjektivt urval av ett bestånd som i sig har 
utsatts för hård styrning vad gäller värderingar, och att denna styrning i sig är politisk 
och inte objektiv? Har de uppfattningen att de skyltade böckerna har blivit lästa och 
uppskattade av bibliotekarien? Tror de att vissa böcker har ett inneboende värde som 
gör att just de har blivit skyltade, eller är de mer cyniskt medvetna om att slump, politik, 
lättja och personlig smak påverkar vad som ställs fram? Vår studie har väckt många 
engagerande frågor kring användarnas medvetenhet kring skyltning, och vi beklagar att 
uppsatsens nödvändiga avgränsningar har inneburit att vi inte har kunnat fördjupa oss i 
och besvara dessa. 

                                                 
112 Murison 1988, s. 148. 
113 Raber 1996, s. 227. 
114 ”Clearly, it is not enough to assume that simply because books are being borrowed readers are 
satisfied.” Hargreaves enligt Goodall 1989, s. 27. Se även Giselsson, Adina 1998. Debatten som vägrade 
dö: Om folkbibliotekens inköp av skönlitteratur, s. 29f. 
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  Ytterligare grundforskning som bör säkras innan några forskningsprojekt påbörjas rör 
vem som faktiskt skyltar. Vår studie upptäckte att det lika ofta är biblioteksassistenter 
som bibliotekarier som ansvarar för dag-till-dag-skyltningen. Att ta reda på om detta är 
ett undantag, eller en norm, är nödvändigt för vidareutvecklingen av temat makt och 
skyltning. Om det visar sig att bibliotekarierna knappt skyltar alls, framstår det som 
fåfängt att undersöka hur denna makt bäst ska tillvaratas för att komma så många som 
möjligt till godo. En sådan upptäckt skulle även reducera själva bibliotekarierollens 
betydelse för förmedlandet av ideologisk hegemoni genom skyltningen, och lägga 
ansvaret på biblioteksassistenterna, varför forskningsvikten istället kunde läggas på 
deras utbildning och yrkesroll. 
  Var det skyltas rent fysiskt på svenska bibliotek – och vilken placering som är den 
mest effektiva för att få en bok utlånad – är också angelägna forskningsfrågor. En 
enkätundersökning torde fungera väl för att ge svar på den inledande frågan, och ha 
fördelen att alla Sveriges bibliotek kan kontaktas för att ge svar på den. Den andra 
frågan bör dock undersökas genom handgripliga experiment i stil med Goodalls eller 
Goldhors. 
  Det ovanstående summerar ganska väl de ansatser till grundforskning som vi bedömer 
som oumbärliga i dagsläget, varför vi övergår till att belysa vad om behöver göras för 
att undersöka själva relationen makt – skyltning. För att få en heltäckande bild av hur 
bibliotekarierna utövar makt genom skyltningen rekommenderar vi först och främst en 
undersökning med större omfång, som täcker in de frågeställningar som vi har redovisat 
i vår studie. En sådan studie skulle exempelvis kunna bestå av djupintervjuer med ett 
hundratal bibliotekarier, procentuellt fördelade på antalet män och kvinnor inom 
professionen, för att sedan kunna generalisera utifrån resultaten. Denna studie fokuserar 
med fördel på själva kärnfrågan – makten och motiven bakom skyltning – och mindre 
på de fysiska aspekterna av skyltningen. 
  Studien skulle därefter kunna vidareutvecklas genom att även utföras i de nordiska 
länderna – Danmark, Norge, Finland – och därefter jämföras för att se om det är någon 
skillnad på motiven och maktutövandet länderna emellan. Ett positivt svar på den frågan 
skulle i sin tur kunna generera uppföljningsstudier, där anledningarna till att länderna 
skiljer sig åt skulle kunna prövas utifrån så vitt skilda variabler som 
demokratiseringsprocessen, bibliotekarieyrkets samhälleliga status och utbildningens 
utformning. 
  Fortsatt forskning inom området skulle dessutom kunna ta sitt avstamp i själva 
maktrollen. Kanske behöver det utkristalliseras en konsensus inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen kring vad som ligger bakom skyltningens maktmöjligheter, 
och hur dessa bäst kan användas för mänsklighetens fromma? Visar det sig genom 
grundforskningen att skyltningen har en stor genomslagskraft på vilka böcker som lånas 
ut, och att bibliotekarierna är de som väljer ut böckerna till skyltning, så är det av högsta 
vikt att studera hur denna makt rent praktiskt kan användas för att komma så många 
som möjligt till godo – rent teoretiskt kan makten utnyttjas för att öka 
bibliotekarieyrkets status, förmedla vissa ideologier samt för att legitimera bibliotekets 
existens. Denna kunskap kan i sin tur ligga till underlag för ett medvetandegörande av 
maktens möjligheter och faror under den akademiska utbildningen, vilket bör bidra till 
att skapa ovannämnda konsensus. 
  En något mer modest ansats till vidare forskning kan även vara att studera motiven och 
maktutövandet bakom enskilda skyltningsprojekt såsom temautställningar. En 
jämförelse kan sedan göras mellan motiven bakom temautställningar och motiven 
bakom dag-till-dag-skyltningen som vi har undersökt. Det kanske visar sig att 
temautställningarna inte alls präglas av samma attityder eller syn på låntagarna, vilket är 
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ett fascinerande resultat i sig. Om det resulterar i det omvända, kan detta däremot ligga 
till grund för att motivera ytterligare forskning inom området eftersom de värderingar 
och attityder som genomsyrar maktutövningen slår igenom i olika typer av skyltning. 
Det kan då vara av intresse att kontrastera detta maktutövande med jämförande studier 
av till exempel referenssamtalet, och se vilken maktutövning och vilka motiv som ligger 
bakom vad som förmedlas i en sådan situation. 
  Ett lämpligt ämne för en b-uppsats skulle kunna vara att undersöka hur skyltningens 
gränssnitt fungerar gentemot användarna. När ett bibliotek skyltar ovanpå hyllorna, hur 
tillgänglig är då skyltningen för rullstolsbundna besökare?  
  Ett annat förslag till en b-uppsats skulle kunna behandla vad skyltningen innebär för 
olika låntagarbeteenden ur ett användarperspektiv. Förslagsvis så undersöks hur det 
strövande beteendet och det målmedvetna beteendet påverkas av skyltningen. 
  Vår slutsats är dock att i princip alla resultat motiverar till fortsatt forskning inom 
området, för om området inte hålls vid liv genom vidare forskning så faller våra insatser 
i glömska. Detta gäller förstås inte bara just vårt fält, utan all forskning, eftersom en 
avsaknad av fortsatt forskning i förlängningen blir förödande för ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap, då ett akademiskt ämne utan anslag, forskning, renommé eller 
möjligheter till karriäravancemang i praktiken har slutat att existera.  
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9. Slutord 

