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Abstract: 

This essay aims to examine how science fiction literature is supported and made 

available for readers at four public libraries. Each library has its own opinion of what a 

public library‟s role in society is, and that affects how literature acquisition and media 

exposure is done at that particular library. To explore this, the author uses a modified 

version of Elzinga and Andersson‟s theory of traditionalism, pragmatism and 

emancipationism. The research questions are: 1. What factors lie behind acquisition of 

science fiction literature? 2. How do the public libraries in question make science fiction 

literature available to its users? 3. Many public libraries use specific tools when 

classifying literature. How much are they used at the libraries in question? 4. What do 

the libraries in question do in order to promote science fiction literature?  

 

The methods used are interviews, text studies and observations. The author finds that 

the libraries are mostly driven by a pragmatic view of the role of the library, buying 

literature requested by the library users and relying on popularity and trends when 

displaying media. There is hardly any evidence of emancipationism to be found, but 

there are some traditionalist influences. Due to lack of popularity, science fiction books 

are not acquired as often as other, more popular, fiction. Science fiction and fantasy are 

often put on specific shelves, apart from other fiction. It is also common that those 

genres are placed in the part of the library where literature for young people is put. One 

of the libraries promotes these genres in a specific section of their web page, and 

another one have previously had exhibitions on science fiction. Apart from that, science 

fiction is rarely promoted as a genre, but is treated as a part of other literature when 

being promoted. All libraries use specific tools, such as BURK-sök, for classifying 

literature. They do, however, make their own classifications occasionally. 

 

 

Nyckelord: science fiction, tillgängliggörande, anskaffning, 

medieexponering, popularitet, fantasy, pragmatism, 

traditionalism. 
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1 Inledning 
För några år sedan blev jag intresserad av science fiction, en genre som även kallas sf, 

och började leta igenom det stadsbibliotek som fanns närmast efter intressanta böcker 

inom genren. Science fiction- och fantasyböcker stod på egna hyllor vid 

ungdomsavdelningen på stadsbiblioteket, tillsammans med vuxenserierna. Science 

fiction-utbudet upptog dock inte lika mycket plats som fantasy-litteraturens, och detta 

ledde till att jag började undra över science fictionböckernas popularitet. Inte heller 

föreföll det komma ny litteratur inom denna genre särskilt ofta, medan mycket av den 

litteratur som fanns på fantasyhyllan var relativt nyskriven. Många av dessa böcker var 

visserligen tjocka och tog upp mycket plats, men de föreföll ändå vara flera, och mer 

aktuella, än sina bokfränder inom science fiction. De flesta science fictionböcker som 

stod på hyllan var vad som brukar betraktas som klassiker inom science fiction-genren; 

författare som Isaac Asimov, Robert A. Heinlein, Philip K. Dick och Stanislaw Lem. 

Där fanns även en del svensk science fiction representerad i form av Sam J. Lundwalls 

romaner. Nyskrivet material fanns det dock inte mycket av, om man bortsåg från Jules 

Verne-magasinet, en tidskrift som specialiserar sig på sf. Vad detta berodde på var 

oklart, eftersom den här typen av litteratur fortfarande gavs ut, även om jag noterat att 

det inte brukade finnas mycket av den i bokhandlarna heller. Var intresset för science 

fiction-litteratur verkligen så lågt att biblioteken inte brydde sig om att införskaffa 

sådana böcker? Hur tillhandahöll olika folkbibliotek i så fall den här typen av litteratur? 

Dessa funderingar blev fröet till denna magisteruppsats i Biblioteks- och 

informationsvetenskap. 

 

1.1 Relevans för ämnet biblioteks- och informationsvetenskap 

Biblioteks- och informationsvetenskap är inte någon lättdefinierad disciplin, något som 

tydligt framkommer i Richard E. Rubins Foundations of Library Science, i kapitlet om 

bibliotekarieyrket.
1
 Där omnämns bland annat en rapport i vilken det framkom att det 

omkring år 2000 fanns inte mindre än sex trender i Amerika beträffande hur 

utbildningarna i Biblioteks- och Informationsvetenskap såg ut, samt vad de innehöll.
2
 

Vad som dock är viktigt, oavsett hur utbildningen ser ut, är bibliotekariens – och 

därmed bibliotekets - uppgift som informationsförmedlare. Detta framkommer mycket 

tydligt i Rubins bok, framför allt i sammanfattningen av ovanstående kapitel.
3
 

Bibliotekarien ska kunna hantera både en ständigt föränderlig informationsteknik och 

dess verktyg, och samtidigt tillfredställa mer traditionella läsare, samt ge service till 

dem som kanske inte kan läsa.
4
 Denna service inkluderar, menar jag, att tillhandahålla 

skönlitteratur. Skönlitteraturen kan, enligt min åsikt, betraktas som en form av 

information, och den har stor betydelse eftersom den speglar vår värld och ofta bidrar 

till att göra den begriplig. Det finns, som bekant, många genrer inom skönlitteraturen. 

Denna uppsats koncentreras på en sådan genre, närmare bestämt science fiction-

litteratur. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur fyra folkbibliotek 

tillgängliggör science fictionlitteratur, och vilken inställning till bibliotekets roll i 

samhället som ligger bakom deras metoder. 

   

Varför är då just science fictionlitteratur något ett folkbibliotek bör värna om? Enligt 

Unescos Folkboksmanifest från 1994 ska folkbiblioteket ”spegla tidsanda och 

                                                 
1
 Rubin, Richard E. 2004, s. 437f. 

2
 KALIPER-rapporten, initierad av ALISE. Rubin, Richard E. 2004, s. 464f.  

3
 Rubin, Richard E. 2004, s 480f. 

4
 Rubin, Richard E. 2004, s. 481f. 
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samhällsutveckling men skall också tjäna som minne för mänsklig strävan och fantasi”.
5
 

Detta är något jag anser att just science fiction som genre gör. Denna litteraturform 

tillåter författaren att spekulera, kritisera och undersöka vår tillvaro utifrån ett ganska 

unikt perspektiv. Ett exempel på detta är att tid och rum ofta används på ett sätt som inte 

är lika vanligt inom exempelvis s. k. realistisk litteratur. Inom science fiction kan också 

förekomma tekniska och vetenskapliga uppfinningar, som eventuellt inte existerar när 

verket skrivs. Därmed får författaren möjligheten att gå utanför ramarna av vad som 

anses möjligt just när han eller hon skriver det. Det som Folkboksmanifestet kallar 

”mänsklig strävan och fantasi” blir därmed en tydlig ingrediens i litteraturformens 

natur. 

 

Sam J. Lundwall, författare och tidigare utgivare av Jules Verne-magasinet, har skrivit 

flera böcker som behandlar science fiction.
6
 Han har också givit ut svenska 

översättningar av science fiction-verk på sitt förlag Sam J. Lundwall Fakta & Fantasi. I 

hans bok Science Fiction från begynnelsen till våra dagar, som utgavs 1969, beskrivs 

science fiction som en produkt av den osäkerhet som då låg i tiden på grund av ständiga 

förändringar inom vetenskap, politik och framtid.
7
 Visserligen har det hunnit hända 

mycket i världen sedan ovannämnda bok gavs ut, men Lundwalls förklaring till science 

fiction-litteraturens uppkomst ter sig enligt min uppfattning relevant fortfarande. Det är 

också en förklaring som jag anser kan appliceras på uppkomsten av mycket av den 

science fiction-litteratur som skrivs i vår tid. Även i nutiden förekommer ständiga 

förändringar inom bland annat teknik och vetenskap, och nästan varje dag kommer nya 

rön för gemene man att ta ställning till. Science fiction-litteraturens funktion blir 

därmed bland annat att belysa dessa förändringar och tendenser, och påvisa eventuella 

problem i de respektive samhällen vi lever i. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fyra folkbibliotek, på olika orter, 

tillgängliggör science fiction-litteratur, och vilken inställning till bibliotekets roll i 

samhället som ligger bakom deras metoder. Undersökningen har genomförts med hjälp 

av intervjuer med bibliotekarier på respektive bibliotek, studier av dokument, det vill 

säga bibliotekens biblioteksplaner respektive medieplaner och deras hemsidor, samt – 

när möjlighet funnits – observationer. 

 

Inställningen till bibliotekets roll i samhället analyseras utifrån tre olika riktningar inom 

humanistisk forskningsetik. Dessa riktningar benämns som traditionalism, pragmatism 

och emancipationism och är tagna från en teori som presenteras i ett symposium av 

Aant Elzinga och Sven Andersson.
8
 Jag har modifierat deras version av de tre 

riktningarna för att de ska vara relevanta i bibliotekssammanhang. Detta behandlas 

utförligare i avsnitt 3.2. 

 

 

                                                 
5
 Kulturrådet (09-03-2007). Unescos Folkboksmanifest 1994. (Svensén, Rebecka, webbred.) [21-08-

2008]. 
6
 Ett exempel är En bok om science fiction, fantastik, futurism, robotar, monster, vampyrer, utopier, 

dystopier och annat märkvärdigt och oväntat och osannolikt. från 1993. 
7
 Lundwall, Sam J. 1969, s. 21. 

8
 Elzinga, Aant & Andersson, Sven (1988). Ideals of science in the humanities and their 

ethical and political implications. Social Epistemology, vol. 2, no. 1, s. 67-77. 
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1.3 Frågeställningar 

Frågeställningarna är som följer: 

 

1. Vilka överväganden ligger bakom anskaffandet av science fiction-litteratur? 

2. Hur tillhandahåller folkbiblioteken ifråga science fiction-litteratur? 

3. Många folkbibliotek brukar BURK-sök vid klassificering. I hur stor grad 

används detta verktyg av de undersökta biblioteken?  

4. Vad gör de undersökta biblioteken för att främja science fiction-litteraturen? 

 

Överväganden bakom anskaffande av science fiction-litteratur inkluderar främst vilken 

litteratur som anskaffas och varför, varifrån den köps och av vilken anledning. Med 

tillhandahållande menas hur biblioteken gör för att tillgängliggöra litteraturen. Detta kan 

inkludera främjande åtgärder, eller var böckerna vanligen placeras. Vad som är science 

fiction avgörs genom klassificering, liksom var litteraturen placeras. Därför är det 

intressant att se i hur stor grad exempelvis BURK-sök, ett verktyg som Bibliotekstjänst 

(BTJ) tillhandahåller, används för att klassificera den science fictionlitteratur som 

hamnar på biblioteken. Anskaffande har egentligen mer med inköp än med utsortering 

att göra, men trots detta tas även gallring upp som en viktig del i sortimentets urval. Det 

är trots allt så, att för att ny litteratur ska få plats måste en del gamla böcker sorteras 

bort. Till anskaffandet räknar jag även eventuella gåvor som biblioteken accepterar, till 

exempel i form av Kulturrådets böcker. Detta eftersom dessa böcker blir en del av 

folkbibliotekens samlingar. 

 

Främjande av science fictionlitteratur kan gå till på ett flertal sätt, däribland genom 

utställningar, bokprat och medieexponering. Detta är därför något som undersöks 

närmare i denna uppsats.  

 

1.4 Avgränsningar 

Av utrymmesskäl bortser denna uppsats från den science fiction som finns i andra 

medier än böcker. Fokus ligger i synnerhet på science fiction-litteratur för vuxna, men 

även sf-böcker för barn och ungdom kan komma att nämnas när det är relevant för 

syftet. I begreppet science fiction inkluderas ibland också utopier och dystopier, i de fall 

där dessa innehåller inslag av science fiction. Som exempel kan nämnas Aldous 

Huxleys roman Brave New World, som innehåller klara inslag av science fiction i form 

av bland annat vetenskapliga uppfinningar så som kloning och genetisk manipulering. 

Dessa vetenskapliga yttringar var som bekant inte så väl utvecklade då romanen gavs ut, 

år 1932. Det bör dock noteras att inte alla dystopier och utopier kan räknas till science 

fiction-genren. Beträffande skyltning/medieexponering har inte någon användarstudie 

gjorts, utan resultaten har framkommit genom intervjuer med bibliotekarier på de 

respektive biblioteken.  

 

Samtliga intervjuer har utförts under tidsperioden 2006-2008, och frågorna har gällt 

framförallt hur det går till på biblioteken ifråga vid intervjutillfället, alltså i det som då 

var nutid. Vid några tillfällen har frågor ställts om hur science fiction tidigare 

tillgängliggjorts på biblioteket, samt vilket intryck respondenterna fått angående science 

fiction-genrens popularitet. Detta gjordes för att jag önskade skapa mig en bild av vad 

som lett fram till situationen idag. 
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Endast fyra bibliotek, placerade på olika orter, har undersökts, på grund av brist på tid 

och ekonomiska medel. Tre av dessa valdes ut för att de var relativt lätta att besöka på 

grund av sin geografiska placering, eller för att jag hade haft kontakt med dem tidigare. 

Några egentliga generaliseringar kan inte göras enbart utifrån denna undersökning, med 

tanke på dess begränsningar, men detta är heller inte målet med uppsatsen. De fyra 

utvalda biblioteken är exempel på hur det kan se ut beträffande främjandet av science 

fiction-litteratur. Däremot är det möjligt att se vissa tendenser till likheter mellan de 

olika instanserna, något jag återkommer till. 

 

1.5 Definitioner 

För att underlätta för läsaren definieras här viktiga termer som förekommer i denna 

uppsats. Vad gäller en del av orden har definitioner från Svenska Ämnesord
9
 använts, 

eftersom detta är en instans vars service ibland används när biblioteken klassificerar 

verk. Det är annars vanligt att folkbibliotek använder Bibliotekstjänsts 

katalogiseringstjänst, BURK-sök, där varje bok, cd-skiva och dylikt som distribuerats 

via BTJ har sin egen post. Eftersom jag önskade veta lite mer om skillnaden mellan 

BURK-sök och Svenska Ämnesord, ringde jag upp en person på Svenska Ämnesord 

och bad henne förklara skillnader och likheter. Det framkom vid samtalet att Svenska 

Ämnesord och BTJ inte nödvändigtvis har exakt samma definitioner eller ämnesord, 

men de liknar ofta varandra. I vissa fall är de nästan identiska. Svenska Ämnesord är en 

del av Kungliga Biblioteket, medan BTJs ämnesord baseras på Svensk 

Biblioteksförenings listor. I övrigt har bland annat Miguel Benitos 

Kunskapsorganisation. En introduktion till katalogisering, klassifikation och 

indexering
10

 använts.  

 

Som redan omnämnts i avsnitt 1.1 tillhör det ett folkbiblioteks uppgifter att förmedla 

information till sina användare. Denna information tillgängliggörs på ett flertal sätt, 

däribland genom det urval av medier som finns representerat på biblioteket. Urvalet av 

medier sker på flera sätt. Denna uppsats fokuserar som bekant på bland annat inköp av 

litteratur. Istället för att tala om inköp, har jag valt att använda termen anskaffning. 

Detta är ett begrepp som brukas inom biblioteksvärlden. I det här fallet är det främst 

inköp av litteratur som menas med denna term, men även accepterandet av bokpaket 

från exempelvis Kulturrådet får betraktas som en form av anskaffning. Jag talar här om 

det som ibland kallas ”Kulturrådsböckerna”. 

 

Tillgänglighet och tillgängliggörande är några andra termer som kommer att nyttjas 

vid ett flertal tillfällen. Själva ordet ‟tillgänglighet‟ kan förefalla något otydligt. Termen 

används ofta inom biblioteks- och informationsvetenskap. Ett exempel på detta 

återfinnes hos Richard E. Rubin, som använder uttrycket „accessibility‟
11

 i sin bok 

Foundations of Library and information Science.
12

  

 

                                                 
9
Kungliga Biblioteket (2008-06-02). Svenska Ämnesord. (Ingrid Berg, innehållsansvarig.). 

http://www.kungligabiblioteket.se/katalogisering/Svenska-amnesord/om/ 

[2008-08-26 samt 2008-11-10].  

På deras hemsida står att de ämnesord som finns med ska kunna användas för att söka i 

bibliotekskataloger och databaser.  
10

 Benito, Miguel 2001.  
11

 Accessibility blir, rakt översatt, detsamma som ‟tillgänglighet‟. 
12

 Rubin, Richard E. 2004, s. 32. 
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Vad innebär då tillgänglighet? Rubin går i sin ovannämnda bok in på ett antal olika sätt 

på vilka bibliotekarier arbetar för att tillgängliggöra information.
13

 Mycket av det han 

nämner handlar om att underlätta för användaren att snabbt och enkelt få tag i det han 

eller hon söker, samt att finna källor som är relevanta för ämnet. Ett exempel han 

nämner är gallring, som betraktas som ett sätt att tillgängliggöra information i och med 

att det eliminerar felaktigt material. Jag drar slutsatsen att tillgänglighet har att göra med 

möjligheten att komma åt relevant information – förhoppningsvis på ett så enkelt sätt 

som möjligt. Biblioteket förfogar över ett antal olika källor till information, och 

litteratur – även skönlitteratur – är en av dessa. I denna uppsats inbegriper begreppet 

tillgänglighet framförallt vilket urval av science fiction-litteratur som tillhandahålls av 

biblioteken ifråga, var böckerna placeras och hur pass lätt det är att hitta dem. Termen 

tillgänglighet inbegriper även var böckerna placeras under tider då de inte är så 

populära, det vill säga huruvida de gallras ut, placeras i magasin eller liknande. Frågan 

undersöks inte utifrån ett handikapperspektiv.  

 

För att kunna avgöra var på ett bibliotek ett verk ska placeras, klassificeras det.  För att 

klargöra vad som menas med klassifikation i denna uppsats, har jag lånat Miguel 

Benitos definition: ”indelande i klasser av ting och företeelser efter en princip eller 

indelningsgrund”.
14

 De flesta bibliotek i Sverige använder sig i nuläget av SAB-

systemet, det vill säga Sveriges Allmänna Biblioteksförenings Klassfikationssystem
15

 

för att organisera sina medier, och det är alltså även detta system med tillhörande 

ämnesord som används för att bestämma om ett verk är science fiction eller ej. Det är 

också detta system som används på de bibliotek som undersökts. Klassificeringen sker 

ofta utifrån BURK-sök, men detta behöver inte betyda att den alltid sker på detta sätt. 

Detta finner jag intressant och därför behandlas det alltså i denna uppsats. 

 

Eftersom en stor del av uppsatsens frågeställning behandlar främjande av science 

fiction-litteratur, är det lämpligt att förklara att med ordet främjande menar jag åtgärder 

som väcker intresse för eller underlättar åtkomsten av något. Bokprat kan vara en sådan 

åtgärd. Medieexponering är något annat som har betydelse för om användarna blir 

intresserade av ett verk eller inte. Med medieexponering menas i denna uppsats i första 

hand det som i vardagligt tal kallas skyltning. Med skyltning avses hylluppställning, 

placering utifrån teman, utställningar och liknande åtgärder.  

 

Ett begrepp som återkommer flera gånger i denna uppsats är ordet genre. För att göra 

det klart och tydligt vad det betyder, brukas den definition som återfinns i Modern 

Genre Theory, ett verk sammanställt av David Duff:  
 

A recurring type or category of text, as defined by structural, thematic 

and/or functional criteria. A term increasingly used in the classification of 

non-literary (and non-written) as well as literary texts; notably films and 

media programmes. … In a second sense, the term is often used, sometimes 

pejoratively, to denote types of popular fiction in which a high degree of 

standardisation is apparent: for instance, detective stories, historical 

romances, spy thrillers and science fiction.
16

 

 

                                                 
13

 Rubin, Richard E. 2004. s. 57f. 
14

 Benito, Miguel 2001, s. 103. 
15

 Benito, Miguel 2001, s. 7. 
16

 Duff, David (editor) 2000, Moden Genre Theory. s. xiii. 
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I denna uppsats används inte ordet genre i nedsättande betydelse, utan följer den första 

betydelsen som omnämns i citatet ovan. Som synes i citatet räknas alltså science fiction 

som en egen genre. Svenska Ämnesords definition på science fiction låter så här: ”Verk 

som är förlagda till en framtid eller andra världar och är präglade av visionär 

teknologi.”
17

 Detta är en något begränsat definition av genren, men den visar enligt min 

mening på något som är mycket centralt inom genren: innovationer och deras påverkan 

på karaktärerna.  Med science fiction menas i denna uppsats litteratur, det vill säga 

böcker, som motsvarar denna definition, eller har katalogiserats som science fiction-

litteratur på de bibliotek som undersökts. Jag kommer även att ge en mer ingående 

beskrivning av begreppet science fiction i avsnitt 3.4.  

 

Eftersom fantasy och science fiction är två genrer som förväxlas, kan det vara lämpligt 

att även nämna att Svenska Ämnesord definierar fantasy som ”Verk som utspelar sig i 

en övernaturlig fantasimiljö”.
18

 Skillnaden mellan dessa båda litteraturformer skulle 

alltså enligt dessa definitioner vara att fantasy innehåller övernaturliga inslag, medan 

science fiction är mer vetenskaps- och teknikorienterad, samt att science fiction utspelar 

sig i en framtid. Detta kan givetvis ifrågasättas, och skillnaden mellan genrerna är enligt 

min uppfattning betydligt mer komplicerad än vad som framgår i denna definition. 

Buker har gjort ett försök att skilja på dem i The Science Fiction and Fantasy Readers´ 

Advisory.
19

 Ett sätt att hålla isär de båda litteraturformerna är att helt enkelt, som Buker 

säger, hävda att allt som har med rymden att göra är sf, medan magi hör till 

fantasygenren.
20

 Så fungerar det dock, som han framhåller, inte i praktiken. Även om 

magi, enligt Buker, är något som alltid finns med inom fantasy, så behöver inte etiketten 

science fiction betyda att verket har med rymden att göra.
 21

 Det finns dessutom ett antal 

subgenrer, däribland science fantasy, som tar element från båda litteraturformerna och 

skapar något eget.  

 

För att skilja de båda genrerna åt, förklarar Buker att magin inom fantasy i sig är 

mystisk. En yngling som skjuter eldklot med sina händer och slungar dessa mot 

bepansrade fiender är ett exempel på magi – och då är det fantasy, menar han. Men om 

författaren skulle förklara att anledningen till att den unge mannen kan kasta eldklot på 

fienden är att hans hjärna är konstruerad på ett särskilt sätt, och att de bepansrade 

fienderna faktiskt är helt mekaniska, så är det science fiction.
22

 Magin förklaras alltså 

sällan vetenskapligt i en renodlad fantasyberättelse. Jag drar följande slutsats: magin 

kan inom fantasy beskrivas på många olika sätt och det kan finnas åtskilliga olika 

förklaringar till dess uppkomst, men det är sällsynt att författaren går in på DNA, 

genteknik och liknande ting som är så vanligt förekommande inom science fiction. 

 

                                                 
17

 Kungliga Biblioteket (06-02-2008). Svenska Ämnesord. (Ingrid Berg, innehållsansvarig.). 

http://www.kb.se/bibliotek/svenska-amnesord/sok-ord/  [26-08-2008] Det är inte möjligt att länka direkt 

till definitionerna, varför länken leder till söktjänsten. Sökordet är: science fiction. 

 
18

 Kungliga Biblioteket (06-02-2008). Svenska Ämnesord. (Ingrid Berg, innehållsansvarig.).  

http://www.kb.se/bibliotek/svenska-amnesord/sok-ord/ [26-08-2008] Länken leder till söktjänsten. 

Sökordet är: fantasy.  

 
19

 Buker, Derek M. 2002.  
20

 Buker, Derek M. 2002, s. 8. 
21

 Buker, Derek M. 2002, s. 111. 
22

 Buker, Derek M. 2002, s. 111. 

http://www.kb.se/bibliotek/svenska-amnesord/sok-ord/
http://www.kb.se/bibliotek/svenska-amnesord/sok-ord/
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Till fantasy räknas i den här uppsatsen främst litteratur som lever upp till Svenska 

Ämnesords ovan nämnda definition, eller som katalogiserats som fantasy på de aktuella 

biblioteken. Detta för att inte försvåra termerna i onödan.  

 

Science fantasy är en term som diskuterats några gånger under intervjuerna. I korthet 

kan sägas att den innebär en blandning av element från både science fiction och fantasy. 

Begreppet finns inte inlagt hos Svenska Ämnesord – något som jag tror kan bero på att 

det är relativt nytt. 

 

Andra ord som kommer att användas, är dystopier, utopier och framtidsskildringar. 

Alla dessa termer förekommer inom science fiction, och framför allt ordet dystopi har 

brukats av flera respondenter under intervjuerna. För att definiera ordet dystopi används 

här Svenska Ämnesords förklaring: ”Verk som skildrar ett inhumant, oftast totalitärt 

framtida samhälle.”.
23

 En utopi är enligt Svenska Ämnesord ett ”Verk om ett 

(ouppnåeligt) idealtillstånd särskilt i fråga om samhällsorganisation o d”.
24

 Även utopin 

utspelar sig ibland i framtiden, men det behöver inte vara så. Den räknas inte till 

framtidsskildringar på samma sätt som dystopin gör. Begreppet framtidsskildringar 

har betydelsen ”Verk som beskriver framtidsförväntningar eller hotbilder” hos Svenska 

Ämnesord. 
25

 

 

Det bör tilläggas att strängt taget kan en dystopi mycket väl utspela sig i ett alternativt 

universum eller på en annan planet istället för i framtiden, men det tar inte Svenska 

Ämnesord hänsyn till. Detta har dock inte så stor betydelse för uppsatsens syfte, och 

därför begagnar jag mig av Svenska Ämnesords definition fast den är något begränsad. 

 

De begrepp och definitioner jag valt att använda i uppsatsen har framkommit främst 

genom induktion, det vill säga i första hand intervjuer och observationer, samt 

diskussioner med mina handledare. Begreppet dystopi nämndes särskilt under 

intervjuerna av flera informanter
26

, och därmed valde jag att tillhandahålla en definition 

av denna term i uppsatsen. Tidigare omfattade definitionsavsnittet även en förklaring av 

termerna steampunk och cyberpunk, men eftersom ingen av informanterna nämnde 

dessa begrepp fick definitionerna ifråga utgå.
27

  

 

Det finns även exempel på att jag brukat ett mer deduktivt arbetssätt. Termen science 

fantasy hade jag läst om innan undersökningarna började, men redan innan jag hunnit 

nämna detta begrepp för informanterna talade de själva om de relativt nyfunna 

svårigheterna att särskilja genrerna fantasy och science fiction från varandra. Jag 

återkom därför till denna term och undersökte närmare vad den innebar. Därmed kan jag 

sägas ha arbetat åtminstone delvis deduktivt i detta fall.  

 

                                                 
23

 Kungliga Biblioteket (2008-02-06). Svenska Ämnesord. (Ingrid Berg, innehållsansvarig.).  

http://www.kb.se/bibliotek/svenska-amnesord/sok-ord/ [2008-11-10] Länken leder till söktjänsten. 

Sökord: dystopi. 
24

 Kungliga Biblioteket (2008-02-06). Svenska Ämnesord. (Ingrid Berg, innehållsansvarig.).  

http://www.kb.se/bibliotek/svenska-amnesord/sok-ord/ [10-11-2008] Länken leder till söktjänsten. 

Sökord: utopi.  
25

 Kungliga Biblioteket (2008-02-06). Svenska Ämnesord. (Ingrid Berg, innehållsansvarig.).  

http://www.kb.se/bibliotek/svenska-amnesord/sok-ord/ [2008-11-10] Länken leder till söktjänsten. 

