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Abstract

The purpose ofthis study was to fmd out what kind of fiction 120 borrowers at Sundbyberg's
town library borrow and how they obtain information about the existence of the books they
want to borrow.
I have carried out an inquiry among those visiting the fiction area of the library and also
interviewed three librarians. To be able to compare my results with other more extensive
surveys, I have studied some literature about, e.g. reading and library habits. Furthermore, I
have read articles about fiction at libraries and culture politics. I came to the conclusion that
crime novels are the most popular kind of fiction whereas science fiction and fantasy fiction
are the least popular ones. As to the way people get ideas about what they want to borrow, the
most common way is to browse the shelves and the next common way is to get tips from
friends.
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1.

Inledning

1.1. Bakgrund
Under hela utbildningen pa Bibliotekshogskolan (BHS) bar jag haft stort intresse fOr
skonlitteratur och folkbibliotek. Nar det sa var dags att paborja magisterarbetet, visste jag att
jag gama ville befatta mig med just biblioteksutlarung av skonlitteratur. Jag ville ocksa gora
nagon slags undersokning pa faltet. I en pann pa skolan med forslag pa amnen till
magisteruppsatser fann jag att Sundbybergs stadsbibliotek gama ville ha en undersokning om
utlaningen av skonlitteratur utford. Amnet lockade mig och eftersom Sundbyberg ocksa ligger
geografiskt bra till for mig, nappade jag direkt. Det kandes extra roligt att ia skriva en uppsats
trpa uppdrag 11 fran ett bibliotek. Under hasten 1995 laste jag kursen Skonlitterara genrer pa
BHS, och den har jag haft stor nytta av i mitt uppsatsskrivande.

1.2. Syfte
Mitt syfte med denna uppsats ar att ta red a pa vad for slags skonlitteratur (inklusive biografier
och sjalvbiografier) som lanas av lantagarna vid Sundbybergs stadsbibliotek och vern som lanar
vad. Jag amnar ocksa ta reda pa hur lantagama valjer de bocker de lanar pa biblioteket. Jag
skriver denna uppsats pa uppdrag av Sundbybergs stadsbiblioteket, och meningen ar alltsa att
undersokningen ska komma stadsbibliotekets personal till del och ge dem information om
utlarungen av skonlitteratur.

1.3. Problemformulering
Jag bar stallt mig foljande fragor:

* Vadjor typ av skonlitteratur och biografier Iemar 120 slumpvis utvalda lcmtagare pit
Sundbybergs stadsbibliotek?

* Hur jar de slumpvis utvalda lantagarna pa Sundbybergs stadsbibliotek ideer om vad
for typ av skonlitteratur och biografier de vill lana?

* Finns det nagra skillnader mel/an de o/ika grupperna (kon-alder-sysselsattning) i
deras val av skonlitteratur och hur de far ideer om vad de viii/ana?
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* Overensstdmmer resultatet av undersokningen med den bild som bibliotekarierna
har av utlaningen av skonlitteratur?

1.4. A vgrHnsning
Jag har inriktat mig pa lantagare av vuxen skonlitteratur och biogra.fier pa Sundbybergs
stadsbibliotek. Barn och ungdomar under 16 ar Himnar jag utanfor min undersokning.

1.5. Metod
For att :£a svar pa min fragestallning har jag agnat mig at litteraturstudier, lasning av tidningsoch tidskriftsartiklar samt en kvantitativ enkatundersokning bland lantagare och tre kvalitativa
intervjuer med bibliotekarier. Jag har studerat litteratur inom bl.a. foljande omraden:
litteratursociologi, kulturpolitik, litteratur om bibliotek och lasvanor. Infor konstruerandet av
enkaten studerade jag forskningsmetodik, da framst Holme & Solvangs bok i amnet (1986).
Fragorna till enkaten valde jag ut i samarbete med Sundbybergs stadsbibliotek, men min
handledare Catharina Stenberg har ocksa haft synpunkter pa dem. For att testa enkaten gjorde
jag en s.k. pilotundersokning den 3 januari 1996. Jag delade da ut enkaten till15 lantagare pa
skonlitteraturavdelningen pa Sundbybergs stadsbibliotek. Besokarna verkade inte ha nagr.a
problem med att fylla i den, och jag tyckte, att fragorna fungerade bra. Nagon smarre andring
pa frageformularet gjorde jag dock. De ifyllda enkaterna fran pilotundersokningen har jag
sedan inte Iatit vara med i uppsatsen. Sjalva undersokningen genomforde jag under en dryg
veckas tid i januari 1996. Jag vistades pa biblioteket nagra timmar per dag fr.o .m. mandagen
den attonde januari t.o.m mandagen den femtonde januari (inklusive lordagen). For att tacka in
sa manga kategorier av besokare som mojligt befann jag mig pa biblioteket vid olika
tidpunkter. Efter diskussion med min handledare kom vi fram till att ca 100 enkater skulle vara
ett tillrackligt material att arbeta med. Totalt fn1gade jag 120 personer, och med ett bortfall pa
15 personer fi.ck jag ihop 105 enkater. Jag placerade mig pa den skonlitterara avdelningen och
gick fram tilllantagarna, nar de gatt omkring pa avdelningen ett tag. Efter att kortfattat ha
presenterat mig fragade jag, om de ville delta i min undersokning. For det mesta mottes jag av
en positiv installning fran lantagarnas sida. For varje person, som inte tog sig tid att delta i min
undersokning, antecknade jag kon och en av mig uppskattad Alder. Bortfallet bestod av tio man
och fern kvinnor. Ingen i bortfallet var under 25 ar. Tva tycktes vara mellan 26 och 45 ar, nio
mellan 46 och 65 Ar och slutligen fyra personer over 66 ar.
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Har tanker jag ocksa ga in pa hur jag har utformat enkaten och varfor jag stallt just de fragor
som jag har gjort (se biLl). Forst och framst ville jag forstas veta vad for person det var som
fyllt i enkaten. Dar har jag valt att :ra veta kon, alder och sysselsattning. Min undersokning
handlar om skonlitteratur for vuxna, vilket har lett till att jag valt att vanda mig till personer
over 16 ar. Jag har gjort en aldersindelning som jag har tyckt varit lamplig.
Fraga tva och tre i enkaten ar tankta att besvara den andra delen av min fragestallning: hur
lantagarna f'ar ideer om vad for typ av skonlitteratur de villlana. Har har jag forsokt att komma
pa vanliga satt att :ra ideer tilllasning, vilket har resulterat i sju olika altemativ pa fraga tva.
Under altemativet "ovrigt" ges respondentema mojlighet att namna andra satt. Sundbybergs
stadsbibliotek !agger ner mycket arbete pa att arrangera skyltningar pa
skonlitteraturavdelningen och var saledes intresserat av att !a veta om lantagarna upptacker
forfattare som de inte last nagot av tidigare via skyltningama pa biblioteket. Darfor beslot jag
att ha en fraga som speciellt handlar om detta.
Fraga fyra, sex och sju ska besvara den forsta delen av min fragestallning, namligen vad for
typ av skonlitteratur lantagarna lanar. Jag har bar for fraga fyra, tillsamrnans med Sundbybergs
bibliotek, valt ut ett antal vanliga genrer, som lantagarna kunde valja bland att kryssa for. Pa
bade fraga tva och fyra hade respondentema mojlighet att ange fler altemativ. Jag har valt ut
ett axplock av alia de genrer som finns. Om genrebegreppet, genreindelning i allmanhet och i
min uppsats i synnerhet se kapitel 6. Den sji:itte fragan skall belysa, om lantagama laser de s.k.
klassikema. Jag har avskilt den fragan fran genreindelningen pa fraga fyra, darfor att
personalen pa Sundbybergs bibliotek var sarskilt intresserad av utlaningen av den aldre
litteraturen, eftersom de har en stor samling aldre skonlitteratur. Man kan fraga sig varfor jag
just valt artalet 1920 som grans. Jag skulie t.ex. istallet ha kunnat ta sekelskiftet, men da tycker
jag att jag inte f'ar med en del verk som kan kallas klassiker, t.ex. flera av Selma Lagerlofs verk.
Att bara fraga om lantagarna laser klassiker kan ge valdigt subjektiva svar. Vad ar egentligen
en klassiker?

Pa den sjunde fragan ville jag veta om lantagama utnyttjar bibliotekets

poesiavdelning. Ocksa har har jag ratt onskemai fran biblioteket. Poesiavdelningen ar stor, man
har i mfmga fall forfattarskaps hela produktion sarnlad. Dessutom fragade jag om lantagarna
var nojda med bibliotekets utbud av skonlitteratur och om de hittade det de sokt vid det tillHUle
som de tick fylla i enkaten (fraga fern och atta). Detta for att allmant se om respondentema
verkar vara nojda.
Nar sjalva undersokningen var genomford, lade jag in enkatsvaren i en databas. Jag har valt att
anvanda Works for Windows databas, som fOr mig praktiskt sett var det basta altemativet.
Darmed begransar jag mig till de mojligheter som det programrnet ger.
De kvalitativa intervjuema med tre bibliotekarier genomforde jag onsdagen den 24 april. Den
fOrsta intervjun skedde nere i biblioteket (innan biblioteket oppnades for besokare) och de tva
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andra pa informanternas respektive arbetsrum. Jag hade tankt anvanda bandspelare under
intervjuerna, men informant A och B emotsatte sig det, sa jag gjorde istallet anteckningar
under de tva forsta intervjuerna. Den tredje informanten samtyckte tillljudupptagning. Jag
anvande da bandinspelningen pa ett satt som tas upp i Som man fragar far man svar
(Andersson 1985, sl82). Dar star det att man kan anvanda bandinspelade intervjuer som ett
stod fOr minnet och darigenom komplettera sina intervjuanteckningar. Jag anvande alltsa
bandspelare samtidigt somjag gjorde kortfattade anteckningar. Enligt Andersson (ibid.) ar det
da inte nodvandigt att gora nagon utskrift av intervjun.
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2.1. Kommunen och stadsbiblioteket
Pa 1870-talet vaxte Sundbyberg fram som stationssamhalle och industriort vid Vasterasbanan.
Sundbyberg ar en av Stockholms aldsta fororter och blev stad 1927. (Nationalencyklopedin
1995, s 414) Staden ligger nordvast om Stockholm. Kommunikationerna med huvudstaden ar
mycket goda. Pendeltag, buss och tunnelbana gor det mojligt att snabbt transportera sig fram
och tillbaka. Den totala folkmangden i Sundbyberg Jigger pa ungefar 31 000 individer. I
kommunen bor ca 3200 personer mellan 16 och 24

ar och i aldersgruppen 25-64 ar finns

17 279 invanare. 5 569 personer ar over 65 ar, varav 1 351 ar over 80 ar. (Arsstatistik for
Stockholms Ian och landsting 1992, s 117 fi)
Sundbybergs stadsbibliotek ar centralt belaget mitt i Sundbybergs centrum, nara till pendeltag
och tunnelbana. Efter nedlaggning av tva filialer finns nu, fOrutom huvudbiblioteket, filialen i
Hallonbergen och sjukhusbiblioteket kvar. Pa 70-talet drabbades huvudbiblioteket av flera
oversvamningar, men pa 80-talet renoverades alla tre biblioteken, de datoriserades, och
oppethallandet okade. Bibliotekets serviceomrade omfattar centrala Sundbyberg, Lilla Alby,
Duvbo och Storskogen, med sammanlagt 16 000 invanare. Men manga besokare fran
narliggande orter som t.ex. Bromma och Spanga kommer till biblioteket regelbundet liksom
studerande och slaktforskare fran hela Storstockholm. Uisplatserna utnyttjas av 50-60
studerande varje dag. (Stencil om biblioteket och dess filialer) Lokalerna ar ljusa och frascha
och ger ett trivsamt intryck. Biblioteket bestar av tre vaningar. Pa det ovre planet finns
personalens arbetsrum, och pa gatuplanet ligger bl.a. skonlitteraturavdelningen avgransad fran
resten av biblioteket. En trappa ner aterfinns facklitteratur och skonlitteratur pa frammande
sprak. Personalen satsar mycket pa att arrangera skyltningar pa skonlitteraturavdelningen.
Nagra ur personalen tillhor en speciell grupp som arbetar med skonlitteraturen, den s.k
Skongruppen (Se mer om den i avsnitt 9.6), och de engagerar sig i skyltningen av de
skonlitterara verken. Fa hyllor ar helt fulla med bara ryggar, ofta bryts de av med bocker som
star vanda med framsidan utat, vilket ar tankt att gora det Hi.ttare for anvandarna att ta uppslag
till vad de villlana. Bokhyllorna ar inte sarskilt hoga, och overst pa dem star bocker utspridda.
Det finns aven flera hyllor som endast anvands for skyltning. Recensioner ur tidningar och
tidskrifter finns ocksa uppsatta har och dar pa avdelningen. Man har tankt pa att satta upp
recensioner som inte ar for Ianga. Det skall ga att snabbt lasa igenom texten och ta en
uppfattning om vad boken handlar om plus ett omdome om den. En hylla ar avsedd for
nyinkomna backer, som endast iar Janas i tva veckor for att vantetiden inte skall bli alltfor lang.
Pa avdelningen finns det ocksa en snurra med biografier/ sjalvbiografier, somju annars hor
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hemma pa en annan avdelning. Biblioteket har profilerat sig inom omradena poesi och
reselitteratur (Stencil om biblioteket och dess filialer). Bestandet av poesi ar mycket
omfattande. Dar aterfinns ofta hela forfattarskaps verk. Poesiavdelningen Jigger i anslutning
till skonlitteraturen, och aven dar ar skyltningen riklig. Vid bibliotekets entre Jigger tidningsoch tidskriftshornan, som ar tillganglig for besokare aven pa formiddagar innan biblioteket
oppnar.
Sundbybergs stadsbibliotek har gjort sig kant runt omkring i Sverige. For nagra ar sedan
(92/93) drog chefen for biblioteket, Lars Rydqvist, igang ett landsomfattande projekt, vars
syfte var "att arbeta for en starkare framtoning av den skonlitteriira bokkulturen vid ett antal

folkbibliotek, som pa olika siitt belyser ochfortydligar skonlitteraturens mojligheter" (Stencil
om projektet "det skonlitterara biblioteket"). Flera bibliotek och lansbibliotek ute i landet
engagerade sig i projektet som skulle framja ett samarbete om skonlitteratur. Meningen var att

ra igang en dialog kring "den levande skonlitteraturen". Bibliotekens personal, gastande
forelasare, forfattare och biblioteksbesokare skulle utgora sjalva grunden for dialogen.
Tidskrifter och facklitteratur som handlar om skonlitteratur var viktiga att arbeta rned i
projektet. Man planerade att ha foreHisningar/seminarier rned forfattare, litteraturvetare m.fl.
som de deltagande biblioteken skulle erbjudas. (ibid)
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3.

Kulturpolitik och malen for biblioteksverksamheten i Sundbyberg
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3.1. Kulturpolitik
1974 fonnulerade riksdag och regering mAl for en samlad kulturpolitik, vilket har betytt
mycket for den svenska kulturen. Malen har fungerat inspirerande inom landsting och
kornmuner, bland konstnarer och i organisationslivet, samtidigt som de har ''gett kulturomradet

en begreppsapparat for att diskutera viljeinriktning, profilering och priotiteringar"
(Kulturutredningen 1995, s 14). 1974 ars kulturpolitiska mAl, som bestar av atta punkter,
beslutades i politisk enighet i Riksdagen, och regeringarna under foljande ar beholl mAlen som
de var (ibid). Alia punktema har betydelse for biblioteksverksamheten, men nagra galler
sarskilt mycket biblioteken. Vad galler forsta punkten, att kulturpolitiken skall medverka till att
skydda yttrandefriheten, ar bibliotekens formedling av det tryckta ordet viktig. Kulturpolitiken
skall ocksa framja decentralisering av verksamhet och beslutsfunktioner inom kulturomn1det.
Folkbiblioteksverksamheten arden institution pa kulturomradet som Hittast kan decentniliseras
och na ut pa landsbygden. Biblioteket, som ar icke-kommersiellt, kan lyfta fram konstnarlig
kvalitet och sta emot skrapprodukter (mal tre, att motverka kommersialismens negativa
verkningar inom kulturomradet). (Folkbibliotek i Sverige 1984, s 37)
Folkbiblioteksutredningen har lagt fram forslag om hur folkbibliotekens arbete bor inriktas,
vilket resulterade i foljande riktlinjer:

* "Folkbiblioteken skall fora en kamp for boken och lasandet."
* "Folkbiblioteken skall arbeta for en fri och jamlik tillgang till information.

* "Folkbiblioteket skall bygga ut den uppsokande verksamheten och knyta till sig
formedlare."