9.1 För- och nackdelar med olika förhållningssätt 
De olika strategierna och modellerna är alla komplexa till sin natur, och medför 
följaktligen såväl negativa som positiva aspekter för låntagarna och bibliotekarierna. 
Under uppsatsens gång har vi dock tagit ställning mot den falska neutraliteten som den 
praktiseras genom pragmatismen och populismen, eftersom vi anser att bibliotekarier 
varken kan eller bör okritiskt genomdriva ideologisk hegemoni. Vi har även kritiserat 
traditionalismen och konservatismen på i princip samma grunder, eftersom deras 
företrädare inte heller intar ett kritiskt förhållningssätt till sin förmedling av ideologisk 
hegemoni. Den sociala verksamheten och emancipationen, vilka ju inbegriper en kritisk 
hållning, har inte varit dominerande bland våra respondenter varken vad gäller strategi- 
eller modelltillhörighet, varför uppsatsen inte diskuterar deras brister i samma 
utsträckning som de andra förhållningssättens. 
  Pragmatismen och populismen har dock även sina fördelar, varav inte den minsta är 
deras fokus på användarna. Denna fokus gläder såväl användare som bibliotekarier, då 
de förra får vad de vill ha och de senare finner en tillfredsställelse i att det som frontas 
utlånas. Biblioteket framstår som en folkvänlig institution där alla är välkomna och där 
deras önskemål tillmötesgås. Låntagarna behöver inte hålla reda på vad som är det 
senaste och mest populära inom det litterära fältet – det är bara att plocka vad som står 
framme.  
  Traditionalismen och konservatismen har även de fördelar. Genom att fostra 
låntagarna genom skyltningen, ges dessa möjlighet att upptäcka sådan litteratur som de 
annars inte självmant hade sökt upp. Samtidigt skolas de in i en kulturell referensram 
via kulturarvet och kanon, något som kan innebära en social trygghet för individen. För 
bibliotekariernas del innebär förhållningssätten att de arbetar utifrån en trygg 
förvissning att de gör det bästa de kan utifrån de förutsättningar som de har och att den 
litteratur de förmedlar är den bästa möjliga. 
  Den sociala verksamheten och emancipationens fördelar är deras starka fokusering på 
individens möjligheter till att kritiskt förstå och förändra världen, vilket innebär att den 
litteratur som förmedlas förväntas ge låntagarna meningsskapande upplevelser. De 
bibliotekarier som arbetar utifrån dessa förhållningssätt utövar heller ingen okritisk 
förmedling av ideologisk hegemoni, snarare tvärtom. 

