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1 INLEDNING 
Folkbiblioteket är en ur många synvinklar intressant institution. Det är en mycket privi-
legierad verksamhet som med hjälp av skattemedel avgiftsfritt tillhandahåller upphovs-
rättsskyddat material. Verksamheten är i nuvarande lagstiftning skyddad,1 något som 
tillsammans med det relativa ekonomiska oberoendet ger ett avsevärt handlingsutrym-
me. Inköp av material till biblioteken är en ständig stötesten. På grund av att man inte 
kan köpa in allt som ges ut, måste ett urval ske. En av många faktorer som påverkar 
detta urval är synen på kvaliteten på det som köps eller inte köps in. 

1.1 Problemformulering 
Som grund för undersökningens ämne låg från början en misstanke om att det inom bib-
lioteksväsendet råder viss brist på reflektion och problematisering kring vad som är att 
betrakta som god litteratur, en misstanke som under arbetets gång både bekräftats och 
vederlagts. Frågan om vad som håller hög kvalitet är lika central som svårbesvarad. I 
samband med ett tidigare arbete vid BHS2, om vad som påverkar beståndet av fonogram 
på svenska folkbibliotek, uppmärksammades att verksamma bibliotekarier tog mycket 
för givet vad gäller den konstnärliga kvaliteten hos såväl enskilda verk som hos hela 
genrer. Tendenser till att ta väl lätt på frågan om kvalitet kunde skönjas. Väl medveten 
om att frågan givetvis har en central plats i det litteraturförmedlande arbetet så gav arbe-
tet med den uppsatsen en bild av att det saknas ett kritiskt synsätt på begreppet kvalitet, 
reflektion kring vad som kan anses vara god kvalitet och vem som avgör det. Jag väljer 
här att ge ett exempel ur en av de uppsatser som användes i det arbetet för att ge en 
fingervisning om hur vissa av de intervjuade bibliotekarierna resonerar kring kvalitet.  
 

Intervjuperson 2 berättar om vilka kvalitetskrav man tar hänsyn till när man köper in 
pop- och rockmusik till biblioteket. Man vill inte köpa för kommersiell eller slät-
struken musik. Man köper heller inte in musik som inte visar upp ”sunda” värde-
ringar, musik som innehåller rasism eller för mycket svordomar i texterna. Man 
tycker att det är viktigt att musiken har ett budskap och att den ”står sig”.3 

 
Det här är ett exempel från den verksamma delen av bibliotekssektorn. Frågan är hur det 
ser ut i andra delar. Tidskrifter som delvis skrivs av och för verksamma bibliotekarier är 
en sådan del, där en debatt torde kunna skönjas. Vilka ståndpunkter vädras, hur skrivs 
det om kvalitet, problematiseras ämnet? 
 
Kvalitet är ett kärt barn att diskutera. Det finns många sätt att se på kvalitet och vad som 
utgör god sådan. För att tala med Marianne Winther Jørgensen och Louise Philips, vid 
Roskilde universitetscenter så existerar det inget utanför den sociala strukturen som 
fungerar som facit för kvalitetskriterier. Dessa skapas i förhandlingar mellan individer, 
grupper och institutioner. Hur skapar man inom bibliotekspressen dessa kriterier?  
 
Winther Jørgensen & Philips pekar i ett referat av Vivien Burr på något som är en förut-
sättning för den här undersökningen, nämligen språkets socialkonstruktionistiska karak-
tär. Under rubriken ”En kritisk hållning till självklar kunskap” skriver de:  
 

                                                 
1 Svensk författningssamling 1998:1249 
2 Åhman et al. (2005).  
3 Schelin, Karin (2004) s. 36 
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Vår kunskap om världen kan inte omedelbart betraktas som en objektiv sanning. 
Verkligheten är bara tillgänglig för oss genom våra kategorier – och vår kunskap 
och våra världsbilder är inte spegelbilder av verkligheten ”därute” utan en produkt 
av våra sätt att kategorisera världen.4 

 
Hur ser det ut i biblioteksfackpressen? Finns det en kritisk hållning till den ”självklara” 
kunskapen om vad som är konstnärlig kvalitet? 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att undersöka vilka synsätt på litterär kvalitet som finns i biblio-
teksfackpressen. Genom att läsa och analysera artiklar som nämner litterär kvalitet bör 
olika synsätt på begreppet, inom den del av biblioteksvärlden som publicerar sig i dessa 
tidskrifter, framträda.  
 
Utifrån ovan formulerade problemområde och syftesbeskrivning söker jag besvara föl-
jande frågeställningar: 

• Vilka olika synsätt på litterär kvalitet finns inom folkbiblioteksfältet? 
• Vilket, om något, synsätt är dominerande?  
• I vilken mån problematiseras begreppet kvalitet inom dessa synsätt? 

1.3 Förförståelse 
Jag utgår i det här arbetet från att föreställningar om vad som är god litterär kvalitet är 
något som delvis skapas i sociala processer. Detta gör att det inte är rimligt att slutgiltigt 
definiera ett begrepp som kvalitet. Det är till sin natur sådant att det undflyr alla försök 
till fastnagling.  

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen kommer att undersöka två bibliotekstidskrifter och den syn på kvalitet som 
där framkommer. Den faktiska biblioteksverksamheten kommer inte att undersökas 
även om en jämförelse hade varit intressant. Det är arbetets omfång som varit begrän-
sande i detta fall. Mer om denna avgränsning och dess konsekvenser kommer i avsnittet 
Teoretiska och metodologiska reflektioner. 
 
Jag vill med uppsatsen varken fastslå vad som är god kvalitet eller ge några svar på frå-
gan om vad ett svenskt folkbibliotek bör ha i sina samlingar. De normativa ambitioner 
som möjligen föreligger befinns snarare i en förhoppning om att uppsatsen, i den mån 
den läses, kan ge upphov till viss eftertanke och reflektion kring den egna inställningen 
till kvalitet. 
 
Att uppsatsen fokuserar på just folkbibliotek beror på att detta är den bibliotekstyp som 
har den bredaste användargruppen. Ett skolbibliotek eller ett forskningsbibliotek har 
alltid givna begränsningar i målgruppen, något som underlättar urvalsarbetet. Folkbibli-
oteket ska vara tillgängligt för alla och det medför att det blir svårare att sätta upp tydli-
ga gränser för vad som får rymmas inom samlingarna. Frågan om kvalitet blir därmed 
mer pressande då den inte bara kommer att gälla enskilda verks eventuella förtjänster 
utan även hela genrer. 

                                                 
4 Winther Jørgensen & Phillips (2000) s.11 
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1.5 Definitioner 
Det är i alla vetenskapliga arbeten, oavsett omfång, av största vikt att läsaren såväl som 
forskaren själv vet vilka begrepp man rör sig med i undersökning och analys. Det som 
studeras i den här uppsatsen är texter i form av tidskriftartiklar. I olika samhällsveten-
skapliga forskningsansatser finns olika vida definitioner av vad som ska anses utgöra en 
text. Jag definierar i uppsatsen text som skrivet språk. Det är inte relevant att utsträcka 
textbegreppet till att inbegripa sådant som konstverk, tv-program eller dylikt.  
 
Med kvalitet menas i detta arbete konstnärlig kvalitet. I kontexten biblioteksfackpress 
hamnar fokus på litterär kvalitet. 
 
Jag kommer själv att använda termer av typen ”god kvalitet” utan att definiera vad jag 
menar med dessa. Det är dels för att kunna referera till analysmaterialet och dels för att 
det ska bli variation i texten. Jag tror att det blir mindre enformigt att läsa och jag tror 
inte heller att det ska skapa några problem för läsaren. 
 
Det är insikten om att begreppet kvalitet är mångtydigt som är kärnan i det här arbetet. 
Det är ändå på sin plats att definiera det. Nationalencyklopedin ger en beskrivning som 
spänner från klangen hos ljud till materialtyp hos tyger. Den viktigaste betydelsen är 
”grad av goda egenskaper särskilt hos handelsvara”. Detta kompletteras med att ordet i 
den betydelsen kan användas om konstnärliga verk.5 Att säga att ett litterärt verk håller 
kvalitet är alltså att säga att det besitter en viss grad av goda egenskaper. Detta är en 
otillräcklig definition. Det som saknas är preciseringar av hur dessa goda egenskaper ser 
ut, hur de förvärvas och så vidare. 

1.6 Olika perspektiv på kvalitet 
Ett sätt att illustrera detta är att presentera några olika vetenskapliga perspektiv på kvali-
tet inom konsten. I det här avsnittet ger jag en kortfattad genomgång av hur man inom 
litteraturvetenskapen, filosofin och sociologin kan resonera kring begreppet. Det finns 
ingen ambition om att vara heltäckande, syftet är att ge en fingervisning om spännvid-
den i betydelse hos begreppet. 

1.6.1 Litteraturvetenskap 

Den avgörande frågan som är så svårbesvarad gäller vem som har rätt att stå till doms. 
Vem är bäst lämpad att skilja mellan bra och dåligt? Hur ska man bedöma? Centralt är 
distinktionen mellan objektivitet och subjektivitet. Å ena sidan åsikten att det finns kri-
terier som kan fastslå ett verks kvalitet och å andra sidan att det är enskilda läsare som 
genom sitt gillande fäller avgörandet. Inom litteraturvetenskapen finns kanon som en 
måttstock att mäta nya verk mot.  
 
För en litteraturvetare är det kanske frestande att lyfta fram kanon i en diskussion om 
kvalitet. Kanon som den beskrivs här är en västerländsk kanon som byggts upp under 
lång tid med början i antiken. Biblioteket i Alexandria bevarade många antika texter 
som under medeltiden spreds över Europa. Dessa texter har kommit att utgöra grunden i 
kanon. Det är en katalog med en mycket svårföränderlig natur där många stora, idag 
givna författarskap t.ex. Shakespeare, har behövt vänta länge på sitt kanoniska erkän-
nande 

                                                 
5 Nationalencyklopedin (2006) 
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Kanon beskrivs kortfattat i Staffan Bergstens och Lars Elleströms Litteraturhistoriens 
grundbegrepp som ”de diktverk vilka oberoende av enskilda läsares och forskares tycke 
och smak anses utgöra det omistliga arv som varje ny generation av bildningssökande 
har att tillägna sig och föra vidare.”6 Här har vi att göra med verk som till synes otvety-
digt är god litteratur. 
 
De lyfter fram att det genom historien är estetiska värderingar och inte objektiv veten-
skaplighet som drivit fram förändringar av kanon.7 Presenterar tankarna om att den 
högtstående litteraturen är den som fastställs ”genom en av många delad men likväl 
subjektiv värdering”.8 
 
Flera frågor kan ställas till denna definition. Då urvalet är oberoende av enskilda indivi-
ders tycke och smak är det då istället helt objektivt?, Vem är det som anser att de är ett 
omistligt arv? Hur stort är oberoendet av framförallt forskare? Dessa frågor kommer 
inte diskuteras i den här uppsatsen, men de fyller en funktion i det att de visar kanonbe-
greppets inte helt okomplicerade natur.  
 
Det finns enligt Bergsten & Elleström vissa kriterier som bör uppfyllas för att kandidera 
till en plats i kanon. För nyare verk som inte kan förlita sig på traditionen krävs att de 
samtidigt som de är en del i ett större litterärt sammanhang, en konstnärlig rörelse eller 
skola även förnyar konstformen. De bör alltså bevara en konstnärlig tradition samtidigt 
som de förnyar den. 
 
Bergsten & Elleström avslutar kapitlet Den litterära kanon med att slå fast att  
 

litteraturforskning utgör alltid en blandning av subjektivitet och objektivitet, och 
värderingar är oundgängliga från den stund då ett nytt skönlitterärt verk först läggs 
fram för offentligheten till dess att det i sällsynta fall bereds plats i den litteraturhi-
storiska kanon.9 

 
Jag kommer i analysen att använda begreppet kanon för kategorisering av utsagor som 
nämner verk och författare som är en del av den svenska allmänbildningen. Detta utan 
att de nödvändigtvis är formellt upptagna i någon kanon. 

1.6.2 Filosofi 

Inte heller inom filosofin råder samförstånd om huruvida det är objektivitet eller subjek-
tivitet som fäller avgörandet i kvalitetsfrågor. Det råder även delade meningar om ifall 
den distinktionen är användbar för att diskutera problemet.  
 
Hugo Meynell, filosof vid Leeds universitet skriver i En fråga om smak? om estetikens 
centrala problem: finns det objektiva omdömen om konstverk eller är allt subjektivt?10 
Han försöker lösa problemet genom att lägga fram en teori om att konstverks värde lig-
ger dess förmåga att skänka tillfredsställelse. 
 

                                                 
6 Bergsten & Elleström (2004) s. 31 
7 Bergsten & Elleström (2004) s. 43ff 
8 Bergsten & Elleström (2004) s. 46 
9 Bergsten & Elleström (2004) s. 47 
10 Meynell (1997) s. 21 
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Problemet med att motivera ”det goda” i ett konstverk genom att jämföra med objekt 
ligger i att redogöra vilket syfte verket fyller och i vilken grad detta syfte uppnås. Att 
jämföra med fysiska ting som har en tydlig praktisk användbarhet är en bristfällig ana-
logi i det att det inte denna egenskap som ger konstverket dess värde. Meynell exempli-
fierar med att det troligen går alldeles utmärkt att dricka vin ur en mingvas men att det 
naturligtvis inte är detta faktum som gör att vasen har mycket högt värde, ekonomiskt 
såväl som estetiskt.11 
 
Meynell försöker lösa problemet genom att se estetiska värden som både subjektiva och 
objektiva. Subjektiviteten ligger i att det inte är alla som kan uppskatta dessa värden, det 
är personer med viss estetisk känslighet som antas vara mottagliga för konstnärlig kvali-
tet. Objektiviteten ligger i att det går att plocka ut speciella egenskaper hos ett konstverk 
som höjer det estetiska värdet. 
 