* "Folkbiblioteket skall sarskilt uppmarksamma barns behov av becker och lasning."
(Folkbibliotek i Sverige 1984, s.38 ft)
Varen 1993 tillsattes en kulturutredning med uppgift att utvardera 1974 ars kulturpolitiska
mal och att gora en bedomning av vad kulturpolitiken kommer att mota pa 1990-talet och
framat. (Kulturutredningen 1995, s 7) Kulturutredningens arbete resulterade 1995 i att de atta
malen fran 1974 blev fern mal med i stort sett samma inneball. (ibid, s 16)

3.1.1. Bibliotekslag
Den mest besokta kulturinstitutionen i Sverige ar folkbiblioteket. Verksamheten finns i varje
kommun och spelar en stor roll i kulturlivet. Men pa senare ar finns det en del problem pa
omradet. Bokanslagen minskar, uppsoksverksamheten har forsvagats, det ifragasatts om
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boklanen skall forbli fria, och alit hogre avgifter tas ut pa bibliotekets ovriga tjanster. Det finns
ingen nationellt formulerad malsattning for biblioteksverksamheten i landet och for hur
biblioteken skall samverka. Pa grund av de manga forandringarna pa biblioteksomradet anser
kulturutredningen, att en bibliotekslag borde stiftas. Utredningen foreslar, att det i lagen skall
finnas nationella regler for ett val fungerande biblioteksvasen och garantier for att boklanen
forblir avgiftsfria. Ut6ver de tva punkterna anser kulturutredningen, att kommunerna skall sta
for verksamheten aven i fortsattningen. (Kulturutredningen 1995, s 66 fl)

3.2. Mal for enheten Bibliotek och kultur i Sundbyberg
De overgripande malen for enheten Bibliotek och kultur i Sundbyberg handlar om att
kunskapssokandet i kommunen skall stodjas och stimuleras, och laskunnighet och
Iasupplevelser skall framjas. Inv{marna i kommunen skall ocksa !a underlag for en bred
samha.Ilsdebatt om Iokala och intemationella fragor, och mojligheter att delta i aktivt kulturoch foreningsliv skall finnas.
Under 1995-98 ser nagra av verksamhetsmalen ut pa foljande satt:
Bibliotek och Kultur skall vara
11

Bas for kunskaper och informationssokande .. . n

11

Framjare av lasupplevelser och laskunnighet ... n

"'

"'

"' uMotesplats for lokal demokrati och kultur ... n
Enheten skall svara for:

*

11

Riktad biblioteks- och kulturverksamhet inom kommunens bam- och a.Idreomsorgu

(Handlingsplan 1996, s 1)
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4.

Lisning och besok pa bibliotek

4.1

Allmant

II

!!

Statens Kulturrads undersokning om befolkningens bok- och biblioteksvanor, som redovisas i
Kulturbarometern, visar att sex av tio personer hade besokt ett bibliotek under de senaste tolv
manadema. (Matningen skedde 1991-93.) De flesta av dem som besekt biblioteket gjorde det
regelbundet och ofta. En person av fern gick pa bibliotek en vanlig vecka. Det var barn och
studerande ungdomar som var de flitigaste biblioteksanvandarna. Endast sex procent av 9- 14aringarna hade inte ails gatt pa bibliotek under det senaste aret. Bland de valutbildade vuxna
var biblioteksbesok betydligt vanligare an for genomsnittet av befolkningen, och de
kortutbildade lag mycket under snittet. Biblioteksbesek var bara nagot svagare beroende av
utbildning an museibesok. Vidare gick kvinnor mer pa bibliotek an man, och andelen
biblioteksanvandare var nagot mindre i Storstockholm an i andra delar av landet. Men for
ovrigt varierade inte biblioteksbesokandet speciellt mycket vad galler hemortens storlek och
tatortsgrad. (Kulturbarometern i detalj 1990, s 18)
De fiesta bokHisarna fick enligt Kulturbarometem tillgang till becker genom att lana. Nastan
lika vanligt som att lana var att kepa de becker man ville lasa. Dare.fter var det vanligt att
boken fanns hemma, och ungefar lika star del hade last becker som man fatt i present. Av dem
som last becker som lanats, hade nastan lika manga lanat av slakten och bekantskapskretsen
som pa bibliotek. Goran Nylof skriver daremot i Statens Kulturrads rapport, Anda hem till jru

Nilsson, att de fiesta som last nagon bok under det senaste aret hade ratt tag pa den hemma i
bokhyllan. Vidare skriver han att Ian pa bibliotek, gava, Ian av sHikt/vanner och kep i
bokhandel ar nastan lika vanliga. Kep per post och kop i varuhus ar nagot mindre vanliga satt
att ra tag i det man laser.(1990, s 35)
Vidare skriver Nylof, att ungefar var tredje person i aldern 9-79

ar laser becker en vanlig

dag. Den genomsnittsliga lastiden ligger pa drygt en timme. I denna tid ar da all slags lasning
inkluderad. Under 1980-talet har det dagliga lasandet okat. Enligt Nylefberor det forst och
framst pa att antalet Hisare har ekat. Lastiden ar dock densamma som i botjan av 80-talet.
(ibid)
Andelen av befolkningen som inte laser becker pa fritiden ar ocksa ratt stor. En person av
fyra har inte last nagon bok ails under ett c1r. Men sedan 1950-talet har boklasandet okat
kontinuerligt, bade i bredd och omfattning.(ibid)
Vidare menar Nylef att biblioteksutnyttjandet har ekat bland den svenska befolkningen.
Okningen ar koncentrerad till slutet av 70-talet och betjan av 80-talet. Med
biblioteksutnyttjande avses da alit man gor pa biblioteket. Att lana och lamna tillbaka becker ar
de vanligaste anledningarna att ga dit, men andra delar av bibliotekets serviceutbud utnyttjas
ocksa flitigt. (ibid, s 36)
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Samtidigt som biblioteksbesokandet okar, minskar dock bokutlaningen. Den minskade
utlaningen galler sarskilt skonlitteratur for vuxna men faktiskt aven for barn- och
ungdomslitteraturen. Utlaningen av faclditteraturen paverkades inte av minskningen. MeHan
1983 och 1988 gick utlaningen av skonlitteratur for vuxna ned med 12 procent.(ibid, s37)
Bam ar ofta stora bokslukare och flitiga biblioteksbesokare. Ingen a.Idersgrupp bland barn
laser sa mycket som 10-11- aringar. Aven fler ungdomar har borjat lasa mer becker under
1980-talet. Manga ungdomar slutar dock besoka biblioteket dade gar ut skolan. Av ungdomar
(16-24 ar) gar en av fyra aldrig till biblioteket. Studerande ungdomar laser mer pa fritiden an
deras forvarvsarbetande jamnariga. Kvinnliga ungdomar anvander biblioteket i mycket hogre
grad an manliga. (ibid, s 38)
Andelen icke-Hi.sare ar mycket storre i de hogre aldersgruppema. Det ar en tendens som har
fOrstarkts under 1980-talet. Kvinnor laser becker i storre omfattning an man. Det marks
framfor alit ide yngre aldersgruppema.(ibid)
De va.Iutbildade har storre motivation och lattare for att lasa becker an de lagutbildade. De
sociala skillnaderna i lasvanor ar mindre bland yngre (ungdomar) an bland aldre. Ingen grupp i
befolkningen laser sa mycket becker och sa regelbundet som va.Iutbildade pensionarer.
Samtidigt lti.ser ingen grupp sa lite becker som lagutbildade personer over medelaldem
(pensionarer inlduderade). (ibid)
Norskan Else Granheim skriver i Scandinaviaan Public Library Quarterly (no.2, 1990) om en
stor anvandarundersokning som utfordes i Norge 1988. Man forsokte dar bl.a. kartlagga vern
som kommer till biblioteket. De vanligaste besokarna visade sig vara skolelever och ovriga
studerande. Granheim konstaterar att fler kvinnor an man besoker folkbiblioteket. Vidare
besoker 62 procent av personer med hogre utbildning folkbiblioteket. Det visade sig dessutom
att det var fler som hade deltagit i moten i organisationer eller dylikt eller hade varit pa bio det
senaste aret an som hade besokt ett bibliotek. (ibid, s 10)

4.2

Pensioniirers liisning

1986 och 1987 genomforde Statens kulturrad ett projekt pa biblioteken i tre smalandska
kommuner (Nybro, Torsas och Emmaboda). Projektet kom att kallas Pensionarer i sodra

Kalmar /an laser. Syftet med projektet var att na fler aldre lantagare bland de pensionarer som
bor kvar hemma och ta reda pa hur man pa basta satt kan na ut till dem. Man inledde och
avslutade projektet med intervjuundersokningar bland pensionarer i a.Idem 70-7 5 ar.
(Pensionarer laser: ett biblioteksprojekt i sodra Kalmar Ian 1988, s 4) Man borjade ocksa med
att gora en Hi.s- och biblioteksvaneundersokning bland de aldre i de tre kommunema. Man kom
fram till att de aldre utnyttjar biblioteket mindre an andra grupper i samhallet. Som tidigare
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namnts i denna uppats laser kvinnor backer i storre omfattning an man. Enligt Kulturradets
undersokning galler det ocksa for pensionarema (ibid, s 12). De som laser mycket och gar pa

"!!

bibliotek ofta visade sig ocksa vara aktiva i ovrigt. I den har undersokningen framkom det, att
52 procent av dem som gar pa pensionarsforeningsmoten aven besoker biblioteket, och endast
39 procent av dem som inte gar pa sadana moten gar pa biblioteket (ibid). Man fick ocksa
fram, att boklasning hor samman med utbildningsnivan. 32 procent av de fore detta arbetama
och hela 79 procent av fore detta tjanstemannen hade besokt bibliotek under de senaste tolv
manadema (ibid). Slutligen kunde man ocksa konstatera, att pensionarema verkade vara
positiva till bibliotek och lasning. (ibid)

4.3

Mans och kvinnors lasning

Man och kvinnor valjer ofta att lasa olika slags backer, sarskilt nar det galler popularlitteratur.
Det ar dar det ar Hittast att se skillnaderna. Popularlitteraturbockema, som oftast vander sig till
antingen man eller kvinnor, skiljer sig at. Kvinnorna laser garna om karlek, medan mannnen
dras till backer om vald, skrack och spanning (Boehtius 1995, s 30). Mitt avsnitt om mans och
kvinnors lasning handlar mest om respektive kons Uisning av popularlitteratur, eftersom det ar
dar skillnaderna framtrader tydligast.
Tva kvinnliga amerikanska forskare, Janice Radway och Tania Modleski, har intresserat sig for
fenomenet att de moderna karleksromanerna ar sa populara bland kvinnor. Radway menar att
tidigare forskning pa detta omrade mestadels har agnats at att studera isolerade texter utan att
tanka pa i vilken miljo lasningen sker. Bade Modleski och och Radway vander sig emot dem
som havdar att t. e.x. Harlekinbockerna bara ar "konservativa och systembekraftande" och inte
skulle vara bra for kvinnor att lasa. Kritikerna mot karleksromanerna ar radda for att k:vinnor
som laser dessa backer skall dras till grymma och brutala man och se det patriarkala
aktenskapet som den enda vagen tilllycka och kvinnlig identitet. Modleski och Radway menar
att sa inte ar fallet. Lasarna vill ingalunda bli fortryckta och fornedrade, tvartom havdar de att
bockerna ar populara, for att de ger kvinnorna mojlighet att bearbeta verkliga problem och
later dem leva ut sin vrede, och pa slutet loser sig alla problem pa basta satt, och hjaltinnan tar
bade respekt och blir alskad. Modlesky har analyserat Harlekinbockerna med utg!ngspunkt

fran tankta. kvinnliga lasare. Radway daremot utgar fran verkliga lasare.

(Boethius, SvD,

86.01.09)
Jag skall har redogora for Radways undersokning, Reading the Romance, Women,

Patriarchy and Popular Literature, som hon gjort bland kvinnliga lasare av karleksromaner i
en delstat i amerikanska mellanvastern. Syftet med undersokningen var att forsoka tolka
karleksromanens kulturella betydelse. Hon har utfort en rad utforliga intervjuer med en grupp
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.kvinnliga starkansumenter av karleksromaner. Intervjuema utfordes i juni 1980 ach februari
1981. Han lat aven ett femiatal kvinnar besvara en enkat. De fiesta av hennes infarmanter var
gifta medelklassmodrar, ach 60 procent av dem var mellan 25 och 44 ar. M!nga var
hemmafruar. Radway fick fram bl.a. att 70 procent av kvinnoma laser andra bocker an
karleksromaner, men 3 7 pro cent medger dock att de laser fern till nio karleksramaner i veckan.
20 procent av hennes informanter laser fler an 20 sadana bocker per manad (Radway 1995, s
288). Da Radway fragade varfor kvinnoma laser karleksramaner, fick hon ofta svaren flykt och
avkoppling. Lasningen tar dem bort fran deras amgivning, och deras tankar dras bort fran de
vardagliga problemen. Enligt Radway tycker de att det ar mer tillatet att fly fran verkligheten
pa detta satt an genom TV-tittande. De menar att all slags lasning ar bildande, och de undviker
dade skuldkanslor de kan :£8. for att de flyr fran sina plikter. Radway fragade ocksa vad
karleksromaner ger sam inte andra romaner ger. Av svaren drag Radway slutsatsen att det ar
berattelsens averkliga, fantastiska upplaggning som gor att deras flykt blir total och mer
tillfredsstallande. Nagra av de svar hon fick var foljande :
"De tycks alltid vara en flyktvag och for det mesta slutar de sam man onskar att det
gick till i verkligheten"
II

Jag Iar mojlighet att fly den krassa verkligheten for nagra timmar"

"Annarlunda an vardagen" (ibid, s 289 ff).
Radway papekar att en gemensam namnare fOr de har kvinnama tycks vara att de ar nagot
sargsna ach besvikna pa att livet inte har gett dem alit som de vantat sig. I samtalen med
kvinnoma framkom det acksa, att de kanner ett valbehag och mar bra vid lasningen av
karleksromaner.
Radway skriver (ibid, s 293) att de textanalyser som andra forskare, bl.a. Modleski, sysslat
med grundas pa antagandet att karleksromaner i grunden ar mycket Iika varandra, och att
analysen av en slumpvis vald titel da kan galla for alia verk inom genren. Ocksa antas
kategorilasama inte sjalva lagga marke till variationer inom genren. Men Radway framhaller att
hennes respandenter inte inbillade sig, att bockema ar identiska, och att de inte heller gillade
alia karleksromaner de laste. K vinnoma hade ofta liirt sig, hur de redan i affaren skulle kunna
avgora, om en karleksroman var bra eller dalig. Titlama och omslaget sade mycket, samtidigt
som en dellaste flera sidor i boken, inklusive slutet, innan de bestamde sig. Radway skriver att
de har kvinnliga lasama inte ails tolererar att huvudpersonen kriinks av mannen. Upprepade
valdtiikter anser de upprorande, och de ogillar romaner i vilka kvinnan forst blir brutalt
behandlad av mannen och sedan upp over oronen foralskad i honom. De tar ocksa avstand fran
detaljerade sexuella skildringar. (ibid)
Man laser ocksa mycket popularlitteraturbocker. De flyr dock bort till helt andra varldar och
kanslotillstand an vad kvinnoma gor. Boethius skriver att man bara behover jamfora en
Harlekinbok med en Nick Carter eller en Manhattan for att inse det. Liksom kvinnomas lasning
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av karleksbocker ar inte heller det 11 manliga flyktlasandet" en fraga om likgiltig underhallning
"

•

..
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eller distanserat problemlosande utan djupare kanslor. (1995, s 30) Pa samma satt som
kvinnans lasning kan forknippas med kvinnans stallning och dess problem, sa galler nagot
motsvarande ocksa for mannen. Nar mannen laser t.ex. James Bond eller Nick Carter, blir de
upphetsade och engagerade pa ett satt som far dem att glomma verkligheten, men de starka
kanslorna galler har ett tillatet och ickeproblematiskt vald och njutningsfulla sexuella
handlingar. Det upplevs ocksa harligt att ia lasa om starka, utha.Iliga, framgangsrika och
dessutom attraktiva man. Monstret ar ofta detsamma fran bok till bok, och man vet fran bcnjan,
att huvudpersonen kommer att lyckas ocksa denna gang. "Aterigen lasandets grundlaggande

trygghet och det rituella behovet av identifikatorisk bekrajtelse av det egna (dromda) jaget,
det egna identifikationstemat, men denna gang utifran en manlig konsposition. " (ibid, s
30)Vidare skriver Boethius att det ar fraga om en balansgang mellan att vilja uppleva det
upphetsande skrammande och hotfulla, samtidigt som det finns ett behov av trygghet och
kontroll (ibid).
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5.

Tidigare anvandarundersokningar

ii
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I detta kapitel redogor jag for nagra tidigare utforda anvandarundersokningar. Den forsta

handlar om vad for slags bocker som lanas pi bibliotek, och den andra, som ar utford pi
uppdrag av Iitteraturutredningen, handlar om His- och bokvanor i allmanhet.