9.2 Skyltningens betydelse 
När det gäller vilka motiv som ligger bakom bibliotekariernas urval och skyltning, så 
har vi kommit fram till att de flesta inte ifrågasätter vad som ligger bakom deras urval 
till skyltningen, utan att det oftast handlar om snabba val. Denna brist på 
eftertänksamhet innebär att bibliotekarierna varken problematiserar sitt urval eller den 
påverkan de utövar genom detta urval, vilket i sin tur leder till en användarsyn där 
låntagarna uppfattas som ganska enkla varelser, som antingen behöver ledas i rätt 
riktning oavsett om denna riktning är mot kanon eller läsuppleve lser, eller som inte 
kapabla till att göra välinformerade val, utan att vad som än ställs fram, så plockas det.  
  När det gäller vilka förhållningssätt till makt som kan utläsas ur bibliotekariernas urval 
och skyltning så är alla respondenter medvetna om att skyltningen påverkar låntagarna, 
även om de skiljer sig åt i hur de använder sin makt över dem. De flesta säger sig inte 
medvetet vilja utöva sin makt, men visar sig ändå göra det, vilket i högsta grad 
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illustreras genom agerandet rörande Pilcher, en genre som blivit ett nyckelbegrepp inom 
vår studie. 
  Makten att visa på alternativ till Pilcher är en sak, men att erkänna att man anser sig ha 
rätt att sätta sig till doms över låntagarnas smak är en annan. Detta illustreras av vissa 
respondenter när de talar om hur de inte vill agera uppfostrande gentemot låntagarna 
eller fördöma deras smak. Samtliga dessa tar dock på sig den fostrande rollen genom sitt 
faktiska agerande när det gäller skyltning av Pilcher. Denna tydliga diskrepans mellan 
vad som sägs och vad som görs är resultatet av en kollision mellan två förhållningssätt, 
där det ena föreskriver bibliotekariens roll som en auktoritär sådan gentemot låntagarna, 
där hon förväntas agera som smakdomare utifrån sin yrkesposition och där hennes 
auktoritet inte ifrågasätts av låntagarna. Det andra förhållningssättet ser 
bibliotekarierollen som en där hon inte tar på sig någon maktutövande roll utan låter 
låntagarnas önskemål och krav vara i första rummet. Dessa två förhållningssätt 
korresponderar tämligen väl gentemot konservatismen och populismen. 
  När dessa respondenter muntligt tar avstånd från sin maktposition tar de även avstånd 
ifrån konservatismen och betraktar sig själva som populister fastän deras agerande är 
konservativt. De vill framstå som neutrala och som representanter för beståndet och inte 
åberopa en maktställning i förhållande till låntagarna. Thorhauges överdrivna neutralitet 
manifesteras här hos våra respondenter när de inte öppet vill erkänna att de genom 
skyltningen försöker leda låntagarna i en viss smakriktning. Den pragmatiska strategin, 
som de flesta av våra respondenter tillhör, förespråkar även den en sådan neutralitet i 
agerandet gentemot låntagarna. Fokus ligger på att möta låntagarnas efterfrågan, utan 
fördömande eller några krav på litteraturens innehåll. När vi i diskussionen kritiserar de 
pragmatiska och populistiska förhållningssätten gör vi det utifrån förståelsen att deras så 
kallade neutrala förmedling i praktiken genomdriver den ideologiska hegemonin i lika 
hög grad som de bibliotekarier som agerar utifrån de konservativa eller traditionalistiska 
förhållningssätten gör. 
  Vi menar därför att bibliotekarierna gör sig själva en stor otjänst när de försöker att 
framstå som neutrala, eftersom de enda som möjligtvis blir lurade av detta är de själva. 
Bibliotekarier har en viss makt i förhållande till låntagarna, och oavsett vilken strategi 
eller modell som ligger bakom deras urval till skyltning, så utövar de ändå makt genom 
den.  
  Under uppsatsens gång har vi genom litteraturen och analysen bekräftat att bibliotekets 
roll är politisk, och att bibliotekariens yrkesroll och maktutövning är nära knuten till 
denna politiska roll, där biblioteket som institution reproducerar och genomdriver den 
ideologiska hegemonin. Det visade sig att genom sin skyltning agerade samtliga 
respondenter för att främja detta, även om deras bakomliggande anledningar skiljde sig 
åt beroende på vilken strategi de tillhörde. Den brist på eftertänksamhet kring 
skyltningens betydelse som nämnts härovan anser vi dock innebära att ingen av 
respondenterna är medvetna om sin faktiska roll i reproduktionen av den ideologiska 
hegemonin. 
  Skyltningen har alltså visat sig vara mer komplex än vad vi inledningsvis uppfattade 
den som. Den är inte bara ett sätt att förmedla böcker på, utan även värderingar. 
Skyltningen fyller olika funktioner för låntagare, bibliotekarier och biblioteket som 
institution. En funktion för låntagarna är att de får lättare att hitta i bokdjungeln, 
eftersom någon annan redan har gjort ett första urval åt dem, medan bibliotekarierna har 
möjlighet att framhäva sin egen smak eller sin idé om vilken slags litteratur biblioteket 
bör förmedla. För biblioteket som institution innebär skyltningen dels en möjlighet att 
uppfylla sin politiska roll som genomdrivare av ideologisk hegemoni och dels, genom 
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att utlåningsfrekvensen är nära knuten till exponeringen, ekonomiskt underlag för att 
överleva som institution. 
  Slutligen vill vi understryka att när det gäller skyltning, så krävs det ett aktivt 
ställningstagande kring vad som förmedlas, oavsett om förmedlingen rör litteratur eller 
värderingar. Detta uppnås främst genom en ökad medvetenhet kring de dolda motiv och 
bevekelsegrunder – politiska eller personliga – som ligger bakom all skyltning samt en 
oavbruten kritisk evaluering av vars och ens personliga agerande och bakomliggande 
drivkrafter rörande skyltningen. Den insikt som vi bär med oss ut i yrkeslivet är att vi 
ständigt måste vara medvetna om vems agenda vi väljer att förmedla, och varför. 
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10. Sammanfattning 
   