Meynell ser den estetiska värderingen av verk som en kumulativ erfarenhetsprocess och 
hävdar att en person genom att under lång tid t.ex. läsa romaner kommer att bli skicklig 
i att bedöma värdet hos romaner.12 
 
Juan Wilhelmi försöker i Smak eller värde13 också komma bort från dikotomin objekti-
vism/subjektivism. Den ska, enligt Wilhelmi, inte lösas genom att vissa litterära omdö-
men kan vara lite av båda utan genom att synen på vad litteratur är för något, om hur 
den ska konsumeras radikalt förändras. Det går inte att betrakta och bedöma ett litterärt 
verk på samma sätt som t.ex. en maskin. Så här skriver han om ett tidigare försök av 
Colin Lyas:  

 
Eftersom han ser att konstkritikers utsagor ibland kan karakteriseras som objektiva 
och ibland som subjektiva försöker han finna en kompromisslösning, där han mjukar 
upp dikotomin /.../ till ett spektrum /.../. De estetiska omdömena placeras alltså hos 
Lyas inom detta spektrum. Men lösningen på vårt problem kan inte uppnås genom 
en kompromiss /.../. Det skulle innebära att vi /.../ skulle ha två felaktiga och mot-
stridiga föreställningar samtidigt.14 

 
Wilhelmi skriver vidare att, för att nå en lösning krävs ett förkastande av idén att ett 
konstverk kan betraktas som ett objekt och att det är en konstkritikers uppgift att fast-
ställa detta objekts väsen.15 

1.6.3 Sociologi 

Ett sätt att komma undan objektiv/subjektiv-dikotomin är att anlägga ett sociologiskt 
perspektiv. Pierre Bourdieu visar i Distinktionen att vad som kan sägas vara god smak, 
alltså i förlängningen hålla hög konstnärlig kvalitet, är något som i hög grad är socialt 
konstituerat. Här ges svar på frågor som vem det är som bestämmer vad som är kvalitet. 
Det handlar om att skilja sig från mängden, för eliten, och att sträva efter det som eliten 
anser vara god smak. 
 
Undersökningen visar bl.a. att det finns en korrespondens mellan klasstillhörighet (soci-
al bakgrund) och smak.16 Det ska påpekas att undersökningen är trettio år gammal och 

                                                 
11 Meynell (1997) s. 27 
12Meynell (1997) s. 28  
13 Wilhelmi (1999) 
14 Wilhelmi (1999) s. 52 
15 Wilhelmi (1999) s. 52 
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att det franska samhälle som undersöktes inte är jämförbart med det svenska i vilket den 
här undersökningen befinner sig. 
 
Det intressanta är att de statistiska kopplingarna mellan (ut)bildningsnivå och kulturella 
preferenser är så starka.17 För att förenkla det hela så lyssnar överklassen på den klas-
siska musiken och läser experimentell litteratur. Kort sagt, finkultur, där formen är vik-
tigast. Medelklassen föredrar att kombinera verk ur finkulturen med de accepterade ver-
ken ur populärkulturen medan underklasserna å andra sidan lutar tydligt åt det renodlat 
populärkulturella, kulturyttringar där innehållet har en överordnad position. Bourdieu 
vill nu förklara detta förhållande. Då räcker det inte med att bara se till de enkla cirkel-
resonemangsförklaringarna att finkultur är finkultur för att eliten föredrar den. Istället 
måste varje variabel undersökas, t.ex. måste man istället för att konstatera att en viss 
utbildningsnivå tenderar att följas av en viss kulturkonsumtion undersöka vad det är i 
själva utbildningen som generar denna typ av tydliga grupperingar.  
 
Bourdieu använder sig av termerna kulturellt kapital, habitus och sociala fält för att 
förklara hur olika människor identifierar sig med olika kulturyttringar. Kulturellt kapital 
ska ses som annat kapital. Det förvärvas genom social bakgrund och utbildning och kan 
förmeras på en marknad, t.ex. genom vidare utbildning eller inträde i nya sociala grup-
per. Kapitalet används av olika grupper för att utestänga andra. Ett sätt är att sätta upp 
kriterier för vilket kulturellt kapital som krävs för att delta i diskussionerna. Ett pris sätts 
på en kulturyttring.18  
 
Habitus är kortfattat en variant en människas vanor. ”[M]ålinriktat handlande utan att 
den handlande har målet klart för sig.”19 Så här skriver Lars Seldén i Kapital och karri-
är: Habitus är som en ryggsäck /…/. I den stoppas konsekvenserna av de tidiga upple-
velserna samt upplevelsen av kontakten med /…/ verkligheten. När individen förstår 
verkligheten /…/ är förståelsen determinerad av det som finns i ryggsäcken.20 Alltså, vi 
styrs i våra beslut av världen omkring oss och det sätt på vilket vi betraktar den. 
 
Det sociala fältet är ett begrepp som används för att beskriva ett sammanhang där ”en 
avgränsad grupp /…/ strider om något som är gemensamt för dem och bara för dem.”21 
Som exempel kan nämnas det litterära fältet, där de inblandade aktörerna så som förfat-
tare, kritiker, redaktörer, förläggare, läsare inom ramen för ett gemensamt värdesystem 
för en kamp om vad som ska kallas för god litteratur och vilka som ska kallas för goda 
författare. För segraren hägrar makten att avgöra vad som är god smak, och rätten till 
tolkningsföreträde när verk ska bedömas.22 
 
En huvudtanke hos Bourdieu är att människors estetiska smak förklaras av mängden 
kapital och individens väg eller bana till sin nuvarande plats i den sociala strukturen.23 
Det är en kombination av kulturellt kapital och habitus och i viss mån de olika sociala 
fält en individ befinner sig i som bidrar till att skapa en persons kulturella preferenser. 

                                                                                                                                               
16 Bourdieu (1984) s. 13 
17 Bourdieu (1984) s. 17 
18 Bourdieu (1992) s. 10f 
19 Bourdieu (1992) s. 12 
20 Seldén (2004) s. 95 
21 Seldén (2004) s.91 
22 Bourdieu (1999) s.11f 
23 Bourdieu (1992) s.15 
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För Bourdieu äger ett konstverk bara sociala kvaliteter och inga naturliga. Det är alltså 
bara ett konstverk för dem som har möjlighet att dechiffrera det.24 

1.7 Ämnets plats inom biblioteks- och informationsvetenskapen 
Ämnets relevans för Biblioteks- och informationsvetenskapen ligger i att det finns möj-
lighet att spåra olika synsätt på bibliotekets relation till dess användare. Biblioteket är 
en serviceinrättning, det existerar primärt för att tillgodose behov hos samhällets med-
borgare. Hur detta bör göras kräver ständig debatt, en debatt som inte kommer att tas 
här, men i ljuset av det faktum att ett folkbibliotek inte kan ta in allt tillgängligt material 
blir givetvis kvalitetsdiskussionen relevant. Att synliggöra mönster i den diskussionen 
får ses som intressant då en medvetenhet om problematiken kring begreppet kvalitet 
torde kunna höja kvaliteten på bibliotekens medieinköp. 

1.8 Disposition 
I det första kapitlet, uppsatsens Inledning, målas dess bakgrund upp, problemområdet 
fastställs och arbetes syfte läggs fram. Därtill presenteras de frågor som ska besvaras 
och en disposition av arbetet. Här ges även en bakgrund till begreppet kvalitet utifrån 
olika vetenskapliga perspektiv. Detta för att ge en fingervisning om begreppets kom-
plexa natur. 
 
På det inledande kapitlet och framför allt på genomgången av begreppet inom olika di-
scipliner följer i kapitel två en presentation av den tidigare forskning som används. I 
kapitel tre, Teori och Metod presenteras Sanna Taljas forskning som den teoretiska ut-
gångspunkten för uppsatsen samt det praktiska genomförandet av analysarbetet. Här 
berörs även diskursanalysen, vars grundläggande idéer om språkets inverkan på vår 
världsbild haft en inspirerande roll i det här arbetet.  
  
I Resultatredovisningen och analysen av materialet i det fjärde kapitlet försöker jag 
besvara frågeställningarna genom att kategorisera utsagorna och koppla detta till den 
tidigare presenterade litteraturen. De slutsatser som kan dras härur presenteras i Kapitel 
5, Slutsatser och diskussion, tillsammans med en avslutande diskussion som även inne-
håller teoretiska och metodologiska reflektioner. I kapitel 6 ges en sammanfattning av 
arbetet. 

                                                 
24 Broady & Palme (1985) s.33 
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2 TIDIGARE FORSKNING 
Anne Lise Japsen, dansk bibliotekskonsult, utredde 1992, på Statens Bibliotekstjenstes 
uppdrag, hur de danska folkbiblioteken köpte in skönlitteratur. Utredningen resulterade 
i boken Bibioteket og den gode bog.25 Fokus låg på behandlingen av den så kallade kva-
litetslitteraturen. Därav relevansen för den här uppsatsen. Undersökningen tar sitt av-
stamp i att danska bibliotekarier länge anklagats för att missgynna den så kallade kvali-
tetslitteraturen.26 Författarna skapar en lista med 102 A-titlar (det bästa som under 1989 
utgavs i Danmark) och en bästsäljarlista med 12 B-titlar. Fem bibliotekarier har ur alla 
böcker som utgetts valt ut dem som de tycker håller hög kvalitet. Denna lista har sedan 
kollats mot recensioner och lektörsutlåtanden för att skapa den slutliga listan över ”det 
bästa av dansk litteratur”27.  
 
Resultatet visar att i större kommuner köps fler titlar in i fler exemplar medan det i små 
kommuner köps in färre titlar i färre exemplar. Det i sig är inte förvånande, det som 
förvånar utredarna är att det finns ett samband mellan storlek på kommun och på vilka 
titlar som biblioteket köper in. Små bibliotek (bibliotek i små kommuner) köper de titlar 
som köps in av flest bibliotek totalt. De smalare titlarna som inte köps av så många 
lämnas därhän av de mindre biblioteken. Den stora frågan huruvida biblioteken har svi-
kit kvalitetslitteraturen besvaras med att den smala kvalitetslitteraturen har nedpriorite-
rats. Det som köps in är böcker som kombinerar kvalitet med popularitet. 
 
Jofrid Karner Smidts avhandling Mellom elite og publikum28 är relevant då hon under-
söker dels ett antal folkbibliotekariers litterära smak och dels hur den påverkar deras 
förmedling av skönlitteratur till användarna. Karner Smidt finner att en stor del av in-
formanterna placerar sig inom ett slags medelsmak. De föredrar bred, erkänd litteratur 
som placerar sig mellan mer experimentell litteratur å ena sidan och ”deler av den mind-
re anerkjente populære litteraturen/…/”29 å den andra. Litteraturens estetiska funktion 
har inte en överordnad roll i värderingen av verk utan en stor del av informanterna anser 
att en romans övriga funktioner, t.ex. förmåga att beröra läsaren med känsligt samman-
satt intrig eller att underhålla läsaren. Slutsatsen Karner Smidt drar är den att biblioteka-
rierna gärna ser till litteraturens kommunikativa förmåga där form och funktion samspe-
lar ”og en avvisning av et kunstsyn der den estetiske funksjon får forrang.”30 Karner 
Smidt kopplar detta till Bourdieu och ser skillnader mellan sina informanter och Bour-
dieus. Hos den senare strävar medelklassen alltid efter att behärska snarare än att ingå-
ende lära känna ”elitkulturen”. De norska bibliotekarierna står i motsats härtill ganska 
stadigt i sin medelklasskultur. Det är en smak som kombinerar lustfylld konsumtion 
med lärande utveckling och som Karner Smidt med fog tycker sig kunna kalla själv-
ständig.31  
 
Vilka konsekvenser får då bibliotekariernas litterära smak för deras litteraturförmed-
ling? På ytan inga större, är Karner Smidts slutsats. Majoriteten av informanterna anser 
sig ha en något mer avancerad smak än de låntagare de betjänar. Detta visade sig i att de 
                                                 
25 Japsen (1992) 
26 Japsen (1992) s. 13ff 
27 Japsen (1992) s. 48-51 
28 Karner Smidt (2005) 
29 Karner Smidt (2005) s. 311 
30 Karner Smidt (2005) s. 312 
31 Karner Smidt (2005) s. 312f 
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böcker i undersökningen som anses vara mest experimentella och som informanterna 
värderade positivt var de som de ogärna skulle föreslå sina användare. De lånar hellre ut 
en bok som skulle kunna vara för lätt än en som skulle kunna uppfattas som t.ex. alltför 
experimentell och svårtillgänglig. De vill inte framstå som arroganta. 
 
Samtidigt som mönstret bland bibliotekarierna är att de ogärna lägger sig i låntagarnas 
val finns det de som ser inspiratörsrollen som en viktig del av litteraturförmedlingen. 
Alla intervjuade har ett långt läsarliv bakom sig och besitter således stora kunskaper om 
litteratur32 som de bör använda för att sprida läsandet och bredda det läsande som redan 
sker. Så går resonemanget. 
 
Det går att utläsa viss ambivalens hos Karner Smidts informanter gällande bibliotekets 
roll som bildningsinstitution. Det finns en utbredd vilja att sprida kulturarvet, men den-
na ambition har hos en del parats med oviljan att tränga sig på och föreslå verk ur de 
klassiska författarskapen.33 
 
Först alltså två studier som på olika sätt visar att biblioteken väljer en medelväg vid 
inköp av litteratur. I Japsens studie är det statistiken som får tala och hos Karner Smidt 
kommer bibliotekarierna till tals. 
 
Linn Kvist och Liv Olofsson Lundström undersöker i magisteruppsatsen Kvalitet: själv-
klar måttstock eller förlegat tankesätt? Sju inköpsansvariga bibliotekariers syn på kva-
litet i musiksammanhang34 hur musikbibliotekarier förhåller sig till kvalitetsbegreppet. 
De är själva medvetna om att det är ett begrepp som inte låter sig definieras och använ-
der sig av Taljas undersökning som teoretisk ram. Dock bortser de från hennes diskurs-
analytiska angreppssätt.  
 
Talja har utkristalliserat tre kategorier av kvalitetssyn; biblioteket ska erbjuda klassisk 
kvalitet för att utbilda användarna, biblioteket ska erbjuda alternativ till det kommersiel-
la utbudet för att främja mångfald och slutligen att biblioteket ska erbjuda användarna 
det användarna vill ha. Kvist och Lundström finner att informanterna placerar sig i 
samtliga Taljas kategorier, men att de flesta av informanterna placerar sig i de två sena-
re kategorierna. Det innebär att även om synen på kvalitet som något objektivt finns 
representerad är det vanligare med en mer relativistisk syn. Användarna kommer till 
stor del tals men åsikten att viss musik, och kanske framförallt vissa genrer, håller en 
odiskutabelt högre kvalitet än andra inte är ovanlig. 
 
Deras uppsats är intressant, inte bara för att också de använder sig av Talja. Deras resul-
tat kan även stå som representant för den grupp som inte kan komma till tals i den här 
undersökningen, nämligen de verksamma bibliotekarierna.  
 