Sökord: framtidsskildringar.  
26

 Framför allt av respondenten på Bibliotek B. 
27

 Steampunk och cyberpunk är subgenrer till science fiction. 

http://www.kb.se/bibliotek/svenska-amnesord/sok-ord/
http://www.kb.se/bibliotek/svenska-amnesord/sok-ord/
http://www.kb.se/bibliotek/svenska-amnesord/sok-ord/
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Slutligen, det finns naturligtvis andra definitioner av termerna som behandlats i detta 

avsnitt, men detta avsnitt skulle bli mycket långt om alla dessa redogjordes för. Därför 

har endast de ovan använda brukats. 

 

1.6 Disposition 
Denna uppsats är uppdelad i 4 kapitel. Varje kapitel är indelat i större avsnitt, som i sin 

tur kan vara uppdelade i mindre sektioner. Den inledande delen, kapitel 1, är i sig 

uppdelad i 6 sektioner, eller avsnitt. I detta kapitel behandlas avgränsningar och 

definitioner av termer, jag redogör för syfte och frågeställningar och ämnets relevans för 

disciplinen biblioteks- och informationsvetenskap. Kapitel 2 handlar, som synes, om 

metod och empiri. Detta kapitel är uppdelat i 5 sektioner. Här redogörs för materialet 

som använts och metoderna som brukats, sekretess behandlas liksom min forskarroll. 

Här förklaras också hur analysen genomförts.  

 

Avsikten med kapitel 3 är att ge en teoretisk ram för uppsatsen. Tidigare studier och det 

kunskapsteoretiska ramverket behandlas här. Kapitel 4 innehåller resultatdelen. Jag har 

valt att här redogöra lite närmare för hur den ser ut, för att på så sätt visa hur jag har 

tänkt. Sektion 4.1 är vikt för redovisning av intervjun. Varje bibliotek redovisas för sig; 

Bibliotek A i avsnitt 4.1.1, Bibliotek B i sektion 4.1.2, Bibliotek C i avsnitt 4.1.3 och 

Bibliotek D i 4.1.4. Alla redovisningar är också uppdelade i de fyra teman som nämnts 

tidigare i uppsatsen, för att underlätta för läsaren. Avsnitt 4.2 är sektionen för analys och 

jämförande diskussion. Denna är uppdelad i flera delar. Sektion 4.2.1 står som en form 

av rubrik för analysdelen. Här redogörs för att varje bibliotek i korthet analyseras var 

för sig, som en form av sammanfattning. Den jämförande diskussionen förs i sektion 

4.3, och där redovisas även slutsatsen. Före analysen ligger en matris; en schematisk 

översikt av intervjuerna. Analysen är sedan uppdelad efter de fyra teman som användes 

vid redovisningen av intervjuerna. Sammanfattningen återfinnes i kapitel 5. Tanken 

bakom denna uppdelning är att den ska bli så enkel och logisk som möjligt att följa.  

 

Referenser och källor följer direkt efter sammanfattningen, och dessa sidor har sin egen 

numrering i form av romerska siffror. Även en bilaga bifogas, i vilken återfinns en enkel 

intervjuguide med en något mer ingående presentation av varje bibliotek, samt de 

huvudsakliga frågor som ställts vid intervjuerna.  

 

2. Metod och empiri 
I detta avsnitt förklaras vilket material och vilka metoder som brukats, samt vad jag 

baserat mina urval på vid undersökningen. Även sekretess och min egen forskarroll 

behandlas, samt hur analysen av materialet gått till. 

 

2.1 Material och urval 
Här redogörs  - i allmänna drag - för vilka huvudsakliga källor och referenser som har 

använts i uppsatsen. Primära källor är intervjuer med bibliotekarier på fyra olika 

folkbibliotek. Intervjufrågorna har ställts utifrån frågeställningarna, och därefter delats 

upp i fyra huvudteman utifrån svaren. De teman som skapats är Överväganden bakom 

anskaffning, Klassificering, Medieexponering och andra läsfrämjande åtgärder, 

samt Popularitet och gallring. Detta återkommer jag till i avsnitt 4.1. 

 

Beträffande intervjuerna, valdes de fyra biblioteken utifrån två huvudsakliga kriterier: 

de är alla stadsbibliotek, och har kopplingar till högskolor eller universitet. Bibliotek A, 

B och D ligger alla i samma stad som antingen en högskola eller ett universitet. 
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Bibliotek C ligger i en mindre stad i vilken det finns möjlighet att studera ett visst antal 

kurser på högskolenivå med hjälp av lärare från en relativt närliggande högskola. Det 

stora antalet studenter kunde kanske, ansåg jag, ha en viss effekt på urvalet av 

litteraturen på folkbiblioteken. Bibliotek B och D hade jag vid början av uppsatsarbetet 

besökt själv. Därmed hade jag en viss uppfattning om hur det låg till med science 

fiction-litteraturen på dessa båda instanser. Detta ville jag gärna undersöka närmare, och 

biblioteken ifråga låg på ett inte allt för stort geografiskt avstånd.  

 

Bibliotek A valdes av flera orsaker. En av anledningarna var det intresse som deras 

hemsida, särskilt fokuserande science fiction och fantasy-litteratur, väckte vid 

upptäckandet. Detta föreföll vara ett mycket intressant sätt att främja science fiction-

litteraturen. På grund av geografiskt avstånd och brist på ekonomiska medel fanns det 

inte möjlighet att besöka biblioteket ifråga, så därför blev det särskilt viktigt att fråga 

respondenten hur exempelvis läsfrämjande och medieexponering gick till. Jag kunde 

inte göra några egna observationer på plats. På detta bibliotek måste jag också använda 

mig av två respondenter, något som jag inte alls planerat från början. Detta berodde 

främst på att uppsatsarbetet drog ut på tiden. Den första respondenten, som här fått 

namnet Alva, hade arbetat på detta bibliotek länge och var inköpsansvarig på 

vuxenavdelningen. Hon hade dock gått i pension när jag kontaktade henne för 

kompletteringar, så istället fick jag intervjua en annan bibliotekarie. Hon arbetar bland 

annat med medieexponering. Här har jag döpt henne till Alice. 

 

Detta att plötsligt ha två respondenter på ett och samma bibliotek var inte vad jag 

planerat, men det gav mig möjligheten att få se Bibliotek A ur ytterligare en persons 

perspektiv. Det fanns tyvärr inte tid att söka upp ytterligare intervjupersoner på de 

övriga biblioteken. Å andra sidan föreföll det gynnsamt att få ytterligare en persons syn 

på skyltning och medieexponering på detta bibliotek, eftersom det inte var möjligt för 

mig att själv fara dit. 

 

På Bibliotek B blev jag ombedd att prata med den bibliotekarie som i denna uppsats 

kallas Belinda, eftersom hon bland annat är ansvarig för science fiction och fantasy på 

det biblioteket. Bibliotek C valdes ut mest på grund av ett fördelaktigt geografiskt 

avstånd, och därmed möjlighet att utföra intervjun på plats och samtidigt observera hur 

det såg ut, men även för att orten ifråga är en knutpunkt för flera större orter. 

Respondenten, som här benämns som Carin, är IT-bibliotekarie och ansvarig för halva 

skönlitteraturavdelningen.   

 

På Bibliotek D vände jag mig till en person som jag intervjuat vid ett tillfälle cirka två 

år tidigare, och frågade om det fanns någon på biblioteket som kunde tänka sig att ställa 

upp på en intervju om just det här ämnet. Det visade sig att hon själv gärna gjorde detta. 

Här har jag givit henne det fingerade namnet Daniella. 

 

Vad gäller litteratur har det varit något svårt att hitta källor som är relevanta för ämnet 

science fiction-litteratur på folkbibliotek, framförallt på svenska. Därför har ett flertal 

utländska källor använts, däribland Derek M Bukers bok The Science Fiction and 

Fantasy Readers’ Advisory. The Librarian’s Guide to Cyborgs, Aliens, and Sorcerers. 
28

 

Det finns dock många magisteruppsatser som behandlar skyltning, alternativt 

medieexponering, på bibliotek. Via dessa har många referenser funnits. Dessa uppsatser 

                                                 
28

 Buker, Derek M. 2002. 



                                                             

 

 

10  

 

 

har brukats dels för att hitta lämplig litteratur, dels för att i någon mån undersöka vilka 

spörsmål andra studenter studerat. De flesta magisteruppsatser har jag funnit via BADA, 

Högskolan i Borås elektroniska arkiv för uppsatser. I övrigt har ett flertal böcker och 

artiklar inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap brukats – men endast en del 

av de verk jag undersökt används direkt i uppsatsen. Bland dessa kan nämnas Jofrid 

Karner Smidts Mellom elite og publikum. Litterær smak og litteraturformidling blant 

bibliotekarer i norske folkebibliotek
29

 och Richard E. Rubins Foundations of Library 

and Information Science 2nd Edition.
30

 

 

På grund av ett eget intresse, som har funnits i flera år, har jag en del tidigare kunskaper 

inom science fiction, både som litteraturvetenskaplig genre och som underhållning. 

Detta återkommer jag till i avsnittet ”Min forskarroll”.  

 

2.2 Metod 
I detta avsnitt redogörs för varför jag använt kvalitativa intervjuer som metod vid 

undersökningarna, samt hur dessa gått till. Jag redogör även för hur observationerna 

genomförts. Förutom kvalitativa intervjuer och en enkel form av observationer, har jag 

även undersökt medie- eller biblioteksplaner för respektive bibliotek, samt navigerat 

runt på de respektive bibliotekens hemsidor. Detta för att finna 

medie/biblioteksplanerna ifråga, men i fallet med Bibliotek A även för att undersöka hur 

den omtalade sektionen om science fiction var utformad. Sektionen ifråga visade sig 

vara mindre lätt att hitta, och hemsidan var svårnavigerad. Någon djupare studie av 

bibliotekens hemsidor har i övrigt inte genomförts. 

 

Huruvida en medieplan fanns tillgänglig, och hur denna i så fall utformats, varierade 

mellan instanserna. Bibliotek A hade, till exempel, en biblioteksplan, men inte någon 

medieplan. Bibliotek B respektive Bibliotek C hade däremot varsin medieplan. På 

Bibliotek D föreföll det vid undersökningsperioden inte finnas vare sig en medie- eller 

en biblioteksplan.  

 

Trost skriver i sin bok Kvalitativa Intervjuer att den kvalitativa intervjun ”går bland 

annat ut på att förstå hur den intervjuade tänker och känner, vilka erfarenheter den har, 

hur den intervjuades föreställningsvärld ser ut”.
31

 Detta sätt att närma sig problemet 

tycktes för mig mer relevant för uppsatsämnet än vad en kvantitativ studie, sannolikt 

utförd i enkätform, skulle vara. Karin Widerberg, författare till boken Kvalitativ 

forskning i praktiken, beskriver skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskning på 

följande sätt: ”Kvalitet handlar om karaktären eller egenskaperna hos någonting, medan 

kvantitet handlar om den mängd som gäller för dessa karaktärsdrag eller egenskaper.”
32

 

Eftersom den här uppsatsens syfte är att ta reda på hur just dessa fyra bibliotek hanterar 

science fictionlitteratur, föreföll kvalitativa intervjuer vara det bästa sättet att få svar på 

frågan hur de tillgängliggör denna litteraturform. Jag menar, att respondenten vid en 

intervju kan gå in djupare på vissa saker, förklara med egna ord och ge uttryck för sina 

egna åsikter – något som kan bli svårare när han/hon sätts att besvara en enkät. Det är 

min erfarenhet att många enkäter innehåller förtryckta svar som markeras med ett kryss, 

något som gör det svårare för respondenten att uttrycka sig på ett personligt sätt. 

 

                                                 
29

 Smidt, Jofrid Karner 2002. 
30

 Rubin, Richard. E. 2004. 
31

Trost, Jan 2005, s. 23 
32

 Widerberg, Karin 2002, s. 15. 
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Karin Widerberg anser, att en helt igenom strukturerad och standardiserad intervju, som 

ska utföras på samma vis oavsett vilken person som intervjuas, inte är en kvalitativ 

intervju.
33

 Istället poängterar hon att det är det unika samtalet som har betydelse. 

Däremot anser hon det vara fullt möjligt att planera frågorna i förväg, och att ställa 

samma fråga till flera olika respondenter.
34

 Detta är en inställning som jag delar med 

henne. För att underlätta för läsaren, har jag i bilagan placerat en intervjuguide, som 

visar på de frågor som har ställts till respondenterna. De har dock inte alltid ställts på 

exakt samma sätt. Ibland har jag vid intervjuerna uttryckt mig på ett något annorlunda 

sätt än vad som beskrivs i bilagan. Detta beror på, att jag önskade förhålla mig öppen 

inför den riktning i vilken samtalet var på väg. Inte heller har frågorna alltid ställts i den 

ordning de redovisas i bilagan. I bilagan återfinns även en något utförligare beskrivning 

av omständigheterna kring respektive intervju. 

 

Vid intervjuerna har jag brukat tre olika metoder. Jag hade inte möjlighet att besöka alla 

respondenterna personligen, varför två av intervjuerna utfördes per telefon. Två av 

intervjuerna har dock genomförts ansikte mot ansikte. Senare kompletterades samtliga 

intervjuer via e-post. När ett samtal sker ansikte mot ansikte, liksom när det utförs via 

telefon, är samtalet synkront. När det utförs via e-post, däremot, är det asynkront. Det 

innebär i korthet, att intervjuaren och respondenten inte befinner sig i samma tidsrymd 

medan de ställer, respektive svarar på, frågorna. Frågorna måste först skickas till 

respondenten, varpå denna ger sitt svar. Vid ett telefonsamtal, däremot, eller ett samtal 

ansikte mot ansikte, sker mötet mellan individerna ifråga samtidigt. Villkoren blir då 

något annorlunda mot vid en e-postintervju. Kristian Daneback, filosofie doktor, lektor 

och forskare i socialt arbete, och Sven-Axel Månsson, professor i socialt arbete vid 

Malmö högskola, har tillsammans skrivit texten Kvalitativa forskningsintervjuer på 

Internet. Denna ingår i antologin Forskningsmetodik för socialvetare. Att intervjua 

någon via e-post har både för- och nackdelar, menar Daneback & Månsson.
35

 De 

beskriver asynkrona intervjuer som en form av enkäter ”med öppna svarsalternativ”.
36

 

De förklarar att de asynkrona intervjuerna 

 
…saknar den omedelbarhet som finns vid intervjuer ansikte-mot-ansikte och 

telefonintervjuer och erbjuder inte heller möjligheten att under samtalet 

förtydliga, fördjupa eller vidareutveckla intressanta resonemang. Å andra sidan 

kan man återkomma till informanterna med fler och nya frågor i syfte att 

åstadkomma förtydliganden och den efterstävade fördjupningen. 
37

 

 

Jag har, som redan nämnts, i första hand använt asynkrona intervjuer för att komplettera 

tidigare intervjuer, som genomförts ansikte mot ansikte eller via telefon. Därför anser 

jag att en del av den omedelbarhet som Daneback och Månsson nämner som bristande 

vid asynkrona intervjuer trots allt finns med i undersökningen som helhet. Genom 

kompletteringarna har jag också haft möjlighet att be respondenterna förtydliga sina 

svar skriftligen, något som ger dem chansen att noga tänka igenom vad de tycker, och 

hur de vill formulera sig. Därför anser jag inte att det faktum att e-postintervjuer använts 

vid delar av undersökningen stör resultatet. Däremot bör nämnas att tidsskillnader kan 

orsaka problem vid en asynkron undersökning. Det blev nödvändigt för mig som 

                                                 
33

 Widerberg, Karin 2002, s. 16. 
34

 Widerberg, Karin 2002, s. 16. 
35

 Daneback, Kristian & Månsson, Sven-Axel 2008 Kvalitativa forskningsintervjuer på Internet, s. 154f. 
36

 Daneback, Kristian & Månsson, Sven-Axel 2008 Kvalitativa forskningsintervjuer på Internet, s. 154f. 

  
37

 Daneback, Kristian & Månsson, Sven-Axel 2008 Kvalitativa forskningsintervjuer på Internet, s. 154f. 
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intervjuare att uttrycka mig så klart och tydligt som det är möjligt, för det tar tid att 

skicka frågor och svar fram och tillbaka. Dessutom måste jag vara tydlig med hur snart 

jag önskade få svaren. Annars förelåg en risk att dessa drog ut på tiden. Inte heller 

kunde jag avgöra respektive respondents sinnesstämning eller känslor genom att 

iakttaga dennas kroppsspråk eller tonfall. Detta innebar att jag måste utgå från två 

faktorer vid tolkningen: vad som tydligt stod i de skriftliga svar de sände till mig, samt 

mina tidigare erfarenheter av samtal med personerna ifråga. Eftersom jag inte 

personligen känner någon av respondenterna väl, föreligger en viss risk för 

missförstånd. Å andra sidan kan även två personer som känner varandra mycket väl 

missförstå varandra.  

 

Det är också viktigt att reflektera över det faktum att hur jag som intervjuare uttrycker 

mig påverkar vilket svar jag får. Kvale skriver i Den kvalitativa forskningsintervjun om 

det han kallar den ”mellanmänskliga situationen”.
 38

 Med detta menar han att en 

forskningsintervju är ett samspel mellan intervjuaren och den intervjuade, och att de 

påverkar varandra ömsesidigt.
39

 Jag anser detta vara mycket viktigt att tänka på, oavsett 

vilken metod som används vid intervjun ifråga. 

 

Respondenterna fick se frågorna i förväg, innan intervjuerna genomfördes. Frågorna 

skickades till dem via e-post. På grund av att jag uttryckte mig oklart i ett av de 

meddelanden jag skrev, uppkom ett missförstånd mellan mig och en av respondenterna. 

Denna valde att genast svara på frågorna skriftligen. Detta anser jag vara ett exempel på 

hur svårt det kan vara att kommunicera det tänkta budskapet klart och tydligt, oavsett 

om det sker muntligen eller skriftligen. Efter detta var jag särskilt noggrann med hur jag 

uttryckte mig.  

 

Några av frågorna visade sig senare vara överflödiga, och andra var inte utförliga nog 

eller måste läggas till eller kompletteras. De samtal som genomfördes ansikte mot 

ansikte, skedde efter att jag och respondenten ifråga tillsammans bokat en tid som 

kändes lämplig för oss båda. Då en telefonintervju var aktuell, bestämde jag och 

respondenten tillsammans om en telefontid, eller så fick hon ringa mig när hon hade tid 

och möjlighet. Så vitt jag vet, genomfördes samtliga samtal på arbetstid. Detta gäller 

både de som genomfördes vid ett personligt möte, och de som genomfördes via telefon.  

 

Alla intervjuerna föreföll präglas av ett ganska stort lugn från de intervjuades sida. 

Samtliga respondenter har varit tillmötesgående och tjänstvilliga. Ingen av dem föreföll 

speciellt stressad när vi talades vid. Carin verkade lite nervös i början av intervjun, men 

föreföll sedan slappna av. Vid några av samtalen brukades inspelningsapparatur – dock 

aldrig utan informantens medgivande. En av telefonintervjuerna misslyckades och 

måste göras om på grund av problem med inspelningsutrustningen. Efter detta valde jag 

att inte bruka inspelningsapparatur igen. Istället skrev jag ner svaren på frågorna för 

hand under samtalen, och försökte få med så mycket som möjligt av det respondenten 

ifråga sade. Särskilt mån var jag om att andemeningen i det hon sade skulle framträda. 

Efteråt fick hon ta del av en utskrift av intervjun, och lämna synpunkter eller eventuellt 

göra ändringar.  

 

Det förefaller i mitt tycke som att några av respondenterna har visat sig något mer 

positiva till att svara på frågor som ställts via e-post än att svara muntligen. Detta kan 
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bero på flera faktorer. En faktor är att det ger dem möjlighet att fundera igenom 

frågorna ordentligt innan de svarar. En annan är att de själva kan välja när de ska sätta 

sig ned och svara – något som innebär att de inte behöver boka in en särskild tid för 

intervjun, eller känna sig stressade över att allting måste ske genast. En tredje möjlighet 

är att de – om de skulle känna sig irriterade eller förlägna av en fråga – kan välja själva 

om de önskar låta mig veta detta.  

 

Förutom dokumentstudier och intervjuer har jag, som redan nämnts, använt en tredje 

metod: observation. Detta har dock skett i en mycket begränsad form. Tre av de fyra 

biblioteken har jag haft möjlighet att själv besöka. På Bibliotek D skedde detta långt 

innan undersökningen startade, men några stora förändringar har inte gjorts sedan dess, 

åtminstone inte beträffande science fiction-litteratur. I stort sett innebar dessa 

observationer att jag antingen blev visad runt av den person jag intervjuat, eller själv 

gick omkring och tittade för att undersöka hur biblioteken placerat science fiction och 

fantasy. Därmed kunde jag i någon mån avgöra huruvida dessa var lättillgängligt 

placerade eller ej. Några observationer av personalens eller användarnas beteende 

genomfördes inte. 

 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet är begrepp som bör behandlas i detta avsnitt. 

Med tanke på att intervjupersonerna endast uppgår till fem stycken, kan 

generaliserbarheten ifrågasättas i det här fallet. Dock vill jag poängtera, att ett mindre 

antal personers uppfattning om något tydligt kan visa på tendenser i en särskild riktning. 

De individer som jag intervjuat representerar fyra olika bibliotek, på olika orter. De 

tendenser till likheter som framkommit under studiens lopp påvisar en trend beträffande 

hur bibliotekspersonal ser på bibliotekets roll i samhället. I kombination med vad som 

framkommit genom litteraturstudier och observationer anser jag att de tendenser 

intervjuerna påvisar blir ännu tydligare. 

 

Enligt Karin Widerberg innebär reliabilitet att ”upprepade mätningar ger samma 

resultat”.
40

 Widerberg förklarar, att kvalitativ forskning syftar till att ”klargöra ett 

fenomens karaktär eller egenskaper”,
41

 medan kvantitativ forskning handlar om att 

fastställa mängder. Eftersom kvalitativ forskning utgår ifrån att varje möte är unikt, ser 

jag det som föga troligt att respondenterna skulle svara på samma fråga på exakt samma 

sätt om den ställdes av någon annan, eller vid ett senare tillfälle. Varken intervjuaren 

eller respondenten är utbytbara. Dessutom är tid en faktor att räkna med. De intervjuade 

må vara tillförlitliga och ärliga, men de kan med tiden ha ändrat åsikt om ämnet. Detta 

innebär dock inte att en kvalitativ undersökning inte kan göra anspråk på att innehålla 

reliabilitet. Denna undfås genom att författaren under studiens gång dokumenterar och 

reflekterar över sina val och tolkningar, säger hon.
42

 Detta har jag försökt göra, framför 

allt i detta kapitel. Det är här jag redogör för metoden; för hur jag gått tillväga vid 

undersökningen, vilka val jag gjort och varför. 

 

Karin Widerberg menar, att validitet inte är ett begrepp som passar in på kvalitativ 

forskning.
43

 Detta i och med att validitetsbegreppet betyder att forskaren redan vet vad 

som ska mätas.
44

 Här håller jag dock inte med henne. Enligt Kvale är validitet ett sätt att 
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mäta huruvida forskaren faktiskt ”undersöker vad som var avsett att undersökas”.
45

 Jag 

anser att jag har uppnått detta i denna uppsats, i och med det som framkommit genom 

undersökningen och som redovisas i resultatdelen. Syftet är att undersöka hur 

biblioteken ifråga tillgängliggör science fiction-litteratur och vilken inställning till 

bibliotekets roll i samhället som ligger bakom. Detta undersöks med hjälp av främst 

intervjuer, som delas in i fyra huvudteman som baserats på frågeställningarna. Vidare 

har dokumentstudier och observationer genomförts. 

 

Materialet kategoriserades dels utifrån de frågor som ställts till respondenterna, dels 

efter de svar frågorna genererat. Därefter delades det in i fyra teman. I början av 

undersökningen hade jag tre teman, någonting jag redogör för i avsnitt 2.5. Dessa 

baserades i någon mån på de resultat jag fått av intervjuerna, men framför allt på de 

frågor jag ställt. Jag upptäckte snart att detta inte fungerade, eftersom svaren på frågorna 

inte nödvändigtvis blivit vad jag hade väntat mig. Jag drog slutsatsen att dessa teman 

måste arbetas om för att bättre passa resultaten. Istället för att baseras på de ställda 

frågorna, kom de att delas in efter de svar respondenterna givit. Uppdelningen av 

materialet blev därmed baserad på induktion. 

 

Rubriker och underrubriker har ändrats medan arbetet med uppsatsen pågått. I de flesta 

fall baseras de på en blandning av deduktion och induktion. Rubriker som ‟Inledning‟ 

fanns med i början av arbetet och behölls, eftersom det framgick av magisterhandboken 

att detta var tillåtet.
46

 Teoriavsnittet fick sitt namn sent i processen. Att endast kalla det 

‟Teori‟ föreföll inte lämpligt, eftersom det framkommit under arbetet med 

undersökningen att flera teorier använts, och inom flera områden. Dessa bestod av 

litteraturvetenskap, medieexponering och humanistisk forskningsteori. Därför döptes 

avsnittet till ‟Teoretisk ram‟, och de olika teorierna placerades in under varsin 

underrubrik. Detta gjordes för att underlätta för läsaren. Underrubriken ‟Vad är science 

fiction?‟ åtföljdes av ett avsnitt om fantasy, tills detta visade sig överflödigt eftersom 

uppsatsen fokuserar science fiction, inte fantasy. Likaså hade termen science fantasy ett 

eget avsnitt i tidigare versioner av uppsatsen. Jag valde dock att ta bort även detta, för 

att inte riskera att fokus gick förlorad. 

 

Matrisen som redovisas i resultatdelen av uppsatsen är baserad på både induktion och 

deduktion. Den skapades för att underlätta både för mig och för läsaren att få en 

överblick över likheter och skillnader mellan de olika biblioteken. Uppbyggandet av 

matrisen började med de fyra teman resultatet delats in i. Därefter utarbetades 

detaljerna, det vill säga ytterligare teman och stickord, och dessa baserades på 

induktion. Ett exempel på detta är, att temat ‟anskaffning‟ i matrisen delades in i fyra 

sektioner, däribland ‟Direkt - inköp‟ och ‟Indirekt - rekognosering‟. Detta för att påvisa 

skillnaden mellan de faktiska köpen som genomfördes, till exempel via BTJ, och den 

rekognosering personalen gjorde i avsikt att undersöka vilka medier som kommit ut, 

exempelvis genom sökmotorn Google eller dagstidningar. De övriga två sektionerna 

blev ‟På efterfrågan‟ och ‟Policy‟, eftersom användarnas efterfrågan och bibliotekens 

eventuella inköpspolicies hade visat sig ha betydelse för vilka böcker som anskaffades. 

Många av de stickord som används i matrisen är baserade på vad informanterna sagt, 

och vad som är typiskt för biblioteket ifråga. Ett exempel på detta är stickordet Hörnan, 
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en särskild avdelning på Bibliotek A. En noggrannare redovisning av hur matrisen ska 

läsas ges i avsnitt 4.3. 

