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Abstract: The aim of this Master’s thesis is to examine attitudes and 

standpoints amongst librarians at the Swedish public library 

towards literary awards and awarded literature.  The questions 

posed in the study are: What attitudes are expressed amongst these 

librarians towards the Nobel Prize in literature, the August Prize 

and literary awards and awarded literature in general? What 

significance do the Nobel Prize in literature, the August Prize and 

other literary awards have concerning purchase and display at 

these public libraries? How is awarded literature perceived and 

how do they talk about it concerning quality and are questions of 

quality significant?  

Qualitative interviews with seven librarians at four different public 

libraries have been done. Theories regarding Jϋrgen Habermas the 

bourgeois public sphere and Pierre Bourdieu’s terms habitus, field 

and capital have been used as to explain the library as a public 

sphere. Concerning quality and value, theories by Barbara 

Herrnstein Smith have been used.  

The results of the study indicate that librarians have a positive 

attitude towards literary awards and the handling of awarded 

literature. None of the libraries have any specific policy regarding 

awarded literature though, and it is handled like any other 

literature of current interest. The awarded literature is of high 

quality, according the librarians, who also think quality is a 

criterion that should be rewarded. Librarians are also regarded as a 

competent group as to evaluate quality and judge literature 

accordingly. 
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1. INLEDNING 

Varje år delas olika litterära priser ut i Sverige. Ett av det mest prestigefulla är naturligtvis 

Nobelpriset, vilket även nått stort internationellt erkännande. Det finns dock många andra 

priser som belönar författare, men som kanske inte är lika välkända. Augustpriset är ett pris 

som idag får allt mer utrymme i svensk media, också något man verkat för redan vid prisets 

instiftande. Jonas Sjögren skriver efter att ha citerat Per I. Gedin som ska ha sagt att 

Augustpriset är större än Nobelpriset vad gäller försäljningen i Sverige:  

Många år stämmer det säkert, Nobelpriset är ingen garanti för en stor försäljning av en författares böcker, 

medan Augustprisvinnarna under senare år, särskilt i den skönlitterära kategorin, har kunnat räkna med att 

bli riktiga bästsäljare.
1
 

Om man ser på 2008 års vinnare av Nobelpriset, Jean-Marie Gustave Le Clézio, hamnar han 

högt, med hela tre verk (platserna 2, 7 och 12), på Svensk Bokhandelns försäljningslistor för 

januari 2009. På samma listor återfinns Augustvinnarna Per Olov Enquist (skönlitteratur) på 

plats 1 och Jakob Wegelius (barn- och ungdomslitteratur) på plats 11.
2 

Detta kan förstås bara 

vara en tillfällighet året ifråga, men det verkar som om båda priserna hjälper författarna högt 

upp på försäljningslistorna. Om man tittar på utlåningen på biblioteken kan man även där se 

att det finns en höjning av utlåningsantalet av pristagare efter att ett Nobelpriset delats ut. Le 

Clézio hade året innan han fick priset 0-2000 lån i Sverige, men redan år 2008 hade han blivit 

utlånad 26 151 gånger (se bilaga B).
3
 Det verkar alltså finnas en genomslagskraft hos litterära 

priser som tycks påverka både bokhandeln och utlåningen på biblioteken; pristagare läses. Det 

finns dock många intressanta aspekter vad gäller litterära priser förutom rena 

försäljningssiffror och utlåningsstatistik, vilka bara visar på resultatet av ett fenomen. 

I min egen bokhylla finns inte böckerna ordnade efter varken SAB-systemet eller DDC, 

Nobelpristagarna står skilda från övrig skönlitteratur. Jag vet också att jag inte är den enda. 

Jag har dock inte stött på någon som ordnat böckerna utifrån någon annan litterär utmärkelse. 

Detta fick mig att fundera över hur det ser ut på vårt folkbibliotek? Man får tänka på, som 

framgår i rapporten Bästsäljare och hyllvärmare, att det bara är 20 % av de 100 miljoner 

cirkulerande böcker i Sverige som når sina läsare via bokhandeln, hela 80 % når sina läsare på 

biblioteket via utlån.
4
 Förmodligen finns väl inte en hylluppsättning där, möjligen någon 

indexering, som motsvaras av mina egna system, men biblioteket är ett offentligt rum som 

säkert berörs på ett eller annat sätt av litterära priser, förutom i själva utlåningsstatistiken.   

Litterära priser har inte fått lika stort genomslag i val av forskningsämne som i 

försäljningssiffror och utlån, de litterära prisernas enorma tillväxt under de senaste hundra 

åren ”is one of the great untold stories of modern cultural life”, skriver litteraturvetaren James 

English.
5
  På litteratursociologiska avdelningen vid Uppsala universitet pågår dock en större 

                                                           
1
 Sjögren, Jonas P. 2008. Augustprisets framtid. Ingår i Waldenström, Barbro, red. "... och Augustpriset går till 

..." – Rapport om Augustprisets historia, s. 43. 
2
 Svensk Bokhandel. Topplistor, Bilaga C. 

3
 Uppgifter från författarfonden, Bilaga B.  

4
 Bästsäljare och hyllvärmare - Bestånd och utlåning av boktitlar med litteraturstöd 1998-2000 

2002, s. 9. 
5
 English, James F. 2005. The Economy of Prestige, s. 1. 
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undersökning kring Nobelpriset. Fyra forskare har avsatt tid för att undersöka Nobelprisets 

inverkan på den litterära kulturen både i Sverige och utomlands.
6
  

Det finns många intressanta ämnen för forskning kring litterära priser. Biblioteket och 

bibliotekariernas perspektiv blev det som jag i denna undersökning bestämde mig för att 

fokusera på, kanske delvis för nyfikenheten kring mitt framtida yrke, men även för att 

bibliotekets andel av samtlig litteratur som når läsaren är väldigt stor. 

 

1.1 Problembeskrivning, syfte och frågeställningar 

Vägen för ett verk eller författarskap till läsaren är inte okomplicerad. Lars Furulands modell 

över Den litterära processen
7
 visar på många möjliga vägar från produktion till konsumtion. I 

denna undersökning kommer dock fokus riktas mot den del som kommer emellan produktion 

och konsumtion, nämligen distribution, och den bit av den som utgörs av folkbiblioteket.  

I denna studie vill jag se bakom statistiken, nämligen på hur en del bibliotekarier resonerar 

och om man överhuvudtaget diskuterar priser och pristagare på folkbiblioteket. 

Bibliotekarierna kan ses som en slags portvakter eller förmedlare av litteratur, det är de som 

sköter inköp, hylluppsättning, magasinering, gallring och det är de som har kontakt med 

låntagarna. Jag vill alltså se hur deras attityder kring litterära pris förhåller sig i detta 

offentliga rum.  

Litterära priser får stor uppmärksamhet i media, i varje fall de stora priserna som Nobelpriset 

och Augustpriset. Tidningar och media fokuserar dock till största del på nyutgivning medan 

biblioteket har ett stort material där pristagare utgör en ytterst liten del och där aktualitet inte 

är lika självklar vid val av synliggörande. Om den prisbelönade litteraturen framhävs kanske 

detta då görs på bekostnad av något annat, pristagarna kanske favoriseras framför övrig 

litteratur?  Man kan också vända problematiken och se effekten av litterära priser i positivare 

dager, de kanske får låntagare att bredda sina vyer? Bibliotekets utlån utgör i varje fall en så 

pass stor del av den cirkulerande litteraturen i Sverige så om man vill se på effekten av 

litterära priser borde attityder och förhållningssätt på biblioteket också tas i beaktande. 

Böckerna finns kanske kvar på bibliotekets hyllor långt efter det att media gått över till nästa 

pristagare och bokhandeln staplat upp de senaste vinnarnas verk. 

Ett litterärt pris kan vidare sägas placera in verk eller författarskap i ett värderingssystem. Då 

man talar om litterära utmärkelser finns kvalitetsbegreppet latent där; ett pris i litteratur kan 

sägas vara en sorts kvalitetsstämpel på ett verk eller ett författarskap. Att utmärkelsen skulle 

vara ett tecken på kvalitet är förstås inget en gång för alla fastslaget, kvalitet kan betyda vitt 

skilda saker för olika betraktare. Elektorer och jurymedlemmar som utser pristagare utgörs 

dock oftast av litteraturkännare, som är där just i egenskap av att döma bidragens ”kvalitet”, 

                                                           
6
 Uppsala Universitet. Det särskilda uppdraget.  

http://www.littvet.uu.se/lsoc/nobelpriset/index.htm [2010-03-01] 
7
 Furuland, Lars 1997. Litteratur och samhälle. Ingår i Furuland, Lars & Svedjedal, Johan, red. 

Litteratursociologi: Texter om litteratur och samhälle, s. 40f. 

http://www.littvet.uu.se/lsoc/nobelpriset/index.htm
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varje fall lyfta fram det bidrag som på en värdeskala är bättre än de övriga. Till denna grupp 

av litteraturkännare hör bibliotekarierna, vilka till exempel utgör en hel tredjedel av 

Augustprisets elektorer.
8
 Det känns därför relevant att även se på hur några bibliotekarier 

resonerar kring kvalitet i detta sammanhang. 

Syftet med denna uppsats är således att studera vilka inställningar och attityder ett antal 

bibliotekarier på några folkbibliotek har till litterära priser och prisbelönad litteratur samt 

vilken betydelse och vilket genomslag dessa har i samband med inköp och förmedling. Jag 

vill även se på vilka inställningarna är kring kvalitet i relation till litterära priser och 

prisbelönad litteratur. Förhoppningsvis kan denna undersökning också öppna upp en 

diskussion om långsiktig och kortsiktig värdering inom biblioteks- och 

informationsvetenskapen. Det verkar även finnas alldeles för lite skrivet, varje fall i 

forskningssammanhang, kring litterära priser och jag hoppas att intresset blir större 

hädanefter.    

Följande frågeställningar har ställts mot materialet:  

• Vilka attityder existerar hos dessa bibliotekarier kring Nobelpriset i litteratur, 

Augustpriset samt litterära priser och prisbelönad litteratur i allmänhet? 

• Vilken betydelse har Nobelpriset i litteratur, Augustpriset samt andra litterära priser 

för inköp och förmedling på dessa folkbibliotek? 

• Hur uppfattar de och hur talar de om den prisbelönade litteraturen med avseende på 

kvalitet och har kvalitetsbegreppet relevans i sammanhanget? 

 

För att nå undersökningens syfte och få svar på ställda frågor har kvalitativa intervjuer med 

sju bibliotekarier på fyra folkbibliotek gjorts, analyserats och diskuterats.  

 

1.2 Disposition 

Som ämnesbakgrund kommer jag i kapitel 2 mera ingående presentera de två priserna jag 

främst fokuserat på, Nobelpriset och Augustpriset.  

I det tredje kapitlet, Forskningsfält och teoretiska utgångspunkter, kommer jag först att 

ansluta till ett antal forskningsfält, generellt under rubriken bakgrund, för att sedan mera 

specifikt ta upp forskningen kring litterära pris och studier rörande bibliotek som har relevans 

för denna uppsats. Under avsnittet Pris kommer jag även sammanfatta den pågående 

forskningen vid Uppsala universitet utifrån hur den beskrivits på universitetets hemsida. 

Eftersom denna forskning ännu inte är publicerad kommer den bara tas upp där; den kommer 

inte beröra uppsatsens fortsatta arbete. Avsnitt 3.4, Det offentliga biblioteket, består först av 

                                                           
8
 Sjögren, Jonas P. 2008. Historik. Ingår i Waldenström, Barbro, red. "... och Augustpriset går till ..." – Rapport 

om Augustprisets historia, s. 7. 



4 
 

en övergripande teoripresentation. Sedan presenteras Jϋrgen Habermas och hans begrepp 

Borgerlig offentlighet samt Pierre Bourdieus begrepp habitus, fält och kapital. Teorier kring 

värdering av Barbara Herrnstein Smith presenteras därefter under rubriken 3.5 Skapande av 

värde.  

I kapitel 4, Metod, presenteras den kvalitativa intervjun samt de etiska ställningstaganden, de 

urval och avgränsningar som gjorts. Vidare följer en redogörelse för det praktiska 

genomförandet, val av analysmetod samt en diskussion kring validitet och reliabilitet under 

rubriken Metodologiskt kvalitetsarbete. De besökta biblioteken och respondenterna 

presenteras till sist.  

Uppsatsens femte del kommer ägans åt resultaten. Materialet har tematiserats och presenteras 

under rubrikerna och temana: Bedömare av litteratur, Priser på gott och ont, Låntagarna, 

Kvalitet samt Inköp och förmedling.     

 

I kapitel 6 genomförs sedan en analys och diskussion som har utgångspunkt i de 

forskningsfält samt de teorier som tidigare presenterats. Kapitlet har tematiserats och är 

uppdelat i sex avsnitt. 6.1 Det offentliga biblioteket och 6.2 Den demokratiska smaken har 

bland annat utgångspunkt i bibliotekets offentlighet.  I 6.3 Värderingar, 6.4 Kompetens vid 

värdering och 6.5 Prestige ligger fokus kring värde/värdering. Det sista kapitlet, 6.6 Nobel 

och August på hyllan, handlar främst om förmedling.  

I kapitel 7 sammanfattas de slutsatser som kommit fram, och uppsatsen sammanfattas i sin 

helhet i kapitel 8. Källföreteckningar och bilagor finns längst bak. 
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2. ÄMNESBAKGRUND  

Det finns cirka 140 litterära priser enbart i Sverige. Förutom de ekonomiska fördelarna med 

sådana priser har de betydelse för den prestige författare åtnjuter, skriver Steiner.
 9

 Hon 

hänvisar sedan till Johan Svedjedals sätt att beskriva bokmarknaden, det vill säga hans lista 

över vad som händer med ett verk, i vilken värdering utgör en viktig funktion. Svedjedal 

menar att det finns två former av värdering, en kortsiktig konsekration och en långsiktig 

kanonisering. Värderingen i ett första steg, konsekreringen, sker av författaren själv, 

förläggare, bokklubbar, bokhandel och dagspress, medan en kanonisering utförs av skolor, 

universitet och bibliotek genom att verken tas upp i kurslitteratur och görs till föremål för 

seminarier och forskning samt införlivas i bibliotekets bestånd.
10

 Litterära priser, skriver 

Steiner, är i första hand konsekrerande, men vissa priser som Nobelpriset är även direkt 

kanoniserande.
11

 Härnäst kommer Nobelpriset och Augustpriset utförligare presenteras. 

Andra priser som kommer upp under arbetets gång kommer endast kort presenteras i noter. 

 

2.1 Nobelpriset 

           … till den som inom litteraturen har producerat det utmärktaste i idealisk rigtning
12

  

Alfred Nobels efterlämnade förmögenhet förvaltas av Nobelstiftelsen, men uppgiften att utse 

Nobelpristagaren i litteratur anförtrodde Alfred Nobel den Svenska Akademien, som delade ut 

det första priset år 1901. Det är således Akademiens ledamöter som avgör vem som tilldelas 

Nobelpriset i litteratur. Dessa ledamöter kan föreslå kandidater till priset, men även ledamöter 

av andra akademier och samfund med liknande arbete, professorer i litterära och språkliga 

ämnen, tidigare pristagare samt ordförande i författarorganisationer som är representativa för 

sitt lands skönlitterära alstring kan komma med förslag. Det kommer ca 350 förslag till 

Akademien varje år och det är under våren som dessa förslag ska gås igenom av 

Nobelkommittén.
13

  

Nobelkommittén består av 4-5 akademiledamöter, valda för tre år, och finns där för att hjälpa 

Akademien i sitt Nobelarbete. Denna kommitté skickar årligen ut 600-700 brev till 

förslagsberättigande grupper med inbjudan till nominering. Av de inkomna 350 förslagen 

förekommer ofta vissa namn ett flertal gånger och det handlar i slutändan om ca 200 

författare. En nominering måste förnyas varje år, och många namn återkommer således också 

flera år i följd. Kommittén registrerar alla förslag och förelägger de godkända förslagen inför 

Akademien i början av februari. Då Akademien väl fastställt en lista bearbetas den vidare av 

kommittén. Ifall ett författarskap är okänt för ledamöterna kan expertutlåtande beställas och 

provöversättningar kan göras. I april presenteras sedan en reducerad lista, med ca 15-20 

                                                           
9
 Steiner 2009, s. 58ff. 

10
 Svedjedal 1999, s. 10f. 

11
 Steiner 2009, s. 59. 

12
 Nobel, Alfred. Testamente. http://nobelprize.org/alfred_nobel/will/testamente.html [2010-03-01] 

13
 Svensk Akademien. Nobelpriset. http://www.svenskaakademien.se/web/Nobel_priset_i_litteratur.aspx [2010-

03-01] Det kan här också nämnas att man enligt Nobelstiftelsens grundstadgar (§6) faktiskt inte behöver vare sig 

vara svensk medborgare eller tillhöra den prisutdelande institutionen för att väljas in i Nobelkommittén. 

http://nobelprize.org/alfred_nobel/will/testamente.html
http://www.svenskaakademien.se/web/Nobel_priset_i_litteratur.aspx
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namn, för Akademien som sedan fastställer en preliminär kandidatlista. Kommittén återgår 

sedan till att bearbeta listan vidare för att i maj ha reducerat denna till, i regel, fem namn. 