Inspirationen till den här uppsatsen ligger i att vi som vana biblioteksbesökare ofta har 
uppmärksammat skyltningen av skönlitteratur på folkbibliotek och undrat vad som står 
bakom den. Den kritiska intention som vi närmat oss ämnet med baserar sig på en 
förståelse om att människan måste problematisera allt sådant som tas för självklart – i 
vårt fall skyltningen.  
  Syftet med vår uppsats är att studera förmedling av skönlitteratur i form av skyltning, 
med en särskild tonvikt på motiven bakom urva let och vilken makt som bibliotekarien 
har och utövar genom skyltningen. Fokus ligger på den skyltning som innebär att 
böckerna ställs med framsidan utåt, antingen i själva hyllsystemet eller i nära 
anknytning till det.  
  Våra frågeställningar behandlar vilka motiv som ligger bakom bibliotekariernas urval 
och skyltning samt vilka förhållningssätt till makt som kan utläsas ur bibliotekariernas 
urval och skyltning. Vi har använt oss av två teorier för att belysa vårt valda ämne; den 
första, som är formulerad av Aant Elzinga, har en forskningsetisk grund och är uppdelad 
i tre strategier, nämligen den traditionalistiska, den pragmatiska och den 
emancipatoriska. Den andra teorin, som har en biblioteks- och informationsvetenskaplig 
grund, baserar sig på Douglas Rabers tre modeller: den sociala verksamheten, den 
konservativa modellen och den populistiska modellen. 
  Det sätt vi har valt att samla in vårt material på är kvalitativt. Vi har gjort tio intervjuer 
med tio olika bibliotekarier på deras arbetsplatser. Eftersom vår studie har en kritisk 
utgångspunkt har vi behandlat våra respondenter med särskild hänsyn när det gäller 
konfidentialitetsaspekten. Vår målsättning har dock varit att fortlöpande kunna belysa 
respondenterna både som individer och representanter för den praktiska utövningen av 
skyltning inom biblioteket och därför får deras utsagor stort utrymme i analysen.  
  I det första analysavsnittet ligger tonvikten på att undersöka och besvara den första av 
våra två frågeställningar genom att se vilken strategi som var det mest frekventa 
arbetssättet bland våra respondenter. Det visade sig att alla respondenter hade drag av de 
olika strategierna i mer eller mindre hög grad. Den pragmatiska strategin dominerade 
dock, genom att fem av respondenterna främst arbetade utifrån denna. När en 
bibliotekarie arbetar pragmatiskt med skyltningen ligger tyngdpunkten på böckernas 
utseende och popularitet. De traditionalistiska och emancipatoriska strategierna hade 
lika många respondenter vardera, men de traditionalistiska arbetssätten som var 
gemensamma för alla respondenter övervägde gentemot de emancipatoriska. 
  I det andra analysavsnittet besvarar vi den andra frågeställningen genom att se hur 
respondenterna agerar och diskuterar rörande makt och påverkan kring skyltningen. Den 
dominerande modellen är den konservativa, vari fem av våra respondenter hör hemma. 
En konservativ bibliotekarie utövar medvetet makt gentemot låntagarna genom 
skyltningen. Hon intar även en fostrande roll där hon ser sig själv som kvalificerad till 
att bedöma vad användarna ska läsa. Ingen respondent tillhörde uteslutande den sociala 
verksamheten, men två respondenter hade drag av den. Resten agerade utifrån den 
populistiska modellen. 
  I diskussionen utgår vi från våra slutsatser och för en vidare diskussion kring 
bibliotekariens roll, makt och syn på låntagarna. Här introducerar vi begreppet 
ideologisk hegemoni, som är ett nyckelbegrepp när vi skärskådar motiven bakom 
skyltning. Vi kopplar samman våra analysavsnitt och ser närmare på vad som förmedlas 
genom skyltningen utifrån de olika strategierna och modellerna. Vi belyser även vilka 
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konsekvenser som den dominerande strategin respektive den dominerande modellen kan 
leda till, och vi tar upp vilken syn på låntagarna som de olika strategierna inrymmer.      
  Vårt avslutande diskussionsavsnitt behandlar vem skyltningen gynnar mest – 
låntagarna, bib liotekarierna, eller biblioteket – och drar slutsatsen att biblioteket som 
institution har mest att tjäna på den. Därefter ger vi förslag på vidare forskning där vi 
finner att många områden som vår studie rör sig kring är i behov av ytterligare 
forskning. Slutligen sammanfattar vi våra tankegångar och preciserar vår hållning i våra 
slutord. 
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Bilaga: Mail till respondenterna 
 