Sofia Gustavsson undersöker i magisteruppsatsen Den så kallade kvalitetslitteraturen: 
En studie av språkspel med ordet kvalitetslitteratur35 hur termen ”litterär kvalitet” an-
vänds i dagstidningar och tidskrifter. Analysen utgår från Ludwig Wittegensteins språk-
spelsteori och resultatet blir att mycket få konkreta definitioner av begreppet görs men 

                                                 
32 Inom den norska biblioteksutbildningen ingår ett relativt stort mått litteraturkunskap. Jmf detta med den 
största utbildningen i Sverige som inte har detta i sitt kursutbud. 
33 Karner Smidt (2005) s. 315f 
34 Kvist, Lundström (2005) 
35 Gustavsson (2004) 
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att det ofta kopplas samman med ord som har en tydligare värdeladdning. På så sätt kan 
begreppet ges en indirekt definintion. Litterär kvalitet kopplas ofta samman med termer 
som komplex, seriös och icke-kommersiell. 
 
Gustavsson delar in sitt material i fem kategorier, eller språkspel: det övertagande, det 
polariserande, det exempelgivande, det könskritiska och det ironiska. I det övertagande 
språkspelet görs definitionsförsöken genom ett övertagande av, ofta, en officiell defini-
tion av begreppet. Gustavsson exemplifierar detta bl.a. med ett citat som skriver om 
förlaget En bok för alla och använder förlagets egen beskrivning av sin verksamhet som 
intäkt för att det är kvalitetslitteratur som utges.36 Det polariserande språkspelet ställer 
kvalitet mot något som ses dess motsats. I många av Gustavssons exempel är det popu-
lärkulturen som ställs upp på den motsatta sidan om kvalitet. Kvalitet kopplas till det 
seriösa, det smala osv. medan populärkulturen på ett negativt sätt kopplas samman med 
kommersialism.37 I det exemplifierande språkspelet finns två undergrupper. Den första 
innehåller de artiklar som ger explicita exempel på vad som utgör litterär kvalitet. Det 
kan vara begrepp som ”stilistisk och formell skicklighet”, ”originell och frätande inten-
siv”, ”beslöjade betydelseskikt”, ”öppen och fascinerande”, ”övertygande och stark”, 
”stramt uttryckssätt”.38 Den andra gruppen innehåller artiklar som exemplifierar kvalitet 
med andra verk eller författare. Här ingår också artiklar som exemplifierar med hjälp av 
prisbelönade böcker.39 Det könskritiska språkspelet utgår från antagandet att vad som 
utgör litterär kvalitet till stor del bestäms av den manliga, självutnämnda elitens prefe-
renser. Här efterfrågas en annan syn på litteratur där marginaliserade grupper ska kunna 
göra sig hörda.40 Det ironiska språkspelet uttalar sig egentligen om populärlitteratur 
men gör det genom att på ett ironiskt sätt använda ordet kvalitetslitteratur.41 
 
I materialet i sin helhet finns, enligt Gustavsson, inga större ansatser till problematise-
ring av begreppet. Det hon finner är enstaka exempel på artikelförfattare som visar upp 
en mer kritisk hållning till begreppet. Bland annat då den artikel som var mycket köns-
kritisk. Det är dock bland i det polariserande språkspelet som det enda egentliga pro-
blematiserande förekommer. 42 
  
Karin Saldert undersöker i magisteruppsatsen Kvalitet, läsfrämjande och tillgänglighet 
- Kulturpolitiska värderingar och litteraturkulturpolitikens syn på kvalitet43 synen på 
litteraturens värde inom olika delar av kulturpolitiken. De undersökta delarna är Statens 
Kulturråds litteraturstöd, En bok för alla och Centrum för lättläst. Resultatet sätter fing-
ret på vattendelaren mellan e objektiv respektive en subjektiv syn på kvalitet. Hon fin-
ner att det inom de undersökta delarna av kulturpolitiken finns två dominerande synsätt; 
dels det att litterär kvalitet är något objektivt som finns oberoende av läsaren och dels 
det att litterär kvalitet är något subjektivt som uppstår i mötet med läsaren. Saldert stäl-
ler upp en skala där en helt objektiv syn på kvalitet, med ett verks inneboende kvalitet 
vida överlägset tillgängligheten i den ena änden och en helt subjektiv syn med fokus på 
tillgänglighet i den andra. 
 
                                                 
36 Gustavsson (2004) s. 39 
37 Gustavsson (2004) s. 40f 
38 Gustavsson (2004) s. 42f 
39 Gustavsson (2004) s. 43f 
40 Gustavsson (2004) s. 44 
41 Gustavsson (2004) s. 46  
42 Gustavsson (2004) s. 49f 
43 Saldert (2004) 
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Saldert har undersökt statliga utredningar och presentationstexter från de tre organisa-
tionerna.44 Hon finner att Kulturrådets litteraturstöd tydligt står för ståndpunkten att 
kvalitet är en hos det konstnärliga verket inneboende egenskap. Litteraturstödet åter-
finns således i den objektiva änden av skalan. Hon tar upp ord såsom ” ”intensitet, ori-
ginalitet, komplexitet, förnyelse [och] självständighet”45 som exempel på egenskaper 
hos verk av hög kvalitet. 
 
Hos En bok för alla förskjuts fokus något på skalan mot det subjektiva. Man är även här 
koncentrerad på att ge ut kvalitetslitteratur, man har en likartad syn på vad som utgör 
dessa kvaliteter. Skillnaden som motiverar placeringen i mitten av skalan är att man 
anser att det måste finnas någon som kan uppskatta litteraturen för att den inneboende 
kvaliteten ska vara värd något.46 En mycket viktig faktor för En bok för alla är alltså 
tillgängligheten. Man arbetar för att sprida kvalitetslitteraturen till ”ovana läsare” och 
”de bredare folklagren”.47 
 
Det viktigast för Centrum för lättläst är att alla ska ha tillgång till litteratur. Det är vikti-
gare än kriterier för vad som är högkvalitativ litteratur. Centrum för lättläst placeras 
givetvis av Saldert längst ut på den subjektiva delen av skalan. Detta för att det är själva 
tillgängligheten som gör kvaliteten. Det är läsupplevelsen som är det kvalitativa, och 
fler som läser ökar kvaliteten.48 
 
 

                                                 
44 Saldert (2004) s. 17 
45 Saldert (2004) s. 29 
46 Saldert (2004) s. 35 
47 Saldert (2004) s. 35 
48 Saldert (2004) s. 40f 
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3 TEORI OCH METOD 
Teoretiskt är det här arbetet delvis inspirerat av en socialkonstruktivistisk syn på värl-
den. Som jag skriver i inledningen är det svårt att tänka sig ett sätt att ställa sig utanför 
människors upplevelser av kultur för att fastställa ett entydigt facit för kvalitativ sådan. 
Med detta inte sagt att allt är ett gytter av åsikter som alla har samma tyngd. Poängen är 
istället att alla de åsikter om vad som är den goda litteraturen och vad som inte är det 
baseras på såväl individuella ställningstaganden som, i samhället, allmänt accepterade 
attityder och perspektiv. Dessa båda poler är i ständig samverkan och därför lämpar sig 
en textanalys inspirerad av det diskursanalytiska arbetssättet. 
 
En stor del i den teoretiska grundförståelsen för analysen hämtas från Sanna Taljas av-
handling. Hennes tre perspektiv på kultur som presenteras närmare i detta kapitel ligger 
till viss del till grund för analysen av uppsatsens material. 

3.1 Sanna Taljas tre kulturperspektiv 
Talja har i sin avhandling Music, Culture, and the library49 diskursanalytiskt undersökt 
synen på musikbibliotekets roll. Hon finner ett flertal motstridiga synsätt på vad som 
anses vara kärnan i ett biblioteks musikavdelning. Taljas undersökning rör musikbiblio-
tek, men jag anser att det är möjligt att föra över hennes resonemang till att gälla även 
litteratur. Detta låter sig göras främst tack vare att det finns en likhet i hur verken inom 
de båda konstarterna traditionellt har indelats och benämnts. Det talas i båda fallen, för 
att hårdra det hela, om klassiska, seriösa verk kontra de populär och lättsmälta sådana. 
 
Bland respondenterna i Taljas undersökning är samstämmigheten stor om att det ska 
råda mångfald i samlingen. Det som skiljer dem åt är utgångspunkten för denna mång-
sidighet. Talja identifierar tre olika synsätt på musik och bibliotekens roll i förmedling-
en av den. Perspektivens placering i uppställningen nedan ska ses som en skala där den 
gemensamma nämnaren är bibliotekssamlingens mångfald och det avgörande är synen 
på hur denna mångfald skapas. 
 

• Det allmänna bildningsutbudet (the general education repertoire) 
• Det alternativa utbudet (the alternative repertoire) 
• Det efterfrågestyrda utbudet (the demand repertoire)50 

 
Dessa kategorier är renodlingar av synsätt som ofta förekommer sida vid sida. I denna 
form fyller de en uppgift som synliggörare av de attityder som framkommer i den här 
uppsatsens analysmaterial. 

3.1.1 Det allmänna bildningsutbudet 

Det allmänna bildningsutbudet har stort fokus på bildning och tillhandahållandet av den 
klassiska kulturen som ett sätt att bilda folket. Kulturell bildning ses som livsviktigt i 
det att det anses vara nödvändigt för att individer ska kunna uttrycka åsikter, vara en 

                                                 
49 Talja (2001) 
50 Jag lånar de svenska termerna från Kvist & Lundström (se nedan) som i sin tur har plockat dem från 
Eva Fälts magisteruppsats Dagsländor eller bestående värden? En studie om urval av musikfonogram 
på folkbibliotek publicerad vid Högskolan i Borås 2004 
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aktiv medborgare, och kunna kontrollera komplexa livssituationer.51 Det är detta som i 
slutänden leder till hög livskvalitet. I det här sammanhanget ses begreppet kultur som 
något så självklart att det inte behöver tas upp till diskussion. Kultur är en konstant i 
samhället som frammanar samma associationer hos alla människor. Talja menar att rät-
ten till kultur inom detta perspektiv anses vara lika viktig som rätten till sjukvård och 
social trygghet.52 Således är kulturförmedling en angelägenhet för varje välfärdsstat 
med självaktning. 
 
Inom detta perspektiv är kvalitet motsatsen till populärkultur. Till skillnad från den kva-
litativa kulturen som är skapad av “individuals with exceptional talent [who] create ex-
ceptionally profound and impressive works of art that express fundamental human fee-
lings and cultural values”53 så är populärkulturen att jämställa med vilken annan indu-
strivara som helst.54 
 
Här ses begreppet kvalitet som objektiv sanning och obestridbar fakta på samma sätt 
som kultur ovan. Det åligger professionella utövare med hög teoretisk utbildning att 
både skapa och bedöma konstnärliga verk. Det är inget som springer ur god vilja och 
pur entusiasm.55 Till de professionella som ska bedöma dessa verk räknas bibliotekarier. 
I sin roll som förmedlare av musik är de, enligt Det allmänna bildningsutbudet, en del 
av samhällsnyttan. De bidrar till att möjliggöra för folket att bli lyckliga och harmoniska 
medborgare. Amatörer göre sig icke besvär, kort sagt. 
 
Mångfalden nås genom att samlingen byggs upp av representativa titlar ur alla genrer. 
Vilka som är representativa är det upp till bibliotekarien, professionell bedömare, att 
avgöra. Den här diskursen är också, enligt Talja mycket aktiv i diskussion som rör artis-
ters rätt till statliga subventioner för sin verksamhet.56 Det är karakteristiskt att inte ifrå-
gasätta experternas status som experter, något som får till följd att det inte är möjligt att 
låta användarnas önskemål påverka beståndet.57 

3.1.2 Det alternativa utbudet 

Inom Det alternativa utbudet har fokus flyttats från den klassiska till den alternativa 
musiken. De kulturyttringar som kan benämnas smala eller underground har stort värde. 
Detta utifrån ett antagande om att den kommersiella populärmusikens topplistor är en 
spegel av den kulturella nivån i samhället.58 Slutsatsen som dras ur detta är att vi lever i 
en värld dominerad av konsumtion och att detta i hög grad gäller för kulturvärlden, där 
framförallt musiken är en konsumtionsvara. Musiken har gått från att ha haft en kultu-
rell funktion till att bli en ljudkuliss i köpcentra.59 Detta konsumtionssätt ger musikbran-
schens stora aktörer stor makt och här vill Det alternativa utbudet använda biblioteken 
för att skapa en sorts jämvikt mot denna maktcentrering.60 
 

                                                 
51 Talja (2001) s. 79. 
52 Talja (2001) s. 75ff. 
53 Talja (2001) s. 93 
54 Talja (2001) s. 92 
55 Talja (2001) s. 104 
56 Talja (2001) s. 202 
57 Talja (2001) s. 89 
58 Talja (2001) s. 123 
59 Talja (2001) s. 121 
60 Talja (2001) s. 118 
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Precis som i Det allmänna bildningsutbudet ser man i Det alternativa utbudet en mot-
sättning mellan önskvärd, kvalitativ musik å ena sidan och populärmusik å den andra. 
Skillnaden är den, att medan man inom Det allmänna bildningsutbudet ser en motsätt-
ning i hur musiken skapas och bedöms mellan professionalismens korrekthet och ama-
törismens ovärdiga försök ser man här snarare en motsättning i hur kulturen avnjuts. 
Populärkulturens easy-listening, där man tämligen oreflekterat tar del av konstverk 
ställs mot den alternativa musikens mer initierade och koncentrerade betraktande. Det 
görs en skillnad mellan att bara höra musiken och att verkligen lyssna på den. Kultur-
konsumenten bör försöka uppfatta vad konstnären upplevt, känt och verkligen velat 
säga med sin konst och inte bara ha musiken där som ett ständigt närvarande bak-
grundsbrus.61 
 
Ytterligare en skillnad mellan dessa två perspektiv är synen på användaren. Där man 
inom Det allmänna bildningsutbudet ser användaren som någon som ska utbildas för 
sitt eget bästa och det är experterna inom fältet som vet vad detta bästa är finns inom 
Det alternativa utbudet synen att användaren ska guidas till det som han/hon tycker är 
det bästa. Detta sagt glömmer man inom detta perspektiv inte bort bibliotekets roll som 
garant för att alla medborgare ska ha möjlighet till bildning och inte bara underhållning. 
Något man befarar blir följden av att lyssna för mycket på användarnas önskemål.62 
 
Motsättningen mellan den ”äkta” musiken och populärmusiken yttrar sig i att kvalitets-
musik anses skilja sig stilmässigt från den kommersiella och att det centrala för kvalite-
ten är musikens ursprung. Uppmärksamheten ligger på vem som skapat musiken och i 
vilken kontext. En avgörande del för ett verks kvaliteter är upphovsmannens intentioner. 
Det är skaparens ärlighet,”inner truthfullness”, som”separates a work of art from the 
production of consumer goods”.63  
 
Kvalitet ses som något för ett fåtal, man har en elitistisk syn på kvalitet där kvalitetskul-
tur är för dem som har förmågan att uppskatta ärligheten och äktheten i den alternativa 
och oberoende kulturen. Det här får till följd att inget som gillas av en majoritet kan 
sägas representera kvalitet.64 
 
Denna elitism kring kvalitet gör att man, precis som i Det allmänna bildningsutbudet, 
anser att det bör vara upp till experter att bedöma kvalitetsnivån på musik. Trots detta 
bör dessa experter inte vara lika normativa i sitt sätt att förmedla samlingen till lyssnar-
na, utan snarare uppmuntra till ett kritiskt synsätt hos användaren, guida henne genom 
musikvärlden i jakten på sin egen musiksmak.65 Inom Det alternativa utbudet anses att 
biblioteken ska vara en aktiv motpol till kommersiella kanaler och ägna särskild upp-
märksamhet åt alternativ musik som antas vara förbisedda av de kommersiella kanaler-
na. Enligt detta, Taljas andra, perspektiv är det bibliotekets uppgift att garantera minori-
tetsfenomenen en chans att leva och överleva.74 
 

                                                 
61 Talja (2001) s. 121 
62 Talja (2001) s. 127 
63 Talja (2001) s.133ff 
64 Talja (2001) s. 135 
65 Talja (2001) s. 129 
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Mångfald, enligt detta perspektiv, är att tillhandahålla det som är svårt att få tag i och 
det som inte har samma möjligheter att på egen hand nå en stor publik. Det är viktigt att 
bibliotekets samling är ett komplement till det kommersiellt gångbara utbudet. 66  

3.1.3 Det efterfrågestyrda utbudet 

Längst från Det allmänna bildningsutbudet på skalan finns slutligen Det efterfrågestyr-
da utbudet, där det viktiga är att utgå från det användarunderlag som finns för biblio-
teksverksamheten och bygga samlingarna primärt på efterfrågan och utifrån användar-
undersökningar.  
 