Akademien kan göra ändringar och tillägg innan den slutliga kandidatlistan fastställs innan 

Akademiens sommaruppehåll. Efter sommaruppehållet ska alla vara pålästa för att i oktober 

kunna ta ett beslut.
14

 

I oktober avgörs alltså slutligen vem som blir årets Nobelpristagare i litteratur och en 

förväntansfull journalistkår står då utanför Akademins dörr inväntandes den ständige 

sekreteraren. För ett giltigt val måste då kandidaten ha fått mer än hälften av rösterna. På 

Nobeldagen den 10 december i Stockholms konserthus får sedan pristagaren mottaga 

prissumman på tio miljoner kronor (2007) av den svenska kungen.
15

  Under de första åren 

hemlighölls dock vinnaren ända till Nobeldagen 10 december.
16

  

Det är dock inte bara vinnaren som hemlighölls, utan arbetet kring nomineringar och 

utlåtande var, och är, fortfarande sekretessbelagt. ”Prisutdelar må dock, efter prövning efter 

varje särskilt fall, för lärdomshistorisk forskning medgiva tillgång till material, som legat till 

grund för prisbedömning och beslut. Dylikt medgivande må likväl lämnas tidigast 50 år efter 

ifrågavarande pris beslut”.
17

  

Det tog ett tag innan Nobelpriset och allt runtomkring fick dagens form. Redan 1901 

förtydligar och modifieras grundstadgarna för Nobelstiftelsen. Att belöningen skall tillfalla 

arbeten ”under det förlupne året”, som står i Nobels testamente, skall alltså inte tolkas 

bokstavligt utan det är ”det nyaste resultaten inom ifrågavarande kulturområde som skall 

belönas; äldre arbeten får belönas ”allenast i händelse deras betydelse först under senaste 

tiden blifvit ådagalagt”(§2).
18

  

I § 4 framgår att det är enstaka skrifter, inte personer eller livsverk, som skall belönas. 

Prissumman kan även delas mellan flera värda kandidater. Verk av avlidna personer kan dock 

inte belönas. I § 5 framkommer vidare att inget pris skall delas ut ifall det inte finns någon 

som uppfyller kvalitetskraven, utan beloppet skall då reserveras till påföljande år. Finns då 

heller ingen behörig kandidat skall pengarna fonderas.
19

 Till sist kan nämnas att inget i 

stadgarna säger att en person inte kan tilldelas Nobelpriset flera gånger, vilket dock aldrig har 

hänt i Nobelsammanhang vad gäller litteraturpriset.
20

 

 

 

                                                           
14

Svenska Akademien. Nobelpristagarna. 

http://www.svenskaakademien.se/web/Hur_Nobelpristagare_i_litteratur_utses.aspx [2010-03-01] 
15

Svenska Akademien. Nobelpriset. 
16

 Inledning i Del 1 1901-1920. Ingår i Nobelpriset i litteratur: Nomineringar och utlåtanden 1901 – 1950, s. 

XVIIf. 
17

 Ibid., s. XI (not 3). 
18

 Ibid., s. IX. 
19

 Ibid., s. IXf. 
20

 Ibid., s. XXVI. Det kan nämnas att den ende i litteratursammanhang under prisets första 50 år som haft 

möjlighet att tilldelas priset två gånger är Thomas Mann. Han tilldelades Nobelpriset i litteratur år 1929 och han 

blev föreslagen till priset igen året 1948, men då fick han inte priset.  

http://www.svenskaakademien.se/web/Hur_Nobelpristagare_i_litteratur_utses.aspx
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2.2 Augustpriset  

Augustpriset har instiftats för att uppmärksamma och årligen belöna de bästa 

nyutkomna böckerna, på svenska språket, i kategorierna barn- och ungdomsböcker, 

skönlitteratur och fackböcker.
21

 

År 1988 skrev Per I. Gedin ett brev till Svenska Förläggareföreningens styrelse i vilket han 

uppmanar dem att överväga ett bokbranschens eget litteraturpris, detta för att skapa 

uppmärksamhet i medierna vilket skulle hjälpa bokbranschen. Gedin nämnde Booker-priset 

som en förebild för det svenska priset, och föreslår att priset borde få namn efter August 

Strindberg. En arbetsgrupp tillsattes eftersom man gillade idén. I denna grupp ingick Gedin 

själv tillsammans med Lasse Bergström och Ebbe Carlsson. Allt går sedan i rask takt framåt 

och det första priset delas ut redan 1 december 1989, då till Cecilia Lindqvist för Tecknens 

rike. Det är dock först 1992 som priset utvecklades till dess nuvarande form, det vill säga med 

tre olika kategorier: skönlitteratur, facklitteratur samt barn- och ungdomsböcker.
22

 

Samtliga svenska bokförlag får anmäla böcker, bara boken är en originalutgåva, den ska alltså 

inte ha publicerats innan. Verket ska därutöver vara utgivet mellan oktober föregående år och 

oktober innevarande år. Juryn har rätt att efterfråga ej anmälda titlar som den tycker borde 

vara representerade. Själva juryn utses av Svenska Förläggareföreningens styrelse och består 

av fem ledamöter, varav en ordförande och en talesman.
23

 Denna jury nominerar sedan sex 

titlar av alla inkomna förslag inom varje kategori och nomineringarna tillkännages i mitten av 

oktober. Vinnarna utses sedan genom en sluten omröstning av 63 elektorer.
24

  

Elektorerna ska bestå av: bokhandlare, bibliotekarier, litteraturkritiker och/eller personer som 

bedöms ha för uppdraget relevant kompetens. Kritikerna, utsedda av Svenska 

Förläggareföreningen, har ersatt den tredjedel som var tänkt gå till författare 

(Författarförbundet avböjde). Svensk Biblioteksförening utser tredjedelen bestående av 

bibliotekarier och Svensk Bokhandlareförening utser representanter från bokhandeln. 

Elektorerna offentliggörs ej och de träffas aldrig utan de sänder in sin röstsedel, där de listat 

sina favoriter. Det sker ingen omröstning utan författaren till boken som fått flest röster får ta 

emot Auguststatyetten, designad av Mikael Fare, samt en summa på 100 000 kronor vid 

prisutdelningen på Augustgalan i slutet av november.
25

 

För att finansiera priset hade man tänkt ta den avgift förlagen erhåller för laglig kopiering som 

sker uti skolor, men finansieringen kompletteras även med avgiften som förlagen betalar in 

                                                           
21

 Augustpriset. Statuter. http://augustpriset.se/om-augustpriset/statuter [2010-03-01] 
22

 Sjögren, Jonas P. 2008. Historik. Ingår i Waldenström, Barbro, red. "... och Augustpriset går till ..." – Rapport 

om Augustprisets historia, s. 6ff. I denna rapport finns en historisk överblick över Augustpriset. Man vill i 

rapporten också försöka svara på frågor kring vad nomineringar eller vinster kan betyda för förlag och författare 

vad gäller uppmärksamhet och försäljning. Boken finns att laddas ner i fulltext på Augustprisets hemsida: 

http://augustpriset.se/om-augustpriset. 
23

 Jag har inte hittat några specifika regler eller krav vad gäller valet av denna jury. Som ett exempel kan nämnas 

årets skönlitterära jury (2010), vilken består av: Dan Shafran (ordförande), Åsa Arping, Jessika Gedin, Stefan 

Holm och Kerstin M. Lundberg. Augustpriset. Juryn: http://augustpriset.se/om-augustpriset/juryer-2010 [2010-

05-27] 
24

 Augustpriset. Statuter. 
25

 Sjögren 2008. Historik, s. 7. 

http://augustpriset.se/om-augustpriset/statuter
http://augustpriset.se/om-augustpriset/juryer-2010
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per anmält verk (till nominering), det vill säga 700 kronor (idag), samt med intäkter från 

galabiljetter.
26

 

Massmedias intressen av Augustpriset har ökat med åren. Nu bevakas nomineringarna och 

Augustgalan intensivt. Nästan 4800 böcker har anmälts från 14 olika förlag och hela 324 titlar 

har nominerats sedan priset instiftats.
27

 Priset har från början haft som avsikt att vara ett 

prestigefullt pris och idag vittnar den stora mediala exponering om detta.  Vinnare av 

Augustpriset får nog vackert räkna med en hel del inbjudningar till olika litterära 

evenemang.
28

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 Sjögren 2008. Historik, s. 6f. 
27

 Ahlinder, Kristina 2008. Statistik. Ingår i Waldenström, Barbro, red. "... och Augustpriset går till ..." – 

Rapport om Augustprisets historia, s. 46ff. (Statistiken avser åren 1989 – 2008.)  
28

 Ibid., s. 44. 
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3. FORSKNINGSFÄLT OCH TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

I detta kapitel kommer först en bakgrund till litteratursociologisk forskning presenteras. Sedan 

kommer tidigare forskning samt teoretiska utgångspunkter vad gäller pris tas upp under 

rubriken 3.2 Pris. Under denna rubrik kommer även, i kapitel 3.2.1, den pågående 

forskningen i Uppsala kort att presenteras. Även Anna Gunders och Johan Svedjedals delar i 

denna, eftersom dessa mera specifikt berör Nobelpriset, kommer att presenteras utifrån den 

sammanfattning som ges av deras forskning på Uppsala universitets hemsida.  Tidigare 

forskning kring ämnet relaterat till biblioteket presenteras under rubriken 3.3 Bibliotek.  

Kapitel 3.4 Det offentliga biblioteket kommer handla om det offentliga biblioteket, vilket har 

fungerat som en teoretisk ram. För att förklara denna offentlighet har Jϋrgen Habermas 

offentlighetsteori, kapitel 3.4.1, samt Bourdieus begrepp habitus, fält och kapital, kapitel 

3.4.2, presenterats. 

Genast man börjar prata litteratur kommer dessutom frågor kring värde/värdering upp. 

Teoretiska ingångar till sådana diskussioner presenteras under rubriken Skapande av värde 

(kapitel 3.5) där Barbara Herrnstein Smiths teorier kring värdering presenteras.  

 

3.1 Bakgrund 

Litteratursociologin är ämnet som intresserat sig för frågor kring litteraturens verklighet, man 

kan säga att den handlar om att se litteraturen utöver själva texten, att se till sociala 

anknytningar och kontexter. Johan Svedjedal, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala 

universitet, sammanfattar den litteratursociologiska forskningen i tre punkter: Samhället i 

litteraturen, Litteraturen i samhället och Litteratursamhället, det vill säga hur samhället 

skildras i litteraturen, hur litteraturen fungerar i samhället samt vilka villkor som gäller för 

produktion, distribution och konsumtion av litteratur.
29

 Svedjedals och Lars Furulands, också 

han professor i litteraturvetenskap på Uppsala universitet, bidrag i antologin 

Litteratursociologi: Texter om litteratur och samhälle, utgör översikter utav denna 

forskning.
30

 

Inom litteratursociologin har det varit vanligt att använda olika modeller för att förklara 

litteratursamhället. I nämnda antologi finns bland annat Furulands modell över Den litterära 

processen presenterad, vilken ger en bra överblick över den svenska bokmarknaden.
31

 Johan 

Svedjedal har funnit att modellerna som gjorts visserligen är enkla och tydliga, men menar att 

modellerna lämpar sig sämre för att beskriva yrkesgruppernas handlande med litteraturen.
32

 

Han har därför tagit fram en annan sorts modell över bokbranschen som han menar bättre kan 

                                                           
29

Svedjedal, Johan 1997. Det litteratursociologiska perspektivet. Ingår i Furuland, Lars & Svedjedal, Johan, red. 

Litteratursociologi: Texter om litteratur och samhälle, s. 72ff. 
30

Furuland, Lars & Svedjedal, Johan, red. 1997. Litteratursociologi: Texter om litteratur och samhälle. 
31

 Furuland, Lars 1997. Litteratur och samhälle. Ingår i Furuland, Lars & Svedjedal, Johan, red. 

Litteratursociologi: Texter om litteratur och samhälle, s. 40f. Artikeln publicerade första gången 1970. 
32

 Svedjedal, Johan 1999. Bortom bokkedjan. Tidskrift för litteraturvetenskap. s. 6. 
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förklara vad grupperna egentligen gör.
33

 Internationella forskares bidrag till modeller som haft 

genomslagskraft i Sverige är litteraturprofessorerna Robert Escarpits och Hans Hertels 

kretsloppsmodeller. Den danske Hertel utvecklade Escarpits kretsloppsmodell, vilken bestod 

av två icke tangerande kretslopp, det folkliga och det bildade/finlitterära
34

, till att omfatta fem 

litterära kretslopp, vilka förenades genom en mediehiss.
35

 

Andra internationella namn är bokhistorikerna Robert Darnton
36

, Thomas R. Adams och 

Nicolas Barker
37

, vilka två utvecklade Darntons modell. Jag vill slutligen bara nämna några 

svenska namn till, vad gäller böcker om litteraturens villkor. Förutom att ha varit med vid 

Augustprisets instiftan har förläggaren Per I. Gedins undersökt bokmarknaden i sin bok 

Litteraturen i verkligheten. Om bokmarknadens historia och framtid (1997) i vilken han 

beskriver både den svenska såväl som den internationella bokmarknadens framväxt. 

Litteraturvetaren Rolf Yrlid har också beskrivit bokbranschen i boken Litteraturens villkor 

(1994). Dessa två böcker börjar dock ha en del år på nacken. En nyare bok är Ann Steiners 

Litteraturen i mediesamhället från 2009, som tar upp de viktigaste leden i bokkedjan. Ann 

Steiner är forskare och lärare i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, men har ett förflutet 

inom bokhandeln och har jobbat som förlagsdirektör. 

 

3.2 Priser 

Den amerikanske litteraturvetaren James English har i The Economy of Prestige analyserat 

utvecklingen av en så kallad priskultur. English studier berör inte biblioteken specifikt, men 

den priskultur han beskriver påverkar nog även biblioteken, ty det är en av de platser där den 

prisbelönade litteraturen faktiskt existerar. English forskning utgör det närmaste jag kunnat 

komma en pristeori och kommer således utgöra den teoretiska utgångspunkten vad gäller 

prisbelönad litteratur. 

Det finns ofantligt många priser idag och kritiker fasar att alla dessa priser likriktar kulturen. 

English påstår dock att det inte finns något hot mot litteraturutbudets bredd, utan menar att 

priser måste ses som ett kulturellt uttryck i sig.
38

 Han konstatera att litterära priser inte är 

något nytt fenomen, de har funnits i minst två och ett halvt millennium, ända sedan grekernas 

tävlingar i poesi och drama.
39

 Det var dock i och med Nobelprisets instiftan som litterära pris 

verkligen etablerades som ett instrument att räkna med; English ser Nobelpriset som en 

katalysator för en process som vid den tiden hållit på att ta form. Även om Nobelpriset bröt 

                                                           
33

 Svedjedal 1999, s. 9ff. 
34

 Escarpit, Robert 1958. Sociologie de la literature. 
35

 Hertel, Hans 1997. Boken i mediesymbiosens tid. Ingår i Furuland, Lars & Svedjedal, Johan, red. 

Litteratursociologi, s. 209. 
36

 Darnton, Robert 1998. Vad är bokhistoria? Ingår i Björkman, Margareta, red. Böcker och bibliotek. 

Bokhistoriska texter. Studentlitteratur: Lund. Dartons kretsloppsmodell för bokmarknaden presenterades första 

gången i en artikel i Book History 1982. Hans modell Det kommunikativa kretsloppet finns presenterad i Steiners 

bok om Litteraturen i mediesamhället, s. 17. 
37

 Adams, Thomas R. & Barker, Nicolas 1993. A New Model for the Study of the Book. Ingår i Barker, Nicolas 

red. A Potencie Life. Books in Society. The Clark Lectures 1986 – 1987. Modellen Bokens livscykel finns 

presenterad I Steiners bok om Litteraturen i mediesamhället, s. 18. 
38

 English 2005, s. 25. 
39

 Ibid., s. 29f. 
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från monarkins smakdominans genom att en industriman inrättar en prisfond, gavs dock 

uppdraget till Gustav III:s Svenska Akademien, och ännu idag är det ju den svenska kungen 

som delar ut priset. Nobelpriset fick dock, och har fortfarande, betydelse för andra prisers 

utformande och inget pris har ännu lyckats bräcka dess prestige, menar English.
40

  

Priserna kan givetvis ha ett ekonomiskt värde, i form av exempelvis prispengar och 

försäljning, men de ger även status och prestige, menar English, och noterar också att det inte 

bara gäller prestige till vinnarna, utan att prisen även befäster utdelarnas legitimitet. Priserna 

är ideologiska, skriver han, i den mån att de bekräftar konstens värde och uppehåller detta 

skapade värde, men fungerar också som en social samlingspunkt och institutionellt 

självberättigande: 

The prize serves the function of what economists call ”communication”: it brings disparate 

players into informed contact with one another so that mutually beneficial transactions may (in 

theory) take place among them. Institutionally, the prize functions as a claim to authority and an 

assertion of that authority – the authority, at bottom, to produce cultural value.
41

 

Nobelpriset, ett globalt pris, är exempelvis ett sätt att hävda svensk förmåga att välja ut den 

bästa litteraturen utav en hel världslitteratur. Den Svenska Akademin ville först inte ha detta 

ansvar, vilket man tyckte överskred kompetensen, poängterar English. Den ständige 

sekreteraren Wirséns hållning i frågan fick dock slutligen övertaget och de tackade ja.
42

 

English talar om vikten av domarnas habitus för ett pris prestige. Det måste vara frågan om 

mer än ekonomi, menar han. Dessa smakdomare är oftast dåligt avlönade, så ideologi och 

självtjänande är några av de faktorer som spelar in. ”The prestige of a prize is reciprocally 

dependent on the prestige of its judges.”, skriver English.
43

 Detta blir problematiskt då nya 

pris skall etableras, det vill säga om man har domare med saknad av symboliskt kapital. 