Hej biblioteket i X!  
 
Vi är två studenter vid Högskolan i Borås som ska skriva en magisteruppsats inom 
biblioteks- och informationsvetenskap under vårterminen. Vi tänker studera skyltning 
av skönlitteratur på folkbiblioteken. Vi skulle därför vilja intervjua en av de 
bibliotekarier som arbetar på den skönlitterära avdelningen och som sysslar med urval 
och skyltning där. När vi säger skyltning, så menar vi t. ex. de böcker som ställs upp på 
boksnurror eller liknande, väljs ut till tematiska utställningar eller som framhävs genom 
att ställas ovanpå hyllorna.  
 
Intervjun planeras till ett tillfälle och beräknas ta ungefär 40 minuter. Vi vill genomföra 
intervjuerna under veckorna 6-8 (företrädesvis under vecka 7, men vi anpassar oss 
naturligtvis till era önskemål om detta inte är praktiskt genomförbart!). Självklart är det 
vi som tar oss till ert bibliotek!  
 
Vänligen meddela oss senast tisdagen den 1:e februari om ni har möjlighet att bidra till 
vår studie. Vi är medvetna om att det kan vara extra mycket att göra just inför 
sportlovet, och att det kan vara svårt för er att se direkta fördelar med att deltaga, men 
som blivande bibliotekarier är vi oerhört tacksamma om vi får ta del av just ert arbete. 
Som deltagande i vår studie är naturligtvis både biblioteket och informanten garanterade 
konfidentiell behandling. 
 
Om ni har några frågor eller vill ha mer information om studien, så är ni välkomna att 
maila oss. Annas e-mail är [X] och Marias är [X]. Känner ni att ni vill kontakta vår 
handledare för uppsatsen, så heter han Mats Sjölin. Hans telefonnummer är [X] och 
hans e-mail är [X].  
 