Inom detta perspektiv anses varken staten, experter eller professionella kulturarbetare 
som bibliotekarier vara accepterade som auktoriteter för kvalitetsbedömningar. De ska 
inte heller styra vilka kulturyttringar som bör få stöd. Istället är det bibliotekets uppgift 
att vara en motor i musikdebatten, lyfta fram olika perspektiv och hålla diskussionen 
levande för att därigenom synliggöra nya kulturella fenomen som hittills kanske inte fått 
plats i kulturdebatten.67 
 
Den masskommunicerade populärmusiken ses inte som ett hot mot det, som i de två 
andra synsätten, ses som den mer äkta musiken. Snarare ser man möjligheterna till 
korsbefruktningar i möten mellan dessa sfärer och möjligheter som globaliserad mark-
nad ger för kulturutbyten.68 Populärmusikens ställning är paradoxalt nog mindre accen-
tuerad här än i de övriga två. Det kommer av att man inte ser motsättningen kommersia-
lism - icke-kommersialism som någon avgörande faktor för att definiera kultur. Tvärt-
om ses den som en central del av kulturlivet då så många människor gör den en stor del 
av sina liv.69 
 
Här anses de övriga perspektivens användning av begrepp som hög-låg, äkta kultur - 
konsumtions-kultur vara irrelevanta. Begreppen ses som toppstyrda konstruktioner utan 
verklighetsförankring.70 
 
Inget konstnärligt verk har ett inneboende, oberoende värde. Värdet skapas i kontakten 
med publiken och det är publikens upplevelser av verket som bestämmer dess kvalitet.71 
Bibliotekets samlingar bör styras av efterfrågan och inte av tillfälliga ideologiska mål 
som stipulerar vad som är kvalitet.72

 

 
Det är istället så, enligt detta perspektiv, att om inköpsarbetet bedrivs enligt en policy 
som utgår från olika publikgruppers kulturella preferenser så finns möjlighet att kombi-
nera kvalitet och mångsidighet.73 När det inte är experter som utifrån talar om vad som 
är värt att köpa uppstår en decentraliserad bedömningsprocess som tar hänsyn till an-
vändaren. 

                                                 
66 Talja (2001) s. 55ff 
67 Talja (2001) s. 162 
68 Talja (2001) s. 163 
69 Talja (2001) s. 166 
70 Talja (2001) s. 161 
71 Talja (2001) s. 178 
72 Talja (2001) s. 60 
73 Talja (2001) s. 174 
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3.2 Diskursanalys 
Inom diskursanalysen är teori och metod tät sammankopplad. Att göra undersökningar 
inom denna forskningstradition förutsätter en viss syn på det vi kallar verkligheten och 
på hur denna konstitueras. Jag kommer därför här kortfattat presentera de teoretiska 
grundbultarna i diskursanalysen tillsammans med valda delar ur den kritiska diskursana-
lysen, en inriktning av diskursanalysen som kommer att ha störst inflytande på den här 
uppsatsen. Den teoretiska genomgången åtföljs av en redogörelse för hur materialet har 
behandlats. 
 
Marianne Winther Jørgensen och Louise Philips, vid Roskilde universitetscenter, räknar 
diskursanalysen till de socialkonstruktionistiska angreppssätten.74 En socialkonstruktio-
nisktisk syn utgår från antagandet att det sätt på vilket individer uppfattar världen om-
kring dem är betingat av hur individerna och samhället de lever i talar om denna värld. 
Språket är inget som enbart speglar verkligheten, det är i allra högsta grad en viktig 
komponent i att skapa, upprätthålla och förändra verkligheten. Alla uppfattar världen på 
sitt sätt och det går svårligen att säga att det ena är mer riktigt än det andra. (Se avsnitt 
3.5 för ett resonemang rörande de problem som kan komma av att ta sig an ett arbetsma-
terial med denna utgångspunkt) 

3.2.1 Kritisk diskursanalys 

Det finns inom det som kallas kritisk diskursanalys ett flertal olika inriktningar, som 
mer eller mindre frivilligt kommit att placeras under den rubriken. Det som förbinder 
dessa är en uppsättning gemensamma antaganden som beskrivs av Winther Jørgensen & 
Philips, här i min tolkning.  
 
Genom språket bidrar vi till att forma världen. Som antytts ovan är inte språket endast 
en verklighetens spegel utan i hög grad en förutsättning för oss att alls kunna ha bety-
delsefulla bilder av världen. 
 
Diskursiva praktiker, det att skapa och konsumera texter, bidrar inte bara till att forma 
verkligheten, de påverkas också av den verklighet de är en del av. Till skillnad från and-
ra diskursanalytiska inriktningar anser man inom den kritiska diskursanalysen att 
diskurs bara är en av flera sociala praktiker. Dessa står i ett dialektiskt förhållande till 
varandra på så sätt att hur vi betraktar världen till viss del bestäms av hur vi talar om 
den och det sätt på vilket vi kategoriserar det vi ser omkring oss. Samtidigt är våra möj-
ligheter att uttala oss om vår verklighet till stor del bestämda av våra världsbilder. 
 
Vidare ses diskursen som ideologisk. Jag tänker inte här gå i diskussion om vad som är 
en ideologi utan nöjer mig med att kort klargöra hur man ser på relationen 
språk/ideologi, enligt Winther Jørgensen & Phillips. Genom att använda sig av ett visst 
språkbruk kan en grupp i samhället tillskansa sig makt, behålla och reproducera den 
genom att bestämma vem som får yttra sig inom diskursen och på vilket sätt samt be-
kämpa motstånd genom att utestänga grupper från diskursen.  
 
Slutligen vill Winther Jørgensen & Phillips lyfta fram att den kritiska diskursanalysen, 
som namnet antyder, förhåller sig kritiskt till de diskursiva praktiker som studeras. Man 
vill åstadkomma förändringar i samhället genom att blottlägga de diskursiva strukturer 

                                                 
74 Winther Jørgensen & Philips (2000) s. 11.  
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som konstituerar den sociala ordningen. Förändring ska åstadkommas med hjälp av en 
medvetandegjord allmänhet.75 
 
Det kritiska i kritisk diskursanalys ligger i viljan att göra mer än att beskriva ett områdes 
normer för kommunikation. Det är inte tillräckligt att visa hur man inom t.ex. en yrkes-
grupp kommunicerar, det krävs också förklaringar av vad som skapat detta kommunika-
tionssätt och även vilka effekter det har på omgivningen.76  
 
Det finns en aspekt av diskursanalysen som kommer att visa sig användbar för att bear-
beta materialet i uppsatsen. Det handlar om begreppet back ground knowledge, bak-
grundskunskap som refererar till allt det som tas för givet i en given social situation, 
t.ex. skapandet och konsumerandet av tidskriftsartiklar. 
 
Norman Fairclough, en central gestalt inom kritisk diskursanalys, skiljer på faktisk bak-
grundskunskap och ideologisk sådan. Den faktiska är sådant som under normala förhål-
landen kan kallas för fakta, t.ex. att stenar är hårda eller att Sverige är en monarki. Med 
den ideologiska bakgrundskunskapen åsyftas snarare åsikter om hur världen är beskaf-
fad. 77 Åsikter som presenteras på ett sätt som gör det svårt att skilja dem från fakta. Till 
exempel att sänkt a-kassa ger fler jobb. Fairclough menar att när en institution i samhäl-
let blir tillräckligt dominerande kommer dess normer och synsätt att verka fullständigt 
självklara, de kommer att ses som något som aldrig har producerats i en social process 
utan som något som existerar naturligt och som uppfattas lika av alla. 78 

3.3 Genomförande 
Detta arbete är att betrakta som kvalitativt. Det betyder att fokus i undersökningen 
kommer att ligga på ett mindre antal texters egenskaper, dess kvaliteter. Dessa kvaliteter 
kommer att begränsas till utsagor om kvalitet hos andra texter. Det kommer även att 
förekomma ett visst mått av kvantitativt analysarbete i det att det empiriska materialet 
sorteras och grupperas. 

3.4 Urval 
Som representanter för biblioteksfackpressen använder jag tidskrifterna Biblioteksbladet 
(BBL), Biblioteket i samhället (BiS). Artiklarna har inte tagits fram med hjälp av data-
bassökningar, utan har istället plockats manuellt ur tidskrifterna. Detta för att det ska 
vara möjligt att finna de artiklar som inte explicit nämner ordet kvalitet, men som ändå 
behandlar ämnet. Det är en tidkrävande metod som förhoppningsvis ger utdelning i ett 
empiriskt material som fångar det stora flertalet av de artiklar som är relevanta. Ur-
valsarbetet startade med den senast numren av tidskrifterna och gick sedan bakåt krono-
logisk till dess att en tillräcklig mängd artiklar samlats in. Artiklarna har först skumlästs 
för att ge ett preliminärt urval. Ur detta har sedan de artiklar som inte behandlat eller 
nämnt konstnärlig eller litterär kvalitet sållats bort. Det har främst rört sig om artiklar 
som behandlar t.ex. kvalitetssäkring av biblioteksverksamheten. Det slutliga antalet ar-
tiklar är 44 och jag anser att det har gett ett urval stort nog för att ett mönster ska gå att 
se bland utsagorna. 
 

                                                 
75 Winther Jørgensen & Philips (2000) s. 67-70 
76 Fairclough (1999) s 28ff 
77 Fairclough (1999) s. 44 
78 Fairclough (1999) s. 44 
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De båda tidskrifterna som används är två av de största svenska bibliotekstidskrifterna 
och de skriver om bibliotekssverige med ett brett perspektiv. Jag anser att dessa publi-
kationer utgör ett representativt urval gentemot det totala urvalet. Detta då en stor del av 
övriga tidskrifter i sammanhanget är mycket smala, t.ex. fackliga medlemstidningar 
eller vetenskapliga tidskrifter. 
 
Här följer en mycket kort presentation av tidskrifter som båda är folkbibliotekstidskrif-
ter, men var för sig upptar ganska olika positioner inom denna sektor. Det är framförallt 
Bibliotek i Samhälle som står ut med sina mycket tydliga socialistiska sympatier och 
ambitioner. 

3.4.1 Biblioteksbladet 

Biblioteksbladet ges ut av Svensk Biblioteksförening och verkar opinionsbildande i bib-
lioteksfrågor genom att granska bibliotekspolitik, biblioteksforskning, informations- och 
dokumentationsfrågor. Allt enligt föreningens hemsida. 79 Föreningen säger sig vara 
politiskt obunden. 80  

3.4.2 Bibliotek i Samhälle 

Bibliotek i Samhälle är en socialistisk förening för biblioteksanställda och andra med 
intresse för biblioteksfrågor. Enligt BiS är det bibliotekets uppgift att bevara och vida-
reutveckla demokratin bl.a. genom att ”stödja yttrandefriheten och garantera tillgången 
till information som grund för opinionsbildning och samhällskritik, utgöra en offentligt 
finansierad och demokratiskt styrd institution som utvecklas i dialog med brukare och 
närsamhälle.”81 De ska även ”arbeta uppsökande, läsfrämjande och vägledande i första 
hand för dem som riskerar att hamna på fel sida om den växande informationsklyftan 
[och] aktivt erbjuda information och litteratur som utgör komplement och alternativ till 
det kommersiellt gångbara.”82  
 

3.5 Analysen konkret 
I inledningen utlovades att det inte kommer att ges något svar på frågan vad som är god 
kvalitet i ett biblioteks samlingar. Det är däremot en fråga som har ställts till analysma-
terialet. För att kunna dela in utsagorna i materialet i diskurser krävs att de får stå till 
svars för sin syn på litterär kvalitet. Det är i praktiken en mycket dialektisk form av ut-
frågning som ägt rum. Det har varit nödvändigt att låta utsagorna utforma frågan, dessa 
har alltså lytt något olika t.ex. Vad kännetecknar god kvalitet?, Vilka verk är av god 
kvalitet? osv. Andemeningen har dock hela tiden varit; Vad är litterär kvalitet? 
 
Jag har sökt de utsagor som på ett eller annat sätt argumenterar för en viss hållning till 
begreppet. Det finns som vi ska se exempel på ”kvasikarakteriseringar”, utsagor som 
tillsynes erbjuder en definition av kvalitet men som vid skärskådning faller ganska platt 
i det avseendet. 
 
Angående diverse utmärkelser och priser som delas ut till litteratur så har jag i analysar-
betet utgått ifrån att de som är satta att nominera till priserna nominerar böcker de tyck-
                                                 
79 Svensk Biblioteksförening (2006) 
80 Svensk Bilioteksförening (2006b) 
81 Bibliotek i Samhälle (2006) 
82 Bibliotek i Samhälle (2006) 
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er är bra. Alltså går utsagor om sådana nomineringslistor och prisutdelningar att använ-
da även om det egentligen inte skrivs något om kvalitet. 
 