English menar då att socialt kapital i form av kontaktnät, exempelvis att kunna få kända 

författare med i domarkåren, kan hjälpa till. Hur mycket ekonomiskt kapital ett pris än har 

räcker det inte till om det saknas det viktiga symboliska kapitalet konstaterar han.
44

  

Anders Palm har i sitt bidrag Egenart, egenskaper, egenvärde: Bidrag till en litterär 

värdeteori, i antologin Litteraturens värde (2009), bland annat visat på hur motiveringarna till 

Nobelpristagare i litteratur har en samtidsförankring. Dessa motiveringar utgör goda exempel 

från världslitteraturens mest uppmärksammade värderingar. Även om pristagarna är väl 

övervägda och baserade på expertutlåtande från hela världen är de också förankrade i 

kulturella samtidsbetingade normer, estetiska, ideologiska och etiska, skriver Palm.
45

  

Palm visar hur motiveringen till Selma Lagerlöfs pris 1909 satte den etiska halten främst, i 

förening med förmåga att skapa fiktion med andliga dimensioner: ”på grund av det ädla 

                                                           
40

 English 2005, Kapitel 3. 
41

 Ibid., s. 51. 
42

 Ibid., s. 115f. 
43

 Ibid., s. 122. 
44

 Ibid., s. 121-128. 
45

 Palm, Anders 2009. Egenart, egenskaper, egenvärde. Ingår i Mortensen, Anders, red. Litteraturens värden, s. 

300. 
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idealet, den fantasiens rikedom och den framställningens själfullhet, som prägla hennes 

diktning”.  Ju längre in på 1900-talet vi kommer, menar Palm, går det tydligare att avläsa 

betydelse av konstnärlig förnyelse i modernistisk anda, inriktning på geografisk, kulturell och 

samtida representativitet.  Några av hans exempel är banbrytaren Hemingway (1954) som fick 

priset för ”… inom nutida berättarkonst stilbildande mästerskap”, Beckett (1969) för            

”... diktning som i nya former…”, Camus (1957) för ”Empatisk o existentiell socialt 

engagemang… ” och Steinbeck (1962) för en ”… social skarpsyn…”.
46

  

Under de senaste decennierna har en betoning av litteraturens kraft att vidga världen och 

öppna förståelsen betonats menar Palm vidare, och visar på motiveringen av Walcott (1992): 

”… vision som vuxit fram ur ett mångkulturellt engagemang.”  Han menar dock att vår tids 

mest utmärkande drag är en betoning på mänsklig empati och historisk förståelse och tar upp 

Naipauls (2001) motivering som ett exempel: ”… omutlig iakttagelse dömer oss att se den 

bortträngda historiens närvaro. ”
47

 

I Nobels testamente står det att priset ska gå till det som ”komma mänskligheten till den 

största nytta”.  Tydligare distans, påpekar Palm, från Kants tvåhundra år gamla krav på 

intresselös njutning, kan man inte komma. Samtidigt poängterar han att det i motiveringarna 

även finns en markering av språkkonst, exempelvis Jelineks (2004) ”… musikaliska flöde...”.  

Doris Lessings motivering löd: ”den kvinnliga erfarenhetens epiker, som med skepsis, hetta 

och visionär kraft har tagit en splittrad civilisation till granskning.” Förutom poeciteten 

(språkkonsten) och historiciteten framhävs värderingen ”den kvinnliga erfarenheten”. För 

första gången framhålls här genusaspekten som en värdekategori i Akademiens 

Nobelprismotiveringar, påpekar Palm.  

Denna del av Palms bidrag till en värdeteori som berör Nobelprisets kriterier säger också 

något om bedömarnas värderingar. Bibliotekariernas, vilka anses vara kompetenta att bedöma 

litteratur, värderingar kanske dock skiljer sig från den Svensk Akademiens. Prisernas olika 

förutsättningar och kriterier är förstås också faktorer som bör beaktas vid värdering av 

litteratur.  

Sara Urgers syfte i uppsatsen Det var väl ändå litteratur det hela skulle handla om? var att 

studera värderingar kring Augustpriset som uttryckts i journalistiskt material. De teoretiska 

förutsättningarna fanns i Bourdieus teorier kring det litterära fältet. De ståndpunkter och 

värderingar hon fann kunde hänföras till idén om den rena konsten. De flesta artikelförfattarna 

ställde sig kritiskt eller negativt till kommersiella aspekter med Augustpriset, och många 

menade att dessa styr både nominering och röstning. Vidare upplevdes en intellektuell kultur 

vara skild från den kommersiella, vilken uppfattades negativt.
48

  

 

 

                                                           
46

 Palm 2009, s. 301. 
47

 Ibid., s. 302. 
48

 Urger, Sara 2008. Det var väl ändå litteratur det hela skulle handla om: En idéanalys av värderingar kring 

Augustpriset i svensk dagspress, s. 43f. 
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3.2.1 Pågående forskning 

Vid avdelningen för litteratursociologi på Uppsala universitet forskas det om Nobelpriset och 

den litterära kulturen i ett projekt som heter Det särskilda uppdraget. Avsikten är att göra en 

antologi där Nobelprisets betydelse belyses från olika aspekter. Resultaten av forskarnas 

individuella uppdrag kommer dock innan publiceras i andra former.
49

  

Man ämnar i Det särskilda uppdraget undersöka hur uppdraget att dela ut priset har påverkat 

den litterära kulturen under de dryga hundra år som gått sedan det första priset delades ut 

1901. Eftersom Nobelpriset inte är förbehållet Sverige avser man titta, inte bara på betydelsen 

för den svenska kulturen, utan även på den globala litterära kulturen, det vill säga om och hur 

Nobelpriset bidragit till att skapa en världslitteratur, en för många länder gemensam 

uppsättning av erkända verk och författarskap.
50

 

Professor Per Rydén vid Uppsala Universitet och Jenny Westerström, Lund, var de två 

personer som initierade projektet och åren 2004-2005 gavs initieringsbidrag av Riksbankens 

jubileumsfond. Den omfattande forskningen bedrivs av fyra personer: Anna Gunder, Per 

Rydén, Johan Svedjedal samt Jenny Westerström.
51

  

Jenny Westerströms (Professor) bidrag kommer att vara Den ständige Anders Österling
52

, Per 

Rydéns (Professor Emeritus) Carl David af Wirsén
53

, Johan Svedjedals Nobelpriset och 

bokens samhälle
54

och Anna Gunders (FD) Nobeleffekten.
55

 

 

Anna Gunder - Nobeleffekten 

Denna del av projektets ämnar handla om 1900-talets andra hälft. Anna Gunder avser titta på 

Nobelprisets betydelse för enskilda pristagare samt intresset för utländsk litteratur i Sverige. 

Den globala Nobeleffekten och prisets betydelse för att forma en världslitteratur, ”en global 

litterär kanon”, ämnar hon undersöka genom att titta på hur pristagarnas verk översätts och 

publiceras i olika länder. Gunder ämnar även se om litteraturrecensioner och 

utgivningsstatistik väckt intresse för även andra författare från samma språkområde som 

Nobelpristagaren i fråga. 

                                                           
49

 Uppsala Universitet, Det särskilda uppdraget. 
50

 Ibid. 
51

 Ibid. 
52

 Westerström, Jenny. Uppsala Universitet. http://www.littvet.uu.se/lsoc/nobelpriset/forskare/westerstrom.htm 

[2010-03-02] 
53

 Rydén, Per. Uppsala Universitet. http://www.littvet.uu.se/lsoc/nobelpriset/forskare/ryden.htm [2010-03-01] 

Per Rydéns forskning harunder mitt arbete hunnit bli publicerad, men jag har inte haft tillfälle att bekanta mig 

med boken. (Rydén, Per (2010). Den framgångsrike förloraren: en värderingsbiografi över Carl David af 

Wirsén. Stockholm: Carlsson.) 
54

 Svedjedal, Johan. Uppsala Universitet.  

http://www.littvet.uu.se/lsoc/nobelpriset/forskare/svedjedal.htm [2010-02-05] 
55 Gunder, Anna. Uppsala Universitet.  

http://www.littvet.uu.se/lsoc/nobelpriset/forskare/gunder.htm [2010-03-01] 

http://www.littvet.uu.se/lsoc/nobelpriset/forskare/gunder.htm
http://www.littvet.uu.se/lsoc/nobelpriset/forskare/gunder.htm
http://www.littvet.uu.se/lsoc/nobelpriset/forskare/svedjedal.htm
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http://www.littvet.uu.se/lsoc/nobelpriset/forskare/svedjedal.htm%20%5b2010
http://www.littvet.uu.se/lsoc/nobelpriset/forskare/gunder.htm
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En större studie avser hon ägna åt den isländske författaren och Nobelpristagare (1955) 

Halldór Laxness. Dennes verk finns nämligen utförligt bibliograferade och täcker dessutom in 

en längre period. Studien ämnar fungera som metodutvecklare och ämnar således ge modeller 

och verktyg för övergripande undersökningar av flera pristagare. Projektet startades 2007 och 

beräknas hålla på i tre år, Gunder har dock varit barnledig en längre tid. Resultatet kommer 

först att publiceras i en monografi på engelska.
56

 

 

Johan Svedjedal – Nobelpriset och bokens samhälle 

Johan Svedjedal avser bidraga med en tredelad studie. I den första ämnar han se på effekten 

Nobelpriset har haft på översättningar till det svenska språket genom att analysera statistiska 

uppgifter över översättningarnas roll i den svenska litterära kulturen under de senaste 

tvåhundra åren. Den andra delen ägnas åt vilka effekter Nobelpriset haft för 1909 års 

pristagare Selma Lagerlöf. Han kommer titta på prisets betydelse för hennes upplagor och 

utgivning men också hennes självförståelse som författare.  

 

I den tredje delen studeras Nobelpristagarnas öden på den svenska bokmarknaden, både före 

och efter priset. Detta görs framförallt med kvantitativa undersökningar av upplagor och 

utgåvor. Dessa tre delar ägnas den första halvan av Nobel-perioden och kommer därmed att 

komplettera Anna Gunders projekt.
57

 

 

3.3 Biblioteket 

Många har intresserat sig för kultur- och samhällsdebatt vad gäller litteratur i det offentliga 

rummet, men när det gäller biblioteket som del av den litterära institutionen för offentligheten 

är det inte lika många, skriver Geir Vestheim.
58

 Vestheim, forskare och professor vid 

Högskolan i Borås, har i sin avhandling Fornuft, kultur og velferd (1997) undersökt den 

norska folkbibliotekspolitiken. Folkbiblioteket kan man hävda är det ” mest offentlige av alle 

kulturinstitusjonar. I tillegg til at folkbiblioteka er mest offentlige i betydninga fysisk, sosialt 

og politisk tilgjengelige, finst dei over alt.”
59

  

Vestheim har utgått ifrån Jϋrgen Habermas offentlighetsteorier. Han påpekar att det i 

Habermas Borgerlig offentlighet finns en pessimistisk framställning av offentligheten men att 

Habermas i senare verk Faktizität und Geltung
60

 argumenterar mer för en offentlighet som en 

mötesplats för en tvångsfri debatt. Det offentliga är på så vis inte bara offer för instrumentell 

föremålsrationalitet utan också kommunikativt förnuft, menar Vestheim.
61
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Pierre Bourdieus teorier kring det sociala rummet har varit en annan av Vestheims teoretiska 

utgångspunkter. Vestheim har hittat centrala teman i folkbibliotekets ideologi från 

upplysningstiden tills idag. Han urskiljer bland annat två rationalitetskategorier, en 

värderationell och en instrumentell rationell, vilka båda samexisterar på folkbiblioteket. Den 

värderationella kategorin har sin grund i den humanistiska traditionen, med värden som frihet 

och mångfald. Instrumentell rationalitet strävar däremot mot resultat och mål, med 

efterföljden att biblioteket blir ett medel för exempelvis politik.
62

 Jag vill i denna 

undersökning bland annat se på om liknande teman kan skönjas. Vestheims användning av 

Habermas offentlighetsteorier har dock främst varit en inspirationskälla till mitt teorival.  

Catharina Stenbergs licentiatavhandling från 2001, Litteraturpolitik och bibliotek – En 

kulturpolitisk analys av bibliotekens litteraturförvärv speglad i litteraturutredningen L 68 och 

folkbiblioteksutredningen FB 80, tar bland annat upp kvalitetsavvägningar vad gäller 

kulturpolitik och bibliotekens litteraturförvärv. Syftet för avhandlingen var att se hur 

utredningarna L 68 och FB 80 speglar tidens kulturpolitiska klimat samt hur det påverkat 

bibliotekens inköpspolitik och synen på läsaren.
63

 Denna avhandling känns relevant eftersom 

den tar upp kvalitetsavvägningar vad gäller inköp på biblioteken. Även Stenbergs teoretiska 

utgångspunkter i Pierre Bourdieu har varit till hjälp för mitt eget tankearbete. 

Stenberg har bland annat använt sig av Bourdieus teorier kring det litterära fältet och 

fördelningen av kulturellt kapital.
64

 Hon kommer fram till att de båda utredningarna formar en 

röd tråd av ”ideologisk samsyn” från det ena decenniet till det andra, trots skillnader i 

tidsanda och olikheter i litterära värderingskriterier. Kulturpolitiken ska stämma överens med 

demokratiska idéer, det kulturella klimatet speglas således i målen hos de båda utredningarna, 

i vilka hon ser en vilja att undersöka former för att sprida kvalitetslitteraturen till alla. Synen 

på läsaren har också långsamt förändrats, skriver hon, från synen av en osjälvständig individ i 

behov av stöd till en medvetenhet om en aktiv läsare.
65

 Litteraturstödet ser hon dock inte 

används för att stödja enbart exklusiv litteratur, hon ser dessutom att dessa verk inte prioriteras 

vid inköp på biblioteken.
66

 

En äldre rapport är Stenbergs ”Bara” underhållning eller livskunskap för frigörelse: Om 

skönlitteratur på svenska folkbibliotek från 1983. ”Det är inte biblioteken, som sviker 

kvalitetslitteraturen. Det är publiken, låntagarna.”, skriver hon.
67

 Detta är vad hon kommit 

fram till efter att tittat på statistik över utgivning av böcker samt utlån och inköp av 

skönlitteratur på biblioteket. Böckerna delades först in på en skala från A - C, där A fick stå 

för god kvalitet och C dålig.
68

 Hälften av inköpsanslagen lades på seriös litteratur, och 
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inköpen i stort låg procentuellt nära den totala utgivningen.
69

 Dock stod kvalitetslitteraturen 

ofta orörd på hyllorna, 70 % av utlånen bestod av underhållningslitteratur eller böcker som 

inte nådde hög kvalitet.
70

  

I en rapport från Statens kulturråd, Bästsäljare och hyllvärmare, från 2002 återkommer 

snarlika resultat. I rapporten har beståndet och utlåningen av litteraturstödda titlar från åren 

1998 - 2000 granskats.
71

 Innan distributionsstödet infördes köptes mellan 25 – 75 % av de 

stödda titlarna in.
72

 Efter distributionsstödets införande 1999 höjs andelen stödda titlar i 

bestånden, men fortfarande saknas en del, knappa 80 % av ny svensk skönlitteratur för vuxna 

verkade finnas på biblioteken. På ett av de undersökta biblioteken fanns inte ens hälften av 

titlarna i beståndet. Titlarna utgjorde dock en större andel av samtliga nyförvärv.
73

  

Poesi verkar vara en genre som har det svårt. Innan distributionsstödet utgjorde 

poesisamlingar ungefär hälften av de saknade titlarna både inom ny svensk skönlitteratur för 

vuxna samt skönlitteratur för vuxna i svensk översättning. Efter distributionsstödet införande 

ökade dock andelen poesisamlingar.
74

 Tyvärr innebär inte ett ökat bestånd att titlar läses och 

lånas ut. Andelen utlån av stödda titlar ökade efter 1998, men så gjorde även antal outlånade 

verk.
75

 På ett par bibliotek var antalet titlar som var utlånade 0 - 3 gånger hela 70 respektive 

85 %. Kategorin ”inga lån eller få lån” hade mer än fördubblats, och av dessa bestod hela 2/3 

av just diktsamlingar.
76

 

Stenbergs något gamla rapport har fått stå som bakgrund, tillsammans med den nyare 

rapporten Bästsäljare och hyllvärmare, vad gäller låntagarnas preferenser och bibliotekets 

bestånd av kvalitetslitteratur. Båda rapporterna, trots tidsskillnad, visar på en trend att 

kvalitetslitteratur har en tendens att lämnas kvar, outlånad, på hyllorna. Jag vill i min 

undersökning försöka utröna bibliotekariernas uppfattning för läget idag, då vad gäller den 

prisbelönade litteratur.  