Med hopp om gott samarbete, 
 
Anna Rindälv & Maria Andersson 
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Bilaga: Intervjumall 
 
Glöm ej: tala in på bandet vilken intervju det är!! 
 
Informera om konfidentialitet innan bandet sätts på:  
Att vi kommer att göra en intervjuutskrift av samtalet där vi kodar namn och sådant som 
kan avslöja biblioteket eller den intervjuade (till exempel ”informant A på bibliotek A”) 
och att bandet sedan raderas. Det är alltså bara vi som kommer att veta vem som är vem 
när det gäller materialet, ingen annan. 
 
Här sätter intervjun igång – på med bandet! 
 
1. Hur länge har du arbetat som bibliotekarie? 
 
2. Vilka arbetsuppgifter har du på skönavdelningen? 
 
3. Finns det något område inom skönavdelningen som du är speciellt intresserad 
av? 
 
 
1. Vilka sorters skyltning använder ni er av på din avdelning? 
 
a) frontade ovanpå hyllorna 
b) boksnurror (eller bokhyllor) som inte har nåt bestämt tema 
i) frontade i hyllorna (fylla-på-hyllan-skyltningen) 
 
c) specialdesignade hyllor (hela) 
d) specialdesignade hyllor (delar) 
e) specialdesignade hyllor (översta hyllan frontad) 
f) bord 
g) personalens tipshylla/tipssnurra 
h) specialdesignad men ingår inte i det fasta hyllsystemet 
j) tema-utställning - nya böcker, 7-dagarslån, unga författare 
k) skyltfönster 
l) bok på lånedisken (kanske rekommenderad) 
 
 
Nu ska vi ställa några frågor om skyltning, och med skyltning så menar vi då böcker 
som är frontade ovanpå och/eller i hyllorna eller frontade i boksnurror (bokhyllor). 
 
2. Varför skyltar ni på er avdelning? 
Vad vill ni marknadsföra? Vilka målgrupper vill ni nå och varför? Någon officiell 
policy? 
Hur tänker du då? Vad menar du då? 
 
3. Hur ofta byts böckerna ut eller fylls på i den här skyltningen? 
Hur menar du då? 
 
4. Vem är det som väljer ut vilka böcker som blir skyltade?  
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Gör ni det olika mycket beroende på intresset eller är det föreskrivna arbetsuppgifter?  
Är det mycket egna initiativ som gäller?  
 
5. Hur tänker du när du väljer ut böcker till skyltningen?  
Hur väljer du ut de böcker som du ställer i hyllan? Vad tänker du på? Hur tänker du då? 
Vad menar du då? 
 
6. Vill du förmedla något speciellt genom skyltningen? 
Hurså? Varför? Varför inte?  
 
7. Tycker du att bibliotekarier har ett ansvar för de böcker som förmedlas genom 
skyltningen?  
På vilket sätt då? Hur menar du då? 
 
8. Hur tror du att skyltningen påverkar folk? 
Hur tänker du då? Om svar att böcker lånas – tycker du då att det är viktigt med att 
skylta böcker?  
 
9. Upplever du att du påverkar användarna genom skyltningen? 
På vilket sätt tror du att du påverkar? Tror du att du påverkar användarens smak? 
Tänker du på att du påverkar användarna i ditt val av böcker att skylta med?  
 
10. Finns det böcker som du inte skulle vilja skylta med? Exempel? Varför? 
 
11. Finns det några böcker som du gärna brukar skylta med? Exempel? Varför? 
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Du ska fronta en bok i hyllan. Då tänker du på…: 
    

       
     ja      nej   kanske 

 
att boken är nyutgiven 
 
 
att boken räknas som en klassiker 
 
 
att du själv läst boken och tycker om den 
 
 
att det är en populär bok, dvs. att folk efterfrågar den 
 
 
att bokens framsida lockar användarna 
 
 
att boken kan förändra människors liv 
 
 
att boken sällan lånas av användarna 
 
 
att innehållet står för ett kritiskt förhållningssätt 
till omvärlden 
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Någon har tagit en bok som du har skyltat med.  
Du tycker att det är bra att boken har blivit utlånad eftersom: 
(Rangordna alternativen från 1-3, där 1 är det alternativ som du finner viktigast!) 

 
 
 

boken är en titel som är populär 
 
 
 

boken är en klassiker, som alla borde läsa 
 
 
 

boken ger läsaren möjlighet till att förstå och förändra sin egen 
verklighet 

 
 

 
 
 

 

 

 