 

2.3 Litteratursökning 
I detta stycke redogörs i korthet för hur sökandet av lämpligt material har gått till. Det 

har varit något svårt att hitta litteratur relevant för ämnet, framförallt vad gäller science 

fiction-litteratur på bibliotek. Efter sökande i databaser så som EBSCO, Artikelsök och 

ELIN, samt BADA, har dock en del relevant material funnits. En del material har min 

handledare tipsat mig om, och de tidigare nämnda magisteruppsatsernas 

källförteckningar har visat sig mycket användbara i sökprocessen, eftersom de givit tips 

på litteratur. Även andra universitets och högskolors arkiv har genomsökts i någon mån, 

men det har inte funnits tid att genomsöka alla. Förutom databaser och 

magisteruppsatser har även sökmotorer som Google och Quintura använts.
47

 I övrigt har 

en hel del tid och energi inriktats på att söka efter litteratur inom ämnet science fiction 

för att på så sätt få en klarare bild av vad begreppet innebär. Eftersom genren intresserar 

mig hade jag redan en del kunskap om den, och kände därför till litteratur som kunde 

användas. 

 

2.4 Min forskarroll  

I början av uppsatsarbetet visste jag inte riktigt vad jag ville undersöka, annat än att det 

skulle inkludera hur science fictionlitteratur hanterades på folkbibliotek. Jag började 

med att söka material om bibliotek och science fiction-litteratur, men fann det svårt att 

hitta pålitliga källor. Detta var en period då jag skaffade mig baskunskaper, läste om 

science fiction och fantasy som genrer, och letade på Internet och i 

Universitetsbibliotekets databaser efter användbar information. Efter åtskilliga månader 

kom jag slutligen fram till vad denna uppsats skulle handla om. Då hade jag redan gjort 

flera av intervjuerna, och upptäckte att dessa måste kompletteras för att de skulle kunna 

användas. En intervju, som genomförts med en person på BTJ, kom inte att användas 

alls. Katalogsökningarna, som varit ganska ingående, tog för mycket plats och jag 

tvingades – till och med efter att ha dragit ner dem till ett absolut minimum - undvika att 

ta med dem i uppsatsen. Ytterligare avgränsningar fick göras beträffande vad som skulle 

inkluderas i begreppet science fiction-litteratur. Fram till den sista delen av 

skrivprocessen räknades science fiction/fantasytidskrifter in, och de som omnämndes 

hade ett eget avsnitt där de presenterades i korthet. Detta togs bort på grund av brist på 

utrymme. 

 

Ett problem blev att finna en passande teoretisk ram för ämnet. På ett 

litteraturvetenskapligt plan var det relativt enkelt – det finns mycket litteratur om 

science fiction. Det var biblioteks- och informationsvetenskapsperspektivet som ställde 

till med problem. Efter att ha läst artiklar och magisteruppsatser, och där fått några 

värdefulla tips, fann jag slutligen Elzingas och Anderssons teori om forskningsetik. 

Senare tipsades jag av min handledare om bland andra Richard E. Rubin, Jofrid Karner 

Smidt och John M. Budd. Att läsa teoriböckerna från pärm till pärm anser jag sällan 

vara funktionellt, eftersom det är tidskrävande och det ofta endast är små delar av dem 

som sedan används. Istället blev exempelvis innehållsförteckningarna mycket viktiga, 

eftersom de gav mig information om var jag kunde läsa om vad. Eventuella register, 

som gav mig möjlighet att slå upp de begrepp jag sökte, har också varit mycket 

användbara. Under arbetet har jag hunnit ha tre olika handledare, något som har varit 
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både positivt och negativt. Negativt eftersom de haft olika åsikter om vad uppsatsen bör 

inkludera, och positivt därför att jag fått tips och råd från tre olika personer, och fått 

möjlighet att se ämnet utifrån flera perspektiv än om jag bara hade haft en handledare.  

 

Widerberg nämner i Kvalitativ forskning i praktiken att vid en kvalitativ intervju är det 

forskaren som är ”det viktigaste redskapet i försöket att få fram och följa upp just den 

här intervjupersonens uppgifter, berättelser och förståelser.”.
48

 Detta innebär för mig 

som intervjuare att jag måste vara disciplinerad och ha förmågan att verkligen få fram 

det jag vill veta, utan att påverka intervjupersonens svar mer än absolut nödvändigt.  

Objektivitet är en svår fråga vid kvalitativa intervjuer, i och med att jag använder mig 

själv som redskap. Att förhålla sig neutralt till det informanten säger under en intervju 

är inte det lättaste när ämnet engagerar mig personligen, så som science fiction gör. Jag 

är ganska spontan och verbal, något som påverkar min intervjuteknik. Det underlättar 

formulerandet av frågorna, men det är troligt att det ibland märks ganska tydligt på mig 

vad jag tycker och tänker. Därför anser jag det vara positivt för mig att som 

forskare/studerande utföra intervjuer per telefon eller e-post. Via e-post får jag dessutom 

ytterligare möjligheter att tänka igenom formuleringarna innan jag sänder frågorna, 

vilket är en fördel.  

 

Min erfarenhet, innan jag började med undersökningen, var att science fiction inte är 

någon särskilt prioriterad genre på folkbiblioteken. Urvalet var ofta litet, framför allt i 

jämförelse med fantasylitteraturen, tyckte jag. Det visade sig under uppsatsarbetet att 

jag inte var ensam om uppfattningen att science fiction inte är så populärt. Eftersom jag 

själv intresserar mig för science fiction, är det ibland svårt för mig att förstå att inte alla 

andra också ser dess fördelar. Detta kan givetvis ha påverkat min attityd vid 

intervjuerna, och därmed kan jag omedvetet ha influerat informanterna. Dock har jag 

gjort mitt bästa för att inte låta min entusiasm inför ämnet styra intervjuerna och 

tolkningen av dessa.  

 

2.5 Analys och tolkning 

I detta avsnitt behandlas hur jag gått till väga beträffande analysen och tolkningen av 

materialet. Ett av problemen har i denna uppsats varit sekretessen. Det föreföll inte 

lämpligt att ange informanternas egna namn, utan istället skapades fingerade sådana. 

Biblioteken, som inte heller namnges, måste ändå vara möjliga att hålla isär. Därför 

döptes de om till Bibliotek A, B, C och D. Informanterna på de olika instanserna fick 

förnamn vars första bokstav började på det bibliotek de arbetade på. Så fick 

respondenterna på Bibliotek A namnen Alva och Alice, till exempel, medan 

informanten på Bibliotek C fick heta Carin. Denna kodning är med andra ord gjord för 

att underlätta för både mig själv och läsaren att hålla ihop respektive person med rätt 

bibliotek. Av hänsyn till informanterna har inte heller adresserna till bibliotekens 

respektive hemsidor, eller eventuella medie/biblioteksplaner, angetts. 

 

Intervjuerna med bibliotekarierna är numrerade, efter bokstavsordning. Med detta 

menas att intervjun med Alva på Bibliotek A har fått nummer 1a, medan de 

kompletteringar som sedan gjorts med hjälp av Alice har fått namnet Intervju 1b. Jag 

betraktar inte Intervju 1b som en regelrätt komplettering, eftersom den gjorts med en 

helt ny person. Med Alice har sedan gjorts en mindre komplettering av Intervju 1b. 

Denna har fått namnet Komp 1.  
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Intervjun med Belinda, Bibliotek B, benämns som Intervju 2. Intervjun med Carin, 

Bibliotek C, har fått nummer 3, och intervjun med Daniella, Bibliotek D, har fått 

nummer 4. De kompletteringar som gjorts mycket senare, benämns som Komp 2 

(Belinda), Komp 3 (Carin), och Komp 4 (Daniella).  

 

Vid analysen av materialet verkade det enklast att dela upp frågorna i teman, gärna 

utifrån frågeställningarna. Till en början var frågeställningarna många och ganska 

förvirrade. För att få någon ordning på dem, beslöt jag dela upp intervjuerna i tre stora 

teman. Deras inbördes plats och innehåll har växlat under arbetet med uppsatsen. Det 

första temat var under ett steg i processen ‟Tillgänglighet‟. Det andra temat var ‟Inköp 

och gallring‟, och det tredje ‟Klassificering och popularitet‟. Dessa teman visades sig 

vara alltför stora och saknade fokus. Dessutom tog de inte tillräcklig hänsyn till att de 

svar jag fått på mina frågor inte alltid lät sig kategoriseras på det sätt jag hade väntat 

mig. Klassificering och popularitet nämndes nästan i samma andetag av en respondent, 

men detta innebar inte att de övriga informanterna sammanförde dessa faktorer på 

samma sätt. Teman måste i någon mån anpassas på ett sätt som fungerade för samtliga 

intervjuer, inte bara för den som genomfördes först, insåg jag. Temat ‟Inköp och 

gallring‟ tog upp mycket plats, även om de båda begreppen i någon mån hörde ihop. 

‟Tillgänglighet‟ var ett alltför stort tema, och måste skäras ner. Till slut omformulerades 

frågeställningarna och antalet minskades till fyra stycken. Efter det var det inte så svårt 

att dela upp intervjuerna i fyra, något mindre, teman. Tillgänglighet avgränsades till att 

innebära medieexponering och läsfrämjande, och det blev – med några ändringar – 

namnet på temat. Klassificering verkade inte alls höra ihop med popularitet, så dessa 

splittrades och klassificering fick bli ett eget tema. Popularitet fördes istället samman 

med gallring, eftersom bristande popularitet – och därmed utlån - är en anledning till att 

medier gallras. Mot slutet av processen blev uppsatsens teman därför istället 

‟Överväganden bakom anskaffning‟, ‟Klassificering‟, ‟Medieexponering och andra 

läsfrämjande åtgärder‟ samt ‟Popularitet och gallring‟. De går fortfarande i någon mån 

in i varandra, men detta är svårt att undvika eftersom de, trots allt, påverkar varandra. 

 

Slutligen, analysen av materialet har genomförts utifrån en modifierad version av 

Elzingas och Anderssons teori om forskningsetik. Denna redogör jag för i avsnitt 3.2. 

Analysen har delats upp bibliotek för bibliotek, och därefter förs en diskussion där de 

olika instanserna jämförs, efter de teman som användes vid intervjuerna. I denna analys 

redogör jag, utifrån frågeställningarna, för på vad sätt detta påverkar hur science fiction-

litteraturen tillgängliggörs. Matrisen som redovisas i resultatdelen ska underlätta för 

läsaren att se de skillnader och likheter som förekommer mellan de undersökta 

instanserna. 

 

3 Teoretisk ram 
I detta avsnitt behandlas de tidigare studier som gjorts och som är relevanta för denna 

uppsats och dess ämne. Bland dessa återfinns magisteruppsatser inom biblioteks- och 

informationsvetenskap, artiklar, böcker och det symposium av Elzinga och Andersson 

som ligger till grund för min teoretiska utgångspunkt.
49

 Här återfinns även en mer 

ingående beskrivning av science fiction. Medieexponering tas upp i avsnitt 3.3, och 

redogör i korthet för varför exponering har så stor betydelse för bibliotekets verksamhet. 
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3.1 Tidigare studier 

Forskningen beträffande science fictionlitteraturens ställning på folkbibliotek är 

begränsad, framförallt i Sverige. På grund av detta har ett flertal utländska källor 

använts - företrädesvis från USA, men även från Norge. Det finns också en svensk 

magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap som i någon mån behandlar 

ämnet bibliotek och science fiction, nämligen Erik Nilssons Science fiction och fantasy. 

En undersökning av svenska bokförlags utgivning och fyra folkbiblioteks inköp under 

tidsperioden 1989 till 1994.
50

 Nilsson kommer fram till att det under den omnämnda 

perioden gavs ut fler original (ej omtryck) inom science fiction än inom fantasygenren. 

Anledningen till detta är, menar han, att det på svenska bokförlag finns en 

utgivningstradition inom science fiction.
51

 Men fantasyn kom senare att ta över mer och 

mer – något som bland annat berodde på att Bonnier Fantasy började ge ut litteratur 

inom genren, förklarar Nilsson.
52

 Sedan, på 1980-talet, gavs det ut många fantasyböcker 

för barn och ungdom, säger han. Nilsson kommer i sin sammanfattning fram till att 

science fictionlitteratur inte säljer lika bra som fantasy.
53

 

 

Medan Nilsson valt att skriva om både fantasy och science fiction, fokuserar den här 

uppsatsen främst på science fiction. Hans magisteruppsats skiljer sig också från denna i 

det att den behandlar utgivandet av denna litteratur mer på djupet, medan jag föredrar 

att mer inrikta mig på medieexponering och tillgänglighet på biblioteken.  

 

En annan magisteruppsats som bör nämnas i det här sammanhanget är Helena 

Strömblads Förmedlingen av skönlitteratur på folkbiblioteket.
54

 Strömblad behandlar 

bland annat hur de sex intervjuade bibliotekarierna ser på sin yrkesroll, liksom vad de 

anser vara litterär kvalitet. Hon kommer fram till att fantasy, deckare och science fiction 

av flertalet av informanterna troligen anses vara en sämre sorts litteratur: ”Hälften av de 

jag intervjuat framhåller att de inte läser fantasy respektive science fiction. Det kanske 

kan ses som en avgränsning mot den s k låga populära litteraturen”.
55

 Detta kan dock 

vara hennes egen åsikt som lyser igenom, anser jag, något som framkommer i en av 

hennes senare kommentarer om bibliotekariernas inställning till kvalitet och litteratur: 

”De ser litteraturen för vad den är, men är samtidigt medvetna om vad som är kvalitativ 

litteratur och vad som inte är det”.
56

 Det förefaller enligt min uppfattning som att 

Strömblad själv har starka åsikter om vad som är kvalitet och vad som inte är det.  

 

Litteraturförmedling på folkbibliotek är ett ämne som studerats även i Norge. Jofrid 

Karner Smidt publicerade år 2002 Mellom elite og publikum. Litterær smak og 

litteraturformidling blant bibliotekarer i norske folkebibliotek. I denna intervjuar hon ett 

antal bibliotekarier i Norge, och kommer bland annat fram till att synen på litteratur-

förmedling skiljer sig åt.
 57

 Smidt anser sig kunna se ”et ideologisk dilemma i 

profesjonen” beträffande litteraturförmedling och kvalitet.
58

 Hon kommer fram till att 

en del respondenter anser att detta att ”ensidig satse på den litteraturen som er anerkjent 

som kvalitetslitteratur, kan oppfattes som en form for kulturimperialisme”, något de 
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menar visar på bristande respekt inför användarnas kulturella egenart.
59

 De poängterar 

att bibliotekets samlingar bör baseras på en demokratisk ståndpunkt; att så kallad 

populärlitteratur bör tillhandahållas om detta är vad användarna önskar, och att all 

litteratur, så kallad hög respektive låg, bör bedömas som lika mycket värd.
60

 Samtidigt, 

säger Smidt, är en av folkbibliotekets ideologiska stöttepelare just dess roll som ”arena 

for livslang laering” och motvikt till underhållningsindustrin, något som kan tänkas 

strida mot att man lägger resurserna på så kallad kommersiell litteratur.
61

 Det förefaller 

enligt min tolkning som om dessa båda sätt att se på litteratur, kvalitet och bibliotekets 

roll i samhället lätt kan hamna i konflikt med varandra – något som jag tycker mig 

skönja även på ett par av de bibliotek jag undersöker i denna uppsats. Här kan nämnas 

Bibliotek B, där pragmatism och traditionalism tenderar att gå in i varandra. Detta 

återkommer jag till i analysen. 

 

Några svenska magisteruppsatser som behandlar medieexponering, även kallad 

skyltning, på bibliotek är ‟En snäll tantroman gör ingen skada’ – en kritisk studie om 

skyltning och makt av Andersson och Rindälv
62

, och Bjärehed och Redenkvists 

Bibliotek och bokhandel som litteraturförmedlare. En användarundersökning på ett 

bibliotek och i en bokhandel.
63

 Ingen av dessa är dock inriktade på science fiction-

litteratur. Andersson och Rindälv använder en modifierad version av en teori som 

utarbetats av Sven Andersson och Aant Elzinga. Samma teori, dock modifierad på ett 

annat sätt för att passa den här uppsatsens syfte, används här. Denna kommer att 

beskrivas utförligare i avsnitt 3.2. 

 

Derek M. Bukers The Science Fiction and Fantasy Readers’ Advisory. The Librarian’s 

Guide to Cyborgs, Aliens, and Sorcerers
64

 ger en bild av attityden till, och 

tillgängliggörandet av, science fictionlitteratur på folkbibliotek i USA. Den fokuserar 

dock, som titeln avslöjar, framför allt på att förklara genrerna för bibliotekarien och ge 

lästips. Anledningen till att detta behövs är bland annat, menar författaren, en bristande 

kunskap bland bibliotekspersonalen. Buker förklarar: ”Most librarians feel these genres 

[fantasy och science fiction. Min anm.] are silly simply because they don‟t spark their 

imagination”.
65

 Han talar också om det han kallar “science affliction”, nämligen en 

bibliotekaries panikartade reaktion när en användare ber om ett tips på en bra science 

fiction-bok.
66

 Huruvida denna ‟science affliction‟ verkligen är så akut bland 

bibliotekspersonal här i Sverige är svårt för mig att svara på, och troligen överdriver 

Buker något, men ovanstående citat säger ändå en del om inställningen och attityden till 

denna genre på USAs bibliotek, anser jag. Attityden till science fiction framkommer 

även i en del artiklar från tidskrifter inom biblioteksvärlden. De flesta är utländska. 

Något som framkommit från dessa källor är att science fictionlitteratur av många 

bibliotekarier ses som en lite egendomlig genre, och att det åtminstone i USA och 

Kanada finns många förutfattade meningar om denna litteraturform och dess läsare. 

Kim G. Kofmel påpekar i sin artikel ”Sci-fi 101” följande: 
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Despite the stereotype of the avarage reader as a young male engineer, 

probably white, sci-fi-readers are male and female, straight, gay, trans, young, 

and old. They span the racial spectrum and have various education and 

employment backgrounds. A person is a sci-fi reader because he or she reads 

sci-fi, not because she or he is a computer geek.
 67

 

 

Som läsare kan jag tycka att det Kofmel säger borde vara självklart, men det är det 

uppenbarligen inte. Attityden till den här typen av litteratur är inte nödvändigtvis positiv 

på folkbiblioteken, och dess popularitet bland läsare har varierat mycket över tiden. 

John-Henri Holmberg, översättare, författare och utgivare av tidskriften ”Nova Science 

Fiction”, säger i sin bok Inre landskap och yttre rymd. Del 1 – Science fictions historia 

från H. G. Wells till Brian. W. Aldiss
68

 att science fiction aldrig varit “någon enormt 

omfattande litteratur”
69

; år 2000 uppgick antalet science fiction-romaner och 

novellsamlingar som utgavs i USA och England till ca 500 stycken.
70

 Holmberg menar 

vidare – till skillnad från Nilsson - att denna litteraturform aldrig fått något riktigt 

fotfäste i Sverige. Utgivningen av science fiction-litteratur i vårt land var relativt stor 

under 1950-talet och under början av 1970-talet till slutet av 1980-talet, men kom sedan 

att minska igen, förklarar han.
71

  

 

Slutligen, eftersom medieexponeringen gällande science fiction-litteratur har undersökts 

på de aktuella biblioteken, blev det nödvändigt att även undersöka en del tidigare studier 

i det ämnet. Lotte Fredriksen och Darina Gustavsson undersöker i sin magisteruppsats 

det de kallar ”alternativa hylluppställningar”
72

 på fyra bibliotek, men deras studie 

begränsas till facklitteratur. I deras kapitel om tidigare forskning omnämns dock bland 

annat GÖK-projektet
73

, ett arbete som jag menar har en viss betydelse för hur 

medieexponering på bibliotek går till idag. Detta projekt kommer att beskrivas 

utförligare i avsnitt 3.3. 

 

3.2 Kunskapsteoretiskt perspektiv:  

Traditionalism, pragmatism och emancipationism 

I denna uppsats används en teori som egentligen måste sägas höra till ett annat fält än 

biblioteks- och informationsvetenskap, men som ändå är relevant för syftet. Detta är, 

som bekant, att ta reda på vilka överväganden som ligger bakom anskaffandet av 

science fiction-litteratur, hur biblioteken avgör vad som är science fiction och vad de 

gör för att främja denna litteraturform. Ett sätt att undersöka främjande och anskaffning 

är att se till vad representanterna för de fyra folkbiblioteken anser vara ett biblioteks roll 

i samhället. Bibliotekets roll har nämligen betydelse för vilka medier som tillhandahålls 

och hur dessa exponeras. Som redan nämnts i avsnitt 3.1, är detta ett ämne som 

diskuteras även i Norge. Jofrid Karner Smidt nämner en undersökning som gjorts av 

Ragnar Audunson, och som tyder på att bibliotekarierna har svårt att bestämma sig för 
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vad de anser vara bibliotekets roll.
74

 Audunsons respondenter (bibliotekarier) ombads 

att välja mellan tre påståenden beträffande vad ett folkbibliotek faktiskt ska göra. Det 

första alternativet gick ut på att folkbibliotekets uppgift är att tillhandahålla 

kvalitetslitteratur och kunskap, och därför ska personalen inte låta sig påverkas av 

marknaden vid anskaffning av böcker.
75

 Detta alternativ valdes av 38 % av 

respondenterna. Alternativ nummer två innebar att på vissa områden, så som inom 

barnlitteratur, material för skolor och utbildning, skulle faktamässiga kvalitetskriterier, 

och inte marknaden, bestämma vad som köptes in. Dock skulle skönlitteratur för vuxna 

anskaffas på efterfrågan. Detta alternativ fick 47 % av rösterna.
 76

 Det tredje alternativet, 

slutligen, innebar att all litteratur skulle köpas in på efterfrågan, eftersom ett 

folkbibliotek ska innehålla det kommuninvånarna vill ha. Jag drar slutsatsen att det var 

detta alternativ de övriga 15 % röstade på, men detta framgår inte av Smidts bok. I 

vilket fall, förefaller det enligt min tolkning som att det råder en viss förvirring 

beträffande folkbibliotekets uppgift. Och det är här Elzingas och Anderssons teori om 

traditionalism, pragmatism och emancipationism kan appliceras. 

 

Det kunskapsteoretiska perspektivet utgår ifrån Aant Elzinga och Sven Anderssons teori 

om de tre riktningarna inom humaniora, vilka redovisas i symposiet Ideals of science in 

the humanities and their ethical and political implications.
77

 Idén att använda teorin om 

dessa tre riktningar kommer ifrån magisteruppsatsen ’En snäll tantroman gör ingen 

skada’ – en kritisk studie om skyltning och makt.
78

 Författarna till nämnda uppsats 

begagnar sig av två teorier, varav den ena är just Elzingas och Anderssons ovan 

omnämnda.
79

 Uppsatsen koncentreras på maktperspektivet, och författarna tolkar de tre 

riktningarna något annorlunda mot hur jag valt att göra. Deras fokus ligger också på att 

undersöka varför bibliotekarierna väljer att hantera skyltningen i allmänhet på ett visst 

sätt, medan fokus i den här uppsatsen koncentreras på hur bibliotekarierna sköter 

skyltningen och tillgängliggörandet av en specifik litteraturform.  

 

De tre riktningarna som teorin baseras på handlar främst om forskningsetik inom 

humaniora och inställningen till forskning och vetenskap, men kan - anser jag - även 

appliceras på bibliotekspersonal och deras inställning till bibliotekarieyrket, bibliotekets 

roll som institution och hanterande av medier på biblioteken. Nedan följer en 

sammanfattande beskrivning av riktningarna enligt Elzinga och Andersson, samt en 

redogörelse för det sätt på vilket jag valt att tolka och modifiera dem. 

 

Något som bör poängteras är, att de flesta bibliotek med stor sannolikhet drivs utifrån en 

blandning av flera av dessa tre inriktningar. Jag håller det för troligt att varje bibliotek 

har sin unika inställning till vilka medier som ska införskaffas och varför, samt hur 

medieexponeringen ska genomföras. Det är dessa inställningar som jag önskar 

identifiera via teorin om traditionalism, pragmatism och emancipationism. Det kan 

argumenteras att detta inte är något som kan undersökas endast genom att intervjua en 

representant på varje bibliotek. Jag menar dock att det går att se vilket håll biblioteket 

ifråga lutar åt. Sedan kan givetvis resultatet bli annorlunda om undersökningen utökas 
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till att gälla flera respondenter. I fallet med Bibliotek A har, av orsaker som förklaras i 

avsnitt 2.1, två informanter intervjuats.  

 

3.2.1 Traditionalism  
Enligt Elzinga och Andersson är bevarandet av lärdomar och kulturyttringar målet för 

anhängarna av traditionalismen.
80

 Dessa lärdomar har haft stor betydelse för 

människans utveckling, menar de, och är därför viktiga. Lärdomarna behöver inte kunna 

tillämpas omedelbart eller vara relevanta för ett forskningsprojekt som just genomförs. 

Den omedelbara nyttan kommer alltså i andra hand för traditionalisterna.
 81

 

 

Något annat som bedöms som värdefullt inom traditionalismen är att se till att 

kunskapsnivån och lärande på humaniora-området inte blir sämre, att kunskapen inom 

främmande språk förblir god o dyl.
 82

 Traditionalisterna gör sitt bästa för att främja 

intresset och kunskapen inom det Elzinga och Andersson kallar ”high culture”
83

, ett 

uttryck författarna definierar som ”art”.
84

 På svenska skulle detta troligen översättas 

med ”konst”, ett ord som vanligtvis används om målningar, skulpturer och dylikt. I 

detta sammanhang är det dock enligt min uppfattning troligt att ordet står för alla former 

av konst, det vill säga även litteratur, teater, film och andra kulturyttringar. Detta 

eftersom Andersson och Elzingas symposium inte behandlar enbart bildkonst, utan alla 

former av humaniora. 

 

Att modifiera denna teoretiska ståndpunkt till biblioteksförhållanden är relativt enkelt. 

Elzinga och Andersson poängterar att anhängarna av denna riktning önskar bevara en 

viss kunskapsnivå och främja intresset och kunskapen inom humaniora och det 

författarna kallar ”high culture”.
85

 Om denna inställning appliceras på 

biblioteksförhållanden, håller jag för troligt att personalen på ett bibliotek som sköts 

utifrån traditionalistiska principer skulle visa ett särskilt intresse för att bevara medier, 

och då speciellt de medier som de anser vara av god kvalitet. Andersson och Rindälv 

menar att traditionalistiska bibliotekarier med stor sannolikhet skulle värna särskilt om 

den litterära kanon, eftersom kulturarvet har mycket stor betydelse för dem.
86

 Detta är 

en slutsats som förefaller rimlig, anser jag, eftersom bevarandet av kulturyttringar och 

lärdomar är ett mål i sig inom traditionalismen. Jag drar slutsatsen att alla 

traditionalister givetvis inte har samma smak, eftersom min erfarenhet är att varje 

individ har sin egen uppfattning. Jag tolkar traditionalismen som så att dess förkämpar 

inte personligen behöver tycka om ett klassiskt verk, men ändå anser att det bör finnas 

tillgängligt för allmänheten så att var och en kan bilda sin egen uppfattning om det. Ett 

av deras mål är att framtida generationer ska känna till och kunna tillgodogöra sig 

verket, och detta kan inte ske om det inte finns tillgängligt. Jag drar följande slutsats: ett 

bibliotek som arbetar utifrån dessa idéer, uppmuntrar sin personal att lägga mycket 

energi på samlandet och bevarandet av medier som möter de kriterier de anser höra ihop 

med kvalitet. Idén att en bibliotekarie ska fostra sina användare och undervisa dem i vad 

som till exempel är god eller dålig litteratur är ofta förhärskande på denna typ av 

bibliotek. 
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Vad som är kvalitet kan diskuteras, men jag håller för troligt att en bibliotekarie med en 

traditionalistisk inställning har bestämda åsikter på detta område. Eventuellt ogillar hon 

den typ av litteratur som anses vara av sämre kvalitet, och försöker påverka 

biblioteksanvändarnas val av böcker genom att aktivt förespråka och skylta med 

litteratur hon skulle föredra att brukarna läser. Andersson och Rindälv anser att en 

traditionalistisk bibliotekarie troligen gärna stöder sig på auktoriteter på kulturområdet, 

till exempel BTJs recensioner och vilka författare som vunnit nobelpriset.
87

 Detta 

förefaller logiskt, anser jag. Enligt min uppfattning är det även troligt att hon/han med 

tiden skaffar sig långtgående erfarenhet vad gäller att avgöra vad som – enligt 

hennes/hans mening - är kvalitet och vad som inte är det.  