Vad gäller exempelvis smak och kvalitetsuppfattning har Jofrid Karner Smidt i sin 

avhandling, Mellom elite og publikum,
77

 tittat på bibliotekariers smak och litteraturförmedling 

på norska folkbibliotek. Även om jag inte specifikt är ute efter att söka bibliotekariernas 

smak, kommer förmodligen en del värderingar komma upp vad gäller förmedling av en 

prisbelönad litteratur.  

Bibliotekarierna i Karner Smidts undersökning visade sig i högre grad läsa romaner än 

exempelvis lyrik och andra skönlitterära genrer. Den yngre generationen tenderade att läsa 
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något mer populärlitteratur och inkluderade också denna i beståndet, även om skillnaden 

mellan åldersgrupper inte var stora.
78

 

Hon fann att smaken hos bibliotekarierna låg mellan det höga och det låga, ”mellom elite og 

publikum”, en smak av stor bredd helt enkelt. Undersökningen visade att många bibliotekarier 

läser för underhållning och lägger vikt på att romanerna är tankeväckande och gripande. 

Texterna fick praktiska funktioner, menar Karner Smidt, det vill säga underhållande, 

kunskapsutvecklande samt kommunikativa. Hon fann även att stor del av bibliotekarierna såg 

estetik som viktigt, vilken hon inte kunde särskilja från de praktiska funktionerna.
79

   

Vad gällde förmedling av litteraturen var begreppen demokrati och likhetsvärde centrala. 

Karner Smidt fann att många respondenter tolkade dessa begrepp, inte bara som likhet mellan 

sociala grupper, utan också mellan högt och lågt. ”Synspunktet trekker mer i retning av børs 

og marked, alltså det økonomiske feltets verdier, enn det litterære feltets vurderingskriterier.”, 

skriver Karner Smidt.
80

 Men hon ser dock bibliotekets gratisprincip och finansiering som 

faktorer som gör att biblioteket inte kan höra till ett ekonomiskt fält. Hon menar att biblioteket 

snarare tillhör det politiska fältet tack vare de värderingar man har, det vill säga de politiska 

idealen.
81

 

Då man tar i beaktande hur förmedlingen, i detta fall av distributionsstödda titlar, ska gå till 

har Maria Jansson i magisteruppsatsen Att tillgängliggöra distributionsstödda titlar med hjälp 

av marknadsföring - En studie om bibliotekariers ansatser på området kommit fram till att 

bibliotekspersonal oftast föredrar att inte marknadsföra dessa böcker, utan att man hellre vill 

marknadsföra biblioteket som en helhet, visserligen med de berörda böckerna i sitt bestånd.
82

  

 

3.4 Biblioteket som offentlighet 

Då man ser till litteraturens förutsättningar utanför produktionen och distributionen kan man 

se på ” … vad som händer med litteraturen i offentligheten, när den har blivit tillgänglig för 

allmänheten. När ett verk väl har blivit bok hanteras denna, förutom av läsare, bland annat av 

kritiker, journalister och politiker på olika sätt och med skilda syften.” 
83

 Litteraturen är privat 

men den är alltså också en del av det offentliga rummet. Litteraturens offentlighet, skriver 

Ann Steiner, är det rum där litteraturen är en fysisk verklighet och diskuteras, värderas och 

kritiseras. Det litterära fältet, med olika värdegrunder och kapital finns i litteraturens 

offentlighet, i vilken ingår institutioner eller agenter.
84
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Biblioteket är en institution i det litterära fältet i den litterära offentligheten, en plats där 

böcker finns och där litteratur diskuteras, värderas och kritiseras. Bibliotekarier kan vidare 

sägas utgöra en sorts agenter. Biblioteket som en offentlighet utgör ett teoretiskt ramverk för 

denna studie eftersom jag ville titta på just vad som händer med litteraturen då den blivit 

tillgänglig för en allmänhet.  

Steiner menar att man kanske låter boken av den senaste Nobelpristagaren ligga framme, 

medan man undviker att tala om Sophie Kinsellas romaner på jobbet. Hon menar vidare att 

det dock beror på i vilket sammanhang vi rör oss och vilka sociala koder som omger oss vilka 

verk som anses vara rätt eller fel att läsa: ”Vad som anses socialt acceptabelt har sällan 

särskilt mycket med kvalitet att göra eftersom vilka verk som är ”rätt” förändras och är 

beroende av historisk och social kontext.”
85

  

Biblioteket är alltså det sammanhang som studeras i denna uppsats, och som förmodligen har 

sina egna ”koder”. Jag vill vidare försöka utröna just bibliotekariers attityder och 

förhållningssätt i detta sammanhang (offentlighet).   

Ett sätt, och det sätt jag utgått ifrån, för att bättre förstå resonemang kring litteraturens 

offentlighet, i viken biblioteket verkar, får man om man ser till Jϋrgen Habermas teorier och 

hans studie Borgerlig Offentlighet
86

, vilken kommer presenteras i nästa avsnitt. För att förstå 

resonemang kring det litterära fältet kan man gå till en annan viktig teoretiker, den franske 

sociologen Pierre Bourdieu, som bland annat har undersökt hur människors status och sociala 

positioner påverkar smak, konsumtion och livsstil.  Bourdieus teoribyggen är mer 

komplicerade än vad som finns rum för här; hans begrepp habitus, fält och kapital kommer 

kort presenteras. 

Utifrån denna teoretiska ram kommer jag senare att diskutera bland annat hur denna 

offentlighet, med exempelvis demokratiska ideal, tar sig uttryck på de besökta biblioteken, då 

i frågan om prisbelönad litteratur. Jag kommer även diskutera denna offentlighet med tanke 

på ett litterärt fält. 

 

3.4.1 Jϋrgen Habermas – Borgerlig offentlighet 

En av Frankfurtskolans ledande gestalter Jϋrgen Habermas undersökte i sitt stora arbete 

Strukturwandel der Öffentlichkeit (Borgerlig offentlighet) hur borgerligheten i Västeuropa 

tidigt skapade åtskillnad mellan privat och offentlighet. Men offentligheten, vilken gav 

utrymme för en offentlig politisk och kulturell debatt, menar han förminskas allt eftersom 

kapitalismen utvecklas. Han menar att den då knappast ens kan svara för en verkligt kritisk 

diskussion av statens verksamhet, och således heller ej granska den. Publikum passiviseras 

därmed medan maktkampen kommer stå mellan byråkratiserade politiska partier och 

intresseorganisationer.
87
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Den borgerliga offentlighet som växte fram, menar Habermas, var dock inte borgerlig utav 

födseln, utan det fanns en kontinuitet tillbaka till hovets representativa offentlighet, men att 

den stora publiken som småningom bildades var utav borgerlig härkomst.
88

  

”Den borgerliga offentligheten kan först och främst förstås som de till publik församlade 

privatpersonernas sfär.”, skriver Habermas.
89

 Den litterära offentligheten kan utgöra en sådan 

sfär.  Tidiga litterära offentliga institutioner som Habermas nämner är bland annat kaffehusen 

i England och salongerna i Frankrike, vilka växte fram under 1600- och 1700-talet.
90

 

Salongerna, kaffehusen och ”Tischgesellschaften”
91

 skilde sig något åt vad gäller publikens 

storlek, sammansättning och debattklimat, men där fanns ”ett organiserat uttryck för 

tendensen till en permanent diskussion mellan privatpersoner”, skriver Habermas.
92

  

De offentliga institutionerna hade tre gemensamma kriterier: 

1. Det var ett socialt umgänge som bortsåg från frågor kring lika/olika status. Inga 

ekonomiska beroendeförhållande fick finnas (i varje fall en idé om oberoende); marknaden 

hade nu tagit över mecenatrollen.  

2. Det allmänna var föremål för kritik. Privatpersoner får nu tillgång till en vara, exempelvis 

ett litterärt verk, och således också söka dess mening i rationella samtal. 

3. Publikens principiella öppenhet. Frågorna var allmänna inte bara i ämnesval utan alla 

skulle kunna vara delaktiga (förutsatt bildning och egendom d.v.s.). Den stora publiken var 

givetvis ännu liten.
93

 

Dessa arenor byggde alltså på demokratiska principer, så som åsiktsfrihet och en fri debatt, 

utan statlig inblandning. Men det är inte bara här man diskuterade och kritiserade litteratur. 

Tidskrifter blev också instrument för konstkritik, först som handskriven korrespondens, 

senare som vecko- och månadsskrifter. ”De konst- och kulturkritiska journalerna är som 

instrument för den institutionaliserade konstkritiken typiska skapelser av 1700-talet.”, menar 

Habermas, men tidningsartiklar var inte enbart föremål för diskussion utan också en 

beståndsdel av den.
94

 

Även om Habermas menar att gränsen mellan privat och offentligt på 1900-talet suddats ut är 

begreppet offentlighet fortfarande användbart.  Steiner skriver att även om man inte längre 

kan se en dominerande offentlighet kan man tala om ”flera offentligheter, platser där samtal, 

diskussion och tankeutbyte pågår. Platser som alla har tillgång till genom dagspress, Internet, 

scener, radio och så vidare.”
95

   Biblioteket är utan tvekan en sådan plats. Habermas teorier 

kommer främst, som sagt, utgöra ett teoretiskt ramverk till denna studie. De institutionella 
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kriterierna och de demokratiska principerna som kännetecknar den borgerliga offentligheten 

kommer att ställas mot biblioteket som en egen offentlighet. 

 

3.4.2 Pierre Bourdieu – Habitus, fält och kapital 

En individs handling är alltid social och kollektiv till sin karaktär; detta är en central tanke i 

Bourdieus teori. En människa kan leva i och möta många olika sociala miljöer under sitt liv, 

och hennes sätt att handla och förhålla sig är format av de erfarenheter hon får i de olika 

miljöerna. Detta är med andra ord hur människan tillägnar sig sitt habitus.
96

 

Habitus är enligt Bourdieu alltså ett sorts system som bestämmer hur folk agerar och tänker 

samt orienterar sig i det sociala rummet. Det är kollektivt styrt och beror således inte på en 

enskild individ utan är en konsekvens av vår socialisation. Exempel på detta agerande är valet 

att läsa en viss sorts litteratur, valet av utbildning, kläder o.s.v.  Vissa miljöer formar habitus 

mera än andra, det habitus som formats av uppväxtförhållandet följer människan livet ut. 

Individens sociala ursprung utgör därmed grunden för en individs habitus.
97

 

En person kommer förmodligen att stöta på många olika miljöer med olika handlingsmönster 

och förhållningssätt. Nya sociala miljöer medför således att individens habitus tillförs nya 

beteenden och förhållningssätt. Individer med olika sociala ursprung har olika möjligheter att 

forma nytt habitus samt tillägna sig nya erfarenheter. Detta, menar Bourdieu, beror på att 

ursprungsfamiljen skapar olika kapaciteter att tillägna sig symboliskt kapital, vilket finns i de 

nya miljöerna.
98

 

Ett habitus har en motsvarighet i ekonomiska strukturer; habitus förstås i relation till hur 

klass- och könsstrukturer reproduceras och omvandlas. Genom en kamp om sociala positioner 

inom olika fält förändras habitus. Många fält är redan etablerade och avgränsade, men det kan 

också föras en kamp om att etablera nya.
99

 

Begreppet fält är vid sidan av habitus centralt i handlingsteorin. I ett fält konkurrerar olika 

agenter för symbolvärden som förknippas med reella tillgångar som ger status och makt inom 

gruppen, i vilken individer inordnar sig och som avgränsas av exempelvis personernas 

utbildning.
100

 Det handlar om att kunna anpassa sig till spelreglerna och ett utvecklande av 

habitus för att avancera och hålla sig kvar i fältet. Fältet för också kamp om att behålla 

ställning i samhället gentemot andra fält. Fälten, eller konkurrensfälten, agerar autonomt mot 

andra fält, där finns exempelvis ett politikernas fält eller ett litteraturkritikernas fält.
101

  

Det finns alltså många typer av sociala fält och det litterära fältet är ett. Agenter kämpar 

således om makt inom fältet. Agenter kan utgöras av en grupp, individ eller institution, så som 
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litteraturvetare, kritiker, författare, bokbloggare och biblioteket: ”Alla vill vara med om att 

bestämma vad som är god litteratur, vilka böcker som har status och vilka författare som är 

viktiga. Det handlar om makt, inflytande och om att ha auktoritet.”
102

 Inom det litterära fältet 

är exempelvis just rätten att definiera vad som räknas som god litteratur en gemensam 

nämnare. Agenterna inom fältet måste vara överens om att det finns en kamp som är värd att 

föras för att deras område ska kallas fält, och i det litterära fältet är definitionsrätten av 

värdehierarkin ett sådant kampområde.
103

  

 

För att makt och position ska reproduceras och omvandlas, i Bourdieus teori, beror på 

omvandling och reproduktion av kapitalvärdena. Enligt Bourdieu finns fyra former av 

kapital. Ekonomiskt kapital är tillgången till pengar, det sociala kapitalet utgörs av ett 

inflytelserikt kontaktnät och det kulturella kapitalet fås genom utbildning och behärskande av 

kulturens fasetter.
104

 Viss konst ger högre kulturellt kapital och bestäms alltså av de med 

högre makt och status. Bourdieu menar att det inte går att säga emot detta faktum, att hävda 

att dessa personer har fel, men att det på sikt kan ändras. ”Kulturellt kapital innebär att 

Nobelpristagare är mera värda än deckarförfattare…” skriver Steiner.
105

  

Symboliskt kapital är en grupps föreställning om vad som har värde och skiljer sig således åt 

både historiskt och grupper emellan. Den grupp som har mest kapital, sammanlagt, 

bestämmer vad som utgör det symboliskt kapitalet. Det symboliska kapitalet innefattar 

symboler och attribut som individen behöver känna till och förstå för att kunna uttrycka sin 

tillhörighet och konkurera på fältet. Tillgången på kapital kan förvaltas, förvärvas och 

förbättras, men också omvandlas till nya värden i en annan social position. På ett individuellt 

plan sker en sådan utveckling uttryckt genom habitus, på ett kollektivt plan genom fältets 

relativa position, inflytande och makt.
106

  

 

3.5 Skapande av värde 

Kan litteratur ha ett inneboende värde eller är dess värde ett uttryck för en personlig smak? Så 

snart en diskussion, informell eller institutionell, rör sig om litteratur tenderar frågor om värde 

och värdering dyka upp, skriver Barbara Herrnstein Smith. Hon menar att sådana spörsmål 

har varit centrala för Västerlandets kritiska teori i minst tvåhundra år, men att under det 

gångna decenniet erbjudits nya perspektiv. Detta nya synsätt säger hon härrör bland annat från 

en tilltagande interaktion mellan kritisk teori och nya insatser på det sociala, politiska och 

kulturella fältet. En följd av detta är att man uppmärksammat att värdering inte bara är en 
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individuell aktivitet, utan att det också utförs av institutioner och kulturer, och att värdet i viss 

mån är produkten av dessa aktiviteter.
107

 

Vanligtvis betraktas värdering som en verbal specifik akt av en individ i rollen som kritiker av 

något andra har skrivit. De mest välgrundade omdömena anses komma från människor med 

lämpliga kvalifikationer, så som ”välformad litterär känslighet, bred litterär erfarenhet, ett 

adekvat sätt att uppfatta verkets innebörd, och frihet från de förutfattade meningar som följer 

av den personliga ideologin eller det privata intresset”, skriver Herrnstein Smith.
108

 Det är 

dock just detta som har ifrågasatts. Litterär värdering anses inte längre begränsad till dessa 

kvalificerade personers uttalanden, utan värdering ses som en fortlöpande process via många 

olika individuella aktiviteter och sociala samt institutionella sammanhang, menar Herrnstein 

Smith, och konstaterar att värde inte ses som något fixerat i verket eller angivet genom 

omdömen utan: ”... som ett större antal skilda effekter som alstras och upprätthålls 

fortlöpande av dessa evaluerande aktiviteter och verksamheter i sig.”
109

 

Denna process innebär alltså att den litterära värderingen skulle innefatta bland annat:  

A. Författarens egna värderingar vad gäller exempelvis dennes tanke, utförande och 

redigering av texten.  

B. De aktiviteter som görs av och för läsarens egen del, som själva valet att läsa och 

fortsätta läsa, bokvalet, valet att behålla/kassera eller sälja boken samt att uttryckligen 

uttala sin känsla av bokens värde. 

C. Akter av implicit värdering av verk hos skilda människor och institutioner som köpt, 

bevarat, visat upp, åberopat, citerat, översatt, uppfört, parodierat, alluderat till och imiterat 

verket. 

D. Explicita uttalade verbala bedömningar genom diskussion i informella sociala 

sammanhang, så som exempelvis uttryck för den personliga preferensen. 