5.1. Striden om boklanen
Striden om bokliinen heter en undersokning som ingick i det storre forskningsprojektet
Kampen omfantasin. Yngve Lindung redogor for projektet i tidskriftenKulturriidet. Syftet
med undersokningen var att ta reda pa bockemas harkomst, genrer och kvalitet.
Undersokningsaret var 1985. 1985 skedde 42 miljoner Ian av skonlitteratur pa fack- och
folkbiblioteken i Jandet. 96 procent av alia lanen visade sig vara romaner och novelisamlingar,
resterande 4 procent gallde alitsa de ovriga kategoriema: Iyrik, dramatik och kaserier. De
lanade bockema som var med i stickprovet kom fran 32 sprak och 60 lander. Man raknade da
efter forfattarens nationalitet och spr!k. Men antaiet Ian koncentrerade sig till bocker fran tva
spn1k och tre lander. 87 procent av alia Ian giillde namligen bocker som harstammar

fran

svenskan och engelskan. Det absolut storsta landet i utlaningen var Sverige, lite over 40
procent av alia Ian. Darefter foljde Storbritannien pa 24 procent och USA pa 19 procent. Nar
de dominerande spraken respektive liindema var bortriiknade, aterstod ett relativt begransat
antallan att fordela pa de ovriga spraken och landerna. Bland dem lag franskan pi en forsta
plats, 4,3 procent av alia Ian, och darefter kom tyskan pa 3, 1 procent. Hela Osteuropa lag
endast pa 2 procent av alia Ianen. (Lindung 1989, s 15 fi)
Lindung gar sedan over till att redogora for genre- och kvaiitetsfordelningen. Eftersom
utHiningen framst gallde Ian av prosabocker, koncentrerar han sig framfor alit pa den kategorin
i sin presentation av undersokningen. Man hade valt att endast ha tre grupperingar av prosan.
Den ena var "spanningslitteratur" (kriminal-, agent-, thriller-, och aventyrsbocker), den andra
var "sience fiction (sf)- och fantasybocker", och den tredje kategorin var "ovriga
prosabocker" . Samtidigt undersoktes ocksa hur lanen fordelade sig pa "underhallnings- och
litterart enklare backer", "klassiker" och "backer av stort litterart varde". Av undesokningen
framgick det att ca 60 procent av alia prosalanen galide underhillnings- och Iitterart enklare
backer. Av de 60 procenten var ca 70 procent spanningslitteratur samt till en viss del sf- och
fantasybocker. Lindung skriver att bland de ovriga lanen i kategorin underballnings- och
litteriirt enklare bocker kan man rakna med att aterfinna ocksa en stor del familje- och
slaktromaner, i vilka den romantiska karleken har stor betydelse. Den genre som visade sig
vara allra storst i den har undersokningen var spanningslitteraturen, som stod for 35 procent av
alla Ian av romaner och novellsamlingar pa folkbiblioteken. Science fiction och fantasy lag pa 6
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procent och ovriga becker saledes pa 59 procent. 40 procent av lanen gallde kvalitetslitteratur,

-

•~

d.v.s. klassiker och becker av stort litterart varde, varav klassikema stod for endast 4 procent.
(ibid s 16)
Utlaning av bocker fran Sverige, England och USA dominerar i alia kategoriema i den har
undersokningen, utom vad galler kategorin klassiker. Frankrike och Ryssland har fler Ian i den
kategorin an USA. Vidare skriver Lindung att det faktum att bocker fran engelskan har sa stor
andel i utlaningen forst och framst beror pa att de dominerar i utlarungen av underhallningsoch litterart enklare backer och da framst i spanningsgenren. !nom kvalitetslitteraturen
(klassiker och bocker av stort litterart varde) ligger andelen Ian av backer fran engelskan pa en
sa lag niva som 25 procent. (ibid, s 16)
30 procent av lanen av underhallnings- och litterart enklare backer ar skrivna av svenska
forfattare liksom 50 procent av lanen av kvalitetslitteratur. (ibid) De ovriga spraken aterfinns
till storsta delen i utlaningen av kvalitetslitteratur. 22 procent av antalet IAn galler dar bocker
fran andra sprak an svenskan och engelskan. Bland underhatlnings- och litterart enklare bocker
ar lanen av bocker fran andra sprak fl. Lindung menar att forklaringen till detta ar enkel.
F orekomsten av underhallningslitteratur fran andra sprak an svenskan och engelskan ar relativt
liten i bokutgivningen och pa biblioteken. (ibid, s 17)

5.2. Las- och bokvanor i fern svenska samhallen
1968 ars litteraturutredning fick i uppdrag att genomfora en Hisvaneundersokning, som skulle
belysa sambandet mellan bokutbudet och olika gruppers lasning. Statistiska centralbyran gjorde
intervjuundersokningar bland vuxna och enkatundersokningar bland barn om las- och
bokvanor. Syftet var att

ra fram ett battre underlag for en bedomning av var kulturpolitiska

atgarder borde sattas in. Undersokningen genomfordes 1970 pa fern olika orter i Sverige. (Lasoch bokvanor i fern svenska samhallen 1972, s 9) Jag kommer har nedan redogora for de delar
av rapporten som tangerar mitt omrade. Manga av de fragor som stalldes till
intervjupersonerna liknar dem som jag har haft i min enkat.
Det forsta som fastsHilldes var, hur mycket tid som intervjupersonema agnar at lasning varje
vecka. 45 procent av dem som bor ide fern omradena agnade minst tio timmar per vecka at
lasning. Sju pro cent Iaste minst 20 timmar per vecka. (ibid, s 299) En av fragoma som de
intervjuade skulle besvara var om de hade last i nagon namngiven bok under de senaste 14
dagama. Dar skulle de inte rakna in skol- och kursbocker. Nagot mindre an halften angav att
de hade last i en namngiven bok under de senaste tva veckorna. Antalet bocker som de hade
last i varierade fran en till hegst nio bocker. De fiesta av dem hade dock inte last i fler

an tre

becker. Mannen och kvinnorna hade last i ungefar lika mAnga bocker de senaste tva veckorna.
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Bockerna klassificerades sedan i olika kategorier. Det visade sig att mannen laste i betydligt
fler aventyrsromaner, agentromaner och science fiction- romaner an kvinnorna. Kvinnoma
laste a andra sidan i betydligt fler andra romaner, daribland karleksromaner. Betraffande
lasning av facklitteratur dominerade miinnen, speciellt pa tekniska och naturvetenskapliga
omraden. (ibid, s 311)
De intervjuade tick ocksa ange vilka bokkategorier de last i de senaste tolv manadema.
Tendenserna var hiir desamma som pa fragan om vilka kategorier de last i under
tvaveckorsperioden. Har tillades ocksa att det inte verkade finnas nagot samband mellan de
intervjuades alder och det antal bokkategorier, som de last minst en bok av under det senaste
aret. Pa den fragan tick de intervjuade kryssa for om de last nagonlnagra av 20 olika
kategorier. Flera av kategorierna giillde facklitteratur. Skonlitteriira prosan var uppdelad i:

1. detektivromaner, 2. iiventyrsromaner, agentromaner, SF, etc. 3. ovriga romaner. Diirtill
fanns kategorier som poesi, skadespel, novellsamlingar samt biografier och memoarer.(ibid, s

366ft)
Vidare stiilldes fragan om hur de intervjuade iatt kannedom om de becker de last i under de
senaste tva veckorna. Det framkom att det vanligaste sattet att ia kannedom om de bocker de
last i var genom samtal med bekanta. 40 pro cent av de 1788 bockema hade man hort talas om
pa det siittet. Niist vanligaste siittet att ia kannedom om boken var vid nagot biblioteksbesok.
Att samtala med bekanta, skyltning och personkontaktema i bokhandeln, varuhusen och
kioskerna spelade storre roll som informationsvagar fOr miinnen, medan information genom
biblioteken och massmedia spelade storre roll for kvinnorna. Det visade sig ocksa att det var
mycket vanligt, att de intervjuade iatt kannedom om att en bok fanns, da de tick tillgang till
den, t.ex. becker som de iatt i present. Boeker som kopts i kiosker kiinde intervjupersonerna
oftast heller inte till i forviig. Boeker som inhandlats i bokhandeln hade man ofta tidigare ratt
kiinnedom om av bekantskapskretsen eller genom pressen. For de becker som lanats pa
bibliotek gallde till stor del att de intervjuade iatt kiinnedom om dem i samband med det
biblioteksbesok da de lanade dem. Det framkom att information om becker i annonser,
recensioner i tidningar oeh tidskrifter samt omniirnnanden i radio och TV spelade en relativt
liten roll, nar intervjupersonema skulle kopa becker eller lana pa bibliotek och den information
som personalen pa respektive stiille stod till hands med spelade betydligt stOrre roll. (ibid, s 333

ft)
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6.

Genrer

..
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Skonlitterara verk brukar ofta delas upp i genrer. Erland Lagerroth skriver att termen genre i
vardagsspraket anvands pa nastan alla nivaer i den litterara formens hierarki, om t.ex. epik,
lyrik, dramatik; om epos, roman, novell; om utvecklingsroman, detektivroman, jag- roman
o.s.v. Han menar att man kan avsta fran att anvanda termen genre paden hogsta nivan (epik,
lyrik, dramatik). Dar kan man istallet saga diktens grundformer. Enligt Lagerroth ar det svarare
att inte lata termen genre omfatta bade t.ex. romanen och dess underavdelningar. Han anvander
da beteckningen undergenre for deckare, utvecklingsroman ochjag-roman. (1976, s 23) Jag
har i min undersokning latit begreppet genre sta endast for den skonlitterara pro sans
underavdelningar. Skonlitteratur kan delas in i genrer pa manga olika satt. Y ngve Lindung
namner bl.a. fOljande genrer: jag-romaner, sjalvbiografiska berattelser, arbetarskildringar,
bonderomaner, kvinnoromaner, 1800-talsromaner. (Lindung 1983, s 21) Verk som raknas till
en genre forutsatts ha egenskaper som urskiljer dem fran berattelser i andra genrer. Yngve
Lindung skriver angaende en undersokning som han har varit med om att gora: "For detforsta

finns det inte nagon klart avgrdnsad och allmant vedertagen bergreppsbestdmningfor nagon
av de genrer som dr aktuella i undersokningen; genrerna flyter och genrerna overlappar
varandra" (ibid). Lindung menar vidare att det kan vara problematiskt att avgora vilka enskilda
backer som her till respektive genre. En roman kan ocksa raknas till flera genrer samtidigt. Ett
exempel som Lindung ger visar tydligt pa problematiken i genreindelningen: En roman som har
tva huvudmotiv, t.ex. krig och karlek och som utspelar sig pa 1700-talet pa havet kan da
samtidigt klassificeras som krigsroman, karleksroman, historisk roman och sjoroman (ibid, s 21

fl).

6.1. Spanningsflktion (deckare, thrillers m.m.)
Yngve Lindung later genrerna kriminalberattelser, thriller- och agentberattelser samt
aventyrsberattelser inordnas under den sammanfattande termen spanningsfiktion, samtidigt som
han forsoker sarskilja de tre grupperna at. Till kriminalberattelser her da berattelser kring brott
av nagot slag.(Se mer om kriminalromanen nedan.) Vad galler genren thriller menar Lindung
att recensenter ofta kort och gott talar om thriller, men ocksa om psykologiska thrillers,
spiondeckar- och aventyrsthrillers etc. " ... syftet med termen (thriller) dr ndrmast att peka ut

en berdttelse som erbjuder en upplevelsemojlighet av sarskilt nervpressande, uppskakande
och rafflande inslag" (1983, s 25). Till genren aventyrsberattelser har Lindung raknat
berattelser, vars huvudtema berors av omvaxlande, ovanliga, overraskande och spannande yttre
handelser i en miljo, som inte ar vardagens.(ibid)
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Har tanker jag ga in lite narrnare pa genren kriminalroman/deckare, eftersom jag sjalv har
med den genren i min undersokning. Julian Symons skriver, att romantypema kriminalroman
och deckare skiljer sig en del at. Detektivromanen baserar sig pa ett mekaniskt avslojande.
Boken iir konstruerad bakifran, och avslojandet blir till ett klimax:, emot vilket aUt som bander
syftar. ( 1979, s 207) Oftast ar brottet mord, och pusselbit for pusselbit faller pa plats med hjalp
av alia ledtradar (ibid, s 208). Efter lasning av en deckare ar dektektiven och gatan det enda
som lasaren minns (ibid, s 209). Typiska exempel pa deckarforfattare ar Agatha Christie och

Dorothy Sayers. Kriminalromanen baserar sig mer pa huvudpersonens psykologi. Problemet ar
oftast: "Har A verkligen mordat B, och i sa fall, vad kommer att handa honom?" (ibid, s 207).
Ofta finns ingen detektiv med, och ledtradar forekommer inte, sa som de gor i deckaren. Sedan
finns ocksa delgenren polisromanen. Polisromanen handlar mer om sjalva brottsutredningen
och da ur polisens synvinkel. Stora namn inom polisromanen i Sverige ar t.ex. Maj Sj6wall!Per

Wah/66.

6.2. Science fiction
Beteckningen science fiction uppkom pa 1920-talet. Genren forsoker forena naturvetenskap
med litteratur. (Bra beckers lexikon 1989, s 257) Yngve Lindung skriver att science fictionberattelser har ett spekulativt och fantasifullt inneha.II, handlingen kan vara mer eller mindre
trovardig eller vara en mer renodlad fantasiprodukt (1983, s 26).

J H Holmberg menar att sf-romanen kan ha motiv som t.e.x. rymdfarder, robotar, framlingar
ibland oss och framtiden pa gott eller ont. Den kan utspela sig i frammande eller parallella
varldar eller skildra resor i tiden.(1976, s 3)
Den forsta modema science fiction-romanen kom ut 1818. Det var Mary Shelleys bok

Frankenstein. Harry Martinssons diktepos Aniara ar ytterligare ett exempel pa denna genre.
(Bra beckers lexikon 1989, s 257)

6.3. Fantasy
Under de senaste 25 aren har en ny litteraturform kommit till Sverige, namligen fantasy. Fran
boijan riiknades egentligen bara ett verk till denna nya skonlitterara genre, och det var Tolkiens
trilogi omHtirskarringen. Den gavs uti Sverige redan 1959-61, men blev ingen
forsaljningssucce forran i slutet av 60-talet och borjan av 70-talet, da trilogin salts i over en
million exemplar. Efter Tolkien foljde en explosionsartad utgivning av annan fantasylitteratur,
framfor alit i England och USA. I Sverige drojde det ti111980-talet, tills nagon ny
fantasyforfattare kunde etableras. (Holmberg 1995, s 7)
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Fantasy ar sagor for vuxna, ofta med troll och andra fantasivasen. Fantasy ar beslaktad med
science fiction. Gransema mellan de tva genrema ar flytande. (Lindung 1983, s 26)

~

6.4. Karleks- och relationsromaner
Romaner som huvudsakligen handlar om karlek och romantik raknas oftast till
popularlitteraturen. Dessa romaner lases till allra storsta delen av kvinnor. Karleksromaner kan
delas in i bl.a. foljande undergenrer: vardagsrealistiska romaner, thriller-romantik, bygde- och
herrgardsromaner och lakarromaner. Det som skiljer de olika undergenrema at arden tid och
plats som handlingen forlagts till. Annars foljer de ofta samma mallar och monster.
(Lundqvist 1977, s 16 ff)

6.5. Historiska romaner
Vad ar da en historisk roman? Lindung staller sig fragan, bur langt tillbaka i tiden handlingen
skallligga for att ia betecknas som historisk roman. Han satter gransen vid minst 70-80 ar. I
hans undersokning, som utfordes i borjan av 80-talet, ligger alltsa gransen kring sekelskiftet,
idag foljaktligen nagra

ar senare. En historisk roman kan alltsa tillhora alia genrer, men ett

rimligt krav ar, att personer, miljo m.m. knyts till den epok, som dear forlagda till.(Lindung
1983, s 25) Den historiska romanens genombrott skedde under romantiken och dess framste
foretradare ar Walter Scott, som bl.a skrivit Ivanhoe. (Nationalencyklopedin 1992, s 25) Ett
svenskt exempel pa denna genre ar Drottningens juvelsmycke av Carl Jonas Love Almqvist.

6.6. Arbetarskildringar
I borjan av 1900-talet var det annu borgarklassen som producerade den mer kvalificerade
skonlitteraturen. Snart borjade dock aven arbetarklassen att forfatta. Arbetarforfattarna kom
med nagot nytt. De skrev om en verklighet, som var nastan belt okand for manga borgerliga
lasare, och som ingen hade skildrat tidigare. Det finns flera olika begrepp, som anvands for att
beteckna den sorts litteratur, som borjade vaxa fram pa 1920-talet. Arbetarforfattare eller
arbetardiktare betecknar fOrfattare, som hor hemma inom arbetarklassen och skildrar sin egen
miljo. Aven ordet proletarforfattare kan anvandas. Det har ungefar samma innebord som
arbetarforfattare och det anvands ofta for forfattare som slog igenom pa 30-talet. De var alla
autodidakter, d.v.s. sjalvlarda, och de skrev alia minst nagra sjalvbiografiska verk. (Brodow
1987, s 319). Arbetarforfattamas lasekrets kom ofta fran andra samhallsgrupper an just
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arbetarklassen. Dan Andersson slog snabbt igenom med sina romantiska vildmarksvisor, men
det var forst med statarskolans diktare, lvar La Johansson, Moa Martinsson och Jan

Fridegard, som den lasande allmanheten borjade visa ett starkare intresse. Arbetarforfattarna
skrev om sina egna erfarenheter av liv och arbete, som tidigare endast skildrats av andra
samhallsklasser. (Olsson & Algulin 1994, s 394).