 

Jag drar slutsatsen att traditionalisterna ser långt framåt; de anser inte att den litteratur 

de köper in ska tillfredställa användarnas behov endast för stunden, utan att böckerna 

ska finnas kvar och ge människor kunskap under en lång tid. De betraktar biblioteket 

som en plats för bevarandet av kultur. Troligen kommer de inte heller att på allvar 

kritisera den nuvarande samhällsordningen, annat än när det gäller kulturfrågor. Medan 

de gärna tillhandahåller samhällsinformation till sina användare, är de relativt neutralt 

inställda till vilken politik som förs i samhället för tillfället. Däri ligger en av de största 

skillnaderna mellan traditionalism och emancipationism, som kommer att beskrivas 

utförligare längre fram.  

 

Sammanfattningsvis, ett bibliotek som styrs utifrån traditionalistiska värderingar 

fokuserar bevarandet av litteratur och andra medier. Personalen är troligen mer benägen 

att, vid anskaffning av medier, utgå ifrån BTJs sambindningslistor, recensioner och 

dylikt än att lyssna till inköpsförslag från användarna. Den litterära kanon betraktas som 

mycket viktig. Vid utgallring av medier som ej lånas ut värdesätts klassikerna och den 

så kallade kvalitetslitteraturen högt, och får troligen fler chanser än övrig litteratur innan 

den sorteras bort. Bibliotekets och bibliotekariens roll går samman i en uppgift: att 

fostra användarna och lära dem vad som är kvalitet inom kultur och vad som inte är det. 

 

3.2.2 Pragmatism 

Vid läsning av Elzingas och Amderssons symposium framkommer det tydligt att 

representanter för denna inriktning inte tycker om bevarandet för bevarandets egen 

skull, utan föredrar att inrikta sig på ett omedelbart mål.
 88

 Det finns mycket de vill få 

uträttat och forskningen bedrivs för att lösa ett närliggande problem.
89

 Det måste med 

andra ord finnas en klar och tydlig nytta och relevans med forskningen. Ett av 

pragmatisternas argument är att humanioraforskningen ska ge människor den kunskap 

de behöver för att känna sig hemma i en föränderlig värld.
90

 Ett annat är att kunskaper 

inom humaniora kan göra klyftorna mellan olika folkgrupper och samhällsklasser 

mindre.
91

 Jag tolkar detta som att nytta och användbarhet är nyckelord inom denna 

filosofi. 
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På ett bibliotek som sköts utifrån pragmatiska principer, förekommer en helt annan 

inställning visavi medier och kultur än på ett som drivs utifrån traditionalistiska 

värderingar. Som framgår av Elzinga och Anderssons symposium, är nyttan för nuet av 

stor betydelse inom pragmatismen.
92

 Andersson och Rindälvs version av denna 

inriktning går i stort sett ut på att bibliotekarien först och främst ser till vad som är 

populärt för att på så sätt kunna öka utlåningen.
93

 Det spelar ingen roll vad brukarna 

läser, bara de läser. Författarna menar även att användarens förståelse av vad han/hon 

läser inte har stor betydelse för en bibliotekarie med en pragmatisk inställning.
94

 Man 

skyltar med det brukarna vill ha, helt enkelt. Detta är enligt min åsikt ett alltför snävt 

sätt att tolka teorin om pragmatism. Nyttoaspekten blir alltför inriktad på att sälja 

biblioteket, och även om denna inställning säkerligen förekommer verkar den alltför 

cynisk i relation till vad Elzinga och Andersson beskriver i sitt symposium. Det är sant 

att anhängare till pragmatismen reagerar mot det de kallar ”the ivory-tower attitude of 

old” 
95

, det vill säga att kulturyttringar sätts på en piedestal, och att de definierar sig 

själva som mer moderna än traditionalisterna. Men enligt min uppfattning är det 

knappast troligt att ett bibliotek, oavsett vilken inriktning det sköts utifrån, enbart 

inriktar sig på att anskaffa och exponera medier som är populära för stunden. 

Nyttoaspekten är bredare än så. Istället verkar det enligt min uppfattning logiskt att man 

ser till vilka projekt som pågår i samhället just nu, och aktivt deltar genom att köpa in 

och skylta med medier som kan vara till nytta för medborgarna. En bibliotekarie som 

arbetar utifrån pragmatiska principer har kanske egna åsikter om det som händer just nu, 

men söker informera användarna om vilka olika alternativ som finns. Han eller hon intar 

en något så när neutral ståndpunkt, även vad gäller kulturpolitik. Elzinga och Andersson 

säger att ett av pragmatisternas mål är att minska spänningarna mellan olika grupper i 

samhället.
96

 Detta kan göras genom att ge användarna information och därigenom 

minska fördomarna mellan dem.  

 

I stycket ovan nämndes att Andersson och Rindälv tolkar pragmatismen som så att 

bibliotekarierna inte bryr sig om vad brukarna läser, så länge de läser något. Detta 

stämmer delvis med den tolkning som används i denna uppsats. Nyttan med att kunna 

läsa är oerhört stor i dagens samhälle, och därför menar jag att bibliotek som drivs 

utifrån ett pragmatiskt synsätt uppmuntrar att brukarna läser – vad de sedan läser spelar 

inte så stor roll. I motsats till traditionalismens förespråkare försöker de dock inte 

påverka användarnas smak, utan köper ofta in medier på efterfrågan. Det har dock 

framkommit vid intervjuerna att flera av biblioteken har en policy som förhindrar köp 

av medier som exempelvis spekulerar i våld. Under mina studier har jag lagt märke till 

att det är mycket vanligt att bibliotek anskaffar medier på förslag från användare. Hur 

pass vanligt det är skiljer sig mellan de olika biblioteken, något som jag anser beror 

bland annat på vilket syn ledningen och personalen har på bibliotekets roll i samhället.  

 

Enligt min tolkning gallrar förespråkare för den pragmatiska inriktningen också 

grundligare än traditionalisterna, och behåller den litteratur de anser kan vara till nytta i 

dagens samhälle. Detta inkluderar även klassiker inom olika genrer eftersom dessa 

faktiskt läses, exempelvis av studerande. Däremot behåller de inte lika många exemplar 
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av ett och samma verk som en traditionalistisk bibliotekarie troligen skulle göra. Detta 

beror på att de inte anser att det finns plats för många exemplar av en bok, såvida inte 

dessa verkligen lånas ut. Här kommer alltså nyttoaspekten in igen.  

 

För att sammanfatta: ett bibliotek som drivs utifrån pragmatiska principer uppmuntrar, 

enligt min tolkning, sin personal att i stor utsträckning lyssna till användarnas önskemål, 

och anskaffar gärna litteratur och övriga medier på begäran. Personalen försöker inte 

påverka brukarnas smak, men de söker däremot minska spänningar mellan olika 

samhällsgrupper genom att tillhandahålla information som kan minska fördomarna. Det 

är dock viktigare för personalen att användarna läser än vad de läser. Biblioteket 

försöker sälja sig självt och sin verksamhet genom att bland annat köpa in litteratur som 

är populär, men undviker medier som exempelvis spekulerar i våld. Personalen gallrar 

grundligare än traditionalisterna, för att bereda plats åt nyare, mer utlånade och 

användbara medier. I övrigt förhåller de sig förhållandevis neutrala till vad som anses 

vara kvalitet eller inte, eftersom varje brukare ska kunna avgöra själv vad som fungerar 

för honom/henne. 

 

3.2.3 Emancipationism 
Förespråkare för denna inriktning känner ett stort ansvar för samtiden men tycker att 

pragmatisterna försöker agera ”gate-keepers”, något de ogillar.
97

 Liksom 

traditionalisterna anser de att den omedelbara nyttan inte är det viktigaste med 

humanistisk forskning. Istället menar de att varje bra forskningsinsats som har gjorts 

inom humaniora alltid är sprungen ur en vision av en bättre värld och en önskan att se 

bortom de ideologier som är aktuella i samtiden.
98

 Humaniorans funktion i samhället är 

att ständigt ta del i kämpandet för en bättre och rättvisare värld, anser de.
99

  

 

Jag tolkar emancipationismen på detta sätt: På ett bibliotek som drivs utifrån 

emancipationistiska värderingar, förhåller sig bibliotekarierna inte neutrala inför den 

litteratur och de övriga medier de väljer att skylta med. Här görs ständiga försök att 

påverka det nuvarande samhället. Ett sätt att göra detta är att använda utställningar för 

att informera om olika företeelser eller problem. Emancipationism innebär att 

ifrågasätta den nuvarande regimen och de nu rådande värderingarna. En bibliotekarie 

som arbetar utifrån en emancipationistisk ståndpunkt hyser en intensiv önskan att 

förbättra världen, och har oftast en stark ideologisk ståndpunkt hon arbetar utifrån. 

Denna kan vara politisk, religiös eller filosofisk, och den påverkar i allra högsta grad 

hennes arbete. Den påverkar vilka medier hon köper in och skyltar med, och vilka 

medier hon väljer att gallra bort. Den har stor betydelse för hur hon utformar eventuella 

utställningar och – inte minst – vilka teman hon väljer att ta upp. Emancipationisten gör 

sitt bästa för att påverka världen omkring sig med de medel som står till buds. 

Andersson och Elzinga säger: ”… the emancipationists consider their work as part of a 

more revolutionary praxis, aiming at changing the present society into a better one”.
100

 

 

Medan ett bibliotek baserat på pragmatiska värderingar förespråkar läsandet för 

läsandets egen skull, är förståelsen av verket oerhört viktig för emancipationisterna. Ett 

litterärt verk kan inte påverka världen om inte läsaren förstår vad boken vill säga. 

Andersson och Rindälv säger: ”Böckerna ska bidra till att läsaren reflekterar kring dess 
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budskap och de är inte endast ett tidsfördriv”.
101

 Deras tolkning av den 

emancipationistiska teorin skiljer sig dock ganska mycket från den som presenteras i 

denna uppsats. Deras version går ut på att bibliotekarien ifråga skyltar med böcker 

hon/han tycker är bra; litteratur som har givit bibliotekarien personligen något. Det 

handlar alltså mer om personlig smak än om vilken ideologisk ståndpunkt bibliotekarien 

har.
102

 Andersson och Rindälv menar, med andra ord, att den emancipationistiska 

bibliotekarien utgår ifrån vad hon anser kan hjälpa just den brukare som står framför 

henne. Detta blir till en form av personligt samspel mellan användaren och 

bibliotekarien, och syftet är att brukaren ska utvecklas som människa.  

 

I den här uppsatsen innebär istället den emancipationistiska teorin att bibliotekarien 

försöker påverka användaren i en bestämd riktning. Är bibliotekarien exempelvis 

feminist, söker han/hon få så många användare som möjligt att också intressera sig för 

genuspolitik. Denna inställning påminner en del om det traditionalistiska sättet att 

påverka vad brukaren läser. Skillnaden är, att kvalitet betraktas på ett mer nyttoinriktat 

sätt av en emancipationist än av en traditionalist. Traditionalisterna utgår i det här fallet 

ifrån vad som kan anses vara god litterär kvalitet, medan emancipationisterna ser till 

budskapet. Medierna de skyltar med kan påvisa missförhållanden i samhället eller ge 

förslag på hur olika problem ska åtgärdas. Om en bibliotekarie med denna inställning 

anser att en särskild genre inom litteratur, film och dylikt kan påverka samhället i 

positiv riktning, är det troligt att hon väljer att särskilt skylta med denna. Likaså 

kommer hon sannolikt att ogilla litteratur/medier som hon personligen anser förvärrar 

problemen, och kanske söka förhindra införskaffandet av dessa. Jag drar slutsatsen att 

läsningen inte är ett mål i sig, och det är inte heller bevarandet av verket. På ett bibliotek 

som drivs utifrån en emancipationistisk ståndpunkt försöker man – enligt min tolkning - 

bistå användarna med litteratur och medier som hjälper dem att på det ena eller andra 

sättet förändra samhället. Ifrågasättandet av generellt accepterade attityder och 

värderingar, liksom av den nuvarande regimen, är centralt på ett bibliotek som drivs 

utifrån ett emancipationistiskt synsätt. 

 

Sammanfattningsvis tolkar jag emancipationismen på följande sätt: Det är troligt att ett 

bibliotek som sköts utifrån emancipationistiska värderingar drivs med en stark önskan 

att förändra samhället. Personalen arbetar för att påverka användarna på olika sätt 

genom utställningar, medieurval och liknande. De vill få brukarna att engagera sig och 

kritiskt granska vad som sker i världen just nu. För emancipationister är det viktigt att 

användarna förstår vad de läser, och begreppet kvalitet utgår ifrån verkets budskap och 

huruvida det framför detta budskap väl. 

 

 

3.3 Medieexponering 

Något som har framkommit vid studierna inför denna uppsats är, hur viktigt det är med 

en väl fungerande exponering av medier för att brukarna ska bli medvetna om vad 

biblioteket har att erbjuda. Richard E. Rubin nämner i sin bok Foundations of Library 

and Information Science (2nd edition)
103

 vikten av hur ett biblioteks samlingar ordnas: 

“At the very center of library function is the ability to organize library collections so 

that they can be easily accessed by patrons and librarians”.
104

 Jag drar slutsatsen att för 
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att något ska vara tillgängligt för en brukare, behöver hon veta om att det existerar. 

Exponeringen av litteratur och andra medier tjänar till att visa vad ett bibliotek har att 

erbjuda. Rubin nämner också ett annat viktigt problem: det faktum att många människor 

följer det Rubin kallar ”Principle of Least Effort” när de söker information.
 105

  

 
There is little doubt that many view libraries as complicated places. Often 

finding information in libraries is a complicated process. It is certainly more 

convenient to ask one‟s neighbor or friend than to drive to the library.
106

 

 

 

På svenska skulle ”Principle of Least Effort” kunna översättas till Minsta Motståndets 

Lag, och det är vad jag väljer att kalla den i denna uppsats. Citatet ovan klargör hur 

viktigt det är att det som i vardagsspråk kallas skyltning fungerar tillfredsställande. Att 

hitta information på biblioteket – oavsett vilka medier eller vilken litteratur det gäller – 

får inte vara för komplicerat. Då vänder sig brukaren någon annanstans. Skönlitteratur 

är också en form av information, och har som bekant stor betydelse för folkbibliotekens 

verksamhet. 

 

Att medieexponeringen är viktig har man vetat länge inom biblioteks- och 

informationsvetenskapen, och ett tecken på detta är till exempel att det redan 1960 

utgavs en bok i Sydafrika med titeln Library Display.
107

 Författaren, Stephanie 

Borgwardt, jämför skyltningsarbetet på ett bibliotek med en konstnärs målande:  
 

The tools of the artist are his brush and his canvas, and all the colours of the spectrum. The 

tools of the library display worker are books, and all the wisdom and wit of mankind that is 

to be found in books. But without technique, and above all, without the spark of 

imagination, the work of both artist and displayer will be fruitless. 
108

 

 

Hon fortsätter med att påtala att det finns två tydliga sätt att se på det hon kallar ”library 

display work”
109

, en term som i fortsättningen av denna uppsats kommer att benämnas 

som medieexponering. Det första sättet att betrakta medieexponering, säger hon, är att 

biblioteket i sig självt ses som en stor utställning av böcker. Dessa står på öppna hyllor, 

klart och tydligt markerade med etiketter och stora skyltar.
110

 Det andra sättet att se på 

skyltning är, som hon säger, att betrakta det utifrån ett smalare perspektiv. Böcker kring 

ett särskilt tema kan exempelvis ställas för sig, ibland tillsammans med andra medier 

inom samma ämne. Detta arrangeras på en särskild, väl synlig plats och för en kortare 

period, för att på så sätt tilldra sig biblioteksanvändarnas uppmärksamhet.
111

 Under 

mina besök på tre av de undersökta folkbiblioteken, tycker jag mig ha sett att den 

sistnämnda varianten av medieexponering har kommit att bli ganska vanligt på 

folkbibliotek idag. Placering enligt teman förekommer relativt ofta. 

 

GÖK-projektet genomfördes av flera anledningar, däribland för att förenkla för 

användarna att hitta det de sökte. Projektet inspirerades av systemet med ”det tredelade 

biblioteket” i Gütersloh, där biblioteket delats upp i tre zoner. Den första zonen, som 

möter besökaren så snart hon kommer in i lokalen, är närzonen. I Forskningsrådets 
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rapport ”Biblioteket som serviceföretag” förklarar Bergqvist och Herstad: ”Medierna är 

uppställda i olika ämnesgrupper, tilltalande exponerade. Här är allt överblickbart och 

därmed lätt att hitta. Utlåningen är mycket hög. Närbiblioteket fungerar som ett 

bibliotek i biblioteket”.
112

 I den andra zonen står böckerna mer traditionellt uppställda, 

dock med olika medier inom samma ämne sammanförda. Den tredje zonen är 

magasinet, där medier som sällan lånas ut placeras.  

 

GÖK-projektet är ett exempel på en inriktning som utgår ifrån användarens önskningar, 

och driver marknadstänkandet långt, och det är därför jag valt att ta upp det här. I dess 

riktlinjer fastslogs att inköpsförslag från användare skulle behandlas generösare än 

tidigare, kvalitetsbegreppet skulle omvärderas, servicen förbättras och 

folkbildningstanken omvärderas för att bättre passa in på 1990-talet.
113

 Något som blev 

särskilt tydligt för användarna var att medierna ställdes upp utifrån teman istället för att 

placeras efter SAB-systemet. Att litteratur inte längre placerades efter samma system 

som tidigare fick stor betydelse för medieexponeringen. Det är min uppfattning att detta 

kan ha påverkat och förenklat utbrytningen av fantasy och science fiction-litteratur från 

skönlitteraturen. På tre av biblioteken som undersökts i denna uppsats har fantasy och 

science fiction placerats för sig.  

 

3.4 Vad är science fiction?   

Här förklaras i korthet vad science fiction är. På grund av platsbrist har det måst göras 

så enkelt som möjligt – något som inte lätt låter sig göras. Det finns nästan lika många 

definitioner av termen science fiction som det finns läsare av denna litteratur. Derek M. 

Buker
114

 omnämner problemet med att kategorisera science fiction:  

 
In many cases, the definition is very personal: it can be anything you 

(or your customers) want it to be. The problem with attempts to define 

science fiction is that the genre itself is nebulous, blurring on the edges 

of techno-thriller (Jurassic Park), fantasy … and science-thriller along 

with many others.
115

 

 

Ett förenklat sätt att se på science fiction- och fantasylitteraturen är, enligt Buker, att 

säga att science fiction är allt som har med rymden att göra, “laser guns, space ships and 

so on” medan fantasy handlar om magi.
 116

 Detta är dock, menar Buker, att simplifiera 

denna litteraturform alldeles för mycket, eftersom definitioner inom dessa genrer aldrig 

är så enkla. Skillnaderna mellan de båda genrerna har förklarats närmare i avsnitt 1.5. 

Som framgår ovan, kan de gå in i varandra eller innehålla element från andra 

litteraturgenrer – något som ibland gör dem svåra att hålla isär. När inslag från fantasy, 

ofta bestående av magi, mystik eller det vi skulle betrakta som sagovarelser
117

, blandas 

med science fiction skapas en egen genre: science fantasy.  

 

Sam J. Lundwall, författare och förläggare på förlaget Sam J. Lundwall Fakta och 

Fantasi, skrev i boken Science Fiction från begynnelsen till våra dagar att science 

fiction är en mycket modern företeelse. Han påpekar att de gamla grekerna visserligen 

talade om resor till månen och om robotar, men de levde inte med de ständiga 
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förändringar som kännetecknar vår tid. Dessa förändringar beror, anser han, på de nya 

sociala och intellektuella strömningar som genomsyrar vårt samhälle och har bidragit 

till revolutioner inom industrin, vetenskapen och politiken.118 Jag drar slutsatsen att ett 

nyckelord vad gäller science fiction alltså är förändring.  

 

Inom science fiction är ett mått av åtminstone skenbar vetenskaplighet och trovärdighet 

nödvändigt. Läsaren ska i någon mån bli övertygad om att det här skulle kunna hända – 

om inte nu, så kanske i framtiden. Detta beror på att det som kallades science fiction i 

början av 1900-talet var menat att undervisa läsaren om teknik.
119

 Hugo Gernsback, 

som under början av sin bana som författare gav ut tidskriften Modern Electrics, ville 

sprida vetenskapliga teorier och kunskaper genom litteratur.
120

 År 1911 gav han i sin 

tidskrift ut följetongen ”Ralph 124C41+”, där han beskriver vad som kanske skulle 

kunna bli framtida elektriska uppfinningar – och hur de skulle fungera. År 1926 började 

han ge ut den kända science fictiontidskriften Amazing Stories
121

, där han publicerade 

det som Lundwall kallar ”vetenskapliga äventyr med tonvikt lagd på det 

vetenskapliga”.
122

 

 

Just nu pågår inom science fiction-världen en debatt om huruvida science fiction är en 

genre eller ej. För enkelhetens skull behandlas inte denna fråga i uppsatsen. Jag har valt 

att behandla science fiction som en genre.  

 

4. Resultat 
Här följer en redovisning av de intervjuer som genomförts. Intervjuerna är här 

uppdelade i fyra huvudteman. Namnen på dessa teman avgjordes främst genom 

induktion, eftersom de i hög grad baseras på de svar och reaktioner som framkom vid 

intervjuerna. Det första temat är Överväganden bakom anskaffning. Det behandlar 

hur inköpen vanligtvis går till och varför, varifrån böckerna köps och vad som påverkar 

bibliotekarien vid införskaffande av litteratur, däribland vad deras beslutsfattande 

baseras på, samt huruvida de har särskilda kriterier angående vilken litteratur som får 

eller bör införskaffas. I anskaffandet inräknas, som redan nämnts, även gåvor och 

Kulturrådsböcker. Temat Klassificering tar upp hur bibliotekarierna gör när de 

klassificerar ett verk som science fiction, och vad de mer allmänt sett går efter vid 

klassificering. 

 

Det tredje temat är Medieexponering och andra läsfrämjande åtgärder. Här beskrivs 

hur science fiction-litteraturen placeras och varför, hur eventuell skyltning går till och 

huruvida det bedrivs läsfrämjande åtgärder för science fiction-genren eller ej. Temat 

behandlar även hur medieexponering och läsfrämjande går till beträffande övrig 

litteratur på de olika biblioteken. Det fjärde, och sista, temat är Popularitet och 

gallring. Inom ramen av detta tema behandlas, som framgår av titeln, hur gallring av 

litteratur i allmänhet går till på de respektive biblioteken. Gallring är en del av 

bibliotekets sätt att anpassa sig efter det användarna vill ha eller behöver. Böcker som 

lånas ut ofta gallras sällan utan att ersättas av nya exemplar. Inom detta tema behandlas 

även science fiction-genrens popularitet, och vilken effekt populariteten har på hur 

denna litteraturform behandlas. 
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4.1 Redovisning av intervjuerna  
Här redogörs för resultatet av intervjuerna, bibliotek för bibliotek. Egna reflektioner 

inkluderas endast i begränsat omfång, eftersom dessa behandlas närmare i avsnittet 

‟Analys och diskussion‟. För att i någon mån få med det intryck jag fick under 

intervjuernas gång, och därmed en tolkning av respondenternas attityder och känslor 

inför ämnet och situationen, har jag placerat en kort beskrivning av var och hur varje 

intervju utspelade sig i bilagan.  

 

4.1.1 Bibliotek A  

Överväganden bakom anskaffning 

Alva berättar att man håller möten en gång i veckan då man kontrollerar vilka böcker 

som är mest efterfrågade och bestämmer om det ska köpas flera exemplar av dessa. 

Science fiction-litteratur köps ofta från sambindningslistorna, men respondenten tycker 

även om att gå in på Science Fiction-bokhandelns hemsida ibland för att se vad som 

finns. På frågan om ungefär hur många science fiction-böcker som köps in till det här 

biblioteket varje år, svarar respondenten att hon tror det kan röra sig om 15-20 titlar. Det 

står inte i katalogposterna om de engelska böckerna är science fiction eller fantasy, utan 

de är bara markerade ‟placering: Hörnan‟.
123

 Därför är det svårt för henne att plocka 

fram några exakta siffror, säger hon. Men hon har trots det gjort ett försök. På frågan 

om ungefär hur många science fiction-böcker (vuxenlitteratur) som köps in varje år, 

svarar hon att hon tittat i BURK och år 2006 är det bara 19 träffar i staden där 

biblioteket ligger. Det står dock inte i katalogposterna om det är science fiction eller 

fantasy, förklarar hon. De båda genrerna sammanlagda uppgår alltså till 19 träffar.
124

 

 

När litteratur köps in går respondenten i första hand efter BTJ:s sambindningslistor, och 

i andra hand på efterfrågan.
125

 Detta gäller även science fiction-litteratur. Mycket läses 

på engelska i staden som Bibliotek A ligger i, och en del av dessa böcker är science 

fiction. Tvärs över gatan ligger en engelsk bokhandel med en särskild avdelning för 

denna genre, och därifrån köps en del böcker in, eftersom det fungerar bra. Alva säger 

sig inte ha någon kunskap om genren, men menar att hon tittar på Internet, något som 

hon säger har revolutionerat inköpandet av böcker till bibliotek. Hon tittar på 

recensioner på olika webbsidor och söker även med hjälp av Google.  

 

Eftersom jag undrar över huruvida det faktum att biblioteket ligger i en studentstad 

påverkar beståndet till stor del, och då särskilt beträffande science fiction och fantasy, 

vänder jag mig till Alice och frågar henne. Hon svarar att de flesta studenter vill ha 

studentlitteratur, för högskolebiblioteket har bara två exemplar av varje bok. Hon har 

inte märkt att de skulle vara speciellt intresserade av just science fiction och fantasy. 

 

Klassificering 

Vanligtvis är böckerna som kommer till biblioteket redan klassificerade, och dessa 

klassifikationer finns i BURK, berättar Alva. Lektörerna är ganska utförliga, säger hon. 

Sambindningslistornas klassifikationer har stor betydelse. Men när det inte står rakt ut 

att något är science fiction, klassificerar man på Bibliotek A verket genom att titta om 
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 Hörnan är en särskild del av biblioteket där science fiction, fantasy och serier placeras. Den heter 

egentligen något annat, men jag har valt att döpa om den av sekretesskäl. Hörnan beskrivs utförligare 

längre fram.  
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det står ‟framtid‟ och ‟skönlitteratur‟. Gör det det så hamnar boken på science fiction, 

vilket innebär att den placeras i Hörnan.
126

 Dessa böcker är dock inte många, säger 

Alva. Senare frågar jag Alice om de någon gång klassificerar själva, och hon svarar att 

det händer mycket sällan. När de gör det, har de dock en person som särskilt ägnar sig åt 

det, och hon använder samma typ av ämnesord som redan finns i BURK.  