E. Högt specialiserade institutionaliserade former av värdering som visas upp i olika 

förehavande av forskare, lärare, akademiska eller journalistiska kritiker. Hit hör även 

aktiviteter som utdelandet av priser.
110

 

Om man då vill, om man erkänt förekomsten av dessa akter, titta på explicita värdeomdömen 

nämner Herrnstein Smith tre saker att tänka på: för det första görs alltid ett verbalt omdöme i 

ett socialt och/eller institutionellt sammanhang. För det andra är kraften av omdömet att 

beröra andra alltid i viss grad beroende på hur sammanhanget är beskaffat samt hur 

förhållandet ser ut till de människor man riktar sig till. För det tredje, de tysta antaganden, 

vilket innebär att ett positivt omdöme kan utmärka ett verk som bättre än andra verk vad 

gäller att uträtta vissa saker för vissa människor, vilket outtalat ”implicerar att boken kanske 
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inte är lika bra som vissa andra texter vad gäller att uträtta andra saker och/eller uträtta dessa 

saker för andra mänskor.”
111

  

Listan på akter av litterär värdering är lång och innefattar mycket mer än den akademiska 

kritik som ofta räknats som den överlägsna. Men makten att värdera ligger fortfarande hos 

personer i kategori E, vilkas omdöme fortfarande spelar en viktig roll vad gäller exempelvis 

kanonisering, skriver Herrnstein Smith. Det är ”forskningsinstitutionens normativa praxis som 

utgör en central del av befordrandet av, ja, till och med definierandet av litterärt värde i 

samtidens västerländska kultur.”
112

 

… den litterära auktoriteten, som all annan normativ auktoritet, bestäms differentiellt enligt 

social och kulturell dominans i största allmänhet (det vill säga att de mänskor vilkas omdöme 

besitter institutionell makt för det mesta är de som besitter social och kulturell makt på annat 

sätt) …
113

 

Herrnstein Smiths teorier kring akter av värdering och värdeomdömen kommer ställas mot 

bibliotekariernas värderingar. Vilka akter av värdering finns på biblioteket? Vilka 

värdeomdömen väger tyngst?  
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4. METOD 

Syftet med denna studie är att utröna bibliotekariers attityder gentemot litterära pris och 

prisbelönad litteraturer och därför är kvalitativ metod med intervju som 

materialinsamlingsteknik ett relevant val. Den kvalitativa intervjun introduceras i avsnitt 4.1. 

Efter det kommer etiska ställningstaganden (4.2), urval och avgränsningar (4.3), praktiskt 

genomförande (4.4), analysmetod (4.5) samt en diskussion kring metodologiskt 

kvalitetsarbete (4.6) tas upp. Till sist kommer biblioteken och respondenterna presenteras 

(4.7).  

 

4.1 Den kvalitativa intervjun     

Ämnet för den kvalitativa intervjun är respondenternas livsvärld och deras relation till denna. 

Intervjun är inte ute efter att beskriva allmänna åsikter, utan det är beskrivningar av specifika 

situationer som dras fram.
114

 Att välja denna metod har således gett mig ett bra alternativ för 

att insamla empiriskt material om ett specifikt problem. Intervjun har vidare erbjudit mig ett 

bra sätt att närma mig respondenternas livsvärld och utifrån de erhållna svaren har jag försökt 

förstå och utröna attityder och förhållningssätt.   

En intervjusituation är trots allt konstlad, den är inte jämställd. Intervjuaren har makten att 

styra ett samtal så att syftet för studien genomförs. Intervjuaren bör dock vara varsam med att 

styra för mycket. Jag kommer att ha en låg standardisering vid intervjuerna, detta för att hålla 

samtalet öppet. Steinar Kvale och Svend Brinkmann skriver om en medveten naivitet, det vill 

säga att intervjuaren bör visa öppenhet för nya oväntade fenomen och inte komma med 

färdiga tolkningsscheman eller kategorier. De menar att intervjuguiden bör ha en fokusering 

på bestämda teman, men dock utan att vara strängt strukturerad eller genom att använda 

standardiserade frågor.
115

  

 

4.2 Etiska ställningstaganden 

Det finns etiska aspekter att tänka på vid en intervjustudie och dessa bör forskaren vara 

medveten om när han eller hon arbetar med intervjuer. Grundläggande etiska aspekter rör 

informerat samtycke, konfidentialitet och möjliga konsekvenser av undersökningen i fråga.  

Informerat samtycke: Forskaren ska informera respondenterna om undersökningens generella 

syfte samt dess upplägg i stort. Finns det fördelar eller risker förenat med deltagandet bör 

forskaren även klargöra detta. Ett informerat samtycke innebär också att respondenterna deltar 

frivilligt i projektet och har rätt att när som helst dra sig ur.
116
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Konfidentialitet: För att skydda respondenterna ska de uppgifter som identifierar dem inte 

redovisas. Att ändra namn och identifierande drag på de medverkande är ett viktigt inslag vid 

redovisning av intervjuer. Om någon information skulle vara aktuell att publiceras behövs 

respondenternas godkännande.
117

 

Konsekvenser: Risken för att undersökningspersonen ska lida skada ska vara så liten som 

möjlig. Forskaren bör också tänka på de konsekvenser undersökningen kan få på den större 

grupp som respondenterna representerar.
118

 

För att fylla kravet på konfidentialitet har respondenternas namn ändrats och kommunerna 

nämns heller inte vid namn, utan kännetecknas bara av invånarantal. Biblioteken har jag valt 

att helt enkelt benämna A-D och antalet anställda får säga något om deras storlek. Biblioteken 

och respondenterna kommer kort presenteras i avsnitt 4.7. 

 

4.3 Urval och avgränsningar     

Urval 

De fyra folkbibliotek som har besökts och de sju intervjuade bibliotekarierna har inte valts 

utefter några specifika kriterier. Det är geografiskt praktiska orsaker som avgjort, en följd av 

den tid och ekonomi som stått till förfogande. Bibliotekarierna har valts ut därför att de är 

bibliotekarier på något av de besökta folkbiblioteken samt att de visat ett intresse för ämnet 

och har velat medverka i undersökningen. Samtliga bibliotekarier är kvinnor, även om ett 

aktivt försök att även få manliga respondenter gjorts. Det är dock en spridning på biblioteken 

över tre kommuner. Kommunerna har ett antal invånare mellan 90 000- 135 000, vilket 

innebär att det i samtliga fall är frågan om mellanstora städer. 

 

Avgränsningar 

Denna uppsats gör inga anspråk på att ge en heltäckande bild av en hel yrkeskårs attityder, 

utan begränsar sig till att studera subjektiva attityder och förhållningssätt hos sju 

bibliotekarier. Eftersom urvalet av respondenter är begränsat ska alltså inte detta arbete 

betraktas som helt igenom representativ, utan resultatet blir istället en indikation på hur saker 

och ting föreligger. Jag har heller ingen stipulerande ansats av att reda ut begreppet kvalitet, 

utan jag är intresserad av att se hur respondenterna talar om begreppet. 

Uppsatsen begränsar sig till att studera attityder kring svenska utmärkelser. De pris som 

kommer stå i fokus är Augustpriset samt Nobelpriset, även om mera generella attityder till 

litterära utmärkelser givetvis beaktats. Dessa två pris har valts ut för deras storleks skull.  
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4.4 Praktiskt utförande     

Innan kontakten med folkbiblioteken ägde rum sammanställdes en intervjuguide, vilken 

utformats utefter mina frågeställningar. (Guiden finns som bilaga B.) Eftersom detta är den 

första intervjustudie jag gör har jag, för att känna mig trygg i situationen, en relativt tematiskt 

utvecklad intervjuguide att följa, även om jag insåg att det kanske skulle bli på dynamikens 

bekostnad, detta för att även få respondenterna att känna sig trygga och lugna.  

Kvale skriver: ”En bra intervjufråga bör bidra tematiskt till kunskapsproduktionen och 

dynamiskt till skapandet av ett bra samspel mellan intervjuare och intervjuperson.”
119

 

Intervjuguiden är alltså halvstrukturerad, även om den är väl genomtänkt, och har en relativt 

låg standardisering vad gäller frågornas ordning och språkbruk. Guiden kom att fungera 

övergripande och den följdes i sin helhet. Många frågor behövde inte ställas eftersom samtalet 

automatiskt berörde dem. Ytterligare frågor/följdfrågor har lagts till, ofta för att förtydliga 

svaren. Genom mejl har jag efter intervjuerna bett om förtydligande av svar jag stått osäker 

inför. 

För att hitta respondenter har förfrågningar skickats ut via mejl till sex folkbibliotek. I dessa 

mejl har mitt ämne och syfte framgått så att respondenterna skulle vara informerade om vad 

det var som jag ville diskutera. Fyra bibliotek hörde av sig och sex bibliotekarier visade då 

intresse för att medverka. Efter att jag fått tag på dessa sex respondenter besöktes biblioteken i 

fråga. Fyra intervjuer har bandats, utan problem, och sedan ordagrant transkriberats för att 

slutligen analyseras. Vid mitt besök på bibliotek B, ville man helst inte att intervjuerna skulle 

bandas in. Anteckningar blev därav det empiriska material som använts vid analysen därifrån. 

En sjunde bibliotekarie intervjuades även på bibliotek B, eftersom det fanns ett visat intresse 

vid mitt besök. Intervjuguiden kom inte att användas i detta enskilda fall eftersom 

respondenten enbart besvarade på frågor kring prisbelönad litteratur rörande bibliotekets 

finska avdelning. 

Samtliga intervjuer skedde på biblioteken som besöktes och det var respondenterna som 

omordnat utrymme. På bibliotek A och D satt vi i avskiljda rum, även på bibliotek C satt vi 

avskiljt, då i ett kontorsrum. Mitt besök på bibliotek B resulterade, enligt önskemål, i 

intervjuer gjorda i ett fikarum. Där satt vi ej själva, men ostörda från några andra anställda på 

biblioteket som satt och fikade. Längden på intervjuerna hamnade någonstans mellan 45 och 

60 minuter. 

Inför resultatgenomgången vad gäller bibliotekens inköp och förmedling har jag skickat en 

sammanfattning av erhållna svar från respektive bibliotek via mejl för att kontrolleras, detta 

för att inga missförstånd ska förekomma. Detta blev särskilt viktigt med avseende på bibliotek 

B eftersom intervjuerna inte bandats in. 
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4.5 Analysmetod      

”Syftet med den kvalitativa intervjun har sagts vara att beskriva och tolka de teman som 

förekommer i intervjupersonens livsvärld. Det råder ett obrutet sammanhang mellan 

beskrivning och tolkning.”
120

 Genom att exempelvis fråga om konkreta processer som 

förmedling och inköp har intervjun varit beskrivande, den har dock även varit tolkande eller 

förklarande eftersom jag ville förstå de intervjuades attityder.  

Enligt Kvale har analysen av intervjuer sex möjliga steg. Att analysera intervjuer är en 

process som till viss del görs redan under själva intervjusituationen. Denna process utgörs av 

Kvales tre första steg: det första steget innebär respondentens beskrivningar av sin livsvärld 

utan omfattande tolkningar, i det andra steget upptäcker respondenten själv nya förhållanden 

och det tredje steget handlar om intervjuarens tolkningar under intervjun. Intervjuaren kan då 

exempelvis skicka tillbaka meningen och respondenten har möjlighet att svara.
121

 

Det största analysarbetet jag gjort har skett efter det att intervjuerna blivit transkriberade, den 

del som består av det fjärde steget enligt Kvale.
122

 Kvales femte och sjätte steg har i denna 

undersökning inte använts alls, dessa steg som handlar om uppföljningar efter att textanalysen 

är klar. Det som jag gjort är, som sagt, bara bett om förtydligande genom en mejlkontakt efter 

intervjuerna, då innan textanalysen skrivits klart.  

I min analys ville jag ha en så öppen ingång till materialet som möjligt, detta för att kunna 

hitta oväntade attityder och fenomen. Den analysmodell som ligger närmast är den modell 

Kvale nämner ad hoc, det vill säga att ingen standardmetod har använts.
123

 I undersökning 

kom således en växelverkan äga rum, då mellan det som Kvale benämner som 

meningskoncentrering, vilket innebär att uttalanden sammanställs till mera koncisa enheter, 

och meningskategorisering, vilket innebär att intervjun kodas i kategorier/teman. Den färdiga 

delen av denna analys utgörs av resultatavsnittet (kapitel 5) där en tematisering av materialet 

ägt rum. Materialet kommer även tematiseras för att diskuteras och analyseras ur ett teoretiskt 

perspektiv samt ställas mot tidigare forskning, då i kapitlet Analys och diskussion (kapitel 6). 

Jag har valt att ibland ta med längre citat vilket innebär att det kan förekomma ofullbordade 

eller avbrutna meningar. Detta har gjorts för att rättvist försöka redovisa och skapa 

autenticitet.  

 

4.6 Metodologiskt kvalitetsarbete 

Denna undersökning har, som sagt, inte som mål att ge en heltäckande bild över en hel 

yrkeskårs attityder. Flera intervjuer kunde säkert ha gjort undersökningen mera 
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generaliserbar. Att även göra längre och mera ingående intervjuer samt uppföljningsintervjuer 

hade också kunnat stärka reliabiliteten. Tyvärr har tid och pengar varit knappa.  

För att få reda på exempelvis bibliotekets policy gällande inköp och förmedling kanske även 

andra anställda på biblioteken skulle behövts intervjuats samt bibliotekets dokument 

granskats. Eftersom dessa bibliotekarier dock har med inköp personligen att göra och många 

har väldigt lång arbetslivserfarenhet torde dock deras svar vara representativa för biblioteken i 

fråga.  

Många intressanta aspekter har kommit upp under intervjuerna. Många gånger är dessa dock 

bara indikatorer på eventuella underliggande fenomen som inte närmare kunnat studeras eller 

analyserats på grund av tidsbrist eller irrelevans för just denna studie, teman som jag först i 

efterhand känt att jag gärna velat gå djupare in på men som jag ofta skulle ha behövt göra 

uppföljningsintervjuer om.  

Genom att banda in intervjuer kunde jag gå tillbaka och kontrollera oklarheter, dock inte från 

bibliotek B. För att missförstånd ska undvikas, vad gäller behandlingen av prisbelönad 

litteratur, har som sagt sammanfattningar skickats ut till biblioteken för att granskas. Vad 

gäller attityder som kommit fram förblir detta dock bara en tolkning av subjektiva åsikter av 

sju bibliotekarier. Dessa attityder har dessutom uttryckts i en konstlad situation.  

Min önskan och strävan har varit att använda materialet korrekt, men eftersom detta är den 

första intervjustudie jag har gjort, återstår mycket att lära både vad gäller användning av 

material, men också vad gäller intervjuteknik. I efterhand kan jag exempelvis tydligt se att jag 

kunnat vara mera ”ledande” i vissa intervjusituationer så att samtalet kunnat ta en mera 

fokuserad riktning, samtidigt som jag i andra situationer säkert kunde ha varit mindre 

”ledande” och låtit samtalet vara mera öppet. 

 

4.7 Presentation av biblioteken   

Bibliotek A 

Bibliotek A är ett stadsbibliotek i en kommun med 90 000 - 95 000 invånare. Antalet anställda 

på biblioteket är cirka 30 stycken. På detta bibliotek har två kvinnor intervjuats. Amanda är 35 

år och har jobbat 10 år som bibliotekarie, varav 2 år på detta bibliotek. Hon arbetar nu på 

avdelningen för vuxen skönlitteratur på svenska samt skönlitteratur på andra språk. Barbro, 61 

år, har 35 år inom yrket och jobbar som barnbibliotekarie. Hon har jobbat på biblioteket sedan 

1981, och är även med i ledningsgruppen. Både Amanda och Barbro är utbildade 

bibliotekarier vid Bibliotekshögskolan i Borås. 
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Bibliotek B 

Bibliotek B är ett stadsbibliotek i en kommun med 90 000 - 95 000 invånare. Antalet anställda 

på biblioteket är cirka 40. På detta bibliotek har två kvinnor intervjuats utifrån intervjuguiden. 

Carin har jobbat 30 år inom yrket, varav 14 år på bibliotek B. Daniela är ny på biblioteket, 

men har 47 års arbetserfarenhet som bibliotekarie. Båda har bibliotekarieutbildning från 

Borås. Carin jobbar som samordnare för vuxen skönlitteratur och Daniela jobbar bland annat 

som barnbibliotekarie. Emilia, också utbildad i Borås, har intervjuats angående den finska 

avdelningens arbete med prisbelönad litteratur.  

 

Bibliotek C 

Bibliotek C är ett filialbibliotek i en kommun med 90 000 - 95 000 invånare. Området där 

filialen är belägen har 4000 - 5 000 invånare. Antalet anställda bibliotekarier på biblioteket är 

4, varav 1 är fast vikarie. På detta bibliotek har Emilia, 38 år, intervjuats. Hon har jobbat på 

biblioteket i snart 5 år. Hon håller som bäst på med att fullgöra sin magisteruppsats i 

biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet. Emilia har hand om barn- och 

ungdomslitteratur. 

 

Bibliotek D 

Bibliotek D är ett stadsbibliotek i en kommun med 130 000 - 135 000 invånare. Antalet 

anställda på biblioteket är 66. På detta bibliotek har Felicia, 38 år, intervjuats. Felicia har 

magisterexamen ifrån Borås och har jobbat 12 år som bibliotekarie, varav 11 år på bibliotek 

D. Felicia har hand om musikavdelningen och avdelningen för vuxen skönlitteratur. 
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5. RESULTAT 

I detta kapitel kommer resultaten presenteras i fem avsnitt. Materialet hat tematiserats och 

följande teman kommer utgöra rubriker till de olika avsnitten: Bedömare av litteratur, Priser 

på gott och ont, Låntagarna, Kvalitet samt Inköp och förmedling. I kapitlet om inköp och 

förmedling kommer resultaten presenteras biblioteken var för sig för att det tydligt ska framgå 

hur de olika biblioteken jobbat kring prisbelönad litteratur. 