6.7. Biografier och sjalvbiografier
En biografi ar en skildring av en manniskas liv. Det ar en levnadsbeskrivning, som ar skriven av
migon annan. (Nationalencyklopedin 1990, s 572) Sjalvbiografi kallas den genre, dar
forfattaren skriver om sitt eget liv och sin utveckling. Narbeslaktade med sjalvbiografin ar
memoarer, vilka innehaller mindre fiktion an sjalvbiografin. (Nationalencyklopedin 1995, s 480

ff)
En biografi som ar mycket vanlig ar forfattarbiografin. Johan Wrede skriver att m!nga verk
som ar hogt ansedda, ofta skulle forbli svarfattliga och otillgangliga, om man inte rar veta
nagot om det sammanhang som de blev till i (psykologiskt-biografiska och historisktbiografiska fakta). Som exempel pa sadana verk namner han Tolstojs Krig och Fred och Zolas

Germinal. Men, skriver han vidare, samtidigt ar det tydligt, att fOrfattarbiografin inte alltid ar
nodvandig, for att vi skall kunna forsta och ta till oss litteraturen. Exempelvis finns ju den
anonyma folkdiktningen och manga stora forfattare, om vilkas liv vi endast har knapphandiga
uppgifter. (1988, s 5)
Exempel pa sjalvbiografier och biografier ar Karen Blixens verk Mitt Afrika, Olaf

Lagerkrantz bok om Stig Dagerman och Borje Salmings Blod, svett och hockey.

6.8. Ovriga genrer
Det finns ju langt manga fler genrer an de somjag harmed i min undersokning. Yngve Lindung
har aven haft med genrema landsbygdsskildringar och vardagsskildringar i sin undersokning.
Landsbygdskildringar utspelar sig pa landet, i glesbygd och i byar, ofta inom ett omrade som ar
geografiskt begransat. Till den genren kan bonderomaner, folklivsberattelser, bygdeskildringar
och allmogeberattelser raknas. Jakt- och fiskeberattelser i fiktiv form ingar ocksa.
Vardagsskildringar ar berattelser, som handlar om vardagen, dess problem och miljoer, och
som oftast utspelar sig i nutid. De kan ornfatta manga olika genrer. ( 1983, s 26)
Skrackromanen, som uppstod i England pa 1700-talet (the Gothic Novel) ar exempel pa
ytterligare en genre. Handlingen ar ofta naivt ovematurlig med mystiska ingredienser och
utspelas garna i dystra slott eller dylikt. En alit vanligare typ av skrackroman ar berattelsen om
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massmordarens liv. (Nationalencyklopedin 1994, s 573 ff) En annan vanlig genre ar
reseskildringen, som ar en litterar beskrivning av en resa. Pa 1500-talet kom det ut stora
mangder reselitteratur i samband med de manga upptacktsfardema. Darefter borjade ocksa
fiktiva reseskildringar skrivas, manga med fantasivarldar som mat. Som exempel kan Robinson

Crusoe av Defoe och Gullivers resor av Swift namnas. Pa 1900-talet har vi t.ex. Arthur
Lundqvists reportagebocker fran Afrika, Indien och Sovjet.(Nationalencyklopedin 1994, s
508)
Listan over genrer kan goras lang. Nagra ytterligare exempel ar slaktroman,
barndomsskildring, utvecklingsroman, samhallsskildring ..... .

6.9. Klassiker
Termen "klassisk" (classicus) upptradde for forsta gangen i ett litterart sammanhang hos en
romersk forfattare, som levde pa 100-talet efter Kristus. Den vanligaste anvandningen av ordet
kom senare att galla den grekiska kulturens kulmen i Athen.

Pa senare tid anvands termen om

en forfattare som ar som en forebild eller som representerar en litterar guldalder. (Jonsson,
1995, s 21)
Inge Jonsson skriver i sin artikel Vad ar en klassiker?: "Detter sig onekligen paradoxalt, att

ett ord, med dylika fiskala anor har kunnat bli ett estetiskt urvalsinstrument" (ibid, s 22). Sa
smaningom borjade ordet "klassiskt" forknippas med det som lastes i klassema i skolan for att
fora den litterara kanon vidare. Olika forskare har olika syn pa vad en klassiker egentligen ar.
Enligt Rosenstein skall "klassikerstatus f orbehallas forfattare, som har berikat miinskligheten

genom att uppdaga migon evig sanning eller uppenbara en evig passion i det hjtirta, i vilket
alit for lange sedan tycktes kant och avslojat" (Rosenstein enligt Jonsson, s 26).
Jonsson skriver vidare att Rosenstein menade att det ar "stilens behag och rnattfullhet" som ide
fiesta fall utmarker klassikem. (ibid)
Idag finns det en serie med over 90 titlar, som heter Alia tiders klassiker, som ar tankta att
anvandas i skolan. Jonsson menar att eftersom serien heter som den gor, borde den kunna
svara pa vad som ar en klassiker pa 90-talet. Bland dessa 90 titlar finns endast fyra antika
forfattare representerade. Annars finns t.ex. Cervantes, Dickens, Thomas Mann och Heinrich

Boll med i serien med olika varianter av realistiska prosaberattelser. De allra flesta verken i
urvalet ar skrivna av amerikanska och europeiska forfattare. (ibid, s 28)
I en forordning fran 1978 om statligt litteraturstod finns enligt Jonsson den enda exakta
angivelsen om hur hog alder det skall kravas for att ett verk skall uppfattas som en klassiker. I
forordningen star det att "verk som ar att htinfora till allmant erkiind 1900-talslitteratur om

minst 20 ar har for.flutit sedan verket forsta gcmgen utgavs'' (ibid, s 29).
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Catharina Stenberg (BHS) har undersokt vad for slags skonlitteratur som biblioteken koper in
oeh vad for litteratur som lantagama sedan valjer att lana. Jag har valt att redogora for vad hon
kommit fram till, eftersom det i hennes undersokning framkommer om det ar stor del av
bibliotekets lantagare som lanar aldre skonlitteratur med klassikervarde. Hon har delat in
skonlitteraturen i olika grupper avseende pa hur stort litterart varde boekerna har. Foljande
kodning har valts:
A smal- "Boeker av litterart varde med liten lasekrets"
A bred- "Boeker av litterart varde med stor eller myeket stor lasekrets"
B allman- "Boeker av undehallningskaraktar med god eUer tillfredsstallande kvalitet
(utom spanningsfiktion). Bygderomaner. Viss typ av soeiala romaner med enkel stil.
Enklare lyrik."
B spanning- "Olika typer av spanningsfiktion- deekare, thrillers, krigs- och
aventyrsbocker. Science fiction plaeeras har"
C "Boeker av underhallningskaraktar av datig kvalitet inklusive en del romantiserade
trivialromaner"
Stenberg papekar att denna definition, som ar ganska knapphandig, inte skall konstruera nagon
absolut kvalitetsgrans mellan de olika grupperna. (1983, s 97)
Stenberg konstaterar att folkbiblioteken koper in manga exemplar av den litteratur som
verkar vara attraktiv, mycket utlanad oeh av god kvalitet, d.v.s. gruppema A bred oeh B
allman. Men en annan tendens visas oeksa, namligen att det ar den seriosa litteraturen som man
koper in flest exemplar av. Man koper in mycket fler exemplar i A bred

an i B allman. Vad

galler den seriosa litteraturen, som ar mindre utlanad (A smal), koper biblioteken inte in sa
manga exemplar. (ibid, s 117) Stenberg fragar sig: "Skulle den smala litteraturen kunna havda

sig battre i samhallet om biblioteken anvande mycket av sina pengar pa den, kopte 20 ex av
en klassiker och samtidigt arbetade hart med att fora ut den till manga sam nu i princip alltid
gar for hi det sam ser 'svart' ut?" (ibid)
Catharina Stenberg skriver vidare att endast atta proeent av lanen pa folkbiblioteken ligger i
gruppen A smal (ibid, s 120). Till A smal hor flertalet klassiker, och aven poesi plaeeras
vanligtvis i den gruppen. Trots att biblioteken har gott om smala titlar oeh klassiker pa
hylloma, iar de sta mer eller mindre ororda. 25 proeent lanades i kategorin A bred.
Underhallning och spanning visade sig dominera stort. 29 procent av lanen lag i B allman, 28
procent i B spanning och tio proeent i grupp C. 70 procent av utlanen gallde
underhallningslitteratur eller bocker, som inte nadde upp till kvalitetsgransen. (ibid, s 121)
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6.10. Poesi
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Poesi ar en litterar tenn, som under antiken betecknade skonlitteratur i allmanhet. Snart
borjade man dock skilja mellan poesi och prosa.(Nationalencyklopedin 1994, s 171) Poesi och
lyrik ar som litterar genre likabetydande. Men egentligen ar lyrik en art av poesi, som i bunden
fonn ger uttryck at kanslor och stamningar. (Bonniers lexikon 1966, s 554 ft)
I samband med den politiska vag som svepte over Sverige 1965 kom poesin att hamna lite i
skymundan. Det stora antalet diktsamlingar minskade for ett tag. Manga modernister, som t.ex.
Harry Martinsson och Werner Aspenstrom, kritiserades hart. I slutet av 60-talet och i boijan av
70-talet var det inte manga unga lyriker som lyckades f! sina poetiska verk utgivna. Men redan
kring 1975 andrades laget for poesin, och ett nytt stort publikintresse vacktes. Det blev
modernt att ga pa poesiupplasningar, och diktsamlingarna borjade aterigen att oka i antal.
(Olsson & Algulin 1994, s 562)
Enligt Dick Schyberg ar svenskarna inga stora poesikopare. Han skriver att vi daremot vill
lyssna pa poesi. Poesiupplasningar brukar locka mycket folk. (Svensk bokhandel, 1991, s.l6 ft)
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7.

U ppstallning av skonlitteratur och recensioner i
pressen

7.1. Uppstallning av skonlitteratur pa bibliotek
Jens Thorhauge skriver att det ar vanligt, att skonlitteratur stalls upp pa andra satt an just
alfabetiskt. Man kan ofta urskilja vissa genrer eller typer av litteratur fran resten av det
skonlitterara bestandet. Ofta kan manse separata hyllor for t.ex. deckare, lyrik, antologier.
Thorhauge skriver vidare att man pa manga stallen sarskiljer aven historiska romaner,
slaktromaner m.m. Men, skriver han, det problematiska med att urskilja alit for manga grupper
ar att det blir svarare att hitta en viss titel, man maste soka pa manga olika stallen (1995, s 181

ff). Har dyker ocksa det vanliga problemet med genreindelningen upp. En bok kan ju hora till
flera genrer pa en gang (ibid, s 182). Ett annat system, som enligt Thorhauge, ar utbrett i
England, Holland och Tyskland (och dessutom i flera skandinaviska bibliotek), ar att genom en
markning pa bokryggen tala om vad for genre boken tillhor (ibid, s 181 ). Thorhauge berattar
(ibid, s 182) ocksa om en annan modell, som ar radikal i j amforelse med det traditio nella
uppstallningssystemet, namligen det tredelade biblioteket. Modellen innebar att biblioteket
ocksa har en "biblioteksmarknad", dar gransema for fack~ och skonlitteratur och andra medier
sprangs. Pa en biblioteksrnarknad brukar skonlitteraturen iota en central plats. Matet ar att gora
anvandaren uppmarksam pa material som inte framtrader tydligt i klassifikationsystemet, d.v.s.
skonlitteraturen. Skonlitteraturen ger ofta lasaren lust att lasa vidare om samma amne, inte
flera verk av forfattare pa samrna bokstav i alfabetet, skriver Thorhauge. Denna modell med
det tredelade biblioteket ar valutvecklad i bl.a. Tyskland. Jan Herstad (kulturchef i Kalmar)
skriver i en artikel om GOK- projektet, att pa biblioteket i Giitersloh (Tyskland), dar man har
infort det tredelade biblioteket, ar utlaningen mycket hog. Han skriver vidare att "det
tredelade" innebar att biblioteket ar uppdelat i tre zoner. Den forsta zonen ar just
bokrnarknaden, dar media star i olka amnesgrupper. I den andra zonen ar bockema uppstallda
alfabetiskt pa traditionellt vis, dar aven beslaktade amnen ar samrnanforda. Den tredje zonen ar
magasinet, dar lagfrekventa media aterfinns. "Tanken bakom det tredelade bib/ioteket iir att
stitta den ovane besokaren i centrum, utan att gora det svarare for den vane".( Herstad 1995,

s 146)
I Finland har man ocksa experimenterat med att organisera skonlitteratur pa annorlunda satt
(Saarti, 1992, s 22). Pa Lohtaja bibliotek borjade man med att taut det som var enklast att
urskilja, t.ex. deckare, karleksromaner, sf Vanligast ar att sarskilja nagra grupper och placera
dem pa separata hyllor. Den grupp som oftast urskiljs ar detektivromanema (ibid, s 23). Ett
annat satt att kategorisera skonlitteratur ar att sarskilja den mer lattlasta litteraturen och dela in
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den i olika kategorier och lata den mer seriosa litteraturen vara oseparerad. Ett exempel pa
•!!

:;

detta ar Surrey County bibliotek i USA, dar man har separerat popularlitteraturen och delat in
den i sju kategorier (vanliga romaner (general fiction), historiska, sf, vastem, aventyrs- och
spionromaner, karleksromaner, thriller/deckare) (ibid). Pa Lohtaja biblioteket valde man sa
smaningom att dela in skonlitteraturen i hela elva grupper for att underlatta for dem som soker
efter skonlitteratur genom att leta pa hylloma. Gruppema sarskildes och placerades alla pa
olika hyllor. Bockerna marktes ocksa med genren pa ryggen (ibid). Man gjorde sedan en
undersokning bland besokama for att ta reda pa hur det nya systemet fungerade. Det visade sig
att majoriteten var positiv. Behovet av systemet bekraftades av att de fiesta anvandama letade
efter skonlitteratur huvudsakligen genom att soka pa hylloma. Den storsta nackdelen var, att
man nu inte langre kunde leta efter bocker alfabetiskt pa hylloma. Man maste veta vilken
hyllalgenre man skulle ga till. Men i katalogen var det dock markerat var boken i fraga fanns
(ibid, s 24).

7.2. Skonlitteratur recenserad i pressen
Y ngve Lindung har undersokt hur ett ars forstagangsutgivning av skonlitteratur for vuxna,
svenska originalverk och oversattningar, har !att uppmarksamhet i pressen (nio
storstadstidningar och tolv landsortstidningar). Undersokningsaret var 1985. Det !ret
recenserades enligt Lindung 49 procent av alia forstagangsutgivna titlar i dagspressen. Den
litteratur som inte recenserats horde mestadels till popularlitteraturen och andra enklare
underhallningsromaner samt ett stort antal svenska lyriksamlingar, som ligger utanfor
kvalitetslyriken. Nastan alia kvalitetsbocker fanns recenserade i storstadspressen, och dar gavs
ocksa de svenska originalverken nagot mer uppmarksamhet och lite mer text per titel an den
oversatta litteraturen (1994, s 22). Landsortstidningarnas fordelning av recensioner
overensstammer till stor del med storstadspressens (ibid, s 23).
I en artikel i Forfattaren drar Lindung paralleller mellan kritiken i pressen och
bokforsaljningen. Han har studerat hur de bocker, som gavs ut forsta gangen 1985, har salts
under en femarsperiod i relation till den uppmarksamhet de fatt i tidningama. Lindung skriver
att han fann klara skillnader i forsaljningen av de recenserade repektive icke-recenserade
bockerna. De bocker som inte recenserats dominerar den totala forsaljningen. De ickerecenserade titlama stod fOr 61 procent av antalet sa.J.da exemplar mot 39 procent for de
recenserade. Vad galler diktsamlingarna ar skillnadema ocksa stora, fast da tvartom. Dar
dominerar de recenserade titlarna forsaljningen. Lindung skriver "... diktsamlingarnas andel av

forsaljningen sjunker utomordentligt kraftigt i forhiillande till deras andel av utgivningen och
deras narvaro pa recensionssidorna- en aterspegling av det mycket begransade intresset i
Sverigefor att kopa och /tisa diktsamlingar. "(1995, s 23) Kvalitetslitteraturen star for ungefar
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en tredjedel av utgivningen, men den dominerar helt klart pa kultursidoma. Lindung uppskattar
att det kan rora sig om ca tva-trehundratusen personer i Sverige, som brukar lasa recensioner
av skonlitterara vuxenbocker i dagspressen. Hur stor betydelse uppmark:samheten i pressen har
for forsaljningen ar dock svart att mata, det kan bara uppskattas, skriver han. Lindung menar
att det kan vara sa, att dagspresskritiken nu for tiden spelar en storre roll for
kvalitetslitteraturen an forr. (ibid, s 25) ".. genom att gora den (kvalitetslitteraturen) synlig pii

en marknad dar alit.fler bocker skymmer varandra, och genom att heft enkelt dagligen tala
om att den finns i ett vaxande, svaroverskadligt medielandskap, dar konkurrensen om viir
uppmarksamhet alltmer skarpts. "
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Redovisning av enkatundersokningen

..

I detta kapitel kommer jag att presentera svarenjag har iatt pa enkaterna, somjag delade ut till
120 (bortfall 15) hmtagare pa skonlitteraturavdelningen pa Sundbybergs stadsbibliotek. Jag
kommer har att ga igenom enkaten fraga for fraga for att se hur svaren fordelar sig pa de olika
alternativen. Si.ffran inorn parentes anger antal personer. Det ar sex personer sorn inte har
besvarat alia delfragorna pa fraga ett, dvs kon, alder, sysselsattning. Darfor blir det totala
antalet personer inte alltid 105. Jag illustrerar varje fraga med ett antal diagram for att
forhallandena ska bli mer lattoverskadliga. Jag har anvant cirkeldiagram, da procentsatserna
blir totalt 100 procent.