 

Medieexponering och andra läsfrämjande åtgärder 

Science fiction och fantasy-litteratur flyttades ihop ganska nyligen, förklarar Alva. 

Tidigare hade dessa två genrer egna hyllor och markerades med varsin ‟prick‟ på 

bokryggen - grönt för science fiction, svart för fantasy.
127

 Nu har man ändrat i 

skyltningen och infört en särskild hörna där fantasy, science fiction och serier placeras, 

både på engelska och svenska. Mycket fantasy och science fiction skrivs på engelska 

och många ungdomar föredrar att läsa på originalspråket, säger Alva. Platsen kallas 

Hörnan, och personalen har försökt göra det mysigt med soffor, och en dator för 

surfning. Man har även skapat en särskild hemsida om science fiction och fantasy, 

förklarar Alva. När jag senare besöker denna sida visar det sig att det snarare handlar 

om en särskild sektion av bibliotekets hemsida, än om en separat hemsida för science 

fiction och fantasy. Den är, enligt min uppfattning, inte lätt att finna, trots att jag vet att 

den finns där. Alice förklarar också att hemsidan ska förbättras, för de är medvetna om 

att den är svåranvänd. 

 

Hörnan är populär bland unga vuxna, men är enligt Alva även lätt tillgänglig för vuxna. 

När jag frågar min andra informant, Alice, hur det kommer sig att de flyttade ihop 

fantasy och science fiction, svarar hon att tanken var att det skulle bli en naturlig 

övergång mellan barn- och ungdoms- och vuxenavdelningen.
128

 Vuxenavdelningen 

ligger på det övre planet, medan barn- och ungdomsavdelningen har placerats en trappa 

ner. Precis ovanför trappan ner ligger Hörnan. Där finns även några drop-in-datorer.
129

  

Alice berättar att det var ett önskemål från låntagarna att svensk och engelsk science 

fiction och fantasy skulle placeras tillsammans, eftersom många läser på båda 

språken.
130

 Hon säger med andra ord nästan samma sak som Alva – med den skillnaden 

att Alva poängterar att många ungdomar föredrar att läsa på originalspråket.  Science 

fiction och fantasy är inte de enda genrerna som brutits ut och placerats för sig. Nu ställs 

även deckare och thrillers tillsammans. Platsen de står på kallas Spänningshyllan.
131

 

 

Jag ber Alice att beskriva hur Bibliotek A ser ut, rent konkret. Hon berättar om en stor, 

öppen plats med två soffor och ett antal stora ‟boktoppar‟. Med boktoppar menas en 

form av stora trekanter på hjul, och på dessa exponeras olika teman, både inom fack- 

och skönlitteratur. Platsen med soffor och boktoppar kallas för ‟Boktorget‟, och efter 

detta kommer informationsdisken. På Boktorget har Bibliotek A några fasta teman, och 

några som ändras efter cirka en till tre månader. Innan biblioteket fick 

återlämningsmaskinen, placerades alla återlämnade böcker på en hylla längs med en 

lång vägg. Denna kallas Långa Hyllan. Nu sorterar maskinen böckerna, så på den hyllan 

exponeras istället spänningslitteratur och biografier, skönlitteratur, samt andra medier i 
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from av spel- och musikfilmer. Hyllan ifråga är mycket uppskattad bland användarna, 

berättar Alice.
132

 

 

Skyltning och placering av böcker ska bidra till att ”aktivera skönlitteraturen”, säger 

min första respondent, Alva.
133

 Med detta menar hon, att personalen försöker väcka 

intresse för litteraturen genom att, exempelvis, placera ett urval kärlekshistorier på ett 

ställe och ett urval av historiska romaner på ett annat. Man har även gjort en 

enkätundersökning bland användarna för att ta reda på deras syn på skönlitteratur och 

vilka förändringar de vill ha.
134

 Vid tidpunkten för intervjun med Alva, omnämner hon 

att personalen snart ska träffa fokusgruppen. Jag insåg efter intervjun, när 

kompletteringar skulle göras, att det vore bra att veta vad detta var för en grupp. Därför 

frågar jag Alice. Hon förklarar, att det inte precis var en fokusgrupp, utan mer en 

”fördjupad intervjugrupp”.
135

 De som svarade på enkäten fick frågan om de var 

intresserade av att delta i samtal runt frågorna vid ett tillfälle. Några frivilliga anmälde 

sig. Det var främst människor i åldersgruppen 27-28 år och uppåt, säger hon. 

Biblioteket fick mycket beröm för Långa Hyllan, och användarna ville gärna ha mer 

exponering av medier. Däremot fick biblioteket kritik för sin hemsida, berättar Alice.
136

 

Liksom jag, ansåg användarna att den var svår att hitta på. Sidan ska ändras och göras 

mer användarvänlig snart, berättar hon. När jag frågar om hon märkt någon ökning i 

popularitet beträffande science fiction och fantasy på grund av den sektion på hemsidan 

som behandlar dessa genrer, svarar hon att hon inte hört några reaktioner. Hon tror inte 

att intresset har gått upp, säger hon.
137

  

 

Popularitet och gallring 
Som redan omnämnts, håller man på detta bibliotek möte en gång i veckan och 

kontrollerar vilka böcker som är mest efterfrågade, samt bestämmer om det ska köpas in 

flera exemplar av dessa.
138

 Ungefär ett år efter att böckerna köpts in gallras det en del, 

men inte så snabbt när det gäller skönlitteratur, säger Alva. I samband med till exempel 

Kulturnatten säljs de exemplar som inte längre behövs och ett av dem hamnar i 

magasinet. Alice poängterar att det är fräscha böcker och tidskrifter som säljs. 

Beträffande gallring säger Alva: ”… när man gallrar får man ju se till hur böckerna 

används. Det får inte bli för trångt på hyllorna. Vi eftersträvar nolltillväxt”.
139

 Här 

kommer med andra ord marknadstänkandet in, noterar jag. Gamla böcker måste ut för 

att nyare litteratur ska kunna komma in. 

 

Vad gäller science fictions popularitet menar Alva att science fiction verkar smälta 

samman med fantasy – och att denna sammansmältning har format en egen genre. 

Numera råder det ibland tvekan om huruvida något är science fiction eller fantasy.
140

 

Alva säger: ”Just science fiction hörde man talas om mer för tjugo år sedan, kan jag 

tycka. Science fiction har tagits över mycket av fantasy, som är en ganska ny genre”.
141
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4.1.2 Bibliotek B 

Överväganden bakom anskaffning 

Belinda ansvarar bland annat för science fiction, fantasy och manga. På frågan om hur 

det kom sig att hon började arbeta med just science fiction och fantasy, svarar hon: ”Jag 

var lite road av ämnet. De frågade om jag kunde tänka mig att ta hand om den här biten 

eftersom jag läser lite sådant, och det var jag med på.”.
142

 

 

Enligt Belinda köps väldigt mycket litteratur - ungefär hälften av alla böcker som tas in 

- på förfrågan från användare. Hon förklarar att hon ofta läser vad som står i 

förlagskatalogerna och sedan köper böckerna från Adlibris, som biblioteket har ett avtal 

med. Böckerna plastas in och etiketteras av Adlibris och kommer direkt.
143

 Belinda 

verkar mycket nöjd med det arrangemanget. Skulle man köpa via BTJ så skulle det ta 

längre tid, säger hon, och dessutom har Adlibris det mesta. Hon berättar, att de nyligen 

har upphandlats till att bli bibliotekets huvudleverantör. BTJs sambindningslista är dock 

fortfarande ett verktyg vid inköp, menar Belinda, men det är numera bara ett av flera. 

Katalogposterna köps däremot fortfarande från BURK, som ju är en del av BTJs 

service. När jag frågar henne varifrån science fiction-litteraturen oftast införskaffas, 

svarar hon att den oftast köps från utanför BTJ. När böckerna recenseras i 

sambindningslistorna, har biblioteket oftast redan anskaffat dem.
144

 Detta, menar hon, 

gäller all skönlitteratur.  

 

När Belinda får frågan vad hon går på vid inköp av böcker, svarar hon att hon går mer 

på omdömen än på recensioner. Om en bok har fått väldigt dåliga omdömen och ändå 

efterfrågas, utgår hon ifrån vissa på förhand bestämda mediekriterier. Dessa säger 

exempelvis att biblioteket ska undvika rena våldsskildringar, rasism och en föråldrad 

kvinnosyn. Hon nämner dock att detta kan vara svårt i vissa fall. Mycket handlar om att 

”läsa mellan raderna”, förklarar hon.
145

 Med manga, som hon också har ansvar för, är 

det speciellt knepigt, tycker hon, eftersom denna litteraturform kan innehålla mycket 

våld.
 146

 Det händer också, förklarar hon – och detta gäller alla skönlitteratur - att 

Kulturrådet skickar till dem en bok ”som verkar vara riktigt lågvatten, av en svensk 

författare. Då handlar det ju ofta om att stödja svensk litteratur.”.
147

 Jag drar slutsatsen 

att Bibliotek B med andra ord kan tänka sig att acceptera böcker de anser vara av 

relativt dålig kvalitet, under förutsättning att det finns särskilda skäl. Att stödja svensk 

litteratur är alltså ett sådant skäl. 

 

Hur gör då det här biblioteket beträffande litteratur vars popularitet varierar mycket över 

tiden? Belinda menar att det är nödvändigt att försöka följa de trender som finns; ”vi har 

ju ett bibliotek att sälja”.
148

 Belinda fortsätter: ”Vi lyssnar också mycket på användarna. 

Ibland tycker jag nästan att vi ligger lite före; jag tycker att jag börjar märka redan nu att 

science fiction är på väg tillbaka.”.
149
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Bibliotek B har en medieplan, och enligt denna är det användarens behov av kunskap 

och upplevelse som, i kombination med rådande kvalitetsnormer, avgör vad som ska 

köpas in.
150

 Även Kulturrådets kvalitetskriterier används, som stöd vid anskaffning. 

Medieplanen fastställer även att medier har kvalitet/värde endast om det används. Det är 

personalens arbete att göra dem kända och tillgängliga.
151

 

 

Klassificering 

Nu ställs science fiction och fantasy på samma hylla, och svenska och engelska titlar 

blandas, berättar Belinda. Tidigare stod de böckerna utspridda bland den övriga 

skönlitteraturen. Från början var fantasy mer som en särskild variant av science fiction 

än som en egen genre, förklarar hon.
152

 Hon fortsätter med att säga att fantasy blev stort 

på 90-talet – något hon går in närmare på senare i intervjun. 

 

Det är BTJ som står för genrebeteckningen, förklarar Belinda. Science fiction och 

fantasy räknas till underhållningslitteraturen, men om BTJ klassar en bok som 

framtidsskildring/dystopi placerar man på det här biblioteket boken bland övrig 

skönlitteratur. ”Genre-bestämning och ämnesord har efter hand ökat hos BTJ,” förklarar 

hon.
153

 Hon berättar, att till exempel Lessings Shikastaserie
154

 inte tidigare hade några 

ämnes- eller genrebestämningar, men att man på det här biblioteket valde att ställa 

böckerna vid science fiction/fantasy. Tanken var, som Belinda uttrycker det, att ”läsarna 

även skulle kunna hitta seriösa författares verk i genrehyllorna”.
155

 Miltons Paradise 

Lost
156

 fick däremot stå kvar på sin ordinarie hylla, under Lyrik. En annan, ganska 

nyligen utgiven bok, som av BTJ betecknas som Dystopi, har trots det placerats i 

ordinarie hylla – alltså inte på science fiction/fantasy. Detta beror på att detta med 

klassificering inte är en exakt vetenskap hos dem, förklarar respondenten.
157

 Hon säger 

även att Lessings Shikastaserie mycket väl kan komma att flyttas tillbaka till sin 

ordinarie hylla en dag. Detta för att de användare, som brukar titta bland annan 

skönlitteratur än science fiction och fantasy, inte ska missa den delen av hennes 

författarskap – så som många missar hennes litteratur om katter, som står på signum 

Qdfjb.
158

 

 

Medieexponering och andra läsfrämjande åtgärder 

Som redan nämnts ovan, ställs science fiction och fantasy på samma hylla, och räknas 

som underhållningslitteratur. Efter intervjun visade Belinda mig fantasy- och science 

fiction-avdelningen så som den såg ut då. Sedan dess har den flyttats, från långt bort på 

skönlitteraturavdelningen för vuxna till längst bort på barn- och ungdomsavdelningen. 

Engelska (He), svenska (Hc och Hce), och ungdomsklassade böcker (uHc och uHce) 

inom dessa genrer ställs tillsammans - detta eftersom målgruppen ofta är yngre 

människor, berättar Belinda. ”Ungdomsklassade böcker kan ju även intressera vuxna,” 
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menar hon.
159

 Att många böcker är på engelska beror på att originalspråket ofta är 

engelska, och när den senaste boken i en efterlängtad serie kommer ut vill en del 

användare läsa den utan att behöva vänta på den svenska översättningen.
160

 Vid 

kompletteringen av intervjun får Belinda frågan huruvida det stora antalet studenter i 

staden kan vara en orsak till att det köps in mycket på engelska. På det svarar hon att 

studenterna kan vara ett svar. Men hon poängterar att även gymnasieungdomar och 

vuxna lånar de nyutgivna, engelska titlarna.
161

 

 

Läsfrämjande åtgärder förekommer bland annat i form av Tisdagsboken.
162

 Detta 

innebär att bibliotekarierna håller ett kort bokprat om en bok varje tisdag klockan 12.00. 

Bokpratet varar i cirka två till tre minuter och förs ut via bibliotekets högtalarsystem så 

att alla kan höra det. Anledningen till att det sker klockan 12 är att bibliotekets café har 

många lunchgäster vid den tiden. Därefter visas bokens framsidesbild och några korta 

punkter om den upp på en visningsskärm under en vecka. Inom science fiction/fantasy 

görs ibland skyltning inom ett särskilt tema. Senast, berättar Belinda, handlade det om 

drakar. Då gjordes några stora skyltar på drakar, det var bilder av drakar på 

visningsskärmen och man hänvisade till Sf/Fantasyhyllan. Ibland samkörs dessa teman 

även med Tisdagsboken. 

 

Popularitet och gallring 

Belinda kan i princip gallra eller magasinera vad hon vill om man bortser från de 

klassiska science fiction-författarna, säger hon.
163

 Ibland gallrar hon dock, av 

utrymmesskäl, ut de riktigt gamla böckerna som inte kommit i nya upplagor och som 

knappt alls lånas ut längre, eftersom hon tänker att om de ”har något fortsatt liv” 

kommer de i ny upplaga.
164

 Behovet av att följa trenderna, för att därigenom sälja 

biblioteket, styr alltså i någon mån vad som får vara kvar på hyllorna och vad som tas 

bort, noterar jag. Sedan blir naturligtvis böcker som lånas ut mycket ganska slitna, och 

måste bytas ut. Belinda nämner att hon med jämna mellanrum har en så kallad 

”skitrensning” bland Robert Jordan-böckerna
165

, som är mycket populära.
166

 Vid dessa 

tillfällen sorteras de smutsigaste, mest slitna exemplaren bort, och ersätts om behovet 

finns. 

 

Vad gäller science fiction-litteraturens popularitet, har den intervjuade fått intrycket att 

intresset för science fiction praktiskt taget försvann i början av 1990-talet, då fantasyn 

kom.
167

 Hon förklarar:  
 

Jordan och Eddings kom och det sade bara sluurp! Många sf-författare 

gick över till att skriva fantasy, det var nästan enbart fantasy som gällde 

under den tiden. Sf bara självdog. 
168
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Hon påpekar även att fantasylitteratur är populärt bland unga killar. En del killar läser 

enbart fantasy, säger hon. På frågan om science fiction för vuxna är populärt idag svarar 

hon att hon inte tror genren är det nu, men att den är på väg att bli det igen. Eventuellt i 

en ny form, som till exempel science fantasy. På frågan om vad upp- och nedgångarna i 

genrens popularitet beror på, svarar hon att hon inte är säker, men att på 50-, 60- och 

början av 70-talet var teknikoptimismen stor.
169

 Detta, föreslår hon, bidrog förmodligen 

till att göra science fiction populärt. ”Enligt min privata amatörfilosofi var det nog 

många som ville ha tillbaka det mystiska och mytiska på 90-talet, och detta bidrog nog 

till att göra fantasyn populär”, funderar hon.
170

  

 

4.1.3 Bibliotek C 

Överväganden bakom anskaffning 

Carin är IT-bibliotekarie, samt har ansvar för halva skönlitteraturavdelningen och en 

bokstav på fackavdelningen. Hon berättar, att vid inköp går personalen mycket på 

recensioner.
171

 Dels omdömena som lämnas i BTJs sambindningslistor, och dels andra 

recensioner från exempelvis lokaltidningen och Dagens Nyheter. Carin säger, att man 

fortfarande har bokmöten två gånger i månaden, då den personal som är ansvarig för de 

olika avdelningarna träffas och bestämmer vad som ska tas in. Annars går personalen 

också på inköpsförslag från användarna.  

 

Science fiction betraktar respondenten som en smalare litteraturform, framförallt i 

jämförelse med ”jättefloden av deckare som har varit och eländesskildringar”.
172

 Hon 

anser att hon själv inte har någon kunskap om genren, och berättar att ingen på det här 

biblioteket läser särskilt mycket science fiction eller fantasy. Detta, säger hon, gör att de 

blir beroende av en lista, så som till exempel BTJs sambindningslista – och det finns så 

mycket mer än det som presenteras där. Om inte någon föreslår det för inköp, så kanske 

det inte heller kommer med eftersom det inte så ofta recenseras, förklarar hon.
173

 Här 

kommer alltså användarnas intressen in på ett väldigt tydligt sätt, noterar jag. Fungerar 

det som Carin säger, så anskaffar biblioteket gärna den litteratur brukarna ber dem köpa 

in, resonerar jag. Intresset för science fiction och fantasy verkar dock något svagare på 

den här orten än på de andra vars bibliotek jag undersökt. Carin förklarar att användarna 

”frågar ‟efter en bra deckare‟ inte efter en bra SF-roman”.
174

 

 

När jag vid kompletteringarna frågar vilka kriterier personalen går efter vid anskaffande 

av litteratur, blir jag ombedd att läsa i deras medieplan. Denna medieplan är visserligen 

för 2005, men någon senare finns ej eftersom den uppdateras vart femte år.
175

 Planen 

finns tillgänglig via Internet, och i den framgår tydligt att låntagarnas önskningar ska ha 

betydelse: ”Biblioteket skall ha ett aktivt bokbestånd, som används så mycket som 

möjligt. Därför skall hänsyn tas till efterfrågan, och inköpsförslag från brukarna skall 

beaktas.”
176

 Även regler för vilken typ av litteratur som bör och får köpas in återfinnes i 

medieplanen: ”Det som köps in skall vara av god kvalitet – litterärt, språkligt, 

pedagogiskt, musikaliskt eller på annat sätt.”.
177

 Vad som menas med kvalitet kan 
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givetvis diskuteras, tänker jag, men det existerar i alla fall en plan för hur det ska 

fungera. Medier som ”spekulerar i våld, fördomar och verklighetsförfalskning” tar 

Bibliotek C avstånd ifrån.
178

 

 

Klassificering 
På frågan hur respondenten går tillväga när hon klassificerar ett verk, svarar hon att 

klassificeringen i mångt och mycket sköts med hjälp av BTJs sambindningslistor. 

Katalogposterna importeras från BTJs BURK-sök, och ämnesorden som finns med där 

används. I vissa undantagsfall lägger biblioteket egna ämnesord på ett verk, men då bara 

på lokalhistoriskt material. Här är alltså ytterligare ett exempel på att BTJs 

klassificeringar har stor betydelse, noterar jag. BURK-sök är uppenbarligen ett 

välanvänt verktyg bland de folkbibliotek jag undersöker. 

 

Beträffande science fiction, sätts inte denna genre på egna hyllor, men om BTJ klassar 

en bok som science fiction så klassas boken som detta även på biblioteket, liksom när 

ämnesordet är ‟framtidsskildring‟ eller ‟dystopi‟.
179

 Carin säger, en aning generat, att 

ibland kan man även se på ett bokomslag att det är science fiction. När hon vid 

kompletteringstillfället blir ombedd att förklara vad hon menar, svarar hon att hon 

skulle misstänka att en bok är science fiction om det är bilder av flygande tefat, konstiga 

farkoster och månlandskap på omslaget.
180

 Detta, menar hon, precis som hon skulle 

misstänka att en bok med rosa omslag på vilket en kvinna med shoppingkassar och 

högklackade skor figurerar är så kallad chick lit.
181

 Av hennes ordval och till synes 

korta ton får jag intrycket att respondenten är lite irriterad över att jag bett henne 

förklara närmare. Anledningen till detta är för mig otydlig. Det är också möjligt att jag 

misstolkar hennes sinnesstämning. Eftersom kompletteringarna sköts via e-post är det 

särskilt svårt att avgöra hur hon känner inför frågan. Kanske har hon mycket annat att 

göra, och frågorna kommer vid ett olämpligt tillfälle.  

 

Medieexponering och andra läsfrämjande åtgärder 

Skyltningen går, vad gäller litteratur över huvud taget, till så att när personalen märker 

att något börjar bli mer populärt, försöker de skylta mer med den typen av litteratur, 

säger Carin.
182

 De böcker som nyligen lämnats tillbaka placeras på snurror så att de 

syns. Om en viss typ av litteratur går ner mycket i popularitet försöker personalen skylta 

med denna, ibland tillsammans med temablad från BTJ.  

 

Science fiction har inte någon egen avdelning, utan den litteraturen ställs tillsammans 

med övrig skönlitteratur. Tidigare, för omkring tio år sedan, markerades science fiction- 

böcker med så kallade ‟pluttar‟ (små klistermärken) på ryggarna.
183

 Carin förklarar vid 

kompletteringen att ”Det är resurskrävande att klistra klistermärken, stämpla etc på de 

böcker som ska särskiljas.”.
184

 Den enda skönlitteratur som ställs för sig själv nu är 

deckare. Detta beror enligt respondenten på brukarnas efterfrågan. 
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Informanten berättar vid intervjun att hon tycker att de är lite sämre på att lyfta fram 

mindre populär litteratur som de önskar att allmänheten ska upptäcka, men att de 

försöker. Hon berättar även att biblioteket står för flera läsfrämjande åtgärder, till 

exempel bokprat, boklek och samarbete med lärare på skolorna. Man har även något 

som kallas för förskoleväskor – dessa packas enligt ett tema, till exempel sniglar, och 

innehåller då både skönlitterära böcker och fackböcker, kanske en snigel i tyg, en 

snigelvisa och liknande.
 185

  Det finns även planer på ett projekt som går ut på att främja 

”kultur för äldre” på äldreboenden via exempelvis film, bokpaket och dylikt.
186

 Något 

läsfrämjande projekt för just science fiction- eller fantasy-litteratur finns dock inte, 

menar hon.
187

 

 

Popularitet och gallring 

Om populariteten för en viss genre eller författare går upp mycket, visar biblioteket 

gärna särskilt att de har sådana böcker, och skyltar med liknande litteratur – exempelvis 

inom samma genre.
188

 Carin menar, som nämndes i stycket om medieexponering och 

läsfrämjande, att hon tycker de är lite sämre på att lyfta fram mindre populär litteratur 

som de önskar att allmänheten ska upptäcka, men att de försöker. 

 

Personalen försöker låta bli att gallra det som de tror kan bli populärt igen, eller som 

verkligen är klassiker. Men de böcker de inte tror kommer att bli klassiker inom sin 

respektive genre gallrar de bort, dock inte förrän det inte varit utlånat på tre år. 
189

 

Biblioteket har ett öppet magasin och ett slutet sådant, som de helt enkelt kallar för 

magasinet. I det öppna magasinet placeras en del litteratur som inte lånas ut mycket och 

där får låntagarna gå ner om de vill. Där kan gallras ibland. I det andra magasinet, 

däremot, förvaras litteratur som personalen menar ska finnas kvar om femtio år, och där 

gallras i princip aldrig, säger Carin.
190

  

 

Carin menar att science fiction-litteraturens popularitet varit större tidigare.
191

 Hon har 

märkt att fantasyböckerna lånas ut mycket, men däremot inte science fiction-litteraturen. 

Hon föreslår att de teman som tidigare togs upp inom science fiction kanske numera har 

flutit in i andra typer av böcker – och därmed minskat intresset för science fiction som 

genre.
192

 När jag vid kompletteringen ber henne utveckla, eller ge ett exempel på en bok 

där detta skett, är hon dock mycket noggrann med att poängtera att detta bara är en 

tanke från hennes sida, och inte något hon har belägg för. Något exempel ges alltså inte, 

och jag väljer att inte återkomma till frågan. Senare finner jag dock belägg för det hon 

sagt, i och med att jag läser en thriller som visar sig ha inslag av science fiction.  

 

4.1.4 Bibliotek D 

Överväganden bakom anskaffning 

Daniella är ansvarig för Informationsdisken. På frågan om hon själv har någon 

erfarenhet av just science fictiongenren svarar hon ” Nej, det får jag väl erkänna att jag 

inte har. Jag läste litteraturvetenskap i … innan jag började på Bibliotekshögskolan. Jag 
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läste lite [Stanislaw] Lem och tyckte det var bra, men jag har inte satt mig in i 

genren”.
193

  

 

Daniella menar att utgivningen av science fiction-litteratur har varit vikande de senaste 

15 åren, men att man på Bibliotek D går efter sambindningslistor, inköpsförslag och 

ibland på recensioner i dagspress när man avgör vad som ska köpas in.
194

 Hennes 

arbetslag ansvarar för skönlitteratur, och förutom BTJ-listorna tittar de även igenom 

Svensk Bokhandel, särskilt vår- och höstnumren. Science fictiontitlar är ganska 

sällsynta, säger hon, och just nu är den stora trenden spänningslitteratur. Men när 

science fiction-litteratur inhandlas köps den oftast från BTJ eller från en lokal 

bokhandel.
195

  

 

Respondenten anser att efterfrågan på science fiction var större innan fantasyn kom, 

både vad gäller utgivning, inköp och lån. Under de senaste åren har bara ett par science 

fictiontitlar köpts in, säger hon. Detta beror enligt henne på både utgivning och 

efterfrågan. Biblioteket köper in nästan allt de får inköpsförslag på. De har inte någon 

uttalad policy för vad som får anskaffas, men en sådan planerar de att utarbeta hösten 

2008.
196

 Just nu undviker de främst litteratur de anser alltför språkligt eller litterärt 

undermålig, säger hon. Eftersom nästan hälften av alla böcker som införskaffas köps in 

på efterfrågan, är andelen spänningslitteratur stor, säger Daniella. Hon framhåller att 

hon inte minns när någon senast bad biblioteket köpa in en science fiction-roman.
197

 

 

Klassificering 
Detta bibliotek går i första hand - till 90 %, enligt informanten - efter BTJs 

sambindningslistor när de klassificerar litteratur, men det händer att de ändrar 

klassificeringen när de får boken och läser förlagsrecensionen.
198

 Daniella förklarar, att 

detta kan ske om bibliotekarien läst boken ifråga och anser att den bör placeras om. 