  

5.1 Bedömare av litteratur  

”Det är några få som ändå utser de här vinnarna, att det är en liten grupp som på något sätt 

bestämmer vad kvalitet är varje år i något pris. Sedan tog jag inte den tanken längre men det 

är ju inte folkets pris som Bokjuryn
124

 är för barn”, anmärker Amanda.  Barbro noterar också 

att det inte är många som är med och bestämmer vad som är ”finlitteratur”.  

En kritisk aspekt kom upp gällande Augustpriset. Barbro fann att Augustpriset kanske hade en 

och annan negativ sida, även om hon generellt såg priset som något positivt: ”… att det är 

branschen som ger sig själv ett pris… Vilka ska få tävla? Det känns som det är lite 

branschstyrt… Ibland blir man lite förvånad när det gäller barn, vilka man väljer och vilka 

man väljer bort.”  Amanda tycker att de olika priserna dock komplettera varandra och tar upp 

Sveriges Radios romanpris
125

 som ett exempel där det är just läsarna som väljer. ”Läsarna 

kanske väljer annorlunda än den här specialistgruppen”, konstaterad hon. 

En tredjedel av Augustprisets elektorer utgörs, som sagt, av bibliotekarier. En av 

respondenterna har medverkat i samband med litterära priser, då just som en elektor i 

Augustprisjuryn. Gun fick detta uppdrag via Svensk Biblioteksförening. Amanda har anmält 

intresse men ännu inte kommit med.  

Vid frågan om och varför bibliotekarier är kompetenta att bedöma litteratur svarar Amanda: 

”Bibliotekarier har ju en slags känsla för och befinner sig mitt i flödet och har bra koll.” Hon 

nämner också att många bibliotekarier har en litteraturutbildning, vilken gett verktyg att bland 

annat granska gestaltning, språk och motiv. ”Det finns ju kriterier att gå på. Sedan finns det 

ju… vissa gillar man inte och det är ju personligt. Men man kan även sortera ut vad som är 

litterär kvalitet och inte.”, menar hon. Barbro betraktar sig särskilt kompetent vad gäller att 

bedöma barnlitteratur, men även deckare. Det handlar om specialitet, säger hon.  

Carina och Daniela menar att bibliotekariers kompetens att bedöma litteratur beror på deras 

litterära intresse och det faktum att de jobbar med litteratur, men de noterar också att det finns 

flera sidor av bibliotekaries arbete idag och att en del kanske inte är så specialiserade på just 

skönlitteratur.  

                                                           
124

 Bokjuryn (instiftat 1997) är ett årligt svenskt litterärt pris där barn och ungdomar mellan 0-19 år får rösta 

fram sina favoritböcker ur årets utgivning av barn- och ungdomslitteratur. 
125

 Sveriges Radios romanpris (instiftat 1993) är också ett årligt svenskt litterärt pris. Det delas ut till en 

framstående svensk roman ur det gångna årets produktion. Nomineringar görs av ett antal kritiker. Juryn byts ut 

varje år och består av lyssnare som anmält sitt intresse. 
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Felicia anser att hon kanske specifikt skulle vara lämpad att bedöma barn- och 

ungdomslitteratur eftersom det är hennes arbetsområde. Hon tar också upp utbildning som en 

faktor: ”Jag tror många är nog litteraturvetare i grunden, det är jättevanligt. Så då har man 

kanske läst en hel del och läst ganska brett och har någon sorts grund att stå på, tror jag.” Gun 

påpekar att bibliotekarier läser mycket och känner till mycket, men att alla bibliotekarier inte 

har ett skönlitterärt intresse, vilket kanske skulle göra dem mindre lämpliga att bedöma 

litteratur. 

 

5. 2 Priser på gott och ont 

Samtliga sju bibliotekarier finner litterära priser som något generellt positivt, även om en del 

också noterar en del möjliga negativa sidor. Det som ses som positivt är att det förs ett samtal 

kring litteratur och det att folk läser och lånar. ”Det som är bra egentligen med dem är väl att 

man pratar om litteraturen, att litteratur får ta så stor plats oavsett prissumman eller så”, menar 

Amanda, och tycker det är bra med något som bryter genom floden av exempelvis deckare. 

Hon nämner också att det diskuteras litteratur på exempelvis tv-program som Babel. Barbro 

nämner också diskussioner kring litteratur på TV och i olika litterära soffor.  

Daniela finner priser som något positivt, men menar att pristagarna ofta belönas alldeles för 

sent och att författare skulle behövt den ekonomiska hjälpen tidigare.  Hon nämner även att ett 

pris kan få en negativ följd i form av att författaren ”kommer av sig”. Carin nämner en annan 

möjlig negativ aspekt, nämligen om priser går till en och samme författare hela tiden, vilken 

då inte behöver vare sig pengar eller uppmärksamhet.  

Emilia ser vikten av exempelvis Susanna Alakoskis
126

 Augustpris för den sverigefinska 

identiteten och det finska språkets status. Nordiska rådets litteraturpristagare
127

 Sofi 

Oksanen
128

 ger också status till det finska, menar hon. Alakoskis skildring har dock inte 

mottagits väl bland sverigefinnarna, noterar hon, och hon kan förstå deras oro för att denna 

minoritet framställts i dålig dager. 

Felicia tycker att litterära priser (i Sverige) är bra för att de lyfter fram svensk litteratur ur 

skuggan. Hon noterar att folk läser bredare nu, och ser en skillnad från den tid då hon började 

arbeta som bibliotekarie, alltså för fyra-fem år sedan. Hon påpekar vikten av att litteratur 

diskuteras på flera platser idag och nämner TV som ett exempel. Hon säger att det bland annat 

talas om Nobel- och Augustpriset, ”fast kanske inte i den utsträckning som det borde göras…” 

De samtal som förs på biblioteket ser hon som flytande, och menar på att ”kaffeprat” också är 

jobbrelaterat på något sätt. 
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 Susanna Alakoski fick Augustpriset för Svinalängorna 2006. 
127

 Nordiska rådets litteraturpris (instiftat 1962) delas årligen ut till ett skönlitterärt verk skrivet på ett av de 

nordiska ländernas språk.  
128

 Sofi Oksanen fick Nordiska rådets litteraturpris (2010) för verket Utrensning. Oksanen har tidigare fått 

Finlandiapriset (2008) och Runebergspriset (2009) för samma verk. 
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5.3 Låntagarna 

En effekt av litterära priser är utlåningen, folk läser. Amanda menar dock att graden av medial 

uppmärksamhet som vinnare får kanske avgör hur stort intresset är från låntagarna. Om 

populariteten håller i sig? Nobelpriset lever kvar, menar Amanda, i varje fall i folks 

medvetande.  

Carin och Daniela tycker att populariteten även håller i sig efter prisets aktualitet, det är ännu 

kö på Herta Müller
129

, noterar Daniela. Låntagare är aktiva och påminner oss, säger Carin, 

och konstaterar dock att antalet utlån även beror på det antal exemplar som finns av ett enskilt 

verk. Det kan också bero på exempelvis olika genrer ifall populariteten håller i sig, poesin kan 

ha det svårt menar de. 

Låntagarna har höga förväntningar på oss, säger Felicia, de hänvisar exempelvis till vad de 

läst i DN, sett på Babel eller Efter tio med Malou. Populariteten verkar hålla i sig, ibland, 

säger hon. Hon ser ett fortsatt intresse för Alakoski och hennes nya bok och menar att det 

säkert delvis beror på att hon synts i media så pass mycket. Om något är svårt, som 

exempelvis Müller, håller det kanske inte i sig, tillägger Felicia. Den Augustprisbelönade 

litteraturen får en mycket större efterfrågan och den tilltalar ofta fler än den 

Nobelprisbelönade, menar Felicia vidare. Hon menar att detta beror på att 

Nobelprislitteraturen många gånger är mycket smalare än Augustprislitteraturen. Men hon 

tillägger att folk är väldigt öppna nu: ” Det är inte bara de jätteintellektuella som läser 

Nobelpristagarna nu utan det är mera blandat.” 

Gun tycker inte besökarna bryr sig särskilt mycket om priser. Hon vill locka till läsning, då 

exempelvis med skylting, och märker att detta uppskattas. Besökarna är väl nyfikna på 

Nobelpriset, Augustpriset och Nordiska rådets litteraturpris, säger hon. En del vill läsa 

Nobelpristagare för allmänbildningen, berättar hon vidare. Vad gäller Augustpriset är det 

mera efterfrågan på det prisbelönade verket, medan Nobelpristagare lockar till alla verk, språk 

och medier knutna till vinnaren. ”Fler är misstänksamma mot poesi och tycker det är svårt och 

otillgängligt, så är det ju. Därför tycker jag det är kul att skylta och använda poesi just bara för 

att jag vill… det finns så mycket olika poesi… Jag vill att det ska synas, inte vara något 

snobbigt, det ska finnas ihop med allt annat för det handlar om livet”, säger Gun. 

 

5. 4 Kvalitet 

Eftersom det nästan är ofrånkomligt att komma in på frågor kring högt och lågt då man 

diskuterar litteratur i ett eller annat sammanhang ville jag mera specifikt höra vad 

bibliotekarierna hade för tankar kring kvalitet, de ansåg sig ju vara kompetenta att bedöma 

litteratur. Samtliga tillfrågade hade svårigheter att definiera begreppet, även om det verkade 

finnas en klar vilja att framhålla detta som något positivt.  

                                                           
129

 Herta Müller fick Nobelpriset i litteratur 2009. 
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Amanda poängterar just det svåra med att definiera begreppet: ”Bra litteratur för mig kan ju 

skilja sig helt från någon annan…” Barbro konstaterar att det har med gestaltning och språk 

att göra, ett litterärt hantverk helt enkelt, och säger att historien i sig kan vara god men den 

kan vara uselt berättad. Hon menar att bli en god författare handlar om att ”finslipa sina 

verktyg”. Amanda tar också upp kombinationen mellan språk och innehåll som en 

kvalitetsfaktor, men noterar att något nytt med tanke på stil eller vinklingen också kan vara 

faktorer på god litteratur.  

Felicia ser det som viktigt vad gäller kvalitet för författare att ”berätta någonting om 

världen… att man ska få någon slags känsla av att man fått någon djupare insikt om 

världen…” Gun är den enda som framhåller geniet. Hon pratar dock också om författande 

som ett hantverk och att det krävs tid och svett för att texter ska bli lättsammare, ”Att det är 

välarbetat och genomtänkt.” 

Då jag frågar om kvalitet bör belönas svarar samtliga jakande. Har då biblioteket ett ansvar 

för kvalitetslitteratur och är ett pris en sorts kvalitetsstämpel undrade jag? Samtliga 

bibliotekarier fann det relevant att diskutera kvalitet i frågan om litterära priser och ansåg att 

det är kvalitet som främst bör belönas, vilket då skulle göra ett pris till en sorts 

kvalitetsstämpel. Nobelpriset är väl alltid höglitterärt, menar Barbro: ”Det är ju ingen som 

slinker igenom där som inte har god språkbehandling.” Hon påpekar dock att det ändå finns 

skilda kriterier priser emellan om vad som belönas. Amanda talar om prisernas skilda 

utgångslägen, Augustpriset delas ju ut till föregående års bästa svenska verk, medan 

Nobelpriset står inför ett helt annat urval.  

 ”Det hoppas man ju”, säger Daniela, och påpekar speciellt vikten av att biblioteket 

tillhandahåller barnlitteratur av hög kvalitet. På bibliotek B sågs man biblioteket som en 

institution som borde värna om kvalitet.  Carin undrar: ”Vart ska man annars gå?”. Hon pratar 

om biblioteket som ”det enda gratisrummet”, och poängterar det viktiga i att alla ska kunna få 

tillgång till god litteratur. ”Det finns annat som mäter popularitet”, säger Carin, och påpekar 

att varuhusskyltning inte är något för biblioteken.  

Vad gäller ansvar tycker Felicia att ansvaret börjat släppa lite vad gäller kvalitetslitteratur och 

att man nu håller sig mera positiv gentemot populärlitteraturen. Hon tillägger dock vikten av 

att biblioteken även tillhandhåller kvalitet.  Nobelpriset står prestigemässigt främst, säger hon, 

och finner det bra att en smal författare som Müller faktiskt synliggörs. Hon finner det också 

viktigt och bra att Augustpriset, som hon anser lyfter fram litteratur som inte betraktats som 

fin nog innan, tar plats: ”Bara för att man skildrar något som kanske är lågt, ett ämne, så 

behöver det inte betyda att litteraturen är låg.”  
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5.5 Inköp och förmedling 

5.5.1 Inköp 

Samtliga bibliotekarier som intervjuats har på något vis med inköp att göra. Någon speciell 

policy beträffande inköp av prisbelönad litteratur på biblioteken fanns inte, ej heller har man 

specifikt reflekterat kring sådan litteratur vad gäller inköp.  

Bibliotek A 

”Det kopplas ju med efterfrågan också, då slänger man sig på och beställer samma dag” säger 

Barbro om Nobelprisvinnare. Amanda menar att ofta finns ju faktiskt Nobelpristagarna (och 

Augustnominerade) redan inne, men att efterfrågan gör att det blir köer på dem och fler 

exemplar köps då in. Barbro menar att Nobelpristagarna dock är luriga, att det i vissa fall 

finns få verk som överhuvudtaget är översatta.  

 De nominerade till Augustpriset blir inköpta då dessa offentliggörs, och fler exemplar köps in 

vid långa köer, vilket är vanligt med övrig litteratur också. Det är efterfrågan, samt vår 

förmåga att välja ut som styr inköpen, säger Amanda. Är det en poet som får pris ”fläskar man 

ju inte på”, säger Barbro, man försöker helt enkelt förutse efterfrågan. 

 

Bibliotek B 

De nominerade författarna till Augustpriset köps in då dessa blivit offentliggjorda. Vad gäller 

dagen då Nobelpriset i litteratur tillkännages kan en bibliotekarie stå redo på bokhandeln för 

att köpa in nya exemplar. Även om den prisbelönade författaren redan finns på biblioteket, i 

hyllor eller i magasin, vill man kunna skylta med fräscha exemplar.  Emilia, som bland annat 

är ansvarig för den finska litteraturen, ser till att prisbelönad finsk litteratur köps in. Hon ser 

till att biblioteket har vinnarna av Finlandiapriset och Helsingforstidningen Helsingin 

Sanomats litteraturpris, vilka är två av de största litterära priser som delas ut i Finland, i sitt 

bestånd. 

”Vi behöver inte snåla”, säger Daniela, som tycker att biblioteket har ett ganska generöst 

anslag att köpa böcker för. Man vill förstås ändå inte ha för många ”hyllvärmare”, påpekar 

Carin. Flera exemplar köps in om det blir långa köer, vilket också görs med annan litteratur.  

Bibliotekariernas egen smak styr i viss mån vad som köps in menar man. En stark person 

kanske kunde tala för sin sak och på så vis berättiga och generera mera pengar till inköp av en 

viss sorts litteratur, menar Daniela. Deckare får idag stort anslag på biblioteket, även om 

kvaliteten är bristande, medan exempelvis litteratur som Daniela nämner som 

”verklighetsflykt för damer” har ett litet anslag även om kvaliteten inte är sämre generellt sett 

än kvaliteten inom deckargenren 
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Bibliotek C 

På bibliotek C köper man in Augustpris- och Nobelprislitteratur då dessa är aktuella. Vid 

behov, så som vid långa köer, kan flera exemplar köpas in, vilket ofta är fallet med vinnaren. 

Man har dock en försiktig hållning vad gäller inköp. Man vill inte ha outlånade böcker som 

står och tar plats: ”Det skall vara snurr på böckerna”, säger Felicia.  Efterfrågan är det som 

styr främst på detta bibliotek, man har ofta gallringar och lämnar inte outlånade böcker att ta 

plats. Felicia menar dock att ”Man kan underskatta folk och tro att gemene man inte läser det 

här och så visar det sig bli jättestor efterfrågan.” 

Eftersom biblioteket har en sådan klar policy får den egna litteratursynen inte så stor plats vad 

gäller inköp. Felicia påpekar att hon är relativt ny i yrket men att hon ändå kan se en skillnad i 

sitt eget tänkande från hennes första tid på biblioteket. Hon har nu släppt på sin tidigare 

inställning ”det här är viktigt för det här tycker jag är bra”. Hennes egen litteratursyn kanske 

påverkar mera vad gäller de val hon gör då hon sätter ihop bokpaket som ska ut till förskolor, 

säger hon, och menar att annars skulle inte aktuell och nyutgiven litteratur lånas ut. Vuxna 

tenderar att välja det som de själva läst eller som de på något sätt känner till sedan innan, 

tillägger hon. 