För att det inte ska råda några tvivel om hur jag genomfört analysen vill jag här ta upp 
exempel på de termer i materialet som jag likställt med kvalitet. Det är viktigt för att 
enkelt kunna motivera de utsagor som är relevanta men inte explicit nämner ordet kvali-
tet. Det rör sig om formuleringar som; stor litteratur, god litteratur, högklassiga verk. 
 
De olika kategorierna som används i analysen har härletts ur det empiriska materialet 
med hjälp av Gustavssons språkspelskategorier. De finns i flera fall tydliga likheter mel-
lan de kategorier som har varit möjliga att härleda ut mitt empiriska material och de som 
Sofia Gustavsson skapar i sin undersökning.  
 
Det kan vid en första anblick verka som att åsikten att det inte existerar något utanför 
den sociala kontexten som kan fungera som facit för konstnärliga bedömningar skulle 
underkänna uppdelningen mellan subjektiva och objektiva bedömningar av ett litterärt 
verk. Jag anser att det i det här fallet även är möjligt att se de subjektiva bedömningarna 
som i viss mån socialt konstruerade därför att det inte är av naturen givet vilka egenska-
per hos ett som ska ge ett gott omdöme.  
 
För att kunna säga något om undersökningens resultat behöver vi komma ihåg att det 
som undersöks är två tidskrifter som skriver om den svenska biblioteksvärden. De är 
inte den svenska biblioteksvärlden. Därför går det inte att dra några slutsatser om hur 
det ser ut på de svenska biblioteken i det här ämnet. Det går däremot att säga något om 
det ”debattklimat” som råder i frågan.  
 
Att återupprepa undersökningen låter sig givetvis göras, men på grund av att metoden är 
sådan att jag som forskare har valt material som inte explicit nämner det undersökta 
begreppet kommer troligen resultatet att skiljas sig åt fram det som kommer ur den här 
uppsatsen. 

3.6 Introspektion – forskarrollen 
Den centrala insikten i diskursanalysen om att det inte finns en objektiv verklighet som 
forskningen kan nå fram till genom idogt arbete ställer den diskursanalytiske forskaren 
inför uppgiften att reda ut sin egen roll i den kunskapsproduktion den är en del av. Ef-
tersom alla språkhandlingar är en del av både diskursiva och sociala praktiker kommer 
man inte ifrån att även forskarens utsagor ingår i en sådan diskursordning. Viktigt är att 
då tydliggöra sina ambitioner och möjligheter att realisera dem. Syftet med den här upp-
satsen är att kartlägga olika synsätt på litterär kvalitet i två tidskrifter inom folkbiblio-
teksfältet. Vad jag kan hoppas åstadkomma är just det, en strukturering utifrån ett givet 
perspektiv, det diskursanalytiska. Det ligger i metodens natur att jag inte kan hävda att 
jag kommer att presentera en bild av verkligheten som är absolut sann för alla.  
 
En kritik som kan riktas mot det diskursanalytiska synsättet är att det skulle resultera i 
värdenihilism. Alltså, att om alla tolkningar är lika riktiga följer att ingen av dem egent-
ligen har något värde.83 Det kan förefalla logiskt att det inte går att peka ut en tolkning 
av världen som den korrekta om man samtidigt har gjort klart att denna tolkning måste 
se olika ut beroende på varifrån man tittar. Detta behöver dock inte betyda att det är 

                                                 
83 NE värdenihilism 2007-11-26 



20 

meningslöst att säga att man har en korrekt beskrivning av världen. Det finns olika sätt 
att bringa ordning i detta. Till att börja med ligger det i diskursanalysens premisser att 
det pågår någon form av kamp mellan ett områdes parter om att få sätta agendan för 
diskussionerna. Det har i och med denna någon grupps dominans skapats vissa ”regler” 
om vad som får sägas och av vem. Det går alltså att säga något om dessa strukturer som 
inte är värdeneutralt tack vare att det som studeras inte är neutralt. 
 
Det finns vidare en attitydaspekt på frågan och den rör undersökningssyftet. Om man 
strävar efter att visa upp en sann bild av världen kommer man att misslyckas med ett 
diskursanalytiskt perspektiv och tycka att inget blir sagt eftersom det inte går att visa att 
det stämmer helt och hållet. Strävar man däremot efter att tolka världen från ett visst 
håll så har man större möjligheter att lyckas. Då finns nämligen möjligheten att utifrån 
de utgångspunkter man valt dra giltiga slutsatser. 
 
Slutligen, och som en utveckling av det förra stycket, Ingvar Johansson skriver i artikeln 
Bortom objektivism och realism i antologin Kunskapens villkor att det finns en tredje 
väg mellan ren objektivism och total relativism, att allt inte är ”antingen eller” eller 
”vad som helst”. Johansson talar om Den teoretiska realismen som innebär att största 
möjliga sanningslikhet eftersöks. Här finns en insikt om att vissa undersökningar kom-
mer att komma närmare det som uppfattas som objektivt sant av det samhälle som utgör 
undersökningens kontext.84 Det kan jämföras med det sätt på vilket vi kan gradera egen-
skaper som t.ex. längd eller temperatur.85 Varför inte kunna göra samma sak med san-
ningsbegreppet? Det ska, enligt Johansson, förstås som att det är likvärdigt att säga 
”vara längre än” och att säga ”vara sannare än”.86 
 
För att förklara sanningslikheten fungerar Johanssons eget exempel från naturvetenska-
pen utmärkt.87 Om vi betraktar vedertagna fakta inom fysiken som sanningar ser vi att 
varken positivismen eller relativismen räcker till för att beskriva den kunskapsproduk-
tion som ägt rum i det ämnet. Newton kunde visa att himlakroppar dras till varandra 
genom gravitationen enligt principen att ju större objekt desto större gravitation, vilket 
gör att små planeter kretsar kring större. Einstein visade senare att det egentligen hand-
lar om att dessa himlakroppar kröker själva rymden. Ju större himlakropp desto större 
krökning. Kvantmekaniken kan sedan ge en förklaring på atomär nivå till hur gravita-
tionen fungerar. Men ingen av dessa teorier klarar på egen hand att beskriva allt. Den 
som hävdar att någonting är antingen sant eller falskt skulle tvingas avfärda alla dessa 
teorier som meningslösa eftersom ingen av de är helt sanna. Poängen är den att de har 
byggt vidare på varandra, reviderat och kompletterat. Där Newton inte räckte till kom 
Einstein till hjälp och kvantmekaniken har tagit oss vidare bortom relativiteten. Det går 
inte att säga att de inte är sanna bara för att de inte ger hela sanningen. Precis det är po-
ängen i Johansson resonemang och även poängen med att säga att resultatet av under-
sökning som den föreliggande faktiskt kan vara sann. Den kommer inte att ge hela bil-
den och den kommer inte att vara hela sanningen, men för den skull heller inte vara 
oriktig. 

                                                 
84 Johansson i Selander (1986). s. 29-41 
85 Johansson i Selander (1986). s. 36 
86 Johansson i Selander (1986). s. 36 
87 Johansson i Selander (1986). s. 37 
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4 RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS 
I det här avsnittet kommer resultatet och analysen av undersökningen att presenteras. 
Uppsatsens frågeställningar är: 

• Vilka olika synsätt på litterär kvalitet finns inom folkbiblioteksfältet? 
• Vilket, om något, synsätt är dominerande?  
• I vilken mån problematiseras begreppet kvalitet i dessa synsätt? 

 
I metodavsnittet förklaras att uppsatsens syfte inte är att svara på frågan om vad litterär 
kvalitet är, men att det däremot är materialet som ska ge ett svar. Under analysarbetet 
har därför den frågan varit ständigt närvarande. Svaren har varierat både till innehåll och 
form och det är detta som ligger till grund för kapitlets disposition. 
 
Analysen består av två huvuddelar. Den första rör hela materialet och här har en inle-
dande gruppering i två kategorier gjorts utefter hur utsagorna karakteriserar begreppet 
kvalitet. Dessa kategorier benämns Karakteriserande respektive Icke-karakteriserande. 
I den första av dessa placerar sig utsagor som på något sätt definierar begreppet, motive-
rar sin ståndpunkt eller reflekterar över användningen av det. 
 
I den andra kategorin återfinns de utsagor som talar om kvalitet som vore det självklart 
vad som åsyftas. De skriver om litterär kvalitet på ett sätt som tycks förutsätta en god 
portion konsensus kring användning och uttolkning av begreppet. 
 
Den andra delen av analysen rör de karakteriserande utsagorna och ser till vilket svar 
dessa utsagor ger på frågan om vad som är kvalitet. De icke-karakteriserande utsagor 
har på grund av att de inte ger någon definition inte heller något konkret svar på frågan 
och lämnas därför utanför denna del av analysen. 

4.1 Karakteriserande 
Det finns flera olika sätt försöka karakterisera kvalitetsbegreppet. Dels de som explicit 
anger olika egenskaper som ett verk av hög kvalitet besitter och de som i olika former 
gör detta implicit, genom att t.ex. ställa begreppet mot ett antal egenskaper hos dess 
motsats. Man vill alltså få fram budskapet om vad som är god kvalitet genom att berätta 
vad som är dålig kvalitet. 

4.1.1 Explicita exempel 

Citaten som står som exempel på den explicita metoden ger prov på mycket tydligt 
ställda krav för vad som är god kvalitet. En del av dessa är att betrakta som i någon mån 
objektiva (nyskapande, mångfacetterade, vederhäftiga, grundlig, djuplodande, genom-
arbetade och nyanserad samt specialkunskap, här representerat av specialister och utri-
keskorrespondenter) i så måtto att det oberoende av läsarna går att fastställa deras rik-
tighet. Andra (vackra, gripande, spännande, roliga och imponerande) är alla subjektiva 
just därför att de är beroende av läsarnas reaktioner för att vara giltiga. 

 
[...]till våra dagars ljuvliga, nyskapande, hårresande, provocerande, vackra bilder-
böcker och mångfacetterade, överraskande, gripande, olidligt spännande och roliga 
kapitelböcker.88 
 

                                                 
88 Brink, Gunilla (2003-01) s. 24 
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De nationella kulturpolitiska målen, som bland annat innefattar krav på kvalité och 
att vi ska motverka kommersialismens negativa verkningar, får rimligen som konse-
kvens att ska ha ett gott urval vederhäftiga ”högerböcker” [...].89 

 
Litet format har ju tidigare signalerat kvällspress med skandaler och ytligare text, 
frånvaro av de större dagstidningarnas kvalitet, specialister, utlandskorrespondenter 
och genomarbetade artiklar.90 
 
Satsa på att höja kvalitén på sambindningen, sök aktivt efter hela den seriösa utgiv-
ningen, så att man kan förlita sig på att allt värt att läsa kommer med […].91 

 
Folkbiblioteket har /.../ huvudansvaret för att ett kvalitetsurval av skönlitteratur /…/ 
ska finnas tillgängligt för att stimulera berikande upplevelser, insikter och läsglädje. 
Detta är en allt viktigare uppgift nu när andra medier med stor genomslagskraft er-
övrar och styr människors tid, fantasi och kreativitet.92 
 

”Sammantaget är Close-Up magazine en (något käck) kvalitetstidning [...].”93 Det här 
omdömet föregås av ord som ”grundlig i sitt nit”, ”bildmaterialet håller hög klass”, ”den 
journalistiska ambitionsnivån är imponerande”, ”djuplodande intervju” och ”nyanserad 
granskning”.94 

 
I en artikel som behandlar Sören Olssons och Anders Jacobssons böcker om Bert finns 
följande exempel på vad som kan höja en bok till att bli en kvalitetsbok:  

 
I julas läste jag om några Pippiböcker. Jag kände Astrids närvaro som berättare i 
texten mycket starkt – hennes välvilja gentemot barnen/läsaren strömmar emot en. 
Utan all annan jämförelse så tror jag att också att Jacobsson och Olsson har en upp-
riktig vilja att roa som är en av förklaringarna till [...] populariteten.95 

 
I den andra gruppen av utsagor som karakteriserar med hjälp av konkreta egenskaper 
eller beståndsdelar finns också uppdelningen mellan sådana som kan sägas vara objekti-
va och sådana som kan sägas var subjektiva. 
 

Vid första anblicken tror jag att Julia är precis samma smörja som de andra tidning-
arna. Den sexiga sminkade tjejen pryder som vanligt omslaget. Men, första artikeln 
handlar om tolvåriga Sandra som är fotbollsmålvakt.96 
 
Litet format har ju tidigare signalerat kvällspress med skandaler och ytligare text, 
frånvaro av de större dagstidningarnas kvalitet, specialister, utlandskorrespondenter 
och genomarbetade artiklar.97 
 
Den enda riktigt negativa var faktiskt Expressens Ingrid Elam [...]. Hennes omdöme 
hade jag kunnat skriva under på: studentikost, spexartat, en blandning av Hatte Fu-
ruhagen och Pippi Långstrump. Dessutom skrivet på en sorts kitschprosa som i alla 
fall inte jag föll för.98 
 

                                                 
89 Atlestam, Ingrid (2004-04). s. 4 
90 Lönn, Tottie (2004-06). s. 28 
91 Röster om Btj (2003-01).. 11 
92 Föreningen Bibliotek i Samhälle (2006-01). s. 14 
93 Aagård, Marin (2004-06). s. 8 
94 Aagård, Marin (2004-06). s. 8 
95 Corneliusson, Cay (2002-01) s. 15 
96 Wikström, Frida (2004-06) s. 15 
97 Lönn, Tottie (2004-06). s. 28 
98 Myrstener, Mats (2001-01). s.27 
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Kvällstidningarnas löpsedlar med sexchocker, pedofilmord och fettbomber väcker 
onekligen reaktioner. En del blir så pass nyfikna att de köper tidningarna medan 
andra blir förargade och avstår. Livsmedelshandlarförbundet har manat till bojkott 
av löpsedlar och på Helsingborgssjukhus har det varit löpsedelsförbud för att [ingen] 
ska känna sig [kränkt].99 

 
Det sista citatet är hämtat ur en debatt om kvällstidningens vara eller icke vara på bib-
lioteken. Artikeln i fråga argumenterar för att de ska tas bort och således är det ett för-
sök till att visa kvällstidningens bristande kvalitet. 

4.1.2 Exemplifierande 

Utsagorna i nästa kategori försöker definiera kvalitet genom att ge exempel på verk eller 
författare som uppfattas som bra. I den här kategorin är kanontanken stark om än inte 
uttalad.  
 
En undergrupp här tar ut exempel kvalitativa verk ur olika genrer även om vissa av des-
sa inte skulle ha ansetts som klassiker i vissa kretsar. Jag tänker då främst på t.ex. Do 
androids dream of electric sheep? i citatet nedan.  
 