Detta har dock inte hänt ofta under den tid hon arbetat på Bibliotek D. Svenska 

Ämnesords listor används enbart när bibliotekarierna lägger in lokal litteratur i 

systemet. 

 

Medieexponering och andra läsfrämjande åtgärder 

Vid intervjun förklarar Daniella att science fiction och fantasy har en egen avdelning, 

men står på separata hyllor. Hon säger att många läser enbart science fiction, och därför 

vill man från bibliotekets sida underlätta för användarna att hitta denna litteratur. Hittills 

har de användare som endast läser science fiction och som Daniella kommit i kontakt 

med varit unga män, berättar hon.
199

 Fantasy och science fiction står alltså intill 

varandra, men det är den enda insats som gjorts för att främja läsandet inom detta 

område under de tre år informanten vid intervjun hade arbetat på det här biblioteket, 

säger hon.
200

 Personalen försöker dock skylta på hyllan.  

 

Vad gäller utställningar och skyltning går personalen ganska mycket på egna intressen, 

säger Daniella. De har bland annat haft en utställning som hette Månadens Lyrik. Det 
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lånades en del, men ”det var inget revolutionerande” berättar hon.
201

 I övrigt arbetar 

man gentemot skolan, med bland annat bokprat. Det finns en plan för hur många 

skolbesök biblioteket ska ta emot ifrån ettan, ifrån tvåan och så vidare. Bokcaféer och 

författarbesök förekommer också.
202

  

 

Popularitet och gallring 

Vid gallring används särskilda gallringslistor, berättar informanten, men personalen går 

även på erfarenhet och kompetens.
203

 Listorna kan utgå ifrån flera kriterier, säger 

Daniella, men personalen brukar ta fram listor på de titlar som inte lånats ut på 1200 

dagar. Respondenten förklarar, att inte alla dessa böcker nödvändigtvis gallras bort. 

Litteratur som räknas som klassiker eller som ”av annan anledning kan tänkas bli 

efterfrågade” kan till exempel hamna i magasinet.
204

 Böcker med lokal anknytning är 

man också försiktig med att gallra bort. Magasinet, där det bibliotekarierna inte vill 

gallra bort trots att det inte varit utlånat de senaste åren placeras, är delvis öppet för 

användarna. De kan be om att få gå in där, eller om att få en särskild titel hämtad.
205

 

 

Beträffande science fictiongenrens popularitet, uppfattar respondenten att denna sjunkit 

och att fantasyn tagit över, även om det kanske inte är precis samma målgrupp, säger 

hon.
206

 Hon nämner även att inte mycket science fiction finns med i BTJs 

sambindningslistor. Personligen tror hon att anledningen till att fantasyn tagit över kan 

vara att den är mer tilltalande för yngre – och kanske även fler – människor, något som 

hon tror kan bero på att fantasyn inte är lika teknikorienterad som science fiction. Vad 

gäller fantasyn, ställs nu titlar på både engelska och svenska tillsammans. Det köps in 

ganska mycket inom denna genre på engelska, eftersom många vill läsa originalet. Detta 

att användarna gärna läser dessa genrer på engelska verkar vara relativt vanligt på flera 

av de undersökta biblioteken, noterar jag. Här handlar det dock i första hand on fantasy, 

medan det på Bibliotek A inbegriper även science fiction. 

  

Daniella berättar, att den science fiction-litteratur som finns lånas ut, men det är 

mestadels klassiker inom genren – till exempel Stanislaw Lem och Douglas Adams.
207

 

Bibliotek D prenumererar också på ett par tidskrifter med science fictiontema. Intresset 

beträffande dessa titlar har minskat när det gäller lån, men personalen önskar ändå 

stimulera det intresse som finns, säger hon. Detta kan eventuellt ses som en form av 

medvetet främjande av science fiction-litteraturen, anser jag. 

 

4.2 Analys och jämförande diskussion 
I detta avsnitt görs en sammanfattande analys för varje bibliotek, utifrån den 

modifiering som gjorts av Elzingas och Anderssons teori om traditionalism, pragmatism 

och emancipationism. Därefter genomförs en jämförande analys och diskussion 

angående de olika bibliotekens inriktningar, samt vilken effekt detta har på hur science 

fiction-litteratur tillgängliggörs för användarna. Avsnittet innehåller även en schematisk 

översikt, en så kallad matris, baserad på intervjuresultaten beträffande science fiction.  
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4.2.1 Analys 
Här redovisas en mycket kortfattad analys av varje bibliotek för sig. Varje analys utgår 

ifrån frågeställningarna, men behandlas i en flytande text istället för att delas upp tema 

för tema. I den jämförande diskussionen analyseras biblioteken mer ingående och 

jämförs sinsemellan, utifrån samma teman som använts vid redovisningen av 

intervjuerna. För att underlätta analysen, har jag gjort en form av matris över de olika 

bibliotekens sätt att tillgängliggöra science fictionlitteratur. Denna återfinns i avsnitt 

4.3.  

 

4.2.1.1 Bibliotek A 

Detta bibliotek styrs huvudsakligen utifrån pragmatiska principer, med vissa 

traditionalistiska inslag. Vilka böcker som gallras bort beror till stor del på hur ofta de 

lånas ut, men anskaffning på efterfrågan sker först i andra hand. I första hand kommer 

BTJs sambindningslistor. Detta anser jag vara intressant med tanke på att personalen så 

tydligt anpassar medieexponeringen efter användarnas önskningar. Å andra sidan går 

man på bokmötena igenom vilken litteratur som är mest populär, för att eventuellt köpa 

in flera exemplar av dessa. Detta förefaller en aning motsägelsefullt; är biblioteket ett 

serviceorgan, ett verktyg som användarna råder över? Eller är det en kulturinstitution, 

vars bestånd ska styras av vad auktoriteter, som exempelvis BTJ, anser vara lämplig 

litteratur?  

 

En biblioteksplan finns, men däremot inte någon medieplan. Detta kan synas 

egendomligt med tanke på att biblioteket ifråga är relativt stort. Nyttjandegraden styr till 

stor del vilka böcker som får vara kvar vid gallring. Biblioteket ”eftersträvar 

nolltillväxt”.
208

 Huruvida särskild hänsyn tas till klassiker framgår inte av det 

respondenterna säger. Jag drar slutsatsen att de gallras efter i stort sett samma regler 

som övrig skönlitteratur.  

 

Det förefaller inte finnas någon tydlig indelning i kvalitets- kontra 

underhållningslitteratur på det här biblioteket, åtminstone inte på ytan. Däremot verkar 

det finnas en tydlig indelning i olika litteraturavdelningar. För den användare som följer 

det Rubin kallar Minsta Motståndets Lag (min övers.)
209

, borde det vara enkelt att finna 

det hon söker – åtminstone under förutsättning att hon delar övriga användares smak, 

resonerar jag. Användarnas önskningar väger, som redan nämnts, tungt beträffande 

medieexponering, och mycket energi läggs på denna. En enkät har gjorts för att ta reda 

på brukarnas syn på skönlitteratur och undersöka vad de vill ha. Personalen försöker 

främja skönlitteraturen. Science fiction-litteraturen är det lite värre med, i och med att 

den inte är så populär nu. Men den placeras tillsammans med fantasy, som är en något 

så när populär genre – något som eventuellt kan väcka intresse bland fantasy-läsarna. 

Möjligen kan science fictiongenrens placering ses som en form av främjande, i och med 

att den gör böckerna lätta att hitta – under förutsättning att brukaren vet att det är där 

science fiction står. Hörnan, där science fiction, fantasy och serier placeras, är enligt 

respondenterna omtyckt av unga vuxna – som också är Hörnans målgrupp. Men min 

slutsats blir ändå att bibliotekets i stort sett pragmatiska inställning till sin roll i 

samhället innebär att science fiction, som inte är så populärt nu, får mindre 

uppmärksamhet än exempelvis spänningslitteratur, som är efterfrågad av brukarna.  
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Några tecken på emancipationism sådan jag tolkar den finner jag inte hos 

respondenterna på detta bibliotek. Däremot noterar jag en stark önskan att väcka 

användarnas intresse för skönlitteratur. På ytan förefaller inte informanterna låta sina 

egna åsikter eller preferenser avgöra vilka böcker som anskaffas, eller exponeras. Det är 

dock inte omöjligt att så sker, även om detta inte framkommer vid intervjuerna. Några 

politiska eller ideologiska ställningstaganden ser jag annars inte några tecken till, om 

man bortser från att litteratur köps in i första hand efter BTJs listor. Inköp på efterfrågan 

sker i andra hand. Detta finner jag intressant. 

 

4.2.1.2 Bibliotek B 

Bibliotek B befinner sig, liksom Bibliotek A, mellan traditionalism och pragmatism i 

sin syn på bibliotekets uppgift i samhället, men det pragmatiska synsättet är det 

dominanta hos dem. Pragmatismen, sådan jag tolkar den, innebär att 

bibliotekspersonalen tar stor hänsyn till användarnas önskningar och behov beträffande 

vilka medier som köps in, samt undviker att försöka påverka deras smak. På det här 

biblioteket tycker jag mig skönja en konflikt mellan det Belinda kallar seriös litteratur 

respektive underhållningslitteratur, något som inte märks så tydligt förrän jag skrapar på 

ytan. Den framkommer dock när Belinda berättar om hur Lessings Shikastaserie, trots 

att den inte hade någon klassifikation när den anlände, placerades på science 

fiction/fantasyhyllan.
210

 Detta för att användarna skulle kunna ”hitta seriösa författares 

verk i genrehyllorna”, som Belinda uttrycker det.
211

 Enligt min tolkning innebär 

traditionalism att kvalitetskriterier har mycket stor betydelse och personalen gör vad de 

förmår för att påverka användarna att läsa så kallad ‟god‟ litteratur. Det förefaller inte 

som att dessa kriterier har så stor betydelse vid inköp på detta bibliotek, men visst finns 

det en tydlig önskan att påverka brukarnas läsande. Denna motsägelse finner jag mycket 

intressant. Å andra sidan finns det en möjlighet att Belinda inte lägger samma betydelse 

i ordet ‟seriös‟ som i ‟kvalitetslitteratur‟. Därmed blir detta en tolkningsfråga. Om ett 

verk betraktas som seriöst, betyder detta att det är av god kvalitet? Och om en författare 

betraktas som ‟seriös‟, vad innebär detta i praktiken? 

 

På Bibliotek B köps många medier på efterfrågan från användare. Medieexponering, 

hyllplaceringar och anskaffning baseras på både popularitet och vad som anses vara 

kvalitet. Huruvida ett verks ‟seriositet‟ har med anskaffning av litteratur att göra kan jag 

inte avgöra, men det är en bidragande faktor till var litteraturen placeras på biblioteket. 

 

Medieexponeringen sker på flera olika sätt; förutom hyllskyltning förekommer boktips 

som till exempel Tisdagsboken, och teman – i det här fallet Drakar. Arbetet med teman 

påminner om det Borgwardt säger om ett sätt att se på skyltning på biblioteken. Detta 

sätt innebär att böcker kring ett särskilt tema placeras för sig, på en väl synlig plats och 

för en kortare tid.
212

 På det sättet väcks användarnas uppmärksamhet kring temat ifråga. 

Det är med andra ord ett användbart sätt att medvetandegöra låntagarna om mindre 

lånade eller välkända böcker. Till exempel science fiction. I det här fallet är det dock 

främst fantasy som blir aktuellt, eftersom drakar främst tillhör denna genre. 

 

För science fictiongenren får allt detta effekten att det köps in en del av denna 

litteraturform, men inte så mycket som troligen skulle anskaffas om genren vore mer 

populär. Science fiction och fantasy placeras tillsammans, på barn- och ungdoms-
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avdelningen, och förefaller ha sin egen plats på biblioteket. Men frågan är hur länge 

detta kommer att vara om marknadstänkandet skulle drivas längre än vad det gör nu. 

Den ansvariga för science fiction/fantasy-hyllan är dock insatt i genrerna, något som 

troligen innebär att hon vet vad hon gör vid anskaffning och gallring. Klassiska science 

fiction-författare gallras inte. Annars kan hon göra som hon vill. Det förekommer också 

läsfrämjande för science fiction/fantasy, något jag ser som mycket positivt för båda 

genrerna.  

 

Inte heller här finner jag tecken på ett emancipationistiskt synsätt. Om respondenten har 

en ideologisk ståndpunkt hon önskar ge uttryck för genom sitt arbete, begränsar sig 

denna till en önskan att främja läsande. Hennes personliga åsikter om ett verk förefaller 

inte påverka huruvida det anskaffas, exponeras eller gallras bort. Spekulationer i våld 

och dylikt undviks vid inköp, annars förefaller verksamheten drivas utifrån 

ståndpunkten att användarens behov och önskningar ska efterföljas. 

 

 

4.2.1.3 Bibliotek C 

Detta bibliotek ligger nära pragmatismen i sitt synsätt på sin roll i samhället, men 

traditionalistiska tendenser går att urskilja även här. I likhet med exempelvis Bibliotek 

A anskaffar personalen litteratur på efterfrågan, men de går även till stor del efter 

sambindningslistor och recensioner. Efterfrågan och popularitet bestämmer långt ifrån 

allt, och biblioteket har en kvalitetspolicy i sin medieplan. Detta kan betraktas som ett 

utslag av traditionalism, eftersom anhängare till denna riktning ofta baserar sina beslut 

på vad de anser vara ‟kvalitet‟ snarare än på vad användarna vill ha. Här lyssnar 

personalen dock på brukarna i relativt stor utsträckning.  

 

Det här biblioteket ser också framåt i tiden genom att spara klassiker – något som är 

förenligt med både pragmatism och traditionalism. Med detta menar jag, att det är 

betydligt mer praktiskt att behålla böcker vars popularitet troligen kommer att bli högre 

igen – i det här fallet klassiker – än att gallra bort dem, för att senare köpa nya 

exemplar. Här gallras det dock bland litteraturen på ett mer strängt sätt än vad det 

kanske skulle göra på ett traditionalistsikt styrt bibliotek. Efter tre år med dålig/ingen 

utlåning kan litteraturen mycket väl hamna i magasinet eller tas bort helt. På ett 

bibliotek drivet utifrån traditionalistiska principer drar jag slutsatsen att det eventuellt 

skulle ta mera tid, och den litteratur som köptes in skulle vara utvald att stanna länge. 

Auktoriteter som till exempel recensenter och litteraturvetare skulle ha mycket stor 

betydelse för vilken litteratur som ingick i beståndet. Därmed vill jag påstå att 

pragmatismen är den riktning som mest representeras på Bibliotek C, eftersom 

personalen anskaffar många medier på efterfrågan.  

 

På science fiction-litteraturen har detta effekten att inte mycket science fiction 

anskaffas, och den som finns placeras tillsammans med övrig skönlitteratur. Det 

fungerar med andra ord inte att bara gå till en särskild hylla för att finna böcker inom 

denna genre. Istället behöver brukaren leta på ämnesord i en av de publika datorerna, 

eller söka på författare eller titel. Deckare betraktas som betydligt mer intressant utifrån 

användarnas perspektiv, och det är också vad de frågar efter. Därför köps många 

deckare in, och har fått en särskild hylla för att underlätta för brukarna. Det finns inte 

enbart ett sätt att se på tillvaron, och personalen försöker inte bestämma vad brukaren 

ska läsa. Istället rättar de sig efter vad användarna vill ha. Personalen är inte negativt 

inställd till science fiction, men intresset för just denna genre bland användarna är litet. 
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Den pragmatiska metoden, att anskaffa medier på efterfrågan och skylta efter brukarnas 

intressen, innebär alltså att science fiction inte får så mycket uppmärksamhet som genre 

i det här fallet. Vid gallring behandlas denna genre som annan skönlitteratur. Det som 

inte lånats ut på tre år gallras bort, klassiker sparas. 

 

Emancipationism finner jag inte heller här några tecken på. Medieexponering och 

anskaffning av medier sker i hög grad utifrån användarnas önskningar. Om 

respondenten personligen har ideologiska spörsmål hon särskilt önskar väcka brukarnas 

uppmärksamhet kring, framkommer inte detta vid denna undersökning.  

 

4.2.1.4 Bibliotek D 

Jag anser att pragmatismen är den riktning som bäst representeras även på detta 

bibliotek, även om det finns inslag av traditionalism. Man anskaffar nästan allt som 

användarna efterfrågar, något som är ett tecken på ett pragmatiskt, marknadstillvänt 

synsätt. Science fiction-litteratur köps inte in ofta, dels eftersom den inte är så populär 

och dels för att det inte ges ut så mycket science fiction för tillfället.
213

 Den science 

fiction som finns på biblioteket, mestadels klassiker, lånas dock ut. Detta tyder på ett 

intresse hos brukarna. Sambindningslistornas klassifikationer är vad som främst 

används, men det händer att en bok klassificeras om när den kommer till biblioteket. 

Detta anser jag vara ett positivt tecken, eftersom det innebär att biblioteket inte är helt 

och hållet beroende av BTJs katalogiseringstjänst. Medieexponering sker bland annat på 

hyllorna, men även utställningar görs. Dessas teman beror ofta på personalens egna 

intressen – något som kan få både positiva och negativa konsekvenser, anser jag. Det 

finns en risk att litteratur som ingen inom personalen intresserar sig för inte blir 

uppmärksammad, men år andra sidan kanske de utställningar som genomförs blir 

särskilt bra eftersom det läggs ner mycket personlig energi på dem. Det förefaller även 

vara ett tecken på ett mer traditionellt synsätt beträffande medieexponering, något som 

eventuellt kan tyckas motsäga den tydligt marknadsinriktade synen på anskaffning. 

Även om bibliotekarierna anskaffar nästan all litteratur som efterfrågas, innebär inte 

detta att användarna nödvändigtvis medvetandegörs om att den finns – såvida inte 

personalen väljer att särskilt skylta med denna litteratur. Detta bibliotek var ett av dem 

som provade GÖK-projektets sätt att placera medier, något som bland annat innebär att 

dessa delades upp i ämnen istället för att enbart placeras efter SAB-systemet. I och med 

detta projekt fick även användarens efterfrågan större betydelse än tidigare
214

 – något 

som i mitt tycke märks ganska tydligt på Bibliotek D.  

 

Någon direkt policy för inköp finns inte, men ska utarbetas under 2008, säger 

respondenten. I stort sett köps allting som efterfrågas in – så länge litteraturen ifråga 

inte anses vara litterärt eller språkligt undermålig. Det finns med andra ord en inofficiell 

kvalitetspolicy, även om ingenting finns nedskrivet ännu. 

 

Några direkta försök att främja science fiction-litteraturen görs inte, om man bortser 

från att science fiction och fantasy har egna hyllor, och placeras vid ungdomshörnan 

tillsammans med serier, en del ungdomslitteratur och dylikt. Det skyltas på hyllorna, 

men det görs inga direkta försök att väcka intresse för just science fiction som genre. 

Däremot prenumererar biblioteket vid intervjutillfället på en tidskrift med science 

fiction-tema. Detta kan eventuellt betraktas som en form av medvetet främjande, anser 

jag. Science fiction/fantasy-avdelningen är mycket lätt att hitta, eftersom den återfinns 
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direkt till höger när brukaren kommer in i lokalen. Även detta ser jag som positivt för 

science fiction som genre. 

 

På detta bibliotek finns det ett tecken på något som skulle kunna liknas vid en form av 

emancipationism, i och med att skyltning genomförs utifrån personalens intressen. Detta 

innebär en möjlighet för dem att, om de så önskar, särskilt exponera medier de anser att 

brukarna borde få upp ögonen för – en möjlighet som även kan användas på ett 

traditionalistiskt sätt. I det här fallet skyltade personalen med lyrik. Det är enligt min 

uppfattning troligt att detta är ett uttryck för en traditionalistisk önskan att påverka 

användarnas läsvanor och smak. Men det finns en annan tolkningsmöjlighet. Om den 

som låg bakom skyltningen valt ut de aktuella verken på grund av att de särskilt 

behandlar ett politiskt eller ideologiskt ämne, skulle detta utan tvekan kunna tolkas som 

ett utslag av emancipationism. Vilket det faktiskt är i detta fall är något oklart.  Jag 

väljer därför att lämna denna fråga öppen. 

 

4.3 Jämförande diskussion och slutsats 

I detta avsnitt jämför och diskuterar jag det som framkommit under undersökningen, 

och redogör för slutsatsen. För att underlätta för läsaren har jag valt att dela upp 

analysen i samma teman som brukats vid intervjuerna: Överväganden bakom 

anskaffning, Klassificering, Medieexponering och andra läsfrämjande åtgärder, och 

Popularitet och gallring. Det kan komma att bli några upprepningar, för förtydligandets 

skull. De teman som brukas har också en tendens att glida in i varandra, varför 

avgränsningarna mellan dem är något otydliga. För att underlätta analysen anknyter jag 

också i denna sektion till uppsatsens syfte och frågeställningar. Det kan därför vara 

lämpligt att åter redogöra för dessa här: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur 

fyra folkbibliotek, på olika orter, tillgängliggör science fiction-litteratur, och vilken 

inställning till bibliotekets roll i samhället som ligger bakom deras metoder. 

 

Frågeställningarna är följande: 

1. Vilka överväganden ligger bakom anskaffandet av science fiction-litteratur? 

2. Hur tillhandahåller folkbiblioteken ifråga science fiction-litteratur? 

3. Många folkbibliotek brukar BURK-sök vid klassificering. I hur stor grad 

används detta verktyg av de undersökta biblioteken?  

4. Vad gör de undersökta biblioteken för att främja science fiction-litteraturen? 

 

När nu den jämförande analysen ska genomföras, underlättar det om skillnader och 

likheter mellan de olika bibliotekens sätt att hantera science fiction-litteratur läggs upp 

på ett överskådligt sätt, dels beträffande anskaffning och klassificering, dels angående 

främjande. Av denna anledning har jag gjort en form av schematisk översikt över 

intervjuerna. Denna är främst utarbetad efter de fyra teman som använts vid 

kategorisering, därefter har dessa teman delats in i sektioner, baserade på så kallade 

stickord. Dessa baseras, i sin tur, på intervjuerna. Nedanför temana, redovisas 

bibliotekens respektive syn på bibliotekets roll i samhället. Även denna del av matrisen 

är uppdelad i sektioner. 

 

Varje bibliotek redovisas i en egen spalt, där det som är typiskt för just detta bibliotek 

synliggörs. För att klargöra hur matrisen ska läsas, ges här ett exempel: Temat 

‟Klassificering‟ delas in i tre sektorer: ‟Ämnesord via system‟, ‟Egen klassificering‟ och 

‟Befintliga hyllor‟. Sektionerna har namngetts induktivt, alltså efter vad som 

framkommit under intervjuerna. ‟Ämnesord via system‟ åsyftar möjligheten att 
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biblioteken använder någon form av verktyg/system vid klassificering, till exempel 

BURK-sök. Ämnesorden väljs med andra ord inte av bibliotekarierna själva. ‟Egen 

klassificering‟ påvisar möjligheten att bibliotekspersonalen själva utför klassificeringar 

av litteratur. Slutligen, ‟Befintliga hyllor‟ innebär att biblioteken har särskilda 

avdelningar för en speciell typ av litteratur och klassificerar/placerar böckerna efter 

dessa avdelningar. Exempelvis kan ett bibliotek ha en speciell hylla avsedd för böcker 

om kaktusar. Därmed är det möjligt att en bok om denna växt klassificeras utifrån att 

denna hylla finns, och alltså inte placeras bland övriga böcker om växter. Istället 

särskiljs den och hamnar bland annan litteratur om kaktusar. 

 

En del av stickorden förklaras närmare i noter, nedanför matrisen. Detta för att 

underlätta tolkningen. Matrisen ser ut på följande sätt: 

 

 
Tabell 1 – Schematisk översikt, science fictionlitteratur på biblioteken 

 Bibliotek A Bibliotek B Bibliotek C Bibliotek D 

Anskaffning     
Direkt215 - inköp Bokmöten, SF-

bokhandeln, 
Adlibris 

Bokmöten, 
Adlibris, BTJ 

Bokmöten, BTJ BTJ 

Indirekt – rekognosering BTJ216, Google 
 

Omdömen BTJ Dagspress, Svensk 
Bokhandel 

På efterfrågan I andra hand Ja Ja Ja 
Policy Biblioteksplan Mot våld 217, 

Medieplan 
Policy.218 
Medieplan 

Utarbetar policy 
2008.  

Klassificering     
Ämnesord via system219 Ja Ja Ja Ja 
Egen klassificering220 Ja Ja Ja  Ja 
Befintliga hyllor221 Ja Ja Nej Ja 
Medieexponering     
S.f har särskild 
hylla/avd. 

Hörnan Egna hyllor Nej Egen hylla/avd. 

Särskild skyltning/teman Nej Ja222 Nej Nej 
Som del av övrig 
skyltning223 

Boktoppar Ja Boksnurror Ja 

Hemsidan Särskild 
sektion224 

Nej Nej Nej 

Läsfrämjande     
Särskilda teman Nej Ja Nej Nej 
Särskilda insatser Enkät  Boktips225 Nej Nej 
Som del av övrigt 
läsfrämjande226 

Aktivera Skön-
litteraturen 

Ja Bokklubb Författarbesök, 
Bokcafé. 

                                                 
215

 Med detta menas direkta inköp och varifrån dessa görs. 
216

 Sambindningslistor. 
217

 Policy mot våld och en föråldrad människosyn. 
218

 Inköps/kvalitetspolicy. 
219

 T. ex. BURK-sök eller Svenska Ämnesord. 
220

 Personalen genomför  egen klassificering, oberoende av BURK-sök. 
221

 Böckerna sorteras och placeras på särskilda hyllor beroende på genre.  
222

 Så sker enligt Belinda, men exemplet hon ger gäller främst fantasy. 
223

 Science fiction särskiljs inte från övrig litteratur vid skyltning. Skyltning på respektive hyllor ingår i 

detta. 
224

 Bibliotekets hemsida har en särskild sektion för sf och fantasy. 
225

 Exempel: Tisdagsboken; boktips som ropas ut i högtalarna vid lunchtid varje tisdag. 
226

 Bokprat, bokklubb e.t.c. 
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Popularitet     
Science Fiction Låg pop. Låg pop. Låg pop. Viss pop. Klassiker 
Gallring     
Beror på nyttjandegrad Ja Ja Ja Ja 
Beståndets tillväxt 
begränsas 

Ja Ja Ja Ja 

Magasinering Ja  Ja Ja Ja 
Klassiker skyddas Okänt Ja Ja Ja 
Syn på bibliotekets 
roll 

    

Serviceorgan227 Ja Ja Ja Ja 
 - anskaffning I andra hand Ja Oftast. Ja 
 - medieexponering Enkät Ja Ja Personalens intressen  
Kulturinstitution228  I någon mån I någon mån I någon mån I någon mån 
 - anskaffning BTJ i första hand Policy mot våld Kvalitetspolicy Ej undermålig litt. 
 - medieexponering229 Nej ’Seriösa’ 

författare resp. 
författare av 
genre/underhåll
nings-litt.230 

Nej Personalens intressen 

 

Matrisen är inriktad på att visa tydligt vad som är speciellt för varje biblioteks sätt att 

hantera science fiction. Beträffande anskaffning, till exempel, är bokmöten något som 

förekommer på flera av biblioteken – men det är särskilt på Bibliotek A undersökningen 

visar att bokmöten har stor betydelse. Respondenterna talar särskilt om dessa bokmöten, 

som är det tillfälle då personalen avgör vilka böcker som är populärast och huruvida de 

ska anskaffa flera exemplar eller ej. Därför redovisas bokmöten särskilt i matrisen på 

just detta bibliotek. 