Pa de fragor da respondenterna fick ange fler alternativ har jag anvant

stapeldiagram. Enkaten aterfinns sorn bilaga 1.

8.1. Fraga 1: Vern besvarade enkaten?
Denna fraga bestar av tre delfragor. For att kunna gora en jamforelse rnellan olika kategorier
av lantagare (kon, alder, sysselsattning) ville jag hi:ir fl veta vern det var som fYllt i enkaten.

8.1.1. Kon
Det var fern personer sorn inte svarade pa denna delfraga. Merparten av mina respondenter
visade sig vara kvinnor, hela 58 procent (58), medan 42 procent (42) var man. Av det totala
bortfallet var dock de fiesta man.

Miin (42,0%)
Kvinnor (58,0%)

Diagram 1: K6nsfdrdelningen bland respondenterna

8.1.2. Alder
Tre personer svarade inte pa denna delfraga. Respondenterna i:ir ganska ji:imnt fordelade over
de olika aldersgrupperna. 9 procent (9) befann sig rnellan 16-25 ar, 35 procent (36) mellan 2645 ar, 31 procent (32) i gruppen 46-65 ar, och slutligen var 25 procent (25) 66
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ar och i:ildre.

16-25 fu-(9,0%)

26-45 ru- (35,0%)

46-65 Ar (31 ,0%)

Diagram 2: A ldersfordelning bland respondenterna

Av respondentema i aldersgruppen 16-25 ar fanns det tva man och sju kvinnor, bland 26-45aringarna 19 man och 16 kvinnor och bland 46-65-anngama 15 man och 17 kvinnor. Slutligen
var sex man och 18 kvinnor over 66

ar.

8.1.3. Sysselsattning
Jag ville ocksa veta, vad de utfragade hade for sysselsattning. Tva personer har inte kryssat for
vad fOr sysselsattning de har. De fiesta respondentema visade sig vara forvarvsarbetande eller
pensionarer, 44 (45) respektive 35 (36) procent. Nio procent (9) studerade, atta procent (8)
var arbetslosa och ingen var barnledig. 5 procent (5) kryssade for alternative! "ovriga 11 •

ovriga (5,0%)
arbetslosa (8;D%)
studerande (9,0%)
arbetande (44,0%)

pensionarer (33 ,0%)

Diagram 3: Sysselst:ittning bland informanterna
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Av de studerande var tre personer man och sex kvinnor. De arbetande bestod av 21 man och
24 kvinnor, de arbetslosa av fyra man och tre kvinnor. Elva man och 22 kvinnor var
pensionarer, och tva man och tre kvinnor angav sig hora till gruppen ovriga.

8.2. Fraga 2: Ideer om vad man villlana
Harville jag veta hur Jantagarna f'ar ideer om vad for skonlitteratur de villlana. De fick ange
fler alternativ. Det vanligaste sattet visade sig vara att ra ideer genom att leta pa hyllorna, hela
65 procent (68) av alia respondenterna har angivit det. Manga tar ocksa tips om skonlitteratur
via recensioner i tidningar och tidskrifter. 61 procent (64) av respondenterna rar darigenom
ideer. Pa tredje plats kommer det forsta alternative!, att ra tips av vanner och bekanta. 40
procent ( 42) har kryssat for det alternativet. Darefter har en del Umtagare angivit att de rar
ideer via skyltningarna pa biblioteket, 27 procent (28). De minst vanliga alternativen visade sig
vara "ovrigt", 17 procent (18), via litteraturhistoriska arbeten, 11 procent (12), och allra sist
kommer tips av bibliotekarien, 8 procent (8). Pa alternativet ovrigt har respondenterna f!tt, om
de har velat, fylla i pa vilket satt de annars brukar f1 ideer om skonlitterara becker. Flera har
dar namnt att de rar tips via TV och radio. Nagon skriver, att hanlhon gar till
"aterlamnadehyllan", nagon annan lanar "detjag kanner for stunden", en kvinna anger, att hon
varit med i litteraturcirkel i 30 ar. Tva personer gar pa forfattarnamn, forfattare som de kanner
till och tycker ar bra.
70%

Diagram 4: Stitten att fa tips forde/ar sig pti delta vis.

Har nedan ska jag visa pa skillnaderna mellan man och kvinnor pa fraga tva. Tips om
skonlitteratur av vanner och bekanta Ia.r 24 procent (10) av mannen och 55 procent (32) av
kvinnoma i den har undersokningen. Letar pa hyllorna efter backer gor ungefar lika stor del av
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mannen som av kvinnorna, 64 procent (27) av mannen och 66 procent (38) av kvinnorna.

.
~

Endast atta procent (8) hade angett att de iar tips om skonlitteratur av bibliotekarien. De

=

utgors av tva procent (I) av mannen och tolv procent (7) av kvinnorna. Nagot storre del av
kvinnorna an av mannen lar tips via recensioner i pressen. 64 procent (3 7) av kvinnorna
respektive 55 procent (23) av mannen iar darigenom ideer. 29 procent (12) av mannen och 26
procent (15) av kvinnorna har angett att de iar uppslag genom skyltningarna pa biblioteket .Via
litteraturhistoriska arbeten iar 12 procent (5) av mannen och 10 procent (6) av kvinnoma tips.
Alternativ "ovrigt" har 21 procent (9) av mannen och 14 procent (8) av kvinnorna angivit.
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Diagram 5: Stitt att f a tips pa f6rdelar sig pa f oljande vis efler k6n.

Far de olika atdersgrupperna tips om skonlitteratur pa olika satt? I den yngsta aldersgruppen,
16-25 aringarna, visar sig alternativ nummer ett, att ia tips via vanner och bekanta, vara det
vanligaste alternativet. Hela 78 procent (7) av denio personerna i den gruppen har angivit det.
Darefter kommer det andra alternativet, att leta pa hylloma, 56 procent (5) tar ideer pa det
sattet. Denna aldersgrupp iar ocksa tips om litteratur via skyltningama pa biblioteket, 33
procent (3) har angivit det. Sedan kommer altemativen "via litteraturhistoriska arbeten" och
"recensioner" med 22 procent (2) av aldersgruppen pa vardera altemativet. Ingen i denna
aldersgrupp iar tips av bibliotekarien enligt min undersokning.
En stor del av 26-45!ringarna letar pa hylloma for att Ia ideer till skonlitteraturlasning, 58
procent (21) av de 36 personema i denna aldersgrupp gor sa. Darefter kommer altemativet att

Ia tips av vanner och bekanta, 50 procent (18) av denna atdersklass brukar pa sa satt :fa ideer.
Ett annat vanligt alternativ bland 26-45 aringama verkar vara att ta tips via recensioner i
tidningar och tidskrifter, 64 procent (23) av dem har kryssat for det altemativet. Sedan har vi
11

via skyltningarna'', "litteraturhistoriska arbeten" och "tips av bibliotekarien" . 36 procent (13)
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paverkas av skyltningarna, 11 (4) procent gar via litteraturhistoriska arbeten, och slutligen atta
procent (3) tar tips av bibliotekarien.
I rudersgruppen 46-65 ar aterfinns 32 personer. 75 (24) procent av dem har angivit, att de
letar pa hyllorna for att ta ideer. Ett annat vanligt satt att !a forslag i denna rudersgrupp ar att
Hisa recensioner i tidningar och tidskri:fter. Hela 69 procent (22) gor det. Sedan kommer
alternative! att ta tips av av vanner och bekanta, 34 procent (11) av de 32 personerna iar pa sa
satt ideer. Dare:fter har 25 procent (8) av respondenterna i denna aldersgrupp angivit att de tar
ideer av skyltningarna pa biblioteket. 13 procent (4) iar tips av bibliotekarien, och 9 procent

(3) tar tips via litteraturhistoriska arbeten.
Av de 25 personer som ar 66 ar och uppat ar alternativ nummer tva det vanligaste
alternativet, d.v.s. att leta pa hyllorna. 64 procent (16) har kryssat for det. 56 procent (14) iar
ideer via recensioner, och 24 procent ( 6) tar tips av vanner och bekanta av denna aldersgrupp
tar pa sa satt ideer. 16 procent (4) gar via skyltningarna pa biblioteket, och 12 procent (3)
anvander litteraturhistoriska arbeten. Slutligen fragar fyra procent (1) bibliotekarien om rad.
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Diagram 6: Pa detta satt far de o/ika aldersgrupperna tips, i procent.

Som jag ovan namnt ar nio av mina respondenter studerande. 78 procent (7) av dem har
angivit, att de tar lastips av bekantskapskretsen, och det verkar vara det vanligaste sattet att ta
uppslag om skonlitteratur i kategorin studenter. 56 procent (5) blir inspirerade av recensioner i
tidningar och tidskri:fter, och dare:fter kommer alternativen att" leta pa hyllorna" och "via
litteraturhistoriska arbeten" med vardera 33 procent (3). 22 procent (2) av mina respondenter i
kategorin studenter tar ideer av skyltningama, och lika stor andel har valt altemativet "ovrigt".
Ingen studerande i min undersokning fragar bibliotekarien.
Av de 4 5 forvarvsarbetande visade sig 69 pro cent (31) Hisa recensioner och darigenom ta
ideer. 64 procent (29) av respondenterna i denna kategori angav, att de brukar leta pa hyllorna.
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51 procent (23) iar tips av vanner och bekanta. Darefter foljer alternativet att ga via
skyltningarna pa biblioteket, som 38 procent (17) har svarat med. Dei min undersokning minst
vanliga satten ar "ovrigt", 20 procent (9), "tips av bibliotekarien", 13 procent (6) och slutligen
"via litteraturhistoriska verk", 4 procent (2).
De arbetslosa uppgar som sagt inte till sa manga respondenter, endast atta personer tillhor
den kategorin i min undersokning. Inga av de arbetslosa iar tips av vanner och bekanta, och
inte heller ber de bibliotekarien om hjalp. 63 procent (5) av dem "browsar" utefter hyllorna, 38
procent (3) far ideer av recensioner, och darefter foljer alternativen "via skyltningarna", "via
litteraturhistoriska arbeten" och "ovrigt" med vardera 25 procent (2).
Av mina respondenter ar 36 stycken pensionarer. Tva altemativ som manga av dem angett
har ar "leta pa hyllorna", 67 procent (24), och "recensioner i tidningar och tidskrifter", 58
pro cent (21 ). Vidare iar 25 procent (9) av pensionarerna tips av vanner och 17 procent (6) tar
ideer av skyltningarna. Minst vanliga bland pensioniirema ar alternativen "via
litteraturhistoriska arbeten", 11 procent (4), "ovrigt", 11 procent (4), och slutligen iar 3
procent ( 1) tips av bibliotekarien.
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Diagram 7: De o/ika sysse/stittningskategoriernafar tips pa detta stilt

8.3. Fraga 3: Paverkan av skyltningen
Med denna fraga hoppades jag fa fram om lantagarna upptacker nya forfattarskap via
skyltningarna pa biblioteket. Majoriteten, 70 procent (71), har svaratjakande pa denna fraga.
Nekande svarade 22 procent (22), och 9 procent (9) angav att de inte visste.
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Diagram 8: Andel i procent som brukar respektive inte brukar upptacka nyaftJrfattarskap via skyltningarna.

Konen fordelar sig pa foljande satt: 62 procent (26) av mannen och 72 procent (42) av
kvinnorna har svarat att det hander att de upptacker nya forfattarskap via skyltnningarna. 26
procent (11) av mannen respektive 19 procent (11) av kvinnorna angav att de inte brukar gora
det. 12 procent (5) av mannen och fern procent (3) av kvinnoma visste inte.
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Diagram 9: Man resp kvinnor som paverkas resp inte paverkas av skyltningen, i procent

78 procent (7) av 16-25- aringarna och 64 procent (23) av personerna i 8.ldersgruppen 26-45 ar
brukar upptacka nya forfattarskap pa detta satt, liksom 63 procent (20) av 46- 65- aringarna
och 80 procent (20) av respondentema fran 66 ar och uppat. 11 procent (1) av lantagarna
mellan 16 och 2 5 ar brukar inte hitta nya forfattarskap via skyltningama. Det gor inte heller 31
procent (11) av 26-45- aringarna, 28 procent (9) av 46-65- aringama och 4 procent (I) av de
over 65

ar.
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Diagram 10: Andel av varje aldersgrupp som uppttickt nya forfattarskap via skyltningarna, i procenl.

Av alia studerande har 67 procent (6) medgivit, att de upptackt forfattare som de inte last
migot av tidigare via skyltningarna pa biblioteket. 22 procent (2) av studentema har inte gjort
det, samtidigt som 11 pro cent (1) inte vet. 69 procent (31) av de forvarvsarbetande har svarat
ja pa fragan. De paverkas alltsa av skyltningama. 27 procent (12) av den kategorin har svarat
nej, och fyra procent (2) vet inte. Bland de arbetslosa har 50 procent ( 4) svarat ja och 50
procent (4) nej. Pensionarema fordelar sig pa foljande satt: 72 procent (26) av dem har svarat
jakande, atta procent (3) nekande, och 14 procent (5) vet inte.
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Diagram 11: Andel i procent av varje sysselstittningskategori som paverkas av skyltningen.

8.4. Fraga 4: Typ av skonlitteratur
Den har fragan ska utrona vilken typ av skonlitteratur lantagarna lanar. Jag har valt ut ett antal
genrer som de fick kryssa for. Fler altemativ kunde anges.
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Deckare arden genre som i den har undersokningen verkar vara popuHirast. 64 procent (67) av
alla respondenterna har angivit det altemativet. Pa andra plats finner vi den historiska romanen,
som 56 procent (58) av alia respondenterna lanar. Darefter lanar 53 procent (55) biografier och
sjalvbiografier och 50 procent (52) lanar karlek- och/ eller relationsromaner. Harnast har vi
genrema thriller med 39 procent (41) och "ovrigt" med 24 procent (25). Pa altemativet
"ovrigt" har lantagarna fatt fylla i vad for ovrig skonlitteratur de brukar lana. Dar har jag minst
sagt

ratt varierande svar. Flera personer har nog just pa denna fraga inte uppfattat, att det ar

endast skonlitteratur jag ar ute efter. Manga skrev, att de laste facklitteratur och ofta ocksa
vilken sorts facklitteratur de brukar lana. Andra skrev t.ex. "vanliga romaner", "garna kvinnliga
forfattare", "Vad jag hittar just da pa biblioteket". Nagon lanar gama 11bocker inlasta pa band",
nagon annan lanar poesi, och en tredje person lanar ibland serier. Arbetarskildringar lanas av
25 procent (26) av alla lantagama i denna undersokning, och darefter finner vi de av mina
respondenter minst populara genrerna, namligen science fiction och fantasy, pa 7 (7) respektive
6 procent (6).
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Diagram 12: Genrefordelning i procent

Vad lanar da man och kvinnor for typ av skonlitteratur? Deckare ar lika populara bland bada
konen enligt min undersokning. 62 procent (26) av mannen och lika star andel av kvinnoma
'

(3 6) lanar i den genren. Vad galler fantasy och science fiction ar det svart att gora nagon slags
jamforelse, eftersom de genrerna Hinas av sa fa respondenter. Tva procent (1) av mannen och
nio procent (5) av kvinnoma har angivit, att de lanar fantasy, medan sju procent (3) av mannen
och sju procent (4) av kvinnoma lanar sf Det ar kanske inte sa forvanande, att karleks- och/
eller relationsromaner lanas mestadels av kvinnor. Hela 69 pro cent (40) av kvinnoma lanar i
den genren och bara 24 procent (10) av mannen. Historiska romaner ar, somjag evan namnt,
ocksa en popular genre. 60 procent (25) av mannen och 52 procent (30) av kvinnorna lanar
sadana romaner. Thriller Hinas av 36 procent (15) av mannen och 41 procent (24) av kvinnorna
..och arbetarskildringar lanar 17 procent (7) av mannen och 29 procent (17) av kvinnoma Lika
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stor del av mannen som av kvinnorna i min undersokning, 52 procent av vardera konet (22
man och 30 kvinnor), lanar biografier och sjalvbiografier. Alternativet uovrigtu har 24 procent

(10 man och 14 kvinnor) av vardera konet kryssat for.
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Diagram 13: Genrefordelning efter kon i procent

56 procent (5) av alla 16-25- aringarna har angett, att de lanar deckare. Pa delad andra plats i
denna aldersgrupp kommer karleks- och/ eller relationsromaner, historiska romaner, thriller
och biografier/ sjalvbiografier med vardera 44 procent (4). Darefter har vi science fiction och
arbetarskildringar med 22 procent (2) av denna aldersgrupp var och slutligen fantasy pa 11
procent (1 ).
Bland 26-45- aringarna verkar historiska romaner vara den popularaste genren, hela 64
pro cent (23) lanar sad ana. I denna rudersgrupp kommer sedan deckare pa andra plats med 61
procent (22), karleks- och/ eller relationsromaner pa tredje plats med 47 procent (17). Darefter
foljer thrillem Hi.tt med 44 procent (16), liksom biografin/sjalvbiografin, som ocksa den har 44
procent (16). Sedan kommer arbetarskildringar med 22 procent (8) och science fiction och
fantasy med atta procent (3) vardera..
I rudersgruppen 46-65

ar intar deckaren en forsta placering. 66 procent (21) av

respondentema i den gruppen har kryssat for deckargenren. Darefter foljer den historiska
romanen med 44 procent (14). En stor del av 46-65- aringarna lanar ocksa biografier/
sjalvbiografier, narmare bestamt 56 pro cent (18). Sedan har vi karleks- och/eller
relationsromanen pa 44 procent (14) och thrillern pa 34 procent (11). 22 procent (7) av 46-65
anngarna lanar arbetarskildringar. Pa en delad sista plats finner vi science fiction och fantasy
med 6 procent (2) vardera.
Av respondenterna samar 66

ar eller mer lanar 64 procent (16) deckare, och lika stor andel

lanar historiska romaner. Darefter foljer karleks- och/eller relationsromaner och biografier/
sjaJvbiografier med respektive 60 procent (15) av rudersgruppen. Sedan har vi en andel pa 36
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procent (9) som lanar arbetarskildringar ocb lika manga, 36 procent (9), som lanar thrillers.
Ingen av respondenterna over 66 ar Hinar science fiction eller fantasy .
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Diagram 14: Genrefordelning efter aldersfordelning i procent.