[D]et krävdes att böckerna skulle vara bra [...]. Bland de utvalda titlarna finns Vanity 
Fair [...], About a boy [...], A clockwork orange [...], Heart of darkness […], Do an-
droids dream of electric sheep? […]. 100 
 
Som exempel kan nämnas Daniel Sjölins mycket hyllade roman Personliga Prono-
men, förra nobelpristagaren Imre Kertesz’ Likvidation, Karin Johannissons Tecken 
och Carl Hamiltons under hösten omdiskuterade Det infantila samhället – samtliga 
viktiga titlar som fått mycket uppmärksamhet.101 

 
En annan vinkel på det är att ange som exempel titlar och författare som är allmänt ac-
cepterade som klassiker. ”Tänk vilken tillgång för en svensklärare som brinner för ori-
ginalutgåvor av höglitterär kvalitet, att få visa sina adepter Det går an av C. J.L Alm-
qvist [...].”102 
  

Kjersén Edman beskriver den svenska barnbokhistorien [...] över den första guldål-
dern: sekelskiftets Elsa Beskow och Ottilia Adelborg, via den andra guldåldern: 
Tove Jansson, Astrid Lindgren och Lennart Hellsing [...]103 
 
Ovanför dagstidningshyllan har konstnären Anders Widoff murat in ett citat av Da-
vid Bowie: We can be heroes/just for one day, som en del av utsmyckningen. En ut-
smyckning som väckt reaktioner. – Det är ju på engelska och inte direkt Tegnérs Det 
eviga, säger Eva Wester.104  

 
Man ifrågasatte att bibliotekarier var kompetenta att nominera, och man påstod att 
de verkligt högklassiga verken skulle få ge vika för de mer lättillgängliga. Numera 
tycks dock ingen ifrågasätta nomineringarna. Årets pris gick till den turkiske förfat-
taren Orhan Pamuk [...].105 
 
 

                                                 
99 Ekström, Åsa (2005-09).s. 6 
100 Lönn, Tottie (2004-10b).s. 28 
101 Rabe, Annina (2005-02).s. 5 
102 Berg, Kerstin (2006-01). s. 29 
103 Brink, Gunilla (2003-01) s. 24 
104 Stenlund, Annika (2003-01) s. 3 
105 Lönn (2003) s. 18  
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4.1.3 Införlivande 

I den här kategorin karakteriseras kvalitet med hjälp av externa, ibland officiella, defini-
tioner av begreppet. Den kategorin påminner mycket om Sofia Gustavssons övertagande 
språkspel. Det handlar främst om att man, i min tolkning, okritiskt accepterar att de 
böcker som ges ut med statligt distributionsstöd per automatik är av hög litterär kvalitet. 

 
De utsagor som tar upp Litteraturstödet får stå som exempel på en denna typ av karakte-
riserande av begreppet. ”Ta emot kvalitetslitteraturen! – krav från Sveriges Författarför-
bund”106 Så lyder en rubrik i Biblioteksbladet i början av 2005. Det som ska tas emot är 
de böcker som tack vare bokstödet distribueras gratis till de bibliotek som vill ha dem. 
Det är till yttermera visso inte bara BBL som tycks anse att den statsstödda litteraturen 
är att jämställa med kvalitetslitteratur, detta ordval finns även att finna i Författarför-
bundets egna skrifter. 
 
Ett pressmeddelande från förbundet avslutas med orden, ”[d]essutom togs biblioteksfrå-
gorna upp, bland annat förbundets krav att de svenska folkbiblioteken tar emot kvali-
tetslitteraturen.107 

 
Vidare framför BBL i en ledare en önskan om lagstadgad skyldighet för biblioteken att 
ta emot, marknadsföra och tala gott om böckerna. 108 Man är alltså mycket positiv till 
litteraturstödet, något som kan tolkas som att man okritiskt accepterar att det som ges ut 
med statligt stöd är högkvalitativt. Gratis är gott, möjligen. 
 
BiS sällar sig till kören genom att kalla den distributionsstödda utgivningen ”de årliga 
700 goda böckerna.”109 
 
I Taljas första perspektiv, Det allmänna bildningsutbudet, är ståndpunkten att staten har 
det stora ansvaret för kulturförmedling starkt förankrad. Det här sättet att se på kvalitet 
är centralt för dem som är starka förespråkare av bland annat litteraturstödet. Det åligger 
enligt detta perspektiv statsmakten att säkerställa alla medborgares tillgång till kultur. 
Det är också tydligt att det är statliga myndigheter som ska bedöma vad som är av till-
räckligt god kvalitet för att få det stöd som garanterar utgivning. 
 
Till den här kategorin läggs också ett par utsagor som sätter likhetstecken mellan god 
kvalitet prisbelönade böcker. I en intervju i Biblioteksbladet svarar Keith Michael Fiels, 
generalsekreterare i American Library Association, så här på frågan om vad han anser 
om Nobelpriset i litteratur: ”Bara tanken på det påminner mig om att jag verkligen mås-
te höja kvaliteten på mitt eget läsande.”110 Även om det är en intervjuad persons utta-
lande så är det ändå en direkt koppling mellan Nobelpriset (och får man anta, nobelpris-
tagares litterära verk) och hög litterär kvalitet. 
 

                                                 
106 Zorn, Henriette (2005-02) s. 8 
107 Sveriges författarförbunds hemsida 
http://web.archive.org/web/20050430082425/http://www.forfattarforbundet.se/aktuellt/senaste/sff_overla
mnar_monsteravtal.htm 
108 Zorn, Henriette (2004-07). s. 2 
109 Atlestam, Ingrid (2005-01). s. 4 
110 Stenlund, Annika (2003-04). s. 20 
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I en artikel om läslustprojekt i svenska skolor funderar skribenten kring urvalet och 
tycker att ”[g]reppet att låta barnboksvärldens priser till viss mån styra urvalet av pre-
senterade böcker är bra, just dessa prisade böcker måste väl vara de allra bästa?”111 

4.1.4 Motsättningsskapande 

Många utsagor ställer upp en tydlig konflikt mellan kvalitetslitteratur å ena sidan och å 
den andra både populärkultur och populär kultur. Det tar sig ett flertal olika uttryck som 
vi ska se nedan. 
 
En grupp utsagor är de som skapar motsättningen mellan å ena sidan den av biblioteks-
användarna efterfrågade litteraturen och å andra sidan litteratur som annars skulle köpas 
in om strikta kvalitetskriterier tillämpats. Här omtalas den efterfrågade litteraturen i ne-
gativa termer och den litteratur som borde köpas in är just ”kvalitetsutgivningen” 112 för 
att nämna ett exempel. 
 

Sakta men säkert har inläsningspolitiken på TBP urholkats till att i stort sett bara ef-
fektuera de beställningar som görs av enskilda[...]. Enligt uppgift handlar det årligen 
om mellan 100-150 titlar som aldrig borde ha producerats om man följt den äldre 
praxisen. [Det] kan tyckas ringa [...] men betyder mer [...] när dessa slår ut sådant 
man skulle vilja se producerat om en normal kvalitetsbedömning gjorts.113 
 
Rent allmänt är det ju så att biblioteksinköpen minskat och tyvärr riktas köpen mer 
[...] mot det som efterfrågas på kort sikt medan böcker som man med säkerhet vet 
kommer att vara viktiga under många år framåt köps i försvinnande små tal.114 
 
”Karl Otto hade en osviklig näsa för vad som gick att sälja, men också stor med-
vetenhet för vad som var, eller skulle bli ”stor litteratur”.”115 
 

Det finns ytterligare en tendens i den här gruppen/de här citaten. Nämligen det lilla or-
det man som signalerar att det handlar om en grupp människor som ser sig skickade att 
göra bedömningar enligt ”normal kvalitetsbedömning”. Dessa bedömningar är sedan det 
som ska gälla. 
 
I detta finns det tydliga kopplingar till Taljas två första perspektiv som båda ser det som 
självklart att det är professionella bedömare som anger vilka verk som är av tillräckligt 
hög kvalitet för att få plats i en bibliotekssamling. 
 
I den här gruppen platsar även ett intressant yttranden om ”kvalitetsurvalets” förtjänster 
kontra massmediers negativa effekter på befolkningen. Det är programförklaring för sin 
verksamhet som Föreningen Bibliotek i Samhälle  
 

Folkbiblioteket har /.../ huvudansvaret för att ett kvalitetsurval av skönlitteratur /…/ 
ska finnas tillgängligt för att stimulera berikande upplevelser, insikter och läsglädje. 
Detta är en allt viktigare uppgift nu när andra medier med stor genomslagskraft er-
övrar och styr människors tid, fantasi och kreativitet.116 
 

                                                 
111 Brink, Gunilla (2003-01) s. 24 
112 Röster om Btj (2003-01). s.10 
113 Gustavsson, Krister (2003-07).s. 21 
114 Röster om BTJ. Biblioteksbladet 2003:1 s.10 
115 Myrstener, Mats (2004-01) s. 22 
116 Föreningen Bibliotek i Samhälle (2006-01). s. 14 
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Här finns ansatser till att mer konkret ange vad som kan utgöra ett kvalitetsurval av 
skönlitteratur; nämligen sådan som är förmögen att stimulera bl.a. till insikter. Det finns 
dock även yttringar av en syn på människan som gör gällande att hon är en mycket 
lättmanipulerad varelse utan större förmåga till kritiskt tänkande. Således någon som 
måste räddas för sitt eget bästa.  
 
Det är dock inte alla utsagor som är negativa till efterfrågestyrda inköp. I en debatt om 
kvällstidning 
 

Finns det en efterfrågan på kvällstidningar [så ska] de finnas på biblioteken. Man 
ska fråga vad folk vill läsa och inte påtala vad som är bra eller dåligt.117 
 
Det råder en sorts ”allmän konsensus om att kvällstidningarna är dåliga” låter en av 
mina kolleger meddela [...]. Låt mig anmäla en avvikande mening. Kvällstidningar-
na köps varje dag av hundratusentals svenskar. Tycker verkligen alla dessa – i all-
män konsensus – att den produkt de just köpt är usel [...].118 
 

Här kommer Taljas tredje perspektiv fram lika tydligt som hennes två första gör ovan. 
Det finns ingen täckning för att stämpla något populärt som lågkvalitativt endast för att 
det är just mycket omtyckt. Enligt den syn på kvalitetet som framkommer i detta per-
spektiv är det centralt för en mångsidig samling verk på biblioteket att de ansvariga 
lyssnar på användarna för att fånga upp alla olika subkulturer som hjälper till att bredda 
samlingarna. 
 
En andra grupp skapar motsättningen mellan å ena sidan det man anser vara kvalitativt 
och å andra sidan det som är kommersiellt framgångsrikt. Precis som i Det allmänna 
bildningsutbudet hos Talja anses det vara en inneboende konflikt mellan hög litterär 
kvalitet och försäljningsframgångar. 
 
I den socialdemokratiska regeringens kulturdepartements verksamhetsplan från 2004 
står att läsa att kulturpolitiken ska ”främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och 
kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar”119. Detta 
finns tydligt representerat i materialet.  

 
Vi krävde bl.a. att /…/ barnens kulturaktiviteter skulle ges sådana resurser att alter-
nativ till skräpkulturen skulle kunna erbjudas alla barn /…/. Det finns fortfarande 
mycket att göra. Debatten kring kommersialismens negativa verkningar gick hög.120 

 
BiS anser det därför nödvändigt att satsa väsentligt ökade resurser på ett biblioteks-
väsen som arbetar kvalitetsmedvetet och folkbildande, och som verkligen utgör ett 
alternativ till det kommersiella utbudet, inte bara ett komplement.121 
 
Kanske är det snarare överproduktionen av böcker och media som är problemet? Det 
blir allt svårare att finna guldkornen i all slagg, det blir mest tanig energiskog av 
sämre kvalitet istället för resliga tallar och björkar.122 
 

                                                 
117 Ekström, Åsa (2005-09).s. 7 
118 Lindfelt, Erik (2005-10). s. 23 
119 Kulturdepartementet (2004). s. 3 
120 Ahlén, Birgitta (2005-05). s.15 
121 Föreningen Bibliotek i Samhälle (2006-01). s. 14 
122 Ögland, Malin (2001-02). s. 24 
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Sambindningen är lika viktig för bredd och kvalité som Systembolaget, att konkur-
rens och kortsiktigt profittänkandet bara leder till likriktning och tunnare utbud har 
väl även den mest hängivne marknadsliberal insett vid det här laget.123 
 
[Folkbiblioteken] är en garant för ett varierat och kvalitativt utbud i ett samhälle 
med kommersiellt ofta likriktat medieutbud.124  
 

Det ska påpekas att en del av de utsagor som placeras gruppen Karakteriserande bara 
till ytan ger karakteriseringar av litterär kvalitet. Som vi ska se i följande citat bygger 
vissa sina karakteriseringar på en uppsättning ”fakta” som läsaren antas känna till och 
acceptera. Det finns här anledning att påminna om Faircloughs resonemang om bak-
grundskunskap. Enklast kan det definieras som det som parterna i en interaktion tar för 
givet att de andra känner till. Fairclough skiljer på faktisk BGK och ideologisk BGK, 
den faktiska är sådant som under normala förhållanden kan kallas för fakta, t.ex. att ste-
nar är hårda eller att Sverige är en monarki. Med den ideologiska bakgrundskunskapen 
åsyftas snarare åsikter om hur världen är beskaffad. Åsikter som presenteras på ett sätt 
som gör det svårt att skilja dem från fakta.125 Till exempel att sänkt a-kassa ger fler 
jobb. 

 
Offside till sist förhåller sig till Goal ungefär som BLM till Okej. För i Offside är 
fotboll inge lek med siffror, det handlar om stor konst. [...] Layouten är originell och 
läcker. [...] Bildmaterialet är varierat och överraskande [...].126 
 

Här tas för givet att läsaren vet vad som är karakteristiskt för såväl BLM (Bonniers Lit-
terära Magasin) som ungdomsmusiktidningen Okej. Det är detta förgivetatagande som 
ger den bakgrund mot vilken jämförelsen mellan Offside och Goal ska ses. Det proble-
matiska ligger i att dessa uttalanden om tidskrifterna inte kan föras in under Faircloughs 
faktiska bakgrundskunskap utan istället är tydligt färgade av åsikter. Den tänkta karakte-
riseringen uteblir då, om inte i praktiken så i teorin, eftersom det torde vara svårt att 
försöka definiera något med hjälp av påståenden som du bara antar att läsaren uppfattar 
så som du gör. 

4.2 Icke-karakteriserande 
I den här kategorin redovisas de utsagor som nämner litterär kvalitet men utan att på 
något sätt definiera vad som menas med begreppet. Vissa helt utan vidare förklaringar 
eller vidhängande ord, andra med beteckningar av god resp. dålig litt. t.ex. guldkorn och 
slagg. 
 