 

Något som framkommit speciellt tydligt under arbetet med analysen är att 

pragmatismen har stort inflytande på alla de undersökta biblioteken, något som påverkar 

anskaffandet av litteratur och hur de olika instanserna tillhandahåller denna. Ett visst 

mått av traditionalism - utifrån min tolkning av begreppet – kan också skönjas. Däremot 

har jag hittills bara upptäckt ett tecken på emancipationism sådan jag tolkar den, och 

detta exempel kan även tolkas som traditionalism. Jag talar om den skyltning som 

genomförs på Bibliotek D, och som utgår ifrån personalens intressen. Detta kan, som 

jag nämnt i avsnitt 4.2.1.4, innebära att personalen har möjligheten att skapa 

utställningar som baseras på deras egna ideologiska ståndpunkter. Detta är dock en 

spekulation från min sida, då det i övrigt inte framkommer några tecken på 

emancipationism på detta biblioteket. Jag drar därför slutsatsen, att om det finns 

emancipationistiska drag på denna instans är de inte väl uttalade. 

 

Att jag inte funnit fler tecken på emancipationism kan givetvis bero på att jag endast 

intervjuat en bibliotekarie per bibliotek, utom vid fallet med Bibliotek A. Men det är 

ändå intressant att denna inriktning inte förekommer i större utsträckning, anser jag. Jag 

frågar mig om den kan finnas representerad i en mer dold form, eller om den eventuellt 

                                                 
227

 Användarnas önskningar har stor betydelse. Mediernas popularitet avgör. Biblioteket är ett 

serviceorgan. 
228

 Biblioteket är en kulturinstitution med kvalitetskrav. 
229

 Kvalitetskriterier avgör vad personalen skyltar med. 
230

 Detta gäller främst hur litteraturen placeras ut på hyllorna, inte hur de exponeras genom utställningar 

o. dyl. Belinda talar om att det ska vara möjligt att finna även seriösa författare på genrehyllorna. Detta 

påvisar, anser jag, ett synsätt utifrån vilket genrelitteratur inte kan vara seriös. 
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inte anses helt rumsren på ett folkbibliotek idag. Är det möjligt att den vedertagna 

uppfattningen är att biblioteken ska hålla sig utanför politiska eller ideologiska 

ställningstaganden? Detta har jag inget svar på. 

 

Smidt berättar, som framgår i avsnittet om tidigare studier, om en ideologisk konflikt 

mellan en marknadstillvänd inställning till litteraturförmedling, och det som ideologiskt 

betraktas som folkbibliotekets uppgift.
231

 Enligt denna ska nämligen biblioteket vara en 

motvikt till underhållningsindustrin och en arena för livslångt lärande, något som kan 

uppfattas strida mot att personalen anskaffar så kallad populärlitteratur, som ju kan ses 

som en del av underhållningsindustrin. Samtidigt framgår det av hennes bok att det 

finns en rädsla för att bibliotekets bestånd ska bli odemokratiskt.
232

 Denna konflikt 

mellan olika sätt att se på bibliotekets roll har jag även lagt märke till i min 

undersökning. Den har dock inte varit lika tydlig eller uttalad. Detta återkommer jag till. 

 

Innan analysen påbörjas tema för tema, är det lämpligt att reflektera över de brister som 

finns i denna studie. För det första, innebär kvalitativ forskning alltid att den som 

genomför studien, i det här fallet intervjuaren/författaren, själv påverkar och tolkar 

materialet. Eftersom jag har ett livligt minspel, finns det en risk att jag omedvetet kan ha 

påverkat respondenterna något vid intervjuerna, åtminstone då jag personligen mött 

dem. Likaså finns det alltid en risk att tonfall och ordval influerar informanterna. Jag har 

dock gjort mitt bästa för att inte påverka dem, och för att tolka deras svar så objektivt 

jag kan. Å andra sidan kan en kvalitativ studie aldrig vara helt objektiv, eftersom den 

baseras på en individs tolkning av vad andra individer berättar. 

 

För det andra är mitt personliga intresse för science fiction stort – något som är både en 

tillgång och en belastning. En tillgång är det i och med att jag har vissa förkunskaper 

inom ämnet. En belastning är det eftersom det är svårt att undvika att ha förutfattade 

meningar angående ett ämne som engagerar en personligen. Å andra sidan inbillar jag 

mig att få personer skulle välja att skriva en magisteruppsats om ett ämne som inte i 

någon mån engagerade dem. Det svåra är att göra en avvägning, och inte tillåta sina 

egna åsikter att styra alltför mycket. Jag hoppas att jag uppnått detta. 

 

En tredje sak som bör tas upp är, att det varit svårt att finna någon lämplig teori, varför 

jag modifierat Elzingas och Anderssons teori om humanistisk forskning. Det kan vara 

vanskligt att modifiera någon annans begrepp på det sättet, eftersom det innebär ett visst 

mått av tolkning och spekulation. Jag anser dock att den ‟nya‟ teorin fungerat väl, och 

hjälpt mig att besvara frågeställningarna, framför allt beträffande vad som ligger bakom 

de olika bibliotekens handlande angående bestånd och dylikt. 

 

Något annat som bör nämnas är, att det skulle ha varit intressant att på allvar jämföra 

det som framkom vid intervjuerna med katalogsökningar på respektive bibliotek. Då 

hade det eventuellt funnits en möjlighet att verkligen se, svart på vitt, hur beståndet ser 

ut på de olika instanserna. Tyvärr skulle detta ta upp alldeles för mycket sidutrymme. 

Därför överlåter jag detta till någon som känner sig manad att utveckla denna studie.  

 

4.3.1 Överväganden bakom anskaffning 

En viktig del av pragmatismen är marknadstänkandet. Detta innebär att användarens 

önskningar och uttalade behov sätts högt, och en stor del av anskaffandet av medier sker 
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på efterfrågan. Personalen försöker inte upplysa brukarna om vad som är ‟kvalitet‟ eller 

inte, eftersom var och en har rätt till sin uppfattning. Har en användare på något sätt 

nytta av en bok, så har den ett värde. På Bibliotek B säger Belinda rakt ut ”vi har ju ett 

bibliotek att sälja”.
233

 Nästan hälften av all litteratur som anskaffas på biblioteket ifråga 

köps in på efterfrågan från användarna. I medieplanen står det uttryckligen att det är 

användarens behov av kunskaper och upplevelser, i kombination med så kallade 

”rådande normer”, som avgör om någonting är av kvalitet eller ej.
234

 Detta innebär dock 

att inte inköpen styrs helt och hållet av efterfrågan, för vilka är då dessa normer?  

 

Möjligen varierar dessa ovan nämnda normer med tiden, liksom med vilket bibliotek det 

gäller – någonting jag finner intressant. Här återkommer en möjlighet att anknyta till 

Karner Smidts undersökning, av vilken framgår att detta att avgöra vad som är kvalitet 

eller inte kan vara vanskligt.
235

 Några av hennes respondenter var ovilliga att alls göra 

den distinktionen, eftersom de menade att bibliotekets samlingar skulle styras utifrån 

demokratiska värderingar och tillhandahålla vad användarna ville ha. Därmed skulle det 

inte göras någon skillnad mellan så kallad ‟hög‟ respektive ‟låg‟ litteratur, ansåg de.
236

 

Detta pekar på ett mycket demokratiskt – och synnerligen pragmatiskt – sätt att betrakta 

bibliotekets roll. Men denna inställning verkar inte vara representerad på de bibliotek 

jag undersökt – åtminstone inte i en renodlad form. 

 

Kvalitetsbegreppet är ett problem som skulle kunna undersökas ur många synvinklar. 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur de fyra bibliotek som undersökts 

tillhandahåller science fictionlitteratur, och vilken inställning till bibliotekets roll i 

samhället som ligger bakom deras metoder. Därmed blir frågan om vad som är kvalitet 

onekligen av betydelse, eftersom exempelvis Bibliotek B uppenbarligen ser till vad som 

anses vara kvalitet när de genomför sina inköp. Detta även om de alltså köper in 

litteratur på efterfrågan – och detta i hög grad.  Så gör även Bibliotek C, i vars 

medieplan det uttryckligen står att ”Det som köps in skall vara av god kvalitet – litterärt, 

språkligt, pedagogiskt, musikaliskt eller på annat sätt.”
237

 Om så är fallet, frågar jag mig 

hur djupt den pragmatiska inställning de undersökta biblioteken verkar ha på ytan 

verkligen går. De styrs uppenbarligen även av kvalitetskriterier, och vad efterfrågar 

användarna? Är det så att brukarna ofta vill ha litteratur av så kallad god kvalitet, och 

vad händer om det de lämnar förslag på inte lever upp till bibliotekens kriterier? Belinda 

förklarar under intervjun att om en bok fått väldigt dåliga omdömen men ändå 

efterfrågas, faller hon tillbaka på de kriterier biblioteket har. Hon ger, med andra ord, 

boken ifråga ytterligare en chans. Men innehåller den då till exempel spekulationer i 

våld eller en föråldrad människosyn, är chansen alltså liten att den anskaffas. 

 

Frågan är även vad användarna faktiskt önskar sig av sitt bibliotek; vill de ha en 

kulturinstitution som talar om vad som är ‟god‟ litteratur, eller en serviceinrättning som 

tillhandahåller vad helst de önskar? Jag får intrycket av att biblioteken som deltagit i 

denna undersökning försöker uppnå någon form av jämvikt mellan dessa båda 

alternativ. Detta förefaller inte precis vara enkelt, och varje instans har sökt lösa det på 

sitt sätt. Ibland har resultatet blivit en aning motsägelsefullt. Ett exempel på detta är, 

som framgår av matrisen, hur Bibliotek A hanterar situationen. Vid anskaffning går de 
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främst efter BTJs sambindningslistor. De skaffar sig också kunskap om olika verk 

genom sökmotorer som Google, och via Science Fiction-bokhandeln. Först i andra hand 

lyssnar de till inköpsförslag från användarna – något som tyder på att auktoriteters, i det 

här fallet BTJs, åsikter har större betydelse än brukarnas i detta fall. Med tanke på att 

detta bibliotek rent av genomfört en enkätundersökning för att få visshet om hur 

användarna vill ha medieexponeringen, och vad de önskar sig beträffande skönlitteratur, 

finner jag detta underligt. Borde inte i så fall brukarnas önskningar angående 

anskaffning vara viktigare än vad som föreslås i sambindningslistorna? Här är alltså ett 

exempel på en diskrepans i sättet att se på bibliotekets roll. I deras biblioteksplan står 

det att ”Biblioteken ska vara neutrala arenor för det offentliga samtalet och därmed 

bidra till en utvecklad och livaktig demokrati”.
238

 Det förefaller dock inte som om 

anskaffandet genomförs på ett helt neutralt sätt. Å andra sidan kanske detta skulle vara 

praktiskt omöjligt. 

 

På samtliga undersökta bibliotek visar sig personalen positiv till inköpsförslag, men 

andelen böcker som köps in på efterfrågan varierar alltså. På Bibliotek D anskaffas 

enligt respondenten nästan allt som efterfrågas av brukarna. Här är marknaden, med 

andra ord efterfrågan, en mycket viktig faktor att ta i beräkning. Någon uttalad policy 

för vad som ska/får finnas på Bibliotek D finns inte ännu. Däremot försöker personalen 

undvika att ta in litteratur som är litterärt och språkligt undermålig. Här kommer alltså 

kvalitetsfrågan åter in i bilden. Inte heller här kan jag påstå att den pragmatism jag ser 

tecken på är helt renodlad. Biblioteket är en serviceinstans, men trots detta tillåts inte 

vilken litteratur som helst. De förefaller som att det är upp till den inköpsansvariga 

personalen att avgöra vad som är undermåligt eller ej – något som kan vara svårt. Jag 

känner mig åter manad att nämna Karner Smidts undersökning, och några av hennes 

respondenters ovilja att avgöra vad som är kvalitet eller ej. Denna ovilja ser jag dock 

inget prov på på detta bibliotek, men däremot en stark önskan att bistå brukarna och ge 

dem vad de vill ha. Här finns också en vilja att följa med i vilken litteratur som är 

populär. Detta stämmer enligt min uppfattning inte så väl ihop med det faktum att 

utställningar och liknande genomförs utifrån personalens intressen. För att vara 

konsekvent, skulle biblioteket ifråga behöva utforma dessa utställningar efter vad 

användarna frågar efter.  

 

Att marknaden, i det här fallet efterfrågan, har så stor betydelse för beståndet på de 

undersökta biblioteken innebär att det som är någorlunda populärt anskaffas. Detta är 

positivt för den användare som vill ha just denna litteratur, men kan kännas olyckligt för 

den som anser sig behöva eller vilja ha någonting annat. Alla respondenter jag talat med 

har uttryckt åsikten att science fiction inte är så populärt just nu. Detta innebär, som 

bekant, att just denna litteraturform inte prioriteras, i och med att alla de inblandade 

biblioteken i mycket går efter pragmatiska värderingar, i det här fallet efterfrågan. 

Därmed inte sagt att biblioteken ifråga undviker att köpa in science fiction, eller ogillar 

genren. Kunskapen kan, däremot, vara ganska låg bland personalen beträffande denna 

litteraturform. Så är exempelvis fallet på Bibliotek C, där ingen av personalen är 

speciellt insatt i genren. 

 

För den science fiction-intresserade är det på Bibliotek A, B och D relativt enkelt att 

hitta rätt hylla, eftersom genren placeras avskilt från övrig skönlitteratur. Men på grund 

av marknadstänkandet är det kanske inte så troligt att den senaste science fiction-
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romanen finns där, om den nu inte efterfrågats av en annan användare. Möjligen skulle 

den ansvariga för science fiction och fantasy på Bibliotek B kunna tänkas ha köpt in den 

redan, eftersom hon är insatt i genren, men det är inte säkert. Å andra sidan går det att 

själv lämna ett inköpsförslag. På Bibliotek B och D är det troligt att användarens önskan 

skulle hörsammas. På Bibliotek A finns också en särskild avdelning för science fiction, 

fantasy och serier som uppenbarligen prioriteras. Detta kan eventuellt innebära att även 

om anskaffning på efterfrågan sker först i andra hand, finns det goda möjligheter att 

biblioteket köper in den önskade boken. Även på Bibliotek C finns det goda chanser att 

boken inhandlas, om ett inköpsförslag lämnas. Carin nämner att personalen är beroende 

av sambindningslistorna ifråga om science fiction, eftersom ingen av dem är så insatt i 

ämnet, och detta innebär att de troligen är beredda att lyssna till den användare som har 

ett förslag. Det är trots allt inte all litteratur som finns med i BTJs listor, något 

personalen inser.  

 

Svaret på min frågeställning om vad som ligger bakom anskaffandet av science fiction-

litteratur måste alltså bli följande: På de flesta biblioteken är det som främst påverkar 

anskaffandet av science fiction – och övrig litteratur - en kombination av efterfrågan 

och intresse från användarna, och vad som i övrigt är populärt för tillfället. Men där 

finns även kvalitetskriterier i bakgrunden. Personalen kan undvika att köpa in ett verk 

som anses litterärt eller språkligt undermåligt eller som exempelvis spekulerar i våld. 

Dessutom är kunskapen om science fiction bristfällig på en del bibliotek, vilket innebär 

att exempelvis BTJs listor betyder mycket för bibliotekets bestånd inom genren. Yttre 

inköpskällor och recensioner har med andra ord också betydelse för anskaffningen.  

 

På ytan förefaller alla biblioteken drivas mer eller mindre av en pragmatisk önskan att 

anskaffa den litteratur användarna ber om, men när jag skrapar lite på denna yta finner 

jag att det inte är så enkelt. Ett mått av traditionalism finns kvar, och bidrar till att viss 

litteratur inte köps in. Detta har måhända inte större effekt på science fiction än på övrig 

skönlitteratur, men det kan vara värt att nämna att enligt min erfarenhet kan en del 

science fiction innehålla mycket våld. Å andra sidan gäller detta även annan 

skönlitteratur.    

 

Klassificering 

I denna sektion ämnar jag svara på hur de respektive biblioteken avgör vad som är 

science fiction, och huruvida de alltid använder till exempel BURK-sök vid 

klassificeringen eller ej. Under analysen har det framkommit att klassificeringen sköts 

något olika på de respektive biblioteken, även om samtliga nyttjar en 

katalogiseringstjänst; i det här fallet BURK-sök. Men de är även villiga att själva 

klassificera ett verk som saknar ämnesord, eller vars klassificering de anser inte 

stämmer. Detta gäller även science fiction-litteratur. Bibliotek B är annars den instans 

som mest förefaller ha frigjort sig från BTJ, i och med att deras huvudleverantör är 

Adlibris. 

 

På Bibliotek B placerar man dystopier på övrig skönlitteratur, alltså inte på science 

fiction. Detta finner jag intressant. Inte alla dystopier kan räknas till science fiction-

genren, men det är vanligt förekommande. De dystopier som innehåller science fiction-

inslag borde, anser jag, logiskt sett placeras på science fictionhyllan. Här finns också en 

i mitt tycke ganska motsägelsefull uppdelning i så kallade seriösa författare och 

författare av underhållnings-/genrelitteratur. Science fiction, fantasy och dylika genrer 

räknas som underhållningslitteratur, vilket påverkar hur böckerna placeras. Att 
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dystopier med science fiction-inslag placeras med övrig skönlitteratur istället för med 

science fiction, förefaller vara ett tecken på att de anses vara mer seriösa än övrig 

science fiction. Enligt min erfarenhet är dystopier studier av ett samhälle där 

människovärdet ofta är lågt, och de riktar skarp kritik mot den tid då de skrevs. Kanske 

kan detta vara en orsak till att de betraktas som mer ‟seriösa‟ än övrig science fiction? 

Samhällskritik är dock inte något som är reserverat enbart för dystopier inom science 

fiction-genren – det förekommer även i de böcker som av Bibliotek B betraktas som 

underhållningslitteratur. Vad är det då som gör dystopier med science fictioninslag 

‟seriösare‟ än annan science fiction?  

 

Denna ovan nämnda indelning är också, enligt min tolkning, ett tecken på att 

bibliotekspersonalen söker påverka läsarnas smak. Med tanke på att biblioteket ifråga 

köper så pass mycket litteratur på efterfrågan, och på ytan förefaller gå efter 

användarnas önskningar, är det en aning egendomligt att de ändå placerar litteratur på 

ett värderande sätt. Här är alltså ytterligare ett tecken på att pragmatismen inte är 

renodlad. Visserligen anskaffar man det användarna vill ha, men försöker ändå påverka 

vad de läser – något som kan ses som traditionalistiskt. Ett exempel på detta är Doris 

Lessings Shikasta-serie, som placerats på science fiction mest för att göra läsarna 

medvetna om hennes mer ”seriösa” litteratur.
239

 Belinda ger dock inte uttryck för 

åsikten att ‟seriös‟ litteratur skulle ha ett högre kvalitetsvärde än så kallad 

underhållningslitteratur. 

 

Att science fiction inte betraktas som kvalitetslitteratur finns det annars exempel på i en 

annan studie. Strömblad omnämner i sin magisteruppsats att hälften av de bibliotekarier 

hon intervjuat särskilt poängterat att de inte läser fantasy respektive science fiction.
240

 

Hon ger luft åt teorin att det har att göra med att några av hennes respondenter kan vilja 

göra en avgränsning gentemot denna, eftersom den betraktas som tillhörande ”den s k 

låga populära litteraturen”.
241

  Något sådant har dock inte jag kunnat se uttalade tecken 

på i mina respondenters beteende, om man bortser från just indelningen i 

underhållnings- och seriös litteratur på Bibliotek B. Å andra sidan ingick det inte i min 

studie att undersöka vad informanterna själva läser – något som var en central del i 

Strömblads uppsats, och definitivt påverkade hur de uttryckte sig om olika former av 

litteratur.  

 

Att biblioteken styrs av flera principer samtidigt, i det här fallet både pragmatism och 

traditionalism – två riktningar som i mycket motsäger varandra – finner jag intressant. 

Jag tycker mig se en konflikt här. Ska användarna uppfostras till att läsa en viss form av 

litteratur, eller godtar personalen att de har sin egen smak? Men, som Belinda säger, 

klassificering är ingen exakt vetenskap hos dem.
242

 Jag drar slutsatsen att det inte heller 

är en exakt vetenskap att kategorisera biblioteken efter olika riktningar. Allting handlar 

om tolkning. 

 

Slutligen, beträffande klassificering av science fiction finns det en svårighet: den att 

skilja fantasy från science fiction, och tvärtom. Alva menar, liksom Belinda, att 

genrerna har börjat smälta in i varandra så att det ibland är svårt att hålla isär dem. 

Annars är science fiction inte den mest populära genren idag. Alva säger: ”Just science 
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fiction hörde man talas om mer för tjugo år sedan, kan jag tycka. Sf har tagits över 

mycket av fantasy, som är en ganska ny genre”.
243

 Detta kan, som jag tolkar det, 

innebära en förlust för science fiction-litteraturen, åtminstone sådan den såg ut tidigare. 

Men det kan också tolkas som ett berikande, i och med att nya influenser inkluderas. 

Tre av de undersökta biblioteken särskiljer science fiction från övrig litteratur, och låter 

alltså vilka hyllor och avdelningar de har styra klassificeringen i någon mån. 

 

Sammanfattningsvis, alla de undersökta biblioteken använder BURK-sök, men kan även 

själva klassificera om de anser att detta behövs. De gör det dock sällan. Klassificeringen 

utgår från ämnesord och katalogposter, men placeras efter vilka hyllor som finns. På ett 

av biblioteken ställs dystopier med inslag av science fiction på övrig skönlitteratur, 

istället för att placeras med annan science fiction. Detta kan tyda på en traditionalistisk 

inställning till indelning av litteratur. 

 

Medieexponering och andra läsfrämjande åtgärder 

Inom ramen av detta tema söker jag svara på frågeställningen om vad de undersökta 

biblioteken gör för att främja science fiction-litteratur. Detta inkluderar 

medieexponering, hyllplaceringar och andra former av läs- och intressefrämjande 

åtgärder.  

 

Alla bibliotek, utom Bibliotek C, har en särskild hylla för science fiction – utom i fallet 

med Bibliotek A, där denna genre placeras tillsammans med fantasy. Även Bibliotek C 

har haft science fiction placerat för sig för omkring tio år sedan, men väljer nu att 

placera denna genre bland övrig skönlitteratur. Istället har spänningslitteratur, som är 

mycket populärt bland användarna, fått sin egen avdelning. Detta tyder på att science 

fiction har varit mer populärt tidigare. John-Henri Holmberg säger, som framgår i 

avsnitt 3.1, att utgivningen av science fiction-litteratur i Sverige varierat en hel del, från 

att ha varit relativ stor under 1950-talet och början av 1970-talet till slutet av 1980-talet, 

för att sedan minska igen.
244

 Även i intervjun med respondenten på Bibliotek B 

framkom uppfattningen att science fiction-litteraturens popularitet minskat, framför allt 

på 90-talet.
245

 Belinda förklarade att fantasylitteraturen i stort sett tog över under denna 

tid, och nämner även att många science fiction-författare gick över till att skriva fantasy 

istället. Respondenten är visserligen inte ‟science fiction-vetare‟ på samma sätt som 

Holmberg, men hon vet ändå en del om hur det sett ut inom genren, eftersom hon själv 

läser denna typ av litteratur och har ansvar för denna avdelning på sitt bibliotek. Hennes 

uppfattning stämmer också ganska väl med den nedgång i utgivningen som Holmberg 

talar om, även om denna enligt honom skedde redan i slutet av 80-talet. Det är förstås en 

viss skillnad på vad som ges ut och vad som är populärt, men dessa båda faktorer 

påverkar varandra. Nu får perioden ”för tio år sedan”, som av Carin sägs vara den tid då 

science fiction-litteratur hade en egen hylla på Bibliotek C, räknas vara i slutet av 1990-

talet, vilket tidsmässigt ligger något efter den minskning i utgivning Holmberg talar om, 

och den dalande popularitet Belinda nämner i intervjun. Vilka anledningarna är till att 

science fiction-litteraturens popularitet minskat så mycket på Bibliotek C är tyvärr 

okänt. 

 

På Bibliotek C finns alltså inte någon särskild science fiction-hylla, vilket innebär att 

om du söker just science fiction men inte vet vilken bok du vill ha, behöver du använda 
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dig av bibliotekets katalog eller fråga personalen. Med andra ord behöver den som är 

ute efter just science fiction-litteratur, som inte är så populär nu, vara mer aktiv i sitt 

sökande än vad den som söker mer populära böcker behöver vara. Detta kan innebära 

ett problem för den science fiction-läsare som inte är villig att lägga ner energi på att 

leta. Som redan nämnts i avsnitt 3.3 om medieexponering, talar Rubin om den princip 

vars namn jag översatt till Minsta Motståndets Lag.
246

 Den innebär att det inte får vara 

för komplicerat för användaren att finna det hon söker på biblioteket, för då vänder hon 

sig någon annanstans. Jag menar att det är olika hur mycket besvär en användare är 

beredd att göra sig för att få tag i en bok på biblioteket. Personligen har jag alltid varit 

mycket envis när jag verkligen velat finna en särskild bok, och begagnat mig av det 

lokala bibliotekets service så långt som möjligt. Å andra sidan är inte alla användare 

lika förtrogna med sökande i kataloger, eller lika villiga att ställa frågor och lämna 

inköpsförslag. Tidsbristen i vårt samhälle kan troligen också ses som en faktor i det här 

sammanhanget; användaren kanske har bråttom och inte hinner söka rätt på det hon letar 

efter. Minsta Motståndets Lag är med andra ord inte alls inaktuell, och det är helt klart 

positivt för användarna om bibliotekets bestånd är lätt att hitta.   

 

Som framgår av matrisen, är Bibliotek B det enda bibliotek som förefaller att aktivt 

främja just science fiction-litteratur genom teman, utställningar och liknande åtgärder. 

På de övriga biblioteken görs inga sådana insatser för just science fiction. Däremot 

används medieexponering flitigt för att främja skönlitteratur och övriga medier, och 

science fiction ingår som en del av den andra skönlitteraturen. Det genomförs också 

bland annat bokprat och andra läsfrämjande åtgärder. Men jag menar att det är möjligt 

att intresset för science fiction skulle öka om personalen lade ned mer energi på att 

exponera denna litteraturform. Mycket handlar detta om popularitet; om science 

fictionlitteraturen vore mer efterfrågad bland användarna, skulle troligen dess 

exponering öka. Möjligen är Bibliotek D ett undantag, eftersom personalen där gör 

utställningar efter sina egna intressen. Ironiskt nog är detta bibliotek annars det som 

förefaller driva marknadstänkandet längst, i alla fall beträffande inköp och gallring. 

Som jag redan nämnt skulle detta kunna ses som ett utslag av emancipationism, om 

utställningarna behandlade exempelvis politik. Då skulle skyltningen innebära en 

möjlighet för personalen att påverka brukarna i en bestämd riktning, men så verkar inte 

vara fallet. För att vara helt säker skulle jag dock behöva besöka biblioteket igen och 

undersöka utställningarna, samt ta reda på vad tidigare utställningar handlat om. Till 

detta finns varken tid eller pengar.  