Av de studerande bar 78 procent (7) angett, att de lanar historiska romaner. Genren deckare
lanas av 67 procent (6). Darefter foljer biografier ocb sjalvbiografier, 56 procent (5),
karleksromaner, 44 procent ( 4) ocb arbetarskildringar, 22 procent (2). Minst vanligt bland
studenterna verkar sf, fantasy ocb thriller vara med vardera 11% (1 ).
De forvarvsarbetande lanar garna deckare enligt min undersokning. 67 procent (30) av dem
bar kryssat for det alternative!. Nast vanligast ar bar historiska romaner, 53 procent (24), tatt
foljt av biografier ocb sjalvbiografier, 51 procent (23). Darefter kommer karleksromaner ocb
thriller, som 47 (21) respektive 44 procent (20) av respondenterna bar angett. 29 procent (13)
av de forvarvsarbetande bar kryssat for alternative! "ovrigt 11 ocb 16 procent (7) lanar
arbetarskildringar. Minst vanligt i denna kategori ar sf- ocb fantasylitteratur med 9 procent ( 4)
pa vardera alternative!.
De arbetslosa lfmar mycket bistoriska romaner, 63 procent (5) av den kategorin gor det.
Deckare lanar balften av de arbetslosa (4) och karleksromaner likasa. Darefter foljer
arbetarskildringar, biografier ocb alternative! 11 bvrigt", 25 procent (2) bar kryssat for vardera
alternative!. Thriller, fantasy ocb sf hamnar har pa en delad jumboplats med 13 pro cent (1 ).
En stor del av pensionarerna bar angett, att de lanar deckare, 64 procent (23). Tatt darefter
foljer biografier ocb sjalvbiogarfier, 61 procent (22), och karleks-och/eller relationsromaner
ocb historiska romaner pa 53 procent (19) vardera. Thriller lanas av 42 procent (15) av de
pensionerade respondenterna, 33 procent (12) av dem lanar arbetarskildringar, ocb 17 procent
(6) bar kryssat for "ovrigt 11 • lngen av pensionarerna lanar enligt denna undersokning sf eller
fantasy.
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Diagram 15: Fordelning av genrer efter sysselstittning, i procent

Jag har ocksa fragat mig hur breda respondentema ar i sina Ian av skonlitteratur. Jag kunde
konstatera, att 34 procent (35) av alia respondentema lanar ur fyra eller fler genrer. 28 procent
(29) av lantagama Umar av tva eller farre genrer. Jag har iatt fram, att kvinnoma verkar vara
bredare i sina lan, medan mannen inte lanar ur sa manga genrer. Hela 43 procent (25) av
kvinnoma lanar av fyra genrer eller fler, medan endast 24 procent (10) av mannen gor det.

50
40

30

10

mannen

kvinnoma

mannen+kvinnoma

Diagram 16: Andel av mtinnen, kvinnorna respektive det totala antalet som liinar ur fyra e//er fler genrer, i
procent

37 procent (15) av mannen och 24 procent (14) av kvinnoma lanar ur ia genrer (tva eller
farre). En kvinna verkar vara sarskilt ensidig i sin lasning. Hon har angett, att hon endast laser
sf och fantasy. Vidare Hinar en kvinna och en man bara historiska romaner. En annan man har
endast kryssat for biografier/sjalvbiografier, och tva kvinnor och en man lanar bara
spanningslitteratur (deckare och thriller) .
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Diagram 17: Andel av mtinnen, kvinnorna respektive det total a antalet som Iemar ur tva eller ftirre genrer, i
procent.

Jag har ocksa tagit reda pa, om det verkar vara aldersberoende, hur bred manari sina Ian. Den
a.Idsta rudersgruppen ar den som verkar vara bredast. Nastan halften av dem over 66 ar, 48
procent (12), lanar ur fyra eller fler genrer. Av 26-45- aringarna och 46-65- anngarna liinar 31
procent ur fyra eller fler genrer, (11) respektive (10). Av de yngsta lanar endast 11 procent (1)
ur sa manga genrer.
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Diagram 18: Andel av de olika a/dersgrupperna respektive genomsnittet sam Janar ur fyra eller jler genrer, i
procent

Av dem over 66

ar Ianar endast 28 procent (7) ur tva eller farre genrer. Bland 26-45- aringarna

ar siffran 36 procent (13) och bland 46-65- aringarna 28 procent (9). De yngsta verkar halla sig
till att Hina ur tre genrer, for endast 11 procent (I) lanar ur fyra eller fler genrer och lika ia ur
-tva eller fa.rre.
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Diagram 19: Andel av de olika aldersgrupperna respektive genomsnittet som lanar ur tva el/er farre genrer.

8.5. Fraga 5: Arman nojd?
Fraga nummer fern ar tankt att ge svar pa om lantagama ar nojda med bibliotekets
skonlitteratur. Dar har de

ratt valja mellan altemativen "Ja"," Nej" och "Vet ej" . Om de svarat

"nej", ges de mojlighet, att i fragans B-del ange vad det ar de saknar. 78 procent (80) svarade
jakande pa denna fraga, 17 procent (18) nekande, och 5 procent (5) visste inte. 15 personer har
pa b-fragan skrivit vad de saknar. Manga ar ense om, att de skulle vilja att biblioteket hade ett
storre urval av nyutkommen skonlitteratur. Nagon vill ha "mer bocker av kanda forfattare",
nagon annan tycker, att det saknas aktuell skonlitteratur, och en tredje person vill ha "bredare
utbud av de bra nya deckarforfattama". En respondent uttrycker sig pa foljande satt: "Dell, 2
eller 3 saknas... " (Vederborande syftar pa fortsattningsarbeten har kan man formoda) .
Vet ej (5,0%)

Diagram 20: A ndel i procent som ar nojda respektive inte n6jda med bestiindet av skonlitteratur
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Nojda med bibliotekets skonlitteraturbestand verkar en stor del av respektive ken vara, 81
procent (34) av mannen och 71 procent (41) av kvinnorna. Icke nojda anger sig 10 procent av
mannen (4) och 24 procent av kvinnorna (14) vara. Sju procent (3) av mannen och 3 procent
(2) av kvinnorna vet inte.
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Diagram 21: Andel av respektive kon som dr nojda respektive inte nojda med bibliotekets best/md av
skonlitteratur, i procent.

67 procent (6) av denio respondenterna mellan 16 och 25 ar har angivit, att dear nojda med

bibliotekets skonlitteratur. 33 procent (3) anser, att de inte ar nojda. 78 procent (28) av 26-45aringarna har svarat j akande pa denna fn1ga, de ar alltsa noj da, medan 14 procent ( 5) av dem
inte ar det. Av lantagarna i aldersgruppen 46-65 ar ar 66 procent (21) ocksa nojda. Icke nojda
ar 25 procent (8) . Av respondenterna over 66 ar ar 88 procent (22) nojda med bibliotekets
skonlitteratur, och atta procent (2) ar det inte.
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Diagram 22: Andel av respektive aldersgrupp sam ar nojda respektive inte nojda med bibliotekets besttmd av
.~konlitteratur, i

procent.
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Av de studerande visar sig 89 procent (8) vara nojda med bibliotekets best!nd av
skonlitteratur. Endast elva procent (1) av de studerande har svarat, att han/hon inte ar det. Av
de fOrvarvsarbetande ar 69 procent (31) nojda, och 9 procent (4) vet inte om dear nojda. Den
storsta delen arbetslosa ar nojda, 75 procent (6). 13 procent (1) har svarat nej, och lika stor del
vet inte. Pensionarema fOrdelar sig pa foljande satt: 86 procent (31) ar nojda, och bara elva
procent (4) har kryssat for, att de inte ar det.
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Studerande
•

Forvarvsarb.

Ja

D

pensionar

arbetslos
Nej

•

Vetej

Diagram 23: Andel av respektive sysselsattningskategori som ar nojda respektive inte nojda med bibliotekets
hestand av skonlitteratur, i procent.

8.6. Fraga 6: Lasning av klassiker
Jag gar da vidare till fraga sex, dar jag vill ha svar pa om lantagama laser skonlitteratur skriven
fore 1920 (de s.k. klassikema). Har finns det pa enkaten tre altemativ att valja pa, "Ja11 , "Nej"
och "Vet inte". 61 procent ( 64) kryssade fOr ja-altemativet, 28 procent (29) nej-altemativet
och 11 procent (12) angav, att de inte visste.

Nej (28,0%)
Ja (61,0%)

Diagram 24: Andel i procent som laser respektive inte laser klassiker
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Skonlitteratur som ar skriven fore 1920 laser 57 procent (24) av mannen och 62 procent (36)
av kvinnorna. 31 procent (13) av mannen och 26 procent (15) av kvinnorna laser inte becker
skrivna fore 1920, och 12 procent (5) av mannen och 12 procent (7) av kvinnorna vet inte.

Ja

Nej

•

man

Vet ej

D

kvinnor

Diagram 25: Klassiker somm lases respektive inte lases efler kon, i procent.

Laser dade olika aldersgrupperna skonlitteratur skriven fore 1920? 56 procent (5) av den
yngsta gruppen respondenter gor det, och 22 procent (2) gor det inte. Av 26-45- aringarna
laser 61 procent (22) s.k. klassiker, och 33 procent (12) av den aldersgruppen har svarat att de
inte gor det. Av respondenterna mellan 46 och 65 iir laser 56 procent (18) klassiker och 31
procent (10) har svarat, att de inte laser klassiker. Bland de personer som befinner sig gruppen
over 66 iir laser 68 procent (17) aldre sktmlitteratur och 16 procent (4) gor det inte.

16-25

ar

26-45 ru-

46-65

ar

Diagram 26: Andel i procent av varje aldersgrupp som laser klassiker
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66- Ar

78 procent (7) av de studerande har angett, att de Hiser bocker skrivna fore 1920 och 13
procent (1) av dem gor det inte. 60 procent (27) av de forvarvsarbetande laser s.k. klassiker,
och 33 procent (15) gor det inte. Av de arbetslosa laser den storsta delen klassiker, 88 procent
(7), medan 13 procent (1) av dem inte laser sadan litteratur. 53 procent (19) av pensionarema
medger, att de lanar aldre skonlitteratur och 28 procent (10) har svarat nej pa fragan.

Diagram 27: Andel i procent av varje sysselsattningskategori som laser klassiker

8. 7 Fraga 7: Anvandning av poesiavdelningen
Paden sjunde fragan ville jag veta, om Hintagama anvander bibliotekets poesiavdelning. En
minoritet av respondentema visade sig anvanda den avdelningen, narmare bestamt 3 7 procent
(38). 63 procent (65) brukar ej poesiavdelningen.

(37,0%)

Nej (63,0%)

Diagram 28: Andel i procent som anvander, respektive inte anviinder bibliotekets poesiavdelning.

Bibliotekets poesiavdelning anvands av 43 procent (18) av mannen och 34 procent (20) av
kvinnorna.
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Kvinnor
Diagram 29: Anvt'indning av poesiavdelningen av respektive kon, i procent

Poesiavdelningen anvands av 33 procent (3) av den yngsta rudersgruppen. 36 procent (13) av
26-45- aringarna utnyttjar namnda avdelning. Halften av alla 46-65-aringar i denna
undersokning har svarat ja pa denna fraga. 24 procent (6) av dem over 66 ar anvander
poesiavdelningen.

Diagram 30: Andel i procent av varje aldersgrupp som anvt'inder poesiavdelningen

Poesiavdelningen anvands av 44 pro cent ( 4) av de studerande. 40 procent (18) av de
forvarvsarbetande utnyttjar bibliotekets poesiavdelning liksom 38 procent (3) av de arbetslosa.
25 procent (9) av pensionarerna anvander ocksa poesiavdelningen, och det gor aven 60
procent (3) i kategorin 11 6vriga".
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Studerrude

Forvfuvsrubetande

pensionarer

Atbetslosa

Diagram 31: Andel i procent av varje sysselsattningskategori som anvander poesiavdelningen

6.8 Enkatfraga 8
Den attonde fragan skall informera om lantagarna hittade den skonlitteratur de sokte vid det
tillfa.llet de traffade mig. Fdl.gan ar dock nagot oklart formulerad. Jag borde ha haft fler
alternativ att valja bland till exempel. Det fastnade tyvarr inte i min pilotundersokning. I vilket
fall som heist angav 67 procent (59) att de fann vad de sokte och 33 procent (29), att de inte
gjorde det. Bortfallet ar stort pa denna fraga.
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9.

Redovisning av intervjuerna

Syftet med att intervjua ett antal bibliotekarier pa Sundbybergs stadsbibliotek var dels att ta
bibliotekariernas kommentarer till resultatet av min undersokning och dels att fa veta lite mer
om hur arbetet gar till pa biblioteket, vad galler inkop, skyltning m.m. Totalt intervjuade jag tre
bibliotekarier, en av dem endast orn den sk. Skongruppens arbete. Min fragemanual aterfinns i
bilaga 2.

9.1. Skyltningen
Informant A menar att det finns en tanke bakom de becker, som man skyltar med pa
skonlitteraturavdelningen. ''Man vill pujjajor nagot, man vill tajram nagot visst". Ofta
skyltar man med becker, som ar aktuella fran TV och radio. Pa skonlitteraturavdelninegn finns
en snurra med biografier, vilka blir utlanade snabbt, och di fomyas skyltningen pa snurran ofta.
Den fylls pa nar den blir tom. Informant A berattade ocksa att man for en tid sedan hade haft
ett projekt, som kallades "Bibliotekspersonalens basta tips" . Personalen plockade da fram sina
basta lastips och lat lantagarna ta del av dem. Detta var mycket populart och planeras igen.
Informant B framhaller att personalen forsoker glesa ut i hylloma, och man framhaver vissa
forfattarskap genom att gora forfattarportratt. Bade Informant A och B papekar att det ar den
s.k. Skongruppen (se nedan, i avsnitt 9.6) som tar har hand om skyltningen.
Informant B kom ocksa in pa skyltningen i bibliotekets skyltfOnster. Dar ar ett fonster avsatt
for lyrik. "Skyltningen i skyltfonstret ska vara lockande. "
Informant A tycker att det ar bra att biblioteket har en separat deckarhylla. Forut var det
jobbigt, tycker hon. Visst skyltar man nya deckare, men de blir inte staende sa lange utan Janas
snabbt ut. Informant B menar att den hoga utlaningsfrekvensen av detektivromaner klarar sig
sjalv (utan sarskilt mycket skyltning). Ocksa hon kommer in pa att det inte finns sa mycket
aktuellt att skylta med dar, eftersom dessa becker gar at med en gang.

9.2. Fragor fran lantagarna
Informant A menar att lantagarna fragar mycket. K vinnor fragar ofta efter "nagon bra bok",
medan man ofta fragar efter nagot mer specifikt. Informant B papekar att det kommer mer
fragor fran lantagama, nar det inte ar semestertid, nar bibliotekariema har mer tid. Annars
upplever Informant B inte att lantagarna fragar efter boktips sa ofta.
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9.3. Samtal
Enligt Informant A hander det da och da att man samtalar med Iantagarna om last litteratur.
Ofta sker dessa samtal i samband med att Hintagaren viii ha ett boktips. Man kommer kanske in
pa bocker, som lantagaren redan har last, och samtalar da om dem. Informant B menar att
lantagarna ofta viii beratta om vad de har last.

9.4. Kommentarer till resultatet av min undersokning
Jag bad bibliotekarierna kommentera mitt undersokningsresultat nagot. Vi borjade med att titta
pa konsfordelningen bland dem som besvarat enkaten. Informant A medgav att det nog
stammer att merparten av lantagarna vanligtvis ar kvinnor. Enligt hennes uppfattning kommer
inte heller sa mycket ungdomar till skonlitteraturavdelning, men det ar dock ratt vanligt att
studerande kommer till biblioteket och Ifmar i studiesyfte.