 

Bibliotek D 

På detta bibliotek fyller man på med litteratur som man tror kommer att få ett pris då det blir 

aktuellt. Augustprisets nominerade köps in då dessa offentliggörs. Vid långa köer köps flera 

exemplar in, även vad gäller övrig litteratur, men Gun menar dock att man inte kan köpa in 

hur många som helst. Köerna har blivit längre sedan man slopat reservationsavgiften och 

”pengarna skall räcka till väldigt mycket”, konstaterar hon.  

Gun menar att hennes egen syn påverkar vad som köps in i viss mån, men att de generellt är 

mycket generösa med inköpsförslag på biblioteket: ”Vi säger ju inte nej i princip till 

någonting… Vi köper mycket underhållningslitteratur också, men vi vill gärna köpa 

underhållningslitteratur som är bra…” 

 

5.5.2 Förmedling 

Bibliotek A 

På bibliotek A har man främst jobbat med Nobelpriset och Augustpriset vad gäller 

förmedling. Efter att ett Nobelpris delats ut skyltar man med pristagarens verk i entrén. Vid 

senaste Nobelpris fanns lokala tidningar och TV på plats på biblioteket för att följa 

bibliotekariernas jobb med att leta fram verk av den då prisbelönade Müller. Man får genast 

frågor om Nobelprisvinnaren efter att det utannonserats, säger Amanda.  

Augustpriset har man skyltat med i facksalen, då med exempelvis banderoller. Amanda säger 

att man brukar köpa in de nominerade författarnas böcker då dessa offentliggörs för att det ska 
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finnas exemplar att bläddra i innan vinnaren utses. Vid senaste Augustpris hade man en egen 

tävling bland bibliotekets besökare, som då fick rösta fram sina egna Augustprisvinnare.  

Andra pris som man lyft fram vid något tillfälle är Nordiska rådets litteraturpris, Borås 

tidnings debutantpris
130

 samt Stig Dagermanpriset
131

. På barnavdelningen skyltas det med 

Bokjuryn och Alma-priset.
132

  

Man har inte någon bestämd hylluppsättning eller indexering vad gäller pristagare och 

skyltningen görs bara under prisens aktualitet. Vid frågan om prisbelönad litteratur bör 

synliggöras svarar både Amanda och Barbro jakande. Amanda menar att det bland annat är 

tacksamt att ha ett tema, ”och det är ju oftast kvalitet i böckerna, på det viset vinner både 

boken och läsaren på att man lyfter fram.” Barbro noterar att det är innehåll som gör verken 

värda att synliggöras, inte för att de är pristagare i sig. 

 

Bibliotek B 

Nobelpriset och Augustpriset är de pris man främst synliggjort på bibliotek B. Radio finns på 

plats vid Nobelprisets utnämnande. De nominerade till Augustpriset synliggörs också och 

Daniela forsätter gärna synliggöra ett verk även om det inte har vunnit ifall hon funnit det 

vara bra. Barnavdelningen uppmärksammar också priser, då priser för barn- och 

ungdomslitteratur. På finska avdelningen har Emilia lyft fram de finska priserna 

Finlandiapriset samt Helsingin Sanomats litteraturpris. Finsk radio har varit på biblioteket i 

samband med utnämningen av de finska priserna.  

Man har ingen skild hylluppsättning eller indexering vad gäller prisbelönad litteratur. Det är 

aktuella verk man skyltar med och priser lyfts fram under deras aktualitet. Det är vår sak att 

lyfta fram aktuella böcker, säger Carin. Böckerna bör synas på så många ställen som möjligt, 

menar Daniela. Att böckerna skulle ta plats från övrig litteratur tycker man inte. Prisbelönad 

litteratur vill man lyfta fram för att den annars skulle hamna i skuggan av övrig litteratur, och 

man anser inte att denna litteratur får tillräckligt med uppmärksamhet via media. Alla följer ju 

inte med och ska då kunna hänga med vad som är aktuellt med bibliotekets hjälp menar 

Daniela.  
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 Borås tidnings debutantpris (instiftat 2001) är ett svenskt årligt litterärt pris och delas ut av Borås tidning i 

samarbete med högskolan i Borås till en debutant inom svensk prosa eller lyrik. 
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 Stig Dagermanpriset (instiftat 1996) är ett årligt pris som delas ut till den man anser verkat i Dagermans anda 

och värnat om det fria ordets betydelse samt tillgänglighet. Priset behöver inte tilldelas en författare eller en 

svensk medborgare. 
132

 Alma-priset (Astrid Lindgren Memorial Award) instiftades 2002 av den svenska regeringen och administreras 

av kulturrådet. Prissumman är världens näst största (efter Nobelpriset). Priset delas ut till barn- och 

ungdomslitteratur, men kan också gå till en person som på annat sätt verkat i Astrid Lindgrens anda. 
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Bibliotek C 

På detta filialbibliotek skyltar man med vad som är aktuellt. Pristagare som man lyft fram vid 

sin aktualitet är främst Nobelpristagare och vinnare av Augustpriset. (Alma-pristagare på 

barn- och ungdomsavdelningen.) Vi jobbar dock inte speciellt med litterära priser, säger 

Felicia. Biblioteket har som profil att aktivt exponera böcker, lite på samma sätt som i en 

bokhandel, menar hon. På biblioteket finns extra mycket hyllutrymme för just exponering.  

”När vi lyfter fram böcker gör vi så klart medvetna val och även andra priser än August och 

Nobel uppmärksammas. Till exempel Nordiska Rådets litteraturpris. Det beror också lite på hur 

priserna uppmärksammats i medierna. Vårt generösa exponeringsutrymme ger oss ganska stora 

möjligheter att ge plats åt både det smala och det breda och de ges ungefär samma utrymme.” 

Hon säger dock att ”Det finns en förväntning här att vi ska skylta med böckerna”, dock i 

avseende på exempelvis Nobelpristagare, och hon tycker nog att dessa bör synliggöras. Alla 

ska inte behöva hänga med i tidningar för att ta del av vad som är aktuellt, biblioteket ska vara 

en plats för alla att få en chans att hänga med, menar hon. Dessa böcker tar inte plats från 

annan litteratur eftersom det är så få böcker i taget konstaterar hon vidare. 

 

Bibliotek D 

Det finns ingen speciell hylluppsättning eller indexering vad gäller prisbelönad litteratur. Gun 

tycker dock att det kunde vara en bra idé om låntagarna exempelvis kunde söka på 

Nobelpristagare: ”Det tror jag skulle uppskattas”. 

Man skyltar med aktuella händelser, men Gun bevakar inte priser specifikt. Hon håller ögonen 

öppna: ”det jag ser i tidningar eller hör det på radion eller någon annan kanal.” Ibland har hon 

slagit ihop vinnare av olika priser under en och samma skylt, ”pristagare”, då under tider på 

året då många pris delats ut. ”Vi vill ju att det ska se trevligt ut och lockande och inspirera till 

läsning eller lyssning...”, säger hon, och påpekar att man tar fram olika medier, inte bara 

böcker. Man skyltar då med exempelvis ljudböcker och filmer som har en anknytning till 

litteraturen i fråga. Man lyfter även fram författarens övriga verk, inte enbart det som blivit 

prisbelönat. Det är heller inte bara på biblioteket man synliggör denna litteratur, det skrivs 

också om den på bibliotekets webbsida, tillägger hon. 

Nobelpriset och Augustpriset jobbas det alltid kring. De nominerades, till Augustpriset, verk 

köps in (för utlån), men det finns också referensexemplar att bläddra i. Andra pris som Gun 

skyltat med är Sveriges Radios roman- och novellpris
133

, Nordiska rådets litteraturpris, 

Övralidspriset
134

, Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris
135

, Piratenpriset
136

, Ivar Lo-priset
137

, 
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 Sveriges Radios novellpris (instiftat 2002) är ett litterärt pris som utses av lyssnarna. Kulturredaktionens 

resecenter väljer ut de nominerade som läses upp. 
134

 Övralidspriset (instiftat 1945) delas årligen ut till en författare, essäist eller forskare. Priset instiftades efter 

Verner von Heidenstams önskemål (utryckt i sitt testamente). Övralid var Heidenstams sista hem. 
135

 Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris (instiftat 1984) delas ut till en framstående författare i Selma 

Lagerlöfs anda. 
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Ivar Lo-Johanssons personliga pris
138

, Borås Tidnings debutantpris, Svenska Dagbladets 

litteraturpris
139

, Aftonbladets litteraturpris
140

, Tidningen Vi:s litteraturpris
141

, De Nios stora 

pris
142

, Svenska Deckarakademins pris
143

, Urhunden
144

 och Tranströmerpriset
145

.   

Gun tycker det är bra att prisbelönad litteratur synliggörs, annars går den lätt förbi menar hon. 

Många frågar själva efter Augustpris- och Nobelpristagarna, även Nordiska rådets pris, men 

en del lånar av bara farten, då tack vare skyltning.  

Jag tycker det är värt att uppmärksamma författare som inte har gjort det alltför lätt för sig och 

bara vill sälja en massa för att de hittat en häftig historia. Jag tycker det kan vara bra i 

läsfrämjande syfte men den andra litteraturen behöver lite extra hjälp. En del tror att det är svår 

litteratur och det finns men allt är det inte. 

Då jag går runt på biblioteket ser jag lådor i vilka besökarna kan lämna sina egna dikter. Detta 

är till en poesifestival som snart ska gå av stapeln, berättar Gun. Det finns planer på att göra 

denna till en återkommande poesifestival, då i samband med Tranströmerpriset. Det ska bland 

annat bli olika workshops, författarbesök och Poetry Slam, säger Gun.  
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 Piratenpriset (instiftat 1989) är ett pris som delas ut till en svensk konstutövare som är verksamma i Sverige 

och som arbetar i Fritiof Nilsson Piratens anda.  
137

 Ivar Lo-priset (instiftat 1986) är ett årligt litterärt pris instiftat som en hyllning till Ivar Lo-Johanssons 85-
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fanns inskrivet i hans testamente. Priset delas ut till ett litteraturvetenskapligt verk om arbetarlitteratur eller om 
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 Svenska Dagbladets litteraturpris (instiftat 1944) är ett årligt litterärt pris. 
140

 Aftonbladets litteraturpris är ett årligt litterärt pris och har delats ut sedan 1957. Priset delas ut till en ”på 

exklusivt konstnärliga grunder” svensk diktare i skapande utveckling 
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 Tidningen Vi:s litteraturpris (instiftat 1947) är ett årligt litterärt pris som delas ut till en svensk skönlitterär 

författare. Första priset delades ut 1947. 
142

 De Nios stora pris (instiftat 1916) är ett litteraturpris som delas ut av Samfundet De Nio. 
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 Svenska Deckarakademin delar årligen ut två pris. The Martin Beck Award delas ut till den bästa översatta 

kriminalromanen under året, och har delats ut sedan 1971. Sedan 1982 har man också delat ut ett pris till den 

bästa svenska kriminalromanen. 
144

 Urhunden är ett seriefrämjandets pris som årligen delats ut med start1987. Priset går till föregående års bästa 

svenska respektive översatta seriealbum.  
145

 Tranströmerpriset (instiftat 1997) delas ut vartannat år av Västerås stad. Priset belönar en lyriker som verkat i 

Tranströmers anda. 
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6. ANALYS OCH DISKUSSION 

I detta kapitel kommer resultatet diskuteras med utgångspunkt i de teorier och den tidigare 

forskning som presenterats. Kapitlen har även här tematiserats. 6.1 Det offentliga biblioteket 

tar avstamp i Habermas offentlighetsteori. Kapitel 6.2, Den demokratiska smaken, fortsätter 

delvis på temat bibliotekets offentlighet, med exempelvis anknytning till Vestheims och 

Karner Smids forskning. Det tredje kapitlet, 6.3 Värderingar, kommer främst ha utgångspunkt 

i Barbara Herrnstein Smiths teorier kring värdering. 6.4 Kompetens vid värdering fortsätter 

diskussionen kring värderingar, men med utgångspunkt i Bourdieu. I kapitel 6.5 Prestige 

diskuteras materialet med utgångspunkt i English teorier och forskning. Det sista kapitlet, 6.6 

Nobel och August på hyllan, handlar främst om förmedlingen av den prisbelönta litteraturen.  

 

6.1 Det offentliga biblioteket 

Den offentliga sfären som Habermas talar om utgör en mötesplats där människor kan 

kommunicera och framföra kritiska resonemang.
146

 Idag finns inte en sådan offentlighet 

längre, men man kan tala om flera, som Steiner också hävdar.
147

 En sådan offentlighet utgörs 

exempelvis av biblioteket, då som en offentlig institution. Biblioteket är ju enligt Vestheim 

också det mest ”offentlige av alle kulturinstitusjonar”.
148

 Personalen samt bibliotekets 

förhållningsätt, i detta fall till prisbelönad litteratur, är således en del av denna, varje fall då 

man pratar om bestånd och förmedling. 

De tre kriterierna för offentliga institutioner Habermas nämnde handlade om demokratiska 

principer, som biblioteket idag även vilar på.  

1. Ett socialt umgänge som bortser från frågor kring lika/olika status. Inga ekonomiska 

beroendeförhållande.  

2. Det allmänna är föremål för kritik. Privatpersoner har tillgång till en vara, exempelvis ett 

litterärt verk, och kan söka dess mening i rationella samtal. 

3. Publikens principiella öppenhet. Frågor är allmänna inte bara i ämnesval utan alla ska 

kunna vara delaktiga.
149

 

Biblioteket ska således finnas till för alla, oavsett socialt ursprung, vara tillgängligt och 

kostnadsfritt samt tillhandahålla en mångfald av litteratur. Jag var intresserad av hur och om 

förmedling och inköp möjligen påverkas av attityder kring litterära pris och om denna 

litteratur särbehandlades på något sätt. De demokratiska idealen fanns dock alltid närvarande. 

Behandlingen av prisbelönad litteratur särskiljde sig inte ifrån behandling av övrig litteratur. 

Den prisbelönade litteraturen köptes in i flera exemplar eftersom det fanns en efterfrågan på 

den och man skyltade med den endast under en aktuell period.  
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Man menar att synliggörandet av prisbelönad litteratur inte görs på bekostnad av någonting 

annat. Att litteratur av kvalitet fick ta plats ansågs dock ofta som något avvikande från vad 

som annars flitigt lånades ut, och därför också positivt. Men även om respondenterna tyckte 

att exponering och efterfrågan utav en litteratur med hög kvalitet var en avvikande positiv 

effekt, styrde inte detta behandlingen av den. Deras egen inställning till litteraturen 

sammanfaller således inte per automatik med bibliotekets policy.   

Att alla ska ha tillgång till en mångfald av litteratur verkar vara den generella inställningen, 

men all litteratur kanske ändå inte är tillgänglig för gemene man. Respondenterna tar upp att 

vissa pristagare kanske är för ”svåra” för en del låntagare och därför har det svårare att hålla 

sig bort från hyllvärmen. Poesi är exempel på en litteratur som ofta har det svårt att lämna 

hyllorna. Felicia tar upp att en del låntagare dock tror att litteraturen är svårare än vad den 

faktiskt är. Barbro nämner att Imre Kertész
150

, en svår författare som haft genomslagskraft, 

faktiskt har getts ut även som lättläst.  

På de besökta biblioteken var det alltså främst efterfrågan som styrde, även om man ansåg att 

biblioteket faktiskt hade ett ansvar för kvalitetslitteratur. Man skyltar också med den 

prisbelönade litteraturen endast under dess aktualitet. Detta tenderar att likna ett ekonomiskt 

fält mer än ett litterärt. Bibliotek C hade dessutom en tydlig policy kring utformandet av 

biblioteket, vilken innebar att biblioteket skulle efterlikna bokhandeln. Daniela pratar dock 

om vikten av ”gratisrummet”, och betonar samtidigt vikten av att alla ska ha tillgång till just 

kvalitetslitteratur.  

Precis som på de norska biblioteken Karner Smidt studerat verkar efterfrågan alltså vara den 

styrande faktorn vad gäller exempelvis inköp, vilket skulle luta mot det ekonomiska fältet mer 

än det litterära. Men som hon också påpekade är bibliotekets tack vare gratisprincipen och 

dess finansiering inte förenat med marknaden. Biblioteken har nog snarare en orientering mot 

det politiska fältet och dess ideologi, precis som de norska biblioteken hos Karner Smidt.
 151

  

Samtidigt handlar det ändå om litteratur. Ett fält för en kamp om att behålla ställning i 

samhället gentemot andra fält. Många fält är redan etablerade och avgränsade, men det kan 

också föras en kamp om att etablera nya, menar Bourdieu.
152

 Det handlar kanske om att 

anpassa sig till spelreglerna eller kanske försöka bryta sig lös. Biblioteket tycks ligga i en 

knytpunkt, vilket gör det till en så pass intressant institution och offentlighet. Bibliotekets 

offentlighet finns i det litterära fältet, men tangerar samtidigt också ett politiskt fält med dess 

demokratiska ideal, samt visar tendenser snarare härrörande i ett ekonomiskt fält där man vill 

ha en snurr på böckerna och låta efterfrågan styra.  
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6.2 Den demokratiska smaken 

Vestheim såg två centrala teman, en värderationell och en instrumentell rationalitet, som 

samexisterande på biblioteken.
153

 Dessa har jag också funnit i respondenternas svar. Man 

tycker det är bra att biblioteket tillhandahåller olika sorters litteratur, både hög och låg, en 

mångfald får existera utan att någon styr och bedömer den ena som bättre än den andra. Den 

instrumentella rationaliteten som har mål och resultat i sikte kan också skönjas, man vill 

framhäva exempelvis läsfrämjande som något man aktivt jobbar med, och ska jobba med. 