”Läsrörelsen” och ”Läs 2000” ville nå ut till ”alla” barn med den goda litteraturen 
[...].127 

 
Kanske är det snarare överproduktionen av böcker och media som är problemet? Det 
blir allt svårare att finna guldkornen i all slagg, det blir mest tanig energiskog av 
sämre kvalitet istället för resliga tallar och björkar.128 
 
Hjärtat sväller vid historien om invandrargrabben som satt på biblioteket Skövde, 
förlorade sig i god litteratur medan modern var analfabetismens fånge.129 

                                                 
123 Röster om Btj (2003-01). 11 
124 Pagrotsky, Leif, Ernkrans, Matilda (2006-06). s. 6 
125 Fairclough (1999) s. 44 
126 Stenlund, Annika (2003-06) s. 12 
127 Brink, Gunilla (2003-01) s. 24 
128 Ögland, Malin (2001-02). s. 24 
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Jag ser framför mig hur bibliotekschefen och i lokaltidningen skakar hand med den 
lokala McDonald´s-chefen som en bekräftelse på att man kommit överens om att 
samarbeta för att sprida goda ungdomsböcker.130 
 
Slutmålet är [att] leverera kvalitetsfilm via biblioteken on-line till privata slutbrukare 
hemma […]131  
 
Folkbibliotekens uppgift är [...] att tillhandahålla ett kvalitetsurval av böcker, tid-
skrifter, digitalt lagrade medier och e-medier på så många som möjligt [...]132 
 
[I] flera arabländer saknas det bra böcker för barn.133 
 
[A]tt det finns god litteratur i varje klassrum.134 
 
Främsta arbetsredskapet är den goda litteraturen och ett än så länge unikt utbud av 
litteratur vad gäller bredd och kvalitet.135 
 
[B]tj måste försöka hitta sätt att stärka den breda kvalitetsutgivningens ställning, 
[…].136 
 
Som skäl för att inte ge ut böcker på främmande språk anges ofta att de svenska 
barnböckerna är så goda att översatta böcker inte behövs.137 
 
”Det bästa beröm vi fått är från en lyssnare som sa: Ni läser precis som jag gör, 
ibland läser jag svåra författare och ibland känner jag för att läsa godare underhåll-
ning och ibland slaskböcker.”138 
 

Det senaste citatet är intressant för här finns en ordkombination som är ovanlig för den 
här undersökningen. Den sätter samman orden godare och underhållning. Dessa två ord 
har i andra utsagor stått som motsatser.  
 
Ännu ett exempel på hur något som kan se ut som en karakterisering inte alls är det: 
Satsa på att höja kvalitén på sambindningen, sök aktivt efter hela den seriösa utgivning-
en, så att man kan förlita sig på att allt värt att läsa kommer med […].139 

4.3 Vad är kvalitet? 
Den här delen av analysen följer i stort den förra som tittade på vilken typ av argumen-
tation som användes för att säga något om kvalitet. Här är den del av materialet som 
karakteriserar begreppet kvalitet kategoriserat efter de svar som står att finna om vad 
som är litterärt kvalitativt.  

                                                                                                                                               
129 Olsson, Karin (2006-03-04). s. 31 
130 Ledare (2001-01). Bibliotek i Samhälle. s. 3 
131 Lönn, Tottie (2004-10). s. 28 
132 Föreningen Bibliotek i Samhälle (2006-01). s. 14 
133 Ekström, Åsa (2006-01). s. 9 
134 Zorn, Henriette (2004-10b). s. 26 
135 Gustavsson, Christer (2004-10). s. 23 
136 Röster om Btj (2003-01). s.10 
137 Ekström, Åsa (2006-01b). s. 10 
138 Zorn, Henriette (2004-10). s. 15 
139 Röster om Btj (2003-01). s.11 
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4.3.1 Explicita definitioner 

Den första kategorin med svar på frågan om vad som utgör litterär kvalitet ger ganska 
konkreta exempel på egenskaper som ett litterärt verk bör besitta. Hit räknas total elva 
citat och här kopplas kvalitet samman med ord som ”nyskapande”, ”provocerande” 
”djuplodande” och ”seriöst”. Här finns också de utsagor som svarar på frågan omvänt. I 
dessa citat definieras dålig litteratur med ord som ”ytligt”, ”spexartat”, ”löpsedlar med 
sexchocker, pedofilmord och fettbomber”.  

4.3.2 Centralstyrt urval 

Åtta utsagor svarar på frågan att det som godkänns och väljs ut av professionella bedö-
mare är det som ska anses vara kvalitetslitteratur. Hit räknas de som ser litteraturstödet 
som en garant för hög kvalitet. Majoriteten av citaten i den här gruppen definierar kvali-
tet som det som finns på biblioteket. Man ser biblioteket, och i förlängningen även bib-
liotekarierna, som den garant för kvalitet som man i samklang med Taljas allmänna 
bildningsutbud, anser krävs för att säkerställa medborgarnas tillgång till god kultur. 
Som typexempel på svar från denna kategori tjänar Bibliotek i Samhälles programför-
klaring som slår fast att ”[f]olkbiblioteket har /.../ huvudansvaret för att ett kvalitetsurval 
av skönlitteratur /…/ ska finnas tillgängligt för att stimulera berikande upplevelser, in-
sikter och läsglädje.”140 

4.3.4 Exemplifierande 

Åtta utsagor som alla ger exempel på verk eller författarskap som svar på vad kvalitet är 
placeras i den här kategorin. Det är samma utsagor som finns i avsnitt 4.1.2 med det 
tillägget att hit hör också de som definierar ordet med hjälp av exempel på böcker som 
belönats med t.ex. Nobelpriset. 

4.3.3 Anti-kommersialism 

Här placeras fem utsagor som samtliga ställer upp en motsättning mellan kvalitetslitte-
ratur och det som kan sammanföras under termen populärkultur. Kvalitet är sådan litte-
ratur som anses utgöra ett alternativ till det som produceras för att sälja i stora volymer. 
Här finns också de utsagor som ser kommersiellt inriktad kultur som likvärdig med 
skräpkultur. Bibliotek i Samhälle tar uttryckligen upp en formulering från det socialde-
mokratiska kulturdepartementets verksamhetsplan om att motverka kommersialismens 
negativa effekter. i en artikel om arbetet som barnbibliotekarie på 1960-, -70- och 80-
talen. ” Vi krävde bl.a. att /…/ barnens kulturaktiviteter skulle ges sådana resurser att 
alternativ till skräpkulturen skulle kunna erbjudas alla barn /…/. Det finns fortfarande 
mycket att göra. Debatten kring kommersialismens negativa verkningar gick hög.”141 

4.3.5 Efterfrågestyrt 

Ett fåtal citat nämner att det skulle vara det som efterfrågas av bibliotekets användare 
som håller hög kvalitet. ”Det råder en sorts ”allmän konsensus om att kvällstidningarna 
är dåliga” [...]. Låt mig anmäla en avvikande mening. Kvällstidningarna köps varje dag 
av hundratusentals svenskar. Tycker verkligen alla dessa – i allmän konsensus – att den 
produkt de just köpt är usel [...].”142 Så uttrycker sig en bibliotekschef i Biblioteksbladet 
i debatten om kvällstidningens ställning på biblioteket. 

                                                 
140 Föreningen Bibliotek i Samhälle (2006-01). s. 14 
141 Ahlén, Birgitta (2005-05). s.15 
142 Lindfelt, Erik (2005-10). s. 23 
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En variant av den efterfrågestyrda synen på kvalitet är att ett verks effekt på läsaren, och 
därmed också läsarnas åsikter, spelar roll för kvalitetsbedömningen. Det förkommer ett 
par exempel på detta i det empiriska materialet. ”Bokjuryn borde ha varit nämnd. Det är 
den tävling där barnen själva röstar fram årets bästa böcker inom olika ålderskategorier 
[...]. Bokjuryns val anses av många författare som det finaste pris de kan få”.143 ”Böck-
erna som nominerades skulle ha gjort ett starkt och viktigt intryck på jurymedlemmen 
personligen eller haft ett starkt inflytande på samhället.”144 

4.3.6 Alternativ litteratur 

Endast ett citat finns med som ser alternativ kultur som något som definierar litterär 
kvalitet. ”Det som är underground och alternativt har alltid intresserat Kristiina Koleh-
mainen mer än det breda och det strömlinjeformade.”145 Det citatet är dessutom en in-
tervjupersons högst personliga åsikt. 

4.4 Reflekterande kring begreppets komplexitet 
Utsagorna i den här gruppen visar alla någon form av medvetenhet om kvalitetsbegrep-
pets svårfångade natur. Denna kategori ligger utanför de ovan redovisade, då den varken 
definierar kvalitet eller använder begreppet på det självklara sätt som är typiskt för de 
icke-karakteriserande utsagorna. Den är dock viktig för att besvara frågeställningarna. 
 
Här syns insikter om begreppets komplexitet. ”Fråga tio personer vad sunt bondförnuft 
är och du får troligen tio olika svar. Detsamma kan nog gälla frågan om vad kvalitet 
är.”146 ”Det kan också vara så att det som är mainstream och det som är ”viktig” littera-
tur kan skilja sig en del sinsemellan.”147 
 
Ett sätt som används för att i en utsaga visa detta är att sätta citattecken runt de ord som 
kvalitetsbegreppet. ”Sist men inte minst måste man hitta ett sätt att beskriva en ”kvali-
tetsnivå” i profilen.”148 ”Karl Otto hade en osviklig näsa för vad som gick att sälja, men 
också stor medvetenhet för vad som var, eller skulle bli ”stor litteratur”.”149 
”Balansen mellan det man kallar ”högt och lågt” är det svåraste när man gör inköp av 
serier, säger hon.”150 
 
I en gästkrönika i BBL träder tydliga kopplingar till Bourdieu fram. ”En /.../ biblioteks-
forskare /.../ har beskrivit biblioteket som en symbolisk representation av finkultur som 
legitimerar den rådande ordningen.” ”Föreställningen om en allmängiltig universell 
mänsklighet gör det möjligt att ignorera det faktum att den privilegierade gruppen är en 
social grupp bland flera. Med andra ord: genom att göra sig blind för olikheter kan man 
upprätthålla en kulturell dominans.”151  
 

                                                 
143 Brink, Gunilla (2003-01) s. 24 
144 Engdahl, Barbro (2002-03). s. 12 
145 Rabe, Annina (2003-01). s. 7 
146 Zorn, Henriette (2004-06). s. 17 
147 Rabe, Annina (2005-02). s. 5 
148 Rabe, Annina (2005-02b). s. 6 
149 Myrstener, Mats (2004-01)s. 22 
150 Rabe, Annina (2003-01). s. 8 
151 Jones, Nick (2006-03).s. 18 
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Ett liknande resonemang kommer fram också i en artikel i bis där det står, angående 
kulturellt tolkningsföreträde: ”[den] legitimitet och kunskap som skapats av auktoriteter 
i professioner […], där de dominerande lyckats hålla Marknaden och Politikerna borta 
har ofta förts vidare av [...] t.ex. bibliotek.”152 
 
Mats Myrstener skriver i en recension av Maja Lundgrens Pompeji om de litterära om-
dömenas sociala karaktär. Han resonerar, med referenser till Bourdieu, om, den svenska 
”litterära institutionen” som han ser som ”liten och kringskuren, inte minst i Stockholm. 
Maja Lundgren är dotter till en av Svenskans (Svenska Dagbladets min anm.) äldsta och 
mest aktade litteraturskribenter. Själv är hon knuten till Aftonbladet som recensent.” 
Myrstener tycker att boken i fråga är ”gräslig”, men upptäcker så småningom att det 
omdömet inte är det allmänna. Istället sprider sig berömmet ”som ringar på vattnet, till 
radions nyhetsprogram, till TV:s ”Röda rummet”, till gratistidningen Metro.” Är det så 
att svenska kulturskribenter jagar i flock? ”Jag menar att det är ett problem med mass-
medial körsång. [...] Och när alla i kvartetten börjar sjunga samma melodi då blir det 
både trist och enahanda.”153 

4.5 Övrigt 

4.5.1 Lexikalt bruk av ordet 

I den här kategorin finns ett fåtal citat som har ett lexikalt bruk av begreppet. Använd-
ningen av ordet ligger ganska nära den ur Nationalencyklodin hämtade ordboksdefini-
tionen. Här kommer vi alltså nära själva ordet kvalitet, i andra kategorier är det ordets 
relation till andra ord som analyseras. Här handlar det om ordets relation till sig självt.  

”Litet format har ju tidigare signalerat kvällspress med skandaler och ytligare text, 
frånvaro av de större dagstidningarnas kvalitet, specialister, utrikeskorrespondenter 
och genomarbetade artiklar.”154  
 
[B]iblioteket [har] en urvalspolicy som innebär att det som ingår i bibliotekets sam-
lingar uppfyller vissa krav, såsom vederhäftighet, litterär kvalitet, relevans [...]. [...] 
Gratisprincipen förutsätter ett urval grundat på någon slags kvalitet [...].155 
 

Ytterligare två citat har en än mer neutral användning av ordet då man skriver att 
”[d]essutom ska boken ha höga förmedlingstekniska och litterära kvaliteter”.156 och 
apropå dagstidningarnas val tabloidformat att ”[n]u kan man inte längre på grundval av 
formatet utläsa innehåll, stil och kvalitet.”157 
 
Ett intressant citat som alls inte nämner kvalitet explicit men som ändå säger en del om 
frågeställningen är följande: 
 

Som jag ser det är det intellektuella samtalet och den i huvudsak textbundna kun-
skaps- upplevelseförmedlingen som är folkbibliotekets primära uppdrag. [...] Men 
långt ifrån alla böcker är en biblioteksangelägenhet. Varför ska folkbiblioteken an-
vända skattepengar till att gratis låna ut t.ex. kokböcker och underhållningsromaner 
där det går 13 på dussinet?158 
 

                                                 
152 Stenberg, Lisbeth (2003-04). s. 30 
153 Myrstener, Mats (2001-01). s.27 
154 Lönn, Tottie (2004-06). s. 28 
155 Atlestam, Ingrid (2001-03). s.8 
156 Källström Nilsson, Ingrid (2004-09). s. 32 
157 Lönn, Tottie (2004-06). s. 28 
158 Atlestam, Ingrid (2001-03). s. 8 
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Det intressanta är att samtidigt som det undviker att tala om kvalitet så ställer det dels 
upp en motsättning mellan olika former av det skrivna ordet som mycket väl kan ses 
bl.a. som en kvalitetsbedömning av genrer. Dels finns det en motsägelse i att premiera 
den textbundna upplevelseförmedlingen som något som självklart hör hemma i ett folk-
bibliotek och samtidigt avsäga sig allt ansvar för underhållningsromaner. Dessa är, trots 
att de är många till antalet, ändå en oundviklig del av den textbundna upplevelseförmed-
lingen. 
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5 SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
Jag kommer här att diskutera resultaten från analysen enligt frågeställningarna. Jag har 
slagit ihop den första och den andra frågeställningen av praktiska skäl. Sedan följer någ-
ra allmänt hållna funderingar kring ämnet. 