9.4.1. Tips
Informant A var inte forvanad over att "tips via recensioner" var sa vanligt i min
undersokning. Hon sade att manga besokare kommer dit med recensionen och fragar efter
boken som ar recenserad. Informant B papekade att det mycket riktigt ar vanligt att :Ia tips av
vanner och bekanta. Manga letar ocksa pa hyllorna, vilket maste bero pa att hyllorna ar

"aptitliga", menade Informant B. Hog procent pa det alternativet beror nog pa skyltningen.
Liksom Informant A tog Informant B upp att recensioner betyder mycket. Lantagarna f'ar aven
tips fran radio och TV, tillfogade hon.

9.4.2. Skyltningen
Informant A tyckte det var roligt att skyltningen verkar ha betydelse. Hon berattade att de haft
en skyltningskurs for personalen: "Vaga visajramsidan". Det har alltid varit migon i
personalen, som varit intresserad av skyltning, tillade bon.
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9.4.3. Genrer
Nar Informant A hade studerat resultatet pa fraga fyra hoB hon med om att det ar manga, som
lanar historiska romaner. Ron var forvanad over att arbetarskildringar lanas sa pass mycket.
Det hade hon inte vantat sig. Det var mer fragor om den genren forr. Hon trodde att biografier
lanas annu mer an vad jag fick fram i min undersokning. Enligt hennes uppfattning ar det
manga, som lanar sf och fantasy. Fantasy vaxer, sade hon, manga ungdomar mellan 15 och 30

ar lanar fantasy. Det ar den vanligaste genren bland yngre man.
Aven har papekade informant A att deckarna gar at valdigt fort. Biblioteket har en separat
vagn for aterHimnade deckare och thrillers. Bibliotekariema hinner knappt satta upp bockerna
pa hyllorna igen, forran de ar utlanade.
Informant B var ocksa forvanad over att arbetarskildringar lanas i sa pass hog grad. Hennes
kommentar till den relativt laga utlaningen av sfvar: "sa lagt!" Manga unga lanar sf, berattade
hon. (Har skall man ocksa tanka pa att det inte var sa manga ungdomar i rudem 16-25 ar som
deltog i undersokningen.) Vi dare menade Informant A att karleks- och relationsromaner lanas
av manga aldre, och i kommunen finns det manga over 65 !r. Hon papekade ocksa att
historiska romaner efterfragas mycket. Biografier lanas mycket och skyltas mycket.
Informant B var mycket forvanad over att sa manga verkar lasa klassiker. Bade Informant A
och B ansag att det var en bra siffra for poesiavdelningen (38 personer eller 36 procent).
Informant A lade till att det kommer fragor om vissa dikter som lantagarna vill ha tag i.

9.5.

Inkop

Informant A: Det ar Skongruppen pa biblioteket som har hand om inkopen. Man koper in en
del FLN- (flard-lidelse-njutning) litteratur, men inte vad som heist. Detar annars latt for
lantagarna att ia tag i sadan litteratur billigt. Langa serier kops inte in, som t .ex. Birgit
Sandemos "Sagan om /sjolket". Man koper inte becker med inslag av vrud, inte heller becker
med schablonartad personskildring och dalig miljobeskrivning. Man forsoker ocksa kopa
lattsamma, men hra becker. Man koper oftast forst ett exemplar och sedan fler, om efterfragan
verkar finnas. Om man har rad! Man gar ofta efter lantagamas inkopsforlag. Skongruppen
"kollar" upp recensioner och beslutar sedan. Informant B namnde att man har bra samarbete
med Akademibokhandeln. Via bokhandeln tar man in ny litteratur snabbt och "ligger fore". Det
gar snabbare an att kopa via Bibliotekstjanst (Btj). Bibliotekariema lamnar in forslag till
Skongruppens inkopsmote. Biblioteket har en sarskild blankett, dar bibliotekariema kan ange
sina forslag. Man koper for lantagaren. Tyvarr kan man inte kopa alit!
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9.6. Skongruppen
Pa Sundbybergs bibliotek finns det en sarskild grupp, som har hand om skonlitteraturen pa
biblioteket, den s.k. Skongruppen. Jag samtalade med en av bibliotekariema, som sitter med i
gruppen (Informant C). Hon berattade att de tre bibliotekarier och tva assistenter som armed i
Skongruppen sammantrader varannan vecka. Som underlag nar de diskuterar vilka bocker
som skall kopas in, har de Btj :s sambindningslistor, tidnings- och tidskriftsrecensioner och
inkopsfOrslag fran ovrig personal och lantagare. Som framkommit i de intervjuer som jag ovan
har redogjort for, koper biblioteket det mesta via bokhandel, men aven genom Btj. Boeker som
det ar hart slitage pa och tjocka boeker kops oftast genom Btj. Det finns en urvalsprincip, som
man forsoker folja. Boeker med rasistiskt innehrul koper man inte in oeh inte heller boeker med
dalig personteckning. Popularlitteratur som t.ex. Danielle Steele koper biblioteket inte in, man
forsoker istallet rekommendera lantagaren nagot annat. Mer och mer har Skongruppen borjat
lyssna pa lantagarnas onskemal.
Inom Skongruppen finns det ingen direkt arbetsfordelning vad galler skyltning m.m.
Informant C menade att skyltningen ofta sker spontant. Niir man satter upp bocker, skyltar
man med bocker, som man tycker verkar bra att skylta med. !bland framhavs forfattare, som
det skrivits mycket om eller som ar aktuella fran TV. De bestammer inte i gruppen vad som
skall skyltas fram.
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10.
=

Avslutande diskussion

I detta kapitel ska jag nu fora en sarnmanfattande diskussion och knyta ihop tni.darna fran de

olika delarna av min uppsats. Jag diskuterar har mina fragestallningar var och en for sig i tur
och ordning. Da jag bar nedan anknyter till teori/ litteratur hanvisar jag till det avsnitt i denna
uppsats, dar litteraturen i fraga ar behandlad.
Jag har i min undersokning kunnat konstatera att de fiesta av respondenterna var kvinnor
(58%). Enligt Kulturbarometern (se avsnitt 4.1) gar kvitu1or oftare pa bibliotek an man, men
nagon parallell mellan min svarsfrekvens och kulturbarometern kan jag inte direkt dra har,
eftersom jag inte hittat nagra siffror pa hur manga man respektive kvinnor som gar pa
biblioteketfor att lana skonlitteratur. Dessutom var storre delen av mitt bortfall man, sa dar
jamnar det ut sig nagot. Att bortfallet till storsta delen bestod av man kanske tyder pa att
kviMor mojligen ar mer benagna an man att svara pa fragor och fYlla i enkater.
Fa av mina respondenter befatlll sig i iildersgruppen 16-24

ar. Nylofskriver (se avsnitt 4 .1)

att fler ungdomar visserligen borjar lasa backer, men manga unga slutar besoka biblioteket da
de gar ut skolan. Det ar alltsa kanske inte sa konstigt att jag har ta respondenter i den
atdersgruppen. Statens kulturr!ds undesokning om pensionarerna i sodra Kalmar Ian kom fram
till att pensionarer utnyttjar biblioteket mindre an andra grupper. Jag har dock i min
undersokning ett stort antal pensionarer. Hela 34 procent tillhorde den gruppen.
/

I den lasvaneundersokning som litteraturutredningen fick i uppdrag att utfora 1968 (Las- och

bokvanor i fern svenska samhallen, jfr avsnitt 5.2 i denna uppsats) framkom det, att det absolut
vanligaste sattet att fa kannedom om en bok var genom att tala med vanner och bekanta. I min
undersokning daremot var inte ails det den vanligaste vagen. Det vanligaste sattet bland mina
respond enter var att leta utefter hyllorna och pa sa satt ta upp ogonen for en bok.
plats kom alternative! att

Pa andra

ra tips via recensioner i tidningar och tidskrifter, och forst darefter

kom tips av vanner och bekanta. I Litteraturutredningens undersokning spelade recensioner
och omnamnanden i radio och TV en ratt liten roll, nar personerna skulle kopa eller lana
bocker. Men pa Sundbybergs stadsbibliotek papekade tva av mina informanter, att det faktiskt
ar vanligt att lantagarna f'ar ideer fran recensioner i pressen och aven fran radio och TV.
Lindung skriver att ca tva- trehundratusen personer i Sverige laser recensioner av
skonlitteratur for vuxna i pressen. Men han menar att det

ar sviirt att mata hur stor betydelse

recensionerna har for forsaljningen. Det ar kvalitetslitteraturen som recenseras till allra storsta
delen. Lantagarna pa Sundbybergs stadsbibliotek paverkas mycket av recensioner och det
kanske kan leda till att manga "goda bertittelser"lanas. Det lar ju fitlllaS fler bocker som
recenserats inom historiska romaner, arbetarskildringar och biografier an inom deckare,
karleksromaner och sf/fantasy. Att biblioteket har satt upp ett stort antal recensioner ur
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tidskrifter pa den skonlitterara avdelningen, kanske kan bidra till att sa manga anger sig bli
inspirerade av recensioner.
Vidare kom 1968 ars Iitteraturutredning fram till att da becker lanats pa bibliotek, fick
personerna oftast kannedom om dem forst vid biblioteksbesoket. Dar har jag kommit fram till
ett liknande resultat som litteraturutredningen. Lagger jag ihop svarsfrekvensen pa foljande tre
alternativ i min undersokning: leta pa hyllorna, tips av bibliotekarien och via skyltningarna pa
biblioteket, f1r jag en mycket hog procent. Hela 99 procent har kryssat for minst ett av de tre
alternativen.
En stor del av de studerande f'ar enligt min undersokning tips via litteraturhistoriska arbeten.
Kan det tankas vara sa att flera av mina studerande respond enter rakar lasa just
litteraturhistoria eller dylikt?
Av mina respondenter ar det fa som fragar bibliotekarien om tips pa brallasvard
skonlitteratur. Bland de bibliotekarier jag intervjuade var uppfattningarna lite olika huruvida
lintagarna fragar efter tips. Jag fann det intressant som informant A papekade, att kvinnor ofta
fragar efter boktips, medan man fragar mer efter en viss titel eller forfattare.
I min undersokning visade det sig att kvinnoma f'ar tips av vanner och bekanta i stOrre
utstrackning an vad mannen far. Manga av bada konen letar pa hyllorna. Det verkar vara mest
kvinnor, som fragar bibliotekarien. Kan det bero pa att bibliotekarien oftast ar kvinna? Skulle
mannen ta kontakt oftare med en manlig bibliotekarie? Nagot fler kvinnor an man laser
recensioner och far pa sa satt ideer. I den yngsta aldersgruppen far manga tips av
bekantskapskretsen. Ingen fragar bibliotekarien. Recensioner ar inte heller sa vanligt. Ju hogre
upp i iUdrarna man kommer, desto mer verkar man paverkas av recensioner. Aven att leta
utefter hyllorna ar popularast i de tva aldsta aldersgruppema.
Jag har iatt fram att det ar manga av lintagarna som paverkas av skyltningarna pa
biblioteket. Hela 70 procent upptacker pa sa satt nya forfattarskap. Manga letade ocksa som
sagt utefter hyllorna for att hitta intressant skonlitteratur. Det kan i sig vara ett resultat av att
biblioteket !agger ner mycket tid pa skyltning for att fa hylloma att verka lockande, menade en
av bibliotekariema somjag intervjuade (informant B, jfr avsnitt 9.4.1). Jag ar benagen ~tt hiilla
med informant B. Som lantagare uppskattar jag sjalv nar bibliotekets skonlitteraturavdelning a.r
rejalt skyltad, sarskilt nar man inte riktigt vet vad man ar ute efter. Nar det ga.Iler att upptacka
nya forfattarskap via skyltningarna pa biblioteket,

ar det ratt jamnt mellan konen. Kvinnor

paverkas dock nagot mer av skyltningarna an mannen.
Sundbyberg har stallt upp sin skonlitteratur ungefar pa det satt som Thorhauge skriver om
(jfr avsnitt 7.1). De har brutit ut nagra genrer fran det ovriga sortimentet och placerat dem pa
separata hyllor. For ovrigt star skonlitteraturen uppstalld alfabetiskt. Jag tycker att det ar bra
att nagra grupper urskiljs, men det ar viktigt att inte for minga bryts ut. Vad galler Lohtaja
bibliotek i Finland anser jag att det maste vara svart att hitta de becker man letar efter, om man
inte ar ute efter en speciell genre, eller kanner till den eftersokta bokens genretillhorighet. Det
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kan ocksa gora sa att man styrs till att lasa ensidigt. Brukar man t.ex. lasa historiska romaner
gar man direkt till den hyllan och tar vad man vill ha. Om romanerna i stallet var integrerade
med varandra, hade man kanske iatt upp ogonen for en bok, som hor till en annan genre. Men
pa Lohtaja bibliotek verkar de fiesta lantagarna vara nojda- och det ar val huvudsaken.
I min undersokning fick jag det resultatet att den genre som Umas mest ar deckare. Det verkar
inte avvika fran andra undersokningars resultat. Yngve Lindung skriver att man i projektet

Kampen om jantasin kom fram till att det var spanningslitteraturen som lanades allra mest, den
genren stod for 35 procent av alia liin (se avsnitt 5.1). Samma resultat har jag iatt fram, d.v.s.
att spanningslitteraturen ar omattligt popular och lanas flitigt. Jag kan konstatera att av mina
respondenter lanar lika manga kvinnor som man deckare, vilket forundrade mig nagot. Jag
hade en foresHillning om att mannen skulle lana deckare i mycket storre utsrackning an
kvinnorna. Aven bibliotekarierna som jag intervjuade framholl bur efterfragade deckarna ar. De
blir snabbt utlanade, ofta redan innan personal en hunnit satta tillbaka dem pa hyllorna. Lindung
skriver att sf/fantasy endast stod for sex procent av utlaningen av skonlitteraturen. Fa av mina
respond enter Ianar de genrerna. Sju procent lanar sf och sex procent fantasy. Jag tick fram att
nagot fler man an kvinnor lanar fantasy, men vad galler utlaningen av sf ar det lika mellan
konen. Lan av s£1fantasy ar ocksa absolut vanligast bland de yngre. Ingen pensionar lanar t.ex.
de genrerna. Bibliotekarierna hade samma uppfattning. Informant A sade att fantasy var vanligt
bland de yngre och framfor alit da bland yngre man.
Nar det galler genrer, fann jag den stOrsta skillnaden mellan konen i genren karleks- och
eller relationsromaner, vilket inte ar speciellt forvanande. Men det ar anda bela 24 procent av
mannen som lanar den genren. Det kan klassas som en ratt hog siffra, anser jag. Som Alee
Lundqvist skriver ar Ian av (masslitterara) karleksromaner konsbetingade. De Janas till absolut
storsta delen av kvinnor. Gfr avsnitt 6.4 i denna uppsats) Annars ar det ratt jamnt fordelat
mellan konen, vad galler Jan av olika genrer i min undersokning.
Jag fick det resultatet att karleksromaner l!nas av manga i den aldsta Aldersgruppen. Som
bibliotekarierna papekade ar det just manga aldre som l!nar karleksromaner. Historiska
romaner och biografier lanas i ratt stor utsrackning. Lika star del av mannen som av kvinnorna
lanar biografier och nar det galler historiska romaner ar det ganska jamnt mellan konen. Jag har
iatt fram att arbetarskildringar lanas i relativt star utsrackning. Bibliotekarierna var forvanade
over att den genren Janas sa pass mycket idag. Fler kvinnor an man Umar arbetarskildringar och
de aldre (over 66 ar) lanar jamforelsevis mest ur den genren.
Jag fann det intressant, att Ian av biografier verkar vara nagot aldersbetingat. Enligt min
undersokning Janas biografier och sjalvbiografier mer desto aldre man blir. Genren thriller l!nas
daremot mest av de tva yngsta aldersgrupperna.'
Ett av de mest anmarkningsvarda resultat som jag bar iatt fram, tycker jag ar att sa valdigt
manga har angett att de laser skonlitteratur skriven fore 1920. Hela 61 procent av
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respondenterna har kryssat for att de Hiser sadan litteratur. Catharina Stenberg skriver att
biblioteken o:fta har mycket smala titlar (ach da bl.a. klassiker) pa hyllorna, men att de tar sta
sa gott som ororda Gfr avsnitt 6.9). Arbetar Sundbybergs bibliotek kanske extra mycket med
att skylta just klassiker och annan smallitteratur? Kanske kan den hoga frekvensen har hero pa
att Sundbybergs bibliotek har en stor samling aldre skonlitteratur. En av de bibliotekarier som
jag intervjuade (informant B) var dock mycket forvanad over att sa manga verkar Hisa
klassiker. En annan tanke sam vackts has mig, ar att serier somAlia tiders klassiker (se avsnitt
6.9) antagligen gor klassiker lattillgangligare och kanske f'ar ungdomar att intressera sig for och
ta till sig den aldre skonlitteraturen. Jag har ocksa kunnat konstatera, att lantagama i den aldsta
a.Idersgruppen (over 66 ar) ar de som i storst utstrackning laser klassiker. Skillnadema ar dock
inte sa stara. Aven ungdamarna laser forvanansvart mycket aldre litteratur.
En mindre del av respondenterna har angett att de anvander bibliatekets poesiavdelning (37
procent). Storre andel av mannen an av kvinnorna anvander den. Bibliotekarierna tyckte, att
det var en bra siffra fOr poesin. Sundbybergs stadsbibliotek har profilerat sig inom posei, och
kanske p.g.a. en lackande ach omfattande poesiavdelning har svaret pa fragan om utnyttjandet
av paesiavdelningen blivit sa pasitivt. Lindung skriver att i hans undersokning gallde endast 4
pracent av alia lanen lyrik, dramatik och kaserier. Da forstar man hur forsvinnande liten del
som gallde just lyriken. Valdigt stor del av 46-65-aringarna verkar anvanda paesiavdelningen,
hela 50 procent. De over 66 ar anvander den minst av de fyra aldersgrupperna. Markligt att det
ar en sa stor skillnad mellan de tva grupperna, som anda aldersmassigt griinsar till varandra.
Den absolut storsta delen av respandenterna visade sig vara nojda med bibliotekets hestand av
skonlitteratur (78%). Detta glad de naturligtsvis bibliotekarierna, vilket framkom vid
intervjuerna. Jag fragade ocksa om respondenterna fann vad de sokte vid det tillfalle som de
fyllde i enkaten. Svaren pa den fragan tyder ocksa pa att bibliotekets hestand var
tillfredsstallande, aven om manga latit bli att svara pa den fragan.
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11. Sammanfattning
Syftet med denna uppsats var att utrona vad for slags skonlitteratur (inklusive biografier) som
hinas av Hintagarna pa Sundbybergs stadsbibliotek, och hur dessa iar ideer om vad de villlana.
Jag iimnade ocksa ta reda pa vern som lanar vad och gora enjamforelse mellan de olika
kategorierna (kon-alder-sysselsiittning). Sundbybergs Stadsbibliotek var intresserat av att ia en
sadan undersokning utford, och meningen ar alltsa, att resultatet skall komma stadsbiblioteket
till del och ge personalen dar information om utlaningen av skonlitteraturen och dess Iantagare.
Mina fragestallningar lyder som foljer:

* Vad for typ av skonlitteratur och biografier lanar 120 slumpvis utvalda lantagare pa
Sundbybergs stadsbibliotek?