 

De undersökta biblioteken hanterar alltså främjandet av science fiction-litteratur på 

olika sätt. På samtliga bibliotek utom ett placeras denna genre på en egen hylla, eller i 

alla fall avskilt från annan skönlitteratur. Men det är bara Bibliotek B som gör aktiva 

försök att faktiskt väcka intresse för just science fiction/fantasy genom utställningar och 

dylikt. Bibliotek A har en alldeles egen avdelning för science fiction, fantasy och serier 

som kallas Hörnan, och denna är populär bland unga vuxna. Detta får ses som en form 

av främjande, i och med att det underlättar för den som söker science fiction. Enligt min 

uppfattning finns det många fördelar med Hörnan och dess tillgängliggörande av 

science fiction-litteraturen. Det förefaller också, enligt min åsikt, mycket positivt att 

biblioteket verkligen satsat på en särskild avdelning för science fiction, fantasy och 

serier, eftersom det visar på engagemang. Men jag ställer mig lite kritisk till att dessa tre 

litteraturformer avskiljts så tydligt från övrig skönlitteratur. Detta eftersom det är min 
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erfarenhet att en del människor har den felaktiga uppfattningen att dessa litterturformer 

endast riktar sig till barn, och jag misstänker att de får vatten på sin kvarn när de ser att 

just dessa genrer ställts för sig, på en avdelning så tydligt dedikerad till unga människor. 

Detta skulle kunna innebära att en del vuxna medvetet undviker denna avdelning. 

 

Att biblioteket avsatt en särskild del av sin hemsida till fantasy och science fiction är 

definitivt positivt, enligt min mening. Tråkigt nog är hemsidan inte lätt att hitta på, och 

science fiction/fantasy-sektionen verkar inte heller ha ökat intresset för dessa båda 

genrer nämnvärt, åtminstone inte enligt Alice.
247

 Eftersom det är en studentstad, finns 

det troligen särskilt många unga läsare, men just studenterna verkar inte påverka 

beståndet inom science fiction och fantasy speciellt mycket. Hörnan är däremot, enligt 

respondenten, populär. Science fiction-litteraturens popularitet verkar dock ha gått ner. 

 

För att sammanfatta: endast ett av biblioteken verkar söka främja science fiction och 

fantasy särskilt. Ett mer pragmatiskt/marknadstillvänt synsätt styr en stor del av 

skyltningen – utom på Bibliotek D, där personalens intressen avgör vilka utställningar 

som görs. I övrigt är det litteraturens popularitet som avgör vad som placeras var, och 

huruvida det främjas speciellt eller ej. Science fiction främjas istället som en del av 

annan skönlitteratur, och särskiljs inte. Biblioteken undviker inte att exponera science 

fiction; de tar helt enkelt hänsyn till vad användarna vill ha.  

 

Tre av de fyra instanserna placerar science fiction och fantasy för sig, medan den fjärde 

fokuserar mer på deckare – eftersom detta är vad användarna efterfrågar. 

 

Popularitet och gallring 

Popularitet har visserligen redan behandlats i både det temat som behandlar anskaffning 

och det som hanterar medieexponering, men eftersom det är en viktig faktor vid gallring 

så måste det även nämnas här. Gallring har betydelse för frågeställningen om vad 

biblioteken gör för att främja science fiction i och med att det, som Richard Rubin säger 

i Foundations of Library and Information Science, är en del av det tillgängliggörande 

arbete en bibliotekarie ägnar sig åt.
248

 Gallrandet är ett sätt att säkerställa att den 

information som finns på biblioteket är aktuell och användbar. Dessutom ger det mer 

plats på hyllorna för nya böcker. På det sättet kan alltså ny litteratur främjas. Tyvärr 

innebär det dock att en del böcker måste försvinna. Samtliga undersökta bibliotek 

försöker undvika att öka beståndet alltför mycket, nyttjandegraden har stor betydelse.
249

 

 

Det har redan konstaterats att marknaden och vad som är populärt påverkar de 

undersökta bibliotekens bestånd – och i viss mån skyltning – till stor del. Gallring sköts 

på olika sätt på de olika biblioteken. Något de har gemensamt är ett pragmatiskt synsätt: 

var böckerna hamnar, och huruvida de gallras bort eller ej, beror till stor del på i vilken 

grad de används/lånas ut. Klassiker och litteratur som kan tänkas bli populär igen 

hamnar ofta i magasinet. En vanlig ståndpunkt är att det inte får bli för trångt på 

hyllorna. Så säger till exempel Alva, på Bibliotek A.
250

 Belinda gallrar nästan som hon 

vill på sin science fiction/fantasyavdelning, utom bland klassikerna. Detta kan alltså 

påvisa ett mått av traditionalistiskt tänkande, i och med att hon månar särskilt om 

klassiker. Men det handlar även om en pragmatisk insikt, anser jag: klassikers 
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popularitet återkommer med stor sannolikhet. Även på Bibliotek C går personalen efter 

vad som lånas ut eller inte, men försöker undvika att sortera bort det som kan komma att 

bli populärt igen, samt klassiker. Ett tydligt exempel på att popularitet påverkar gallring 

återfinns på Bibliotek D, där personalen skriver ut en lista på litteratur som ej lånats ut 

på 1200 dagar. Klassiker och böcker som kan komma att bli populära igen ställs i 

magasinet, men de övriga sorteras bort. Alla utom ett av biblioteken värnar särskilt om 

klassikerna, något som alltså kan vara både ett tecken på traditionalism och på 

pragmatism. Hur respondenterna på Bibliotek A hanterar klassiker har inte framkommit. 

Ingen av respondenterna på denna instans har självmant nämnt att de behandlas 

annorlunda mot övrig litteratur. Däremot gallras skönlitteratur i allmänhet mer skonsamt 

än facklitteratur. 

 

Jag har kommit fram till att för science fiction-genren har bibliotekens gallringsvanor 

olika betydelse. På Bibliotek D, där merparten av science fiction-litteraturen är 

klassiker, sorteras troligen inte många böcker bort helt om de inte skulle bli tillräckligt 

utlånade. Dessutom lånas de uppenbarligen ganska regelbundet, trots att exponeringen 

av denna litteratur är begränsad. På Bibliotek C, å andra sidan, är inte science fiction 

särskilt populärt, vilket kan leda till att litteraturen hamnar i magasinet eller gallras bort 

helt. Klassiker har dock fortfarande en god chans att sparas. Bibliotek B har en 

bibliotekarie som är insatt i science fiction och fantasy, vilket underlättar för henne att 

avgöra vad som kan komma att bli populärt igen och vad som är klassiker. Jag drar 

slutsatsen att hon har en del bakgrundskunskaper som underlättar för henne att fatta 

beslut i frågan. Om populariteten är mycket låg, å andra sidan, finns det en risk att de 

böcker som inte uppfyller dessa kriterier gallras bort. Detsamma gäller Bibliotek A, 

även om science fiction-genrens popularitet inte förefaller lika låg där, i och med att 

man till och med gjort en egen avdelning för science fiction, fantasy och serier.  

 

Som synes av matrisen, är science fiction-litteraturens popularitet genomgående låg, 

men är något högre på Bibliotek D. Deras bestånd innehåller mest klassiker inom 

genren. Annars är fantasy generellt mer populärt. Flera respondenter talar även om en 

kombination av science fiction och fantasy, gärna i formen science fantasy. 

 

Av allt detta drar jag slutsatsen, att även om det finns några skillnader i sättet på vilket 

biblioteken gallrar så är även likheterna stora. Samtliga har magasin, i vilket böcker som 

ej lånats ut på länge placeras, under förutsättning att de kan komma att bli populära 

igen. Det enda undantaget är Bibliotek A, som förefaller spara ett exemplar av varje bok 

det haft i sitt bestånd i magasinet. Populariteten har alltså inte lika stor betydelse där – 

något jag finner intressant med tanke på att en av respondenterna för denna instans klart 

och tydligt upplyst mig om att de eftersträvar nolltillväxt.
251

 Borde inte detta gälla 

magasinet också, frågar jag mig. Detta bibliotek är också det enda där respondenterna 

inte talat om att särskild hänsyn tas till klassiker. Pragmatismen borde, med andra ord, 

vara förhärskande där beträffande gallring. 

 

Sammanfattningsvis skiljer sig alltså ett av biblioteken från de övriga när det gäller till 

exempel urvalet av böcker som hamnar i magasinet. I övrigt är likheterna mellan de 

olika biblioteken ganska stora beträffande deras sätt att gallra; nyttjandegraden har stor 

betydelse, liksom popularitet, och särskild hänsyn tas till klassiker.  
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5. Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är följande: att undersöka hur fyra folkbibliotek, på olika 

orter, tillgängliggör science fiction-litteratur, och vilken inställning till bibliotekets roll i 

samhället som ligger bakom deras metoder. Undersökningen har genomförts med hjälp 

av intervjuer med bibliotekarier på respektive bibliotek, dokumentstudier och enklare 

observationer. 

 

Inställningen till bibliotekets roll i samhället analyseras utifrån Elzingas och Anderssons 

tre olika riktningar inom forskningsetiken. Dessa riktningar benämns som 

traditionalism, pragmatism och emancipationism. Frågeställningarna är:  

1. Vilka överväganden ligger bakom anskaffandet av science fiction-litteratur? 

2. Hur tillhandahåller folkbiblioteken ifråga science fiction-litteratur? 

3. Många folkbibliotek brukar BURK-sök vid klassificering. I hur stor grad 

används detta verktyg av de undersökta biblioteken?  

4. Vad gör de undersökta biblioteken för att främja science fiction-litteraturen? 

 

Utifrån de tre riktningarna har jag kommit fram till att de undersökta biblioteken till stor 

del styrs utifrån ett pragmatiskt sätt att se på bibliotekets roll i samhället. Dock finns det 

influenser av traditionalism, och när de båda sätten att se på biblioteksrollen slås 

samman bildas i mitt tycke intressanta kombinationer. Detta märks till exempel på 

Bibliotek D, där nästan alla anskaffning av medier sker på användarnas efterfrågan, men 

skyltningen utgår ifrån personalens intressen. Eventuellt kan skyltningen då användas 

för att påverka användarna politiskt eller ideologiskt, och därmed bli ett uttryck för 

emancipationism. Så förefaller dock inte vara fallet här. Utställningen respondenten 

nämner handlar om lyrik. Det framgår inte att denna skulle vara politiskt eller 

ideologiskt färgad. Över huvud taget förefaller emancipationismen inte representeras av 

något av biblioteken, i egentlig mening. Vad det beror på kan jag inte avgöra, men 

spekulerar i tanken att det eventuellt kan anses vara icke rumsrent att försöka påverka 

användarnas politiska eller ideologiska uppfattning.  

 

Vid gallring finns det en tendens att biblioteken sparar klassiker – något som kan tolkas 

som antingen ett uttryck för en traditionalistisk önskan att bevara den litterära kanon, 

eller som ett pragmatiskt sätt att undvika behovet av att köpa in denna litteratur igen när 

intresset för den åter vaknar. Vad som är science fiction bestäms oftast utifrån BTJs 

klassificeringar, eller deras service BURK-sök. Här lutar de sig med andra ord gärna på 

en auktoritet inom området, nämligen BTJ. Detta kan ses som ett utslag av 

traditionalism. Det händer dock, om än sällan, att biblioteken själva klassificerar om ett 

verk.  

 

Bakom anskaffandet av science fiction-litteratur på de undersökta biblioteken finns dels 

utgivningen, som är begränsad, dels dess popularitet – som inte är stor. Detta leder till 

få inköp. Att biblioteket utgår ifrån ett pragmatiskt synsätt beträffande anskaffande av 

litteratur innebär med andra ord problem för de böcker som för tillfället inte är populära. 

Det lämnas inte heller många inköpsförslag på science fiction-litteratur från användarna. 

Bakom anskaffandet av litteratur ligger också eventuella kvalitetskriterier, som skiljer 

sig något åt på de olika instanserna. Inte alla bibliotek har en skriven inköpspolicy, men 

undermåligt språk är dock något som undviks om möjligt, liksom spekulationer i våld 

och dylikt. Förutom inköpsförslag används även recensioner, omdömen och BTJs 

sambindningslistor för att avgöra vilken litteratur som anskaffas. Eftersom inte mycket 
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science fiction ges ut just nu, innebär detta att inte mycket inom genren köps in den 

vägen.  

 

Som redan nämnts, sparar tre av de fyra undersökta biblioteken klassiker när de gallrar i 

beståndet. Annars sorterar personalen ofta bort den litteratur som inte lånats på länge, 

såvida böckerna ifråga inte har goda chanser att bli populära igen. För science fiction 

betyder detta att bristande popularitet kan bidra till att många böcker riskerar att gallras 

bort, såvida de inte lånas ut. På Bibliotek D lånas dock science fiction-beståndet 

regelbundet. Det består också, till stor del, av klassiker inom genren. Detta skulle kunna 

tyda på att intresset för klassiker inom denna genre är relativt stabilt på denna ort. 

 

Främjandet av science fiction-litteratur genom medieexponering är lågt, och endast på 

Bibliotek B görs aktiva försök att väcka intresse för denna genre genom utställningar 

och dylikt. Detta trots att det finns en attityd på detta bibliotek som delar in författarna 

och litteraturen efter huruvida de betraktas som ‟seriösa‟ eller ej. Så kallad 

genrelitteratur, som likställs med underhållningslitteratur, betraktas som mindre seriös. 

Kanske delar personalen den pragmatiska åsikten att det inte spelar så stor roll vad 

brukarna läser, bara de läser. Eller kanske anser de inte att ‟seriös‟ är detsamma som 

‟god kvalitet‟. Bibliotek A har dock en särskild avdelning för science fiction, fantasy 

och serier, som har blivit mycket omtyckt bland unga läsare, samt en speciell sektion på 

sin hemsida där science fiction behandlas. Tyvärr är denna hemsida svårmanövrerad. 

Alla övriga bibliotek, utom Bibliotek C, har också en särskild avdelning där science 

fiction placeras. Detta tillsammans med fantasy, antingen med de båda genrerna 

blandade eller på separata hyllor. Detta i sig kan ses som en form av främjande, men jag 

menar att det är ingenting i jämförelse med vad som skulle kunna göras i form av 

exempelvis utställningar. Det är min uppfattning att anledningen till att inte mycket krut 

läggs på att visa upp science fiction-genren är dess bristande popularitet bland 

användarna. Bristande popularitet, i sin tur, skulle kunna åtgärdas genom fler 

utställningar och tydligare exponering.  

 

Slutligen, några förslag till vidare forskning: Medieexponeringen sköts mycket olika på 

till exempel Bibliotek A och Bibliotek D. På det förstnämnda utför personalen mycket 

av skyltningen på förslag och önskemål från användare, men på Bibliotek D genomförs 

utställningar efter personalens egna intressen. Det skulle vara intressant att undersöka 

flera folkbibliotek i landet och jämföra hur de olika instanserna hanterade just 

medieexponeringen och vad som ligger bakom, samt hur användarna reagerar på detta. 

 

Ett annat ämne som skulle vara av intresse att forska vidare inom, är den stora frågan 

om vad som är att betrakta som ‟seriös‟ litteratur och varför, liksom vad begreppet 

‟seriös‟ innebär. Vari ligger den stora skillnaden, och vem avgör vad som är vad? Hur 

påverkar detta bibliotekens bestånd och medieexponering? Detta är dock en mycket stor 

fråga, som kanske inte kan avhandlas i en magisteruppsats. 

 

Ytterligare ett ämne som lämpar sig för forskning är hur det kommer sig att varje 

bibliotek tycks ha valt sitt eget sätt att blanda pragmatism med traditionalism för att 

styra sin verksamhet. Att emancipationismen förekommer i så liten utsträckning 

förefaller också intressant. Vilka mekanismer som ligger bakom det sätt på vilket 

personalen på ett enskilt bibliotek ser på dess roll, skulle också vara intressant att veta 

mera om. Frågan är dock hur en sådan undersökning skulle genomföras. 
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Käll- och litteraturförteckning 
 

Otryckt material 
Intervjuer med 5 bibliotekarier på 4 stadsbibliotek i Sverige.  

På grund av sekretess namnges icke vare sig biblioteken eller respondenterna. 

Intervjuerna finns i författarens ägo. 

 

Av sekretesskäl namnges ej heller bibliotekens respektive hemsidor, eller medieplaner 

respektive biblioteksplaner. Uppgifterna finns i författarens ägo. 

 

Samtal med en person på Svenska Ämnesord. Av sekretesskäl väljer jag att inte nämna 

personens namn. 

 

Tryckta källor och litteratur  

Andersson, Maria & Rindälv, Anna (2005). ”En snäll tantroman gör ingen skada” – en 
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Opublicerat material 

 

Biblioteksplan för folkbiblioteken i (…) kommun. (2008) Kulturkontoret (…) Kommun    

 

Medieplan (…) bibliotek 2008 (2008) 

 

Medieplan (…) Bibliotek 2005 (2005)
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Bilaga I  

 

Intervjuerna 
Intervjuerna utfördes på något olika sätt på grund av främst ekonomiska och geografiska 

skäl. Två intervjuer (Bibliotek B och C) genomfördes på biblioteket ifråga, medan de 

övriga gjordes per telefon och e-post. Senare gjordes kompletteringar, då via e-post.  

 

Frågorna nedan är endast grundfrågor, och publiceras här för att underlätta för läsaren 

att skapa sig en uppfattning om intervjuernas art. Formuleringarna är ungefärliga, 

eftersom de teman som frågorna ställdes utifrån är viktigare för undersökningen än 

frågorna i sig. I vissa fall tillkom även frågor som här inte redogörs för.  

 

Några av frågorna kom sedan att bli överflödiga. Så användes exempelvis inte svaren på 

frågan om huruvida de olika biblioteken prenumererade på någon science fiction-

tidskrift. 

 

 

Intervjufrågor till personal på folkbibliotek 

 

1. Hur länge har du arbetat på det här biblioteket? Med denna befattning? Vad gjorde du 

innan dess? 

 

2. Hur uppfattar du att ni gör på det här biblioteket med litteratur vars popularitet 

varierar mycket med tiden? Hamnar böckerna snabbt i magasinen eller gallras ut? 

 

3. Hur gör du när du klassar ett litterärt verk som sf? Hur tänker du? Vilka kriterier går 

du efter? 

 

4. Har sambindningslistorna/BTJ stor betydelse för vad du klassar som sf-litteratur? 

 

5. När du köper in sf-litteratur, vad går du efter? Efterfrågan? Sambindningslistorna? 

Egen kunskap om genren? Recensioner? Något annat? 

 

6. Uppfattar du att science fictionlitteratur (för vuxna) är populärt idag? 

 

7. Hur uppfattar du att det var med sf-litteraturens popularitet för 10 år sedan? 20? (Om 

den har förändrats, vad tror du det beror på?) 

 

8. Varifrån köps sf-litteratur oftast in? I övrigt? 

 

9. Ungefär hur många sf-böcker (vuxenlitteratur) köps in till det här biblioteket varje år? 

Är det beroende av efterfrågan? 

 

10. Placeras sf-litteratur för sig, på t ex en egen hylla, i det här biblioteket? 

Varför/varför inte? 

 

11. Prenumererar ni på någon form av sf-magasin, t ex Nova eller Jules 

Vernemagasinet? Varför/varför inte? 

 

12. Påverkas ovanstående fråga av ”genrens” popularitet/efterfrågan? 
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Intervjuerna – beskrivningar och allmänna intryck 

Nedan ges en kort beskrivning av biblioteken ifråga, hur och var intervjuerna ägde rum, 

och vilken uppfattning jag fick om respondenternas känslor inför ämnet. Beskrivning-

arna har delats upp bibliotek för bibliotek. 

 

Bibliotek A 

Detta bibliotek ligger i en mellanstor stad, med många studenter, och det finns ett flertal 

andra bibliotek i kommunen, samt en bokbuss. Här har två informanter medverkat, av 

anledningar som beskrivs närmare i avsnitt 2.1. Den första, som hädanefter kommer att 

refereras till som Alva, har ansvar för inköp av vuxen-litteratur och film, men inte 

skivor, och de ämnesansvariga lämnar inköpsförslag inom sina respektive områden till 

henne. Hon fattar även beslut beträffande inköpsförslag från användare. Den andra 

respondenten kallas här för Alice. Hon ansvarar för inköp av skönlitteratur för vuxna på 

utländska språk (ej tyska, franska och engelska, eller nordiska språk), samt ett par 

fackavdelningar.
252

 Hon ansvarar också för LL-böcker, och är bland annat med i 

boktoppsgruppen.
253

 Sköngruppen, som hon också är med i, arbetar med att 

tillgängliggöra skönlitteraturen, genom att till exempel lägga kataloger med lästips i 

hyllorna och på webben.  

 

Intervjuerna genomfördes per telefon i kombination med e-post. Båda respondenterna 

föreföll avslappnade vid de respektive intervjutillfällena. Ingen inspelningsapparatur 

brukades. 

 

Bibliotek B 

Detta folkbibliotek ligger också i en mellanstor stad, och är beläget i centrum. På orten 

ligger även ett universitet. Filialerna uppgår till över 10 stycken, enligt bibliotekets egen 

hemsida.  

 

Respondenten, som i denna uppsats kallas Belinda, har arbetat på det omnämnda 

biblioteket sedan 1972. Några gånger har hon varit tjänstledig men hon har alltid 

återvänt hit, säger hon. Under sin tid här har hon provat på flera arbetsuppgifter, 

däribland uppsökande verksamhet, men mest har hon jobbat på bokbussen. Nu har hon 

hand om studiebesöken, men lånas även ut till skönlitterturavdelningen, på deltid. Där 

har hon ansvar för fantasy- och science fiction-litteratur. Hon ansvarar även för 

manga.
254

  

 

Intervjun började med att vi satte oss på ett rum där vi fick vara ifred, och jag ställde de 

frågor jag hade skrivit ner på ett papper. Detta var den första intervjun jag genomförde. 

Det visade sig snart nog att det inte fungerade att enbart hålla sig till frågorna som valts 

ut på förhand, eftersom dessa var långt ifrån tillräckligt ingående. En kvalitativ intervju 

fungerar dåligt om det inte förekommer en viss frihet beträffande hur frågorna ställs och 

i vilken ordning detta görs. Kvale säger: ”Tekniskt sett är den kvalitativa 

forskningsintervjun halvstrukturerad, det vill säga varken ett öppet samtal eller ett 

strängt strukturerat frågeformulär”.
255

 Jag insåg snart att frågorna istället kunde brukas 

                                                 
252

 Komp.1. 
253

 Boktoppar är en form av trekantiga ställningar på vilka medier exponeras. De kommer att beskrivas 

längre fram. 
254

 Manga är japanska serier. 
255

 Kvale, Steinar 1997, s. 32. 
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som en intervjuguide, utvecklas och förklaras när detta behövdes, och sedan jag börjat 

använda dem på detta sätt fungerade samtalet bättre. Ingen bandspelare brukades, 

eftersom jag inte hade lyckats få tag i någon sådan. Istället fördes anteckningar under 

intervjuns gång. Senare fick Belinda se utskriften och godkänna den. Under hela 

intervjun föreföll hon avslappnad, och hon verkade tycka det var roligt att diskutera 

ämnet. Efter intervjun visade hon mig science fiction-och fantasy-hyllan sådan den såg 

ut då. Sedan dess har den flyttats till barn- och ungdomsavdelningen, något som 

omnämns i avsnitt 4.1.2. 

 

 

Bibliotek C 

Det aktuella biblioteket ligger i en något mindre stad, och själva biblioteksbyggnaden 

har hamnat ganska nära centrum. Det finns ett flertal filialer, dock under tio stycken i 

hela kommunen. Man har även en bokbuss.
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Respondenten, som i uppsatsen kallas Carin, har arbetat på detta bibliotek i sex år. Just 

nu är hon IT-bibliotekarie, samt har ansvar för halva skönlitteraturavdelningen och en 

bokstav på fackavdelningen. Intervjun genomfördes på hennes rum, på Bibliotek C, och 

ljudupptagningsapparatur användes. Dessutom förde jag anteckningar emellanåt, för att 

bättre minnas saker som jag ansåg särskilt relevanta. Carin föreföll en aning nervös i 

början, men förblev tillmötesgående och intresserad intervjun igenom. Hon fick senare 

godkänna en utskrift av den. Efter intervjun visade hon mig runt på biblioteket, som 

ligger i samma hus som en teaterscen och en form av galleri, där tavlor och andra 

konstverk ställs ut. Fantasy och science fiction står bland övrig skönlitteratur, men 

deckare har däremot en egen hylla. När kompletteringar av intervjun måste göras, något 

som skedde efter flera månader på grund av att uppsatsarbetet drog ut på tiden, sköttes 

detta via e-post.  

 

 

Bibliotek D 

I likhet med Bibliotek A och B, ligger Bibliotek D i samma stad som högre 

utbildningsinstanser, i det här fallet en högskola. Orten är något mindre än den ort där 

Bibliotek B ligger. Inom en kilometer från Stadsbiblioteket finns ett högskolebibliotek. 

Det finns ett flertal filialer, men inte över tio stycken enligt bibliotekets hemsida. 

Respondenten, här kallad Daniella, arbetar på Bibliotek D sedan 2004. Hon har tidigare 

varit bibliotekschef på en annan, mindre ort, men är nu ansvarig för Informationsdisken. 

Intervjufrågorna skickades till respondenten i förväg, via e-post, men på grund av ett 

missförstånd svarade hon på frågorna skriftligen, direkt - min tanke var att vi skulle 

utföra intervjun över telefon. Så skedde dock senare, eftersom det var en del frågor jag 

önskade utveckla. Vid det första intervjutillfället brukades en inspelningsapparat, men 

tyvärr blev ljudet så dåligt att det inte var möjligt att höra vad som sagts efteråt. Därför 

gjordes intervjun om, återigen per telefon, men utan inspelningsapparatur. Istället fördes 

anteckningar under samtalets gång. Utskriften skickades till Daniella för godkännande. 

Senare kompletteras intervjun åter igen via e-post. Daniella visade sig mycket tålmodig 

och förstående inför problemen med apparaturen, och svarade beredvilligt på frågorna. 

Hon föreföll inte bli irriterad av upprepningarna, och under telefonintervjuerna verkade 

hon avslappnad och lugn.  
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 Bibliotekets hemsida. Namnges ej här p g a sekretess. 



                                                             

 

 

IV  

 

 

Sekretess 

Intervjuer med 5 bibliotekarier på 4 stadsbibliotek i Sverige.  

På grund av sekretess namnges icke vare sig biblioteken eller respondenterna, utan har 

fått följande kodnamn: 

 

Bibliotek A - respondenter Alva (Intervju 1a) och  

respondent Alice (Intervju 1b samt Komp. 1.
 257

) 

 

Bibliotek B – respondent Belinda (Intervju 2 samt Komp. 2.)  

 

Bibliotek C – respondent Carin (Intervju 3 samt Komp. 3.) 

 

Bibliotek D – respondent Daniella (Intervju 4 samt Komp. 4.) 

 

Intervjuerna finns i författarens ägo. 

 

Av sekretesskäl namnges ej heller bibliotekens respektive hemsidor, eller medieplaner 

för respektive biblioteksplaner. Uppgifterna finns i författarens ägo. 
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 Komp. står för Komplettering. 