5.1 Vilka olika synsätt på litterär kvalitet finns inom folkbiblioteksfäl-
tet och finns ett dominerande synsätt? 
De synsätt på kvalitet som kan utläsas ur materialet är att det är vanligt att man ser kva-
litet som något som finns sätter likhetstecken mellan kvalitativ litteratur och det som 
finns tillgängligt på biblioteket och den litteratur som ges ut med statsstöd. Det finns 
också en tydlig tendens att likställa kvalitet med anti-kommersialism, även om gruppen 
utsagor som ger ganska klara besked om kvalitetslitteraturens beskaffenhet är tydligt 
representerad. 
 
Kopplat till Sanna Taljas perspektiv på kultur så ser vi att det är hennes första perspek-
tiv; Det allmänna bildningsutbudet som samlar flest av utsagorna från det empiriska 
materialet. De två grupperna Centralstyrt och Anti-kommersialism i analysen ovan pla-
cerar med lätthet in sig i det perspektivet. Den förra tack vare sin vurm för den profes-
sionelles rätt att bedöma kvalitet och den senare för sin misstänksamhet gentemot och 
ovilja att behandla kultur som säljer bra som kvalitativ. 
 
Den här anti-kommersialismen finns också i Taljas andra perspektiv; Det alternativa 
utbudet. Dock har det hos Talja den vinklingen att det är sättet att avnjuta musik/kultur 
som är avgörande och att det som är dåligt med den kommersiella kultur är det sätt på 
vilket den konsumeras snarare än hur den skapas. I det empiriska materialet handlar det 
mest om att det kommersiella utbudet kommer att utarma det kulturella landskapet. 

5.2 Problematiseras begreppet? 
En av frågeställningarna var i vilken mån begreppet problematiseras. I analysen har jag 
sökt efter de utsagor som visar på en förståelse för begreppets komplexitet. I vilken ut-
sträckning förs en kritisk diskussion, med andra eller sig själv, kring kvalitetsbegreppet? 
Förutom de utsagor som återfinns i kategorin Reflekterande kring begreppets komplexi-
tet ovan så finns det ansatser till att ifrågasätta användningen av ordet i t.ex. kvällstid-
ningsdebatten. Över lag anser jag att det förekommer ganska lite reflektion i materialet.  
 
Jag hade inför det här arbetet en misstanke om att en ganska stor del av materialet inte 
alls skulle karakterisera eller problematisera begreppet kvalitet. Det har visat sig vara 
både sant och falskt. Det som i förstone har sett ut som karakteriserade utsagor om kva-
litet behöver har inte nödvändigtvis varit det. Avsnittet med exempel där kvalitet defini-
erats med hjälp av andra (er)kända titlar eller författare är ett sådant förrädiskt exempel. 
Den metoden för karakterisering leder snabbt in i cirkelresonemang och är inte använd-
bar. Att hänvisa till andra titlar som viktiga utan att definiera viktig är ytterligare ett ex-
empel. Vidare har de fall som litar för mycket på det som Fairclough kallar bakgrunds-
kunskap. Det är utsagor där hela karakteriseringen finner sin giltighet i att alla ska tolka 
världen så som avsändaren. 
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Samtidigt skulle jag vilja problematisera själva den slutsatsen en aning. Att, med hän-
visning till Fairclough, säga att en karakterisering inte existerar därför att det inte finns 
en allmänt accepterad sanning bakom de förgivettaganden som den bygger på är mycket 
teoretiskt och bortser från det faktum att det finns starka krafter som likriktar åsikter och 
att det är rimligt att anta ett stort mått av förståelse kring t.ex. uttalanden som likheter 
mellan Okej och blm å ena sidan och Goal och Offside å den andra. 
 
Det är egentligen inte förvånande att det finns en ganska stor mängd utsagor om kvalitet 
som saknar karakteriseringar eller reflektioner av vad som är att betrakta som god kvali-
tet. Det handlar i stor utsträckning om artiklar med ett begränsat utrymme till sitt förfo-
gande och då är det långt ifrån självklart att det är prioriterat att lägga ut texten om kva-
litetskriterier. 
 
Vilka slutsatser kan nu dras av detta? Om vi börjar med att se till Taljas tre perspektiv 
och de svar som det empiriska materialet ger på frågan om vad som ska anses utgör lit-
terär kvalitet så ser vi att kategorin med explicita definitioner av kvalitet är störst. Den 
är dock inte så sammanhållen utan spretar en del i det att den rymmer även de som defi-
nierar låg kvalitet och sedan säger att litterär kvalitet är motsatsen till detta.  
 
Taljas kategorier är mycket intressanta som utgångspunkt för en diskussion om biblio-
tekets roll. Ska det vara en institution som ska fostra medborgarna till god smak enligt 
en von oben-modell som sätter proffsbedömaren i centrum eller ska det vara en institu-
tion som kan ge verktyg till medborgarna för att dessa ska kunna skapa själva. Det finns 
få exempel på det senare som korresponderar med Taljas tredje perspektiv. Även i Jap-
sens undersökning finns ett tydligt proffstyckar-perspektiv i urvalet av titlar. Det är bib-
liotekarier, kritiker och lektörer, alla vana att bedöma böcker, som har valt ut de titlar 
vilka man benämner de bästa som getts ut i Danmark.  
 
Det faktum att ett antal utsagor har kategoriserats i flera kategorier, ibland motstridiga, 
kan ses som ett tecken på att det är svårt att definiera begreppet. Det ska också ses i lju-
set av att i det i en del fall inte är diskussionen om kvalitet som är det centrala i en arti-
kel och att då kräva långtgående förklaringar av begreppet låter sig inte göras. En hel 
del utsagor har placerats i till synes disparata kategorier. Detta tolkar jag som att detta är 
ett svårt ämne och att många skribenter är medvetna om det. 
 
I kulturdepartementets verksamhetsplan för 2004 står det i avsnittet Målen för den na-
tionella kulturpolitiken att politiken ska ”främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyel-
se och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar”.159 
Denna syn på biblioteksverksamheten finns representerad i Taljas Alternativa utbud och 
uttrycks där som att en av bibliotekets uppgifter är att garantera en marknad för sådan 
kultur, sådana verk som annars skulle ha haft det svårt att klara sig på den kommersiella 
marknaden. En möjlig tolkning av detta är att biblioteken, som är en del av denna kul-
turpolitik160, bör tillhandahålla sådant som t.ex. inte anses vara kommersiellt gångbart 
på marknaden och alltså har tagits ur tryck. Verk som ständigt går att köpa i bokhandeln 
är klassikerna, medan det kan vara svårt att få tag i en bok som legat på försäljningslis-
torna några år och sedan fasats ut från marknaden. Det förefaller logiskt att det är dessa 
böcker som biblioteket ska köpa in om man vill motverka ”kommersialismens negativa 
verkningar” 
                                                 
159 Kulturdepartementet (2004) s. 3 
160 Kulturdepartementet (2004) s.3 
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En del utsagor framhåller benämningen viktiga texter som en markör för god kvalitet. 
Det kan tänkas att det som ger ett verk hög kvalitet utifrån det här perspektivet är att en 
god bok inte bara, eller inte ens, behöver ha några större estetiska företräden så länge 
det fyller en viktig funktion i samhället. 
 
Den här uppsatsen har inte haft som mål att undersöka hur de verksamma bibliotekari-
erna ser på frågan om litterär kvalitet. I Kvists & Lundströms uppsats får ett antal bibli-
otekarier uttala sig om hur de resonerar vid inköp av fonogram. Det är samma typ av 
frågeställning som vi återfinner hos Sanna Talja. Resultatet av deras undersökning skil-
jer sig en del åt från den här uppsatsens. I den ser vi att de tillfrågade respondenterna till 
stor del placerar sig inom Taljas två senare kategorier. I min undersökning visar resulta-
tet att de som för en debatt om vad som bör finnas på ett bibliotek till stor del placerar 
sig inom Taljas första kategori. En intressant tolkning av dessa resultat är att de perso-
ner som för en debatt om kvaliteten på bibliotekens tillgångar har en mycket mer tradi-
tionell och normerande attityd till bibliotekets förmedlande roll än de personer som ut-
för själva arbetet. Det är kanske så att det är lättare att ha de normerande åsikterna när 
du inte själv ska driva igenom dem. Det ska sägas här att bland de artiklar som ingår i 
min undersökning så är mycket få skrivna av bibliotekarier. De flesta är skrivna av 
journalister. 

5.1 Teoretiska och metodologiska reflektioner 
Ovanstående leder osökt till en viktig fråga för i sammanhanget. Det gäller den om 
skillnaden mellan ”tidskriftsvärlden” och ”biblioteksvärlden”. Det som framkommer i 
artiklarnas utsagor behöver inte nödvändigtvis ha något med den verksamma biblioteka-
rien att göra. Det är mycket viktigt att vara medveten om den här skillnaden för att inte 
dra för långtgående slutsatser av resultatet. Som det påpekas i samband med Sanna Tal-
jas tre perspektiv på kvalitet så förekommer inte dessa isolerade i någon biblioteksverk-
samhet, utan förmodligen är samtliga närvarande, men i olika hög grad.  
 
Detsamma måste ju anses gälla för relationen mellan ”tidskriftsvärlden” och ”den verk-
samma biblioteksvärlden”. Det som framkommer i de utsagor som analyserats här kan, 
isolerat, framstå som ganska hårdragna ståndpunkter. Det är dock så att det vore mycket 
svårt att bedriva konkret biblioteksarbete genom att obstinat hävda att man t.ex. inte kan 
köpa något som har goda försäljningssiffror. Eller omvänt att man inte kan bygga upp 
en samling av litteratur som har en smalare målgrupp med argumentet att den bara skul-
le stå och samla damm i hyllorna. 
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6 SAMMANFATTNING 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilka olika synsätt på litterär kvalitet som 
står att finna i två bibliotekstidskrifter; Biblioteksbladet och Bibliotek i Samhälle samt 
att undersöka om det förekommer någon reflektion kring användningen av begreppet. 
Utgångspunkten för arbetet var initialt en föraning om att det möjligen saknades ett re-
flekterande förhållningssätt till kvalitetsbegreppet. Denna föraning väcktes av ett arbete 
om musikinköp till folkbibliotek. Där framkom att många tog det som självklart vad 
som var kvalitativt. 
 
Uppsatsens frågeställningar blev utifrån detta:  

• Vilka olika synsätt på litterär kvalitet finns inom folkbiblioteksfältet? 
• Finns det något synsätt som är dominerande?  
• Problematiseras begreppet kvalitet i dessa diskurser? 

 
För att svara på dessa frågor analyseras ett antal artiklar som på något sätt nämner litte-
rär kvalitet. Artiklarna har efter en inledande skumläsning gåtts igenom noga. Det som 
tagits med i analysmaterialet är inte bara artiklar som explicit nämner ordet kvalitet utan 
även de som på ett mer indirekt sätt berör ämnet. För att nå dessa artiklar har urvalspro-
cessen varit manuell sökning snarare än databassökningar, det har gett en möjlighet att 
inkludera de artiklar som olika sätt tar upp frågan utan att direkt benämna den. Utsagor-
na som valts ut har grupperats dels efter hur de argumenterar för sin syn på kvalitet, dels 
efter vilket svar de ger på frågan vad som utgör litterär kvalitet. Ytterligare en kategori 
skapas för de utsagor som visar en medvetenhet om begreppets svårfångade natur.  
 
Arbetet låter sig inspireras av diskursanalysens syn på hur språk inte endast är en spegel 
av hur vi betraktar världen utan i allra högsta grad är ett medel för att skapa vår världs-
bild. Detta är en viktig insikt då det som skrivs om kvalitet i de tidskrifter som under-
söks på så vis är med om att skapa bilden av vad som ska ses som kvalitativ litteratur. 
 
För att ge en bakgrund till problemet presenteras ett antal olika vetenskapliga perspektiv 
på kvalitetsbedömning, bl.a. från sociologiskt håll. En längre genomgång av Sanna Tal-
jas undersökning om olika synsätt på musikkultur finns med för att användas som jäm-
förelse med analysresultatet. Talja identifierar i sin avhandling tre olika perspektiv på 
kvalitet i kontexten musikbibliotek. Dessa kan placeras in på en skala som går från att 
kvalitet är det som definieras som sådan av experter, via åsikten att det är kvalitet som 
kräver ett visst mått av kunskap och koncentration för att uppskattas till att kvalitet är ett 
mycket vitt begrepp som kan vara mycket olika i olika sammanhang. 
 
Analysen bestod av två huvuddelar. En första som rör hela materialet och som grupperar 
utsagorna i kategorierna Karakteriserande respektive Icke-karakteriserande beroenden 
på hur utsagorna karakteriserar begreppet kvalitet. I den första av dessa placerar sig ut-
sagor som på något sätt definierar begreppet. I den andra kategorin återfinns de utsagor 
som talar om kvalitet som vore det självklart vad som åsyftas. 
 
Den första av dessa kategorier undergrupperades sedan efter det sätt på vilket utsagorna 
definierar begreppet. De kategorier som användes var Explicita exempel, Exemplifie-
rande, Införlivande och Motsättningsskapande. Av dessa var det den senare som samla-
de på sig flest utsagor. 
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Den andra delen av analysen rörde de karakteriserande utsagorna och ser till vilket svar 
dessa utsagor ger på frågan om vad som är kvalitet. Även här undergrupperades mate-
rialet och kategorierna som användes var Explicita definitioner, Centralstyrt urval, Ex-
emplifierande, Anti-kommersialism, Efterfrågestyrt och Alternativ litteratur. Den första 
kategorin blev störst, det går att se att den första och den tredje kategorin som båda ger 
ganska konkreta definitioner av begreppet kvalitet bara blev något större än den andra 
och fjärde som båda är mer ideologiska och diffusa. 
  
Resultatet visar att det trots en ganska stor mängd utsagor som ger definitioner av vad 
som man anser ska utgör litterär kvalitet, så är det stora flertalet exempel ur det empiris-
ka materialet varken reflekterande eller karakteriserande. Detta kommer sig av att 
många av dem som vid en första anblick ser ut ge definitioner snarast fastnar i cirkelre-
sonemang där kvalitet definieras med andra odefinierade termer. 
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