* Hur !ar de slumpvis utvalda lantagarna pa Sundbybergs stadsbibliotek ideer om vad for typ
av skonlitteratur och biografier de villlana?
*Finns det nagra skillnader mellan de olika grupperna (kon-ruder-sysselsattning) i deras val
av skonlitteratur, och hur de !ar ideer om vad de vill hina?

* Overensstammer resultatet av undersokningen med den bild som bibliotekarierna har av
utlaningen av skonlitteratur?
Jag har agnat mig at litteraturstudier, lasning av tidnings- och tidskriftsartiklar samt genomfort
en kvantitativ enkatundersokning bland lantagarna pa skonlitteraturavdelningen och slutligen
intervjuat tre bibliotekarier pa Sundbybergs stadsbibliotek (kvalitativa intervjuer). Jag
tillfragade 120 personer, och med ett bortfall pa 15 personer fickjag in 105 enkater.
Sundbybergs stadsbibliotek Jagger ner mycket tid pa att arrangera skyltningar pa
skonlitteraturavdelningen. De visar ofta bockemas framsidor, och bar och darpa avdelningen
sitter recensioner ur tidskrifter uppsatta for att locka tilllasning.
Teoridelen i denna uppsats bestar av tidigare utforda anviindarundersokningar, kulturpolitik,
fakta om liisning och biblioteksutnyttjande, mans och kvinnors liisning, uppstallning av
skonlitteratur m.m.
Jag redovisar sedan for sjalva enkatundersokningen, darefter for intervjuema och sedan
avslutar jag med en diskussion dar tradarna

fran uppsatsens olika delar knyts ihop.

Det vanligaste sattet att fft litteraturtips visade sig vara att leta utefter hyllorna pa
skonlitteraturavdelningen pa biblioteket.

Pa andra plats kom alternativet att !a tips via

recensioner och pa tredje plats att ra ideer av bekantskapskretsen. De minst vanliga satten att
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!a ideer pa var att fraga bibliotekarien och att ga via litteraturhistoriska arbeten. Kvinnor iar i
storre utsrackning an man tips av vanner, och de fragar oftare bibliotekarien om hjhlp.
Ungdornarna (16-24 ar) ar de som oftast rar tips av vanner och bekanta.
En stor majoritet brukar upptacka nya forfattarskap via skyltningarna pa biblioteket.
Mannen upptacker till nagot mindre del nya forfattarskap pa sa siitt.
Deckare ar den genre som ar vanligast att respondenterna har kryssat fOr. Darefter kommer
genrerna historiska romaner och biografier. Science fiction och fantasy lanas minst. Mannen
och kvinnorna skiljer sig mest at nar det ghller Ian av karleks- och/eller relationsromaner, dar
kvinnorna lanar betydligt mer an mannen. Kvinnor lanar aven arbetarskildringar i hogre grad an
mannen. Detar lika mellan konen nar det galler deckare och biografier. En overraskande stor
del av respondenterna har angett att de laser skonlitteratur skriven fore 1920. En nagot storre
del av kvinnorna an av mannen laser aldre skonlitteratur. De over 66 ar tillhor den aldersgrupp,

i vilken flest har angett att de laser klassiker. De arbetslosa laser ocksa klassiker i stor
utstrackning. Bibliotekets poesiavdelning anvands av 37 pro cent av alla respondenterna. Storre
del av mannen an av kvinnorna utnyttjar den avdelningen. 46-65- anngarna arden rudersgrupp
som mest anvander poesiavdelningen, de over 66 ar anvander den minst. De studerande tillhor
den sysselsattningskategori som till storst del har angett sig anvanda poesiavdelningen.
Jag ville ocksa veta om lantagarna var nojda med bibliotekets hestand av skonlitteratur. Det
visade sig den absolut st6rsta delen vara.
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13. Kall- och litteraturforteckning

..
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Otryckta kallor
Bonis
Institutionen Bibliotekshogskolan
Enkat utdelad till besokare pa skonlitteraturavdelningen pa Sundbybergs
stadsbibliotek i januari 1996
Boras
Institutionen Bibliotekshogskolan
3 intervjuer med bibliotekarier pa Sundbybergs stadsbibliotek, utforda i april
1996
Sundbyberg
Sundbybergs stadsbibliotek
Fakta om biblioteket och dess filialer
Stencil om projektet "Det skonlitterara biblioteket"
Handlingsplan for 1996

Tryckta kallor
Monografier, delar av monografier och uppslagsverk
Andersson, Bengt-Erik, (1985), Som man fragar tar man svar: en introduktion i intervju- och
enkatteknik.- 2. uppl.- Stockholm: Raben Prisma
Boethius, Ulf, (1995), Popularlitteraturen: finns den? //Hedman, Dag (red.), Brott, karlek,
aventyr: texter om popularlitteratur.- Lund: Studentlitteratur.- S.17-34
Bonniers lexikon, (1966).- band 9, s. 554-555: uppsl.:"lyrik".- Bonniers

Bra beckers lexikon, (1989).- band 20, s 257-258: uppsl. "science fiction".- Hoganas: Bra
becker
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Brodow, Bengt, (1987), Dikten och vi: litteraturhistoria for gymnasieskolans 3- och 4-ariga
linjer I Bengt Brodow, Borje Bergstrom och Ingrid Nettervik.-Malmo: Liber
Folkbibliotek i Sverige, (1984).- Stockham: Liber.- (Statens offentliga utredningar, 1984:23)
Holmberg, John- Henri, (1995), Fantasy: fantasylitteraturens historia, motiv och forfattare.Replik
Holmberg, John- Henri, (1976), SF-guide: om motiv i science fiction.- Skandinavisk forening
for science fiction
Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, (1991), Forskningsmetodik: om kvalitativa och
kvantitativa metoder.- Lund: Studentlitteratur
J(ulturutredningen, (1995), Kulturpolitikens inriktning i korthet.- Stockholm: Fritze.- (Statens
offentliga utredningar; 1995:84)
Lagerroth, Erland, (1976), Romanen i din hand: att lasa, studera och forsta berattarkonst.Stockholm: Raben & Sjogren
Lindung, Yngve, (1983), Utgivning av skonlitteratur for vuxna och folkbibliotekens ink:op juli
1977// Skonlitteratur pa bibliotek: rapporter fran folkbiblioteksutredningen om inkop,

lan och

lasning.- Stockholm: Liber.- S. 19-84
Lundqvi st, Ake, ( 1977), Masslitteraturen: forstroelse- forferelse- fara?.- Stockholm:
Aldus/Bonniers
Las- och bokvanor i fern svenska samhallen (1972): Litteraturutredningens lasvanestudier.Stockholm.- (Statens offentliga utredningar, 1972:20)
Nationalencyklopedin, (1990).- Band 2, s 572: uppsl."biografi".- Heganas: Bra becker
Nationalencyklopedin, (1992).- Band 9, s. 25: uppsl. "historisk roman".- Heganas: Bra becker
Nationalencyklopedin, (1994).- Band 15, s 171 : uppsl. "poesi".- Heganas: Bra becker
Nationalencyklopedin, (1994).- Band 15, s 508: uppsl. "reseskildring".- Hoganas: Bra becker
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Nationalencyklopedin, (1995).- Band 16, s 480-481: uppsl."sjalvbiografi".- Hoganas: Bra
bocker
Nationalencyklopedin, (1995).- Band 16, s. 573-574: uppsl. "skrackroman".- Hoganas: Bra
bocker
Nationalencyklopedin, (1995),- Band 17, s.414: uppsl. 11 Sundbyberg".- Hoganas: Bra bocker

N}1Qf, Goran, (1990), Boklasning och biblioteksutnyttjande II Anda hem till fru Nilsson: en
metodutredning om uppsokande biblioteksverksamhet.- (rapport fran Statens kulturrad
1990:1).- S. 35-42
Olsson, Bernt & Algulin, Ingemar, (1994), Litteraturens historia i Sverige.- 3. uppl.Stockholm: Norstedts
Pensionarer laser: ett biblioteksprojekt i sodra Kalmar Ian, (1988) I utgivet av Statens kulturrad
Radway, Janice, (1995), Kvinnor Hiser romantik: om samspelet mellan text och kontext/1
Hedman, Dag (red.), Brott, karlek, aventyr: texter om popularlitteratur.- Lund:
Studentlitteratur .- S. 284-302
Stenberg, Catharina, (1983), "Bara" underhallning eller livskunskap for frigorelse: om
skonlitteratur pa svenska folkbibliotek II Skonlitteratur pa bibliotek: rapporter fran
folkbiblioteksutredningen om inkop, Ian och lasning.- Stockholm: Liber.- S. 85-143
Sveriges radio och Stat ens kulturrad, ( 1990), Kulturbarometern i detalj: tema litteratur och
bibliotek.- Stockholm
Symons, Julian, (1979), Lilla mordboken: fran detektivhistoria till kriminalroman- en historik.Malmo: Bergh
Thorhauge, Jens, (1995), Luk op for skonlitteraturen: om skonlitterar formidling i
folkebiblioteker II Litteratursociologi: en antologi redigeret afErland Munch- Petersen.- 2.
udgave.- Ballerup.- S. 173-190
Valkommen till Sundbyberg, (1969): en bok till den nyblivne sundbybergaren.-Stockholm:
Egnell ska
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Wrede, Johan, (1988), Varfor just biografiskt-psykologiskt?: till fragan om biografins relevans
i litteraturforskningen II Magnus von Platen (red.), Den litterara biografin.- Almqvist & Wiksell
International.- (Symposium, avhallet i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademin
den 18- 19 februari 1988).- S. 5-15
Arsstatistik for Stockholms Ian och landsting, (1992).- Stockholm: Regionplane- och
trafikkontoret

Tidnings- och tidskriftsartiklar
Boethius, Ulf, (1986), Varfor Hiser kvinnor romantikbocker? II Svenska Dagbladet.1986.01.09
Granheim, Else, (1990), The library user survey for 1988: does it tell us anything new? II
Scandinavian Public Library Quarterly.- no 2, s. 7-11
Herstad, Jan, GOK- hur det hela borjade.- BBL, 1992:5, s. 146-147
Jonsson, Inge (1995), Vad ar en klassiker? II Artes, or. 2, s. 21-29
Lindung, Yngve, (1995), Kritiken och bokforsaljningen II Forfattaren.- or 1, s. 23-24
Lindung, Yngve, (1994), Skonlitteraturkritik i dagspressen II Forfattaren.- or 8, s. 22-23
Lindung, Yngve, (1989), Striden om bokltmen II Kulturradet.-or. 1, s.l5-33

Saar.ti., Jarmo, (1992), Experiments with categorising Fiction in Lohtaja Library// Scandinavian
Public Library Quarterly.- no.4, s 22-24
Schyberg, Dick, ( 1991 ), Hela Sverige skriver poesi men ingen laser II Svensk bokhandel.- or 1,
s. 12-17
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Bilaga 1

VEM LASER VAD - enkatundersokning
januari 1996

pa Sundbybergs stadsblbliotek

Kryssa fOr Himpligt alternativ!
l.A. Kon: ( ) Man ( ) K vinna

B. Alder: ( )16-25 ( ) 26-45 ( ) 46-65 ( ) 66C. Sysselsattning: ( ) Studerande
( ) Forvarvsarbetande
( ) Arbetslos
( ) Barnledig
( ) Pensionar
( ) Ovriga
I

: 2. Hur rnr Du oftast ideer om vilka skonlitterara becker Du villlana pa biblioteket?
F/er a/ternativ kan anges.
( ) tips av vanner och bekanta
( ) letar pa hyllorna
( ) tips av bibliotekarien
( ) recensioner i tidningar och tidskrifter
( ) via skyltningar pa biblioteket
( ) via litteraturhistoriska arbeten
( ) ovrigt Hur?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _

.,

3 >Hander det att Du upptacker forfattare som Du inte har last nagot av tidigare via
- skyltningarna pa biblioteket?

( ) J a ( ) N ej ( ) Vet ej
4. Vad Umar Du for typ av skonlitteratur?
Fler alternativ kan anges.
( ) deckare
( ) science fiction
( ) fantasy
( ) karleks.,. och/eller relationsromaner
( ) historiska romaner
( ) thriller
( ) arbetarskildringar
( ) biografier I sjalvbiografier
( ) ovrigt Vad? - - - -- -- - - - - - - - - -- -

-

Var god vand!

SA.

Ar Du nojd med bibliotekets skonlitteratur?
( ) Ja ( ) N ej ( ) Vet ej

B. Om Nej, vad saknar Du?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

6. Laser Du nagon sk6nlitteratur skriven fore 1920?
( ) Ja

( ) Nej

( ) Vet ej

7. Hander det att Du anvander bibliotekets poesiavdelning?
( ) Ja ( ) Nej

8. Hittade Duden sk6nlitteratur Du s6kte idag?
() Ja

() Nej

Tack for Din medverkan!

Bilaga 2

.
~
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Handledning till intervju med bibliotekarier pa Sundbybergs
stadsbibliotek

* Skyltningen

- hur ofta byts skyltningen pa skanlitteraturavdelningen ut?
- hur valjs de backer ut som det skyltas med?
- manga verkar lana deckare. Skyltas det mycket deckare, eller klarar sig
den haga utlaningen anda?

* Fragar Iantagarna ofta efter tips pa bra skanlitteratur?
* Villlantagarna ofta samtala med bibliotekarierna om backer de last?

* Inkopspolitik

- Hur gar inkapen till?
- Hur beslutar Ni?
- Urvalsprincip?
-Kommer det ofta inkopsfOrslag fran lantagarna?

* Kommentarer till resultatet av min undersokning.
Forvanad over nagot? (Har latjag informanterna betrakta enkaten,
manga som svarat pa varje alternativ)

pa vilkenjag fyllt i hur

Hogskolan
i Boras

Institutionen
bibliotekshogskolan

H6gskolan i Bon'is ar en nationell hOgskola. Studenter Kommer fran bela landet for att studera hlir. Ht>gskolan bestir av
fern institutioner ocb utbildningsprogram och kurser ges inom
omrAdena bibliotek och information, textil, teknik, pedagogik samt data och ekonomi.
Ht>gskolans lokaler ligger mitt i centrala BorAs.
1977 grundades H6gskolan i BorAs, men de texti!a utbildningarna har sitt ursprung annu llingre tillbaka i den statJig'a Tekniska Vafskolan som inrllttades redan 1866.
Forskning och utvecklingsarbete fu' en expanderande del
av Mgskolans verksamhet. H6gskolan samverkar hfu' med
f6retag, statliga myndigheter och kommuner i Sjuhfu'adsbygden och i andra delar av landet och utlandet.

BiblioteksMgskolan har funnits i BorAs sedan 1972.
I manga Ar var biblioteksh6gskolan i BorAs Iandets enda
specialMgskola tOr bibliotekarier, men genom universitetens och Mgskolornas nya frihet bar bibliotekarieutbildningar. inrattats llven pa andra universitet.
Bibliotekarieutbildningen Ieder till en magisterexamen
s9m omfattar samrnanlagt 160 poling (motsvarar Atta terminer), varav minst 80 poang inom amnet biblioteks- och
informationsvetenskap.
Forskarutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap ges vid Goteborgs universitet.

Institutionen bibliotekstlCigskolan
i
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