Emilia påpekade dessutom hur viktigt en litterär utmärkelse exempelvis kan vara för en 

minoritet eller ett språk. Vestheims två kategorier ligger varandra väldigt nära och det kan 

dock vara svåra att skiljas dem åt. Bibliotekets offentlighet verkar varje fall inte bara vara ett 

verktyg för politiska mål. 

Karner Smidts konklusioner att bibliotekariernas smak ligger någonstans i mitten av högt och 

lågt kan stämma relativt bra överens med även respondenterna i denna studie. Man gillar 

litteratur av många olika slag gällande kvalitet, både vad gäller det estetiska och vad gäller 

mera praktiska egenskaper. Det beror dock alltid på hur man definierar högt och lågt och 

vilket sammanhanget är. Respondenterna hade själva svårigheter i att definiera kvalitet. 

Liksom hos Karner Smidt kom en del praktiska faktorer upp, det vill säga underhållande, 

kunskapsgivande samt kommunikativ, men också det estetiska, vilket är svårt att skilja från de 

praktiska faktorerna.  

Den prisbelönade litteraturen ansågs vara av hög kvalitet, men bibliotekarierna läste den inte 

per automatik. ”Jag slänger mig inte på och läser Nobelpristagare… Sedan hörde jag någon 

radiopjäs av Jelinek och då kände jag nej, jag vill inte läsa”, säger Barbro. ”Nej, jag är inte 

heller alltid att jag blir sugen på att läsa dem bara för att…”, säger Amanda, som ändå menar 

att hon kan se att det finns någonting hos exempelvis Jelinek och förstå att hon fick priset, 

men att det inte inspirerar just henne till läsning.  

”Jeg finner tvert imot at bibliotekarernas smak er en selvstendig smak, som selvbevisst hevder 

seg mot den litterære elitens vurderingar og preferenser, og som er preget av inngående 

kjennskap til litteraturen ”på midten”.”
154

, skriver Karner Smidt. Hon tar således avstånd från 

Bourdieus tes att medelklassen har en vilja och önskan att behärska den höga litteraturen, men 

inte gör det. (Bibliotekarierna i hennes undersökning tar avstånd mot eliten, det vill säga det 

akademiska sättet att bestämma kvalitet.) Denna undersökning lutar åt samma håll. 

Respondenterna har visserligen inte uttryckligen tagit avstånd från ”eliten”, men bibliotekets 

demokratiska principer hör nog inte ihop med någon litterär elit per se.  

Respondenterna fann dock att bibliotekarier utgör en bra grupp bedömare av litteratur, vilket 

lutar mot att de ändå ser sig tillhöra en utvald grupp som har förmåga att döma kvalitet. Två 

respondenter nämner just att utbildning kan spela en viktig roll vid denna bedömning.  

Sammanhanget blir dock ett annat, där själva bibliotekarierollen får vika undan för personen 

bakom, i exempelvis en prisjury. 
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6.3 Värderingar 

Bourdieu menar att personers värderingar är en produkt av sociala omständigheter så som 

ålder, klass, utbildning och yrke. Smaken är således ingenting neutralt utan genom smaken 

skapas och upprätthålls skillnader och distinktioner.
155

 Som Herrnstein Smith också påpekar 

görs ett verbalt omdöme alltid i ett socialt sammanhang och kraften av det beror på hur 

sammanhanget är beskaffat och vem man riktar sig till.
156

 Respondenternas åsikter om 

litteratur, som möjliga elektorer till Augustpriset, är skilda från deras syn på litteraturens 

värde på biblioteket. Det är två helt skilda sammanhang, och en viss skillnad i sättet att 

diskutera priser speglar detta. Kvalitet ses som en avgörande faktor vid bedömning av 

litteratur vad gäller priser, medan många andra faktorer verkar påverka litteraturens värde på 

biblioteket.  

Den prisbelönade litteraturen behandlas till att börja med som annan aktuell litteratur, inte 

som medveten förmedling av just prisbelönad litteratur eller kvalitetslitteratur. 

Respondenterna tyckte dock att kvalitet är något som också bör belönas med tanke på litterära 

priser, och en del påpekar att det finns andra sammanhang som mäter andra saker. Den 

kvalitet man pratar om vid litterära priser kan snarast förknippas med det finkulturella, det 

höga. Felicia nämner dock en skillnad vad gäller Nobelpriset och Augustpriset. Augustpriset 

tycker hon är bra för att det belönar litteratur som även behandlar ”låga” ämnen, men tillägger 

att det ändå görs på ett bra sätt.  

Synen på litteraturen på biblioteket innefattar däremot flera aspekter. Praktiska faktorer så 

som läsfrämjande, underhållande, kunskapsutvecklande samt berörande verkar spela en stor 

roll där, vilka aspekter inte har betydelse för bedömning av litterära verk vad gäller priser. 

Den prisbelönade litteraturen får således även andra värden på biblioteket än bara 

kvalitetslitteratur. Den uppmärksamhet pristagare får kan göra att folk exempelvis talar om 

litteratur, läser bredare, det vill säga den prisbelönade litteraturen på något vis också är 

läsfrämjande, och den kan förstärka en identitet, så som Alakoskis bok Svinalängorna kan ha 

gjort för sverigefinnar.  

Makten att bestämma och värdera vad som är hög litteratur ligger fortfarande hos personer i 

kategori E, det vill säga hos ”experterna” (forskare, lärare, akademiska eller journalistiska 

kritiker), skriver Herrnstein Smith.
157

 Barbro konstaterar att det faktiskt är få som slutligen 

bestämmer vad ”finlitteratur” är. Amanda tycker dock, vad gäller priser, att de kompletterar 

varandra, Bokjuryn är ju ett folkets pris, menar hon. Barbro tar upp Sveriges Radios 

romanpris som ett annat pris där juryn består av folket, det vill säga ”lyssnarna”. 

På biblioteket verkar dock värderingar ifrån flera av Herrnstein Smiths ”grupper” få 

samexistera, det vill säga från: 

A. Författarens egna värderingar vad gäller exempelvis dennes tanke, utförande och 

redigering av texten.  
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B. De aktiviteter som görs av och för läsarens egen del, som själva valet att läsa och 

fortsätta läsa, bokvalet, valet att behålla/kassera eller sälja boken samt att uttryckligen 

uttala sin känsla av bokens värde. 

C. Akter av implicit värdering av verk hos skilda människor och institutioner som köpt, 

bevarat, visat upp, åberopat, citerat, översatt, uppfört, parodierat, alluderat till och imiterat 

verket. 

D. Explicita uttalade verbala bedömningar genom diskussion i informella sociala 

sammanhang, så som exempelvis uttryck för den personliga preferensen. 

E. Högt specialiserade institutionaliserade former av värdering som visas upp i olika 

förehavande av forskare, lärare, akademiska eller journalistiska kritiker. Hit hör även 

aktiviteter som utdelandet av priser.
158

 

Värderingar gjorda från grupp A kommer visserligen inte upp under dessa intervjuer, men 

vikten av låntagarnas värderingar (B) framkommer, likasom respondenternas egna 

värderingar (D). Biblioteket köper dessutom in, bevarar och visar upp litteratur, så den 

implicita värderingen (C) finns där. Vad gäller grupp E har det i detta sammanhang med 

bibliotekarier som en kompetent bedömarkår att göra. Värderingarna sker dock, som sagt, i 

olika sammanhang, men inget sammanhang verkar vara mera värt en något annat på 

biblioteket.   

”Det tysta antagandet”
159

 innebär således exempelvis att ett Nobelbelönat verk kan vara bättre 

än andra att uträtta vissa saker för vissa människor, men att detta verk inte är lika bra som 

annan litteratur vad gäller att uträtta andra saker för andra människor. Detta verkar stämma 

överens med bibliotekariernas litteratursyn på biblioteket. En sympatisk, ickedömande och 

demokratisk syn på litteraturen och dess otaligt många sammanhang verkar vara den rådande, 

även om man säger att man gärna tillhandahåller litteratur av kvalitet. 

 

6.4 Kompetens vid värdering 
     

Enligt Bourdieu är det genom erfarenhet och utbildning som man får det viktiga symboliska 

kapitalet som behövs för att man ska kunna ingå i den grupp som anses tongivande i 

exempelvis bestämmande om vad som är kvalitet. Alla har dock inte samma förmåga att 

tillgodogöra sig detta kapital vilket finns i de olika miljöerna man möter, menar Bourdieu, 

utan det skulle bero på att ursprungsfamiljen skapar olika kapaciteter att tillägna sig 

symboliskt kapital. En människas habitus fås genom möten av många olika sociala miljöer, 

och hennes sätt att handla och förhålla sig är format av de erfarenheter hon får i dessa.
160

  

Samtliga respondenter fann bibliotekarier som en kompetent bedömargrupp, alltså av litterär 

kvalitet. Två respondenter, Amanda och Felicia, nämnde bibliotekariernas utbildning som en 
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del av denna kompetens. Barbro, Daniela och Carin tryckte på att bibliotekariers kompetens 

beror på arbetsrelaterade egenskaper, och nämner inte utbildning som en faktor. Barbro säger 

sig kunna bedöma barnlitteratur, hon har ju ändå 35 års arbetserfarenhet, men hon ansåg sig 

även ha en bred kunskap om deckare och därför även kompetens att bedöma den genren. 

Felicia nämner också att hennes arbetsuppgifter stärker hennes kompetens inom just barn- och 

ungdomslitteratur.  De yngre bibliotekarierna tenderade dock att hålla utbildning, och av den 

erhållna verktyg, som faktorer av en litterär kompetens, medan de äldre bibliotekarierna 

framhöll den arbetsrelaterade erfarenhet. Samtidigt framhölls dock också själva intresset för 

skönlitteratur som en avgörande faktor, ty en del respondenter noterade att många 

bibliotekarier faktiskt har andra arbetsuppgifter och intressen på dagens bibliotek än enbart 

skönlitteratur, vilket möjligtvis skulle reducera förmågan att bedöma litteratur.  

Respondenterna anger alltså bland annat yrkesrelaterade faktorer vad gäller deras kompetens 

att bedöma litteratur. Detta innebär att det är något man lär sig genom åren och som en 

nyutexaminerad bibliotekarie inte skulle kunna göra. Två av respondenterna nämner 

visserligen också utbildningen som en faktor att räkna med. Bibliotekarier med detta 

symboliska kapital, erhållet genom erfarenhet och kunskap, är alltså kapabla att göra en 

kvalitetsbedömning, helt enligt Bourdieus resonemang. Några respondenter tycker dock också 

att det är intresset för en viss litteratur som gör en person till en lämplig bedömare av den 

samma. I och med ett sådant intresse skulle då personen inte vara beroende av varken 

yrkeserfarenhet eller utbildning. Visserligen är det fortfarande just bibliotekariers intresse som 

förmodligen åsyftas, vilka har ett symboliskt kapital till att börja med, exempelvis erhållet 

genom utbildning och erfarenhet.   

Att de äldre har flera års arbetslivserfarenhet kan kanske bidra till att deras habitus är mera 

påverkat av arbetsplatsen och därför ger de mera tyngd till det symboliska kapital som fås 

genom erfarenhet, medan de yngre har skoltiden närmare och ännu inte har anammat 

arbetsplatsens habitus. Respondenterna har alla gått bibliotekarieutbildning, alla utom en har 

utbildat sig i Borås, och vid ett flertal tillfällen kom det upp hur inriktningen på denna 

utbildning skiljt sig åt över åren, hur den var mera praktisk inriktad förut. Att utbildningarna 

skilt sig åt genom åren kan kanske också utgöra en faktor. Denna undersökning har dock inte 

belägg för att några generella slutsatser ska kunna dras i fråga om utbildningens inriktning 

och personernas habitus eller symboliska kapital. Det kunde vara en intressant framtida studie 

dock.  

 

6.5 Prestige 

Respondenterna verkar hålla Nobelpriset i en klass för sig, men tycker att litterära utmärkelser 

generellt är positiva företeelser. Litteraturvetaren James English skriver just om Nobelprisets 

överlägsenhet gentemot andra priser. Många priser menar han vill fylla de hålrum som 

Nobelpriset har, det vill säga det finns ju inget Nobelpris för exempelvis konst eller arkitektur. 

Nobelprisets har blivit synonymt med en kulturell prestige som även andra priser vill ha.
161

 

                                                           
161

 English 2005, s. 64. 



45 
 

Då Barbro pratar om Alma-prisets säger hon ”Och det är ju barnens Nobelpris”, för att just 

framhäva dess prestige och storhet.  

Att Nobelpriset och pris i allmänhet är prestigefyllda beror också på juryns prestige och 

förmåga att bedöma litteratur, menade English vidare.
162

 Domarnas habitus och prestige är 

exempelvis viktigare än de ekonomiska faktorerna, skriver han.
163

 Artikelförfattarna som 

Urger granskat ställde sig kritisk eller negativt till just de kommersiella aspekterna med 

Augustpriset, och en del av dem menade att dessa aspekter styr både nominering och 

röstning.
164

 Endast en av respondenterna nämnde dock de kommersiella sidorna av 

Augustpriset, och då som någonting negativt. Barbro var generellt positiv till priset men var 

skeptisk mot dess kommersiella sidor, då vad gäller urvalet av de nominerade som kanske inte 

valdes av rätt kriterier. Bibliotekarier och artikelförfattare tillhör visserligen olika delar av det 

litterära fältet, och uttalandena har skett i olika sammanhang. Augustpriset har dock blivit 

större med åren och dess prestige har nog också ökat och med den kanske en något tystare 

kritik. Det är dessutom bara Augustpriset förutom Nobelpriset som samtliga bibliotek 

återkommande jobbar med. 

En positiv effekt av ett litterärt pris var enligt respondenterna bland annat att det talas om 

litteratur och att litteratur uppmärksammas, det vill säga exempelvis den mediala 

uppmärksamheten som fås via TV-program som Babel eller Malou, på radio och i olika 

litterära soffor. På bibliotek B kom även pengarnas betydelse upp, men inte i rena 

försäljningssiffror.  Den ekonomiska fördelen såg man som något positivt för författaren, även 

om den kanske kom för sent, men negativ ifall en och samme författare fick pris efter pris. 

English tar också upp fenomenet av ”winner take all” och listar bland annat John Updikes 

hela 39 litterära pris.
165

 Priser utgör dock mera en ekonomisk belöning, skriver English. Det 

symboliska värdet, prestigen, är vad som lever kvar.
166

 Amanda säger också att Nobelpriset 

lever kvar även efter sin aktualitet, i varje fall just i ”medvetandet”. 

 

6.6 Nobel och August på hyllan  

I intervjuerna nämns 27 av de cirka 140 litterära pris som delas ut i Sverige, men det är få pris 

man jobbat kring. Det är bara Nobelpriset och Augustpriset som alla biblioteken jobbade med 

återkommande varje år. På biblioteken säger man sig alltså inte jobba med litterära priser i 

egenskap av specifik litteratur, utan man betonar deras aktualitet som den avgörande faktorn. 

Man uppmärksammar den prisbelönade litteraturen och synliggör den således endast under 

den aktuella tidsperioden. Man vill inte särskilja denna litteratur mot övrig litteratur, i varje 

fall inte då det gäller behandlingen av den. 
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Samtliga respondenter var positivt inställda till synliggöring av just prisbelönad litteratur, och 

menade att den behöver och bör synliggöras och att detta inte gjordes på bekostnad av någon 

annan litteratur. Två respondenter kommenterade också att den korta tid dessa verk exponeras 

är obetydlig i det långa hela. Man menade att det snarare var kvalitetslitteraturen som hade 

svårt att synas i de flesta fall.  Att man skulle välja att synliggöra kvalitetslitteratur framför 

något annat verkade alltså inte vara fallet, snarare framhävdes vikten av att skylta med just 

kvalitetslitteratur för att denna inte skulle falla i skuggan.  

Nobelpriset och Augustpriset synliggjordes på liknade sätt på biblioteken, genom skyltning av 

böcker. På bibliotek A nämner man att Nobelpriset får plats vid entrén medan man skyltar 

med Augustpriset i facksalen. (Kanske ett utslag av prestige?) På bibliotek D skyltas 

aktualiteter vid trappan upp till den skönlitterära avdelningen, en sorts entré, och skillnad på 

skyltning av priser med avseende på fysisk plats fanns inte.  

Jansson visade på att bibliotekarierna hellre marknadsförde biblioteket som helhet istället för 

distributionsstödda titlar som sådana.
167

 Bibliotekarierna i denna undersökning verkade 

mycket villiga att synliggöra litteratur av hög kvalitet. Distributionsstödda titlarna nämndes 

visserligen inte, men om man ser den prisbelönade litteraturen och de distributionsstödda 

titlarna som en litteratur av en ”viss” kvalitet kan paralleller dras. Att de stödda titlarna i 

sådana fall enbart skulle synliggöras under en viss aktuell tidsperiod vore dock troligt (och det 

kanske också den görs.) Respondenterna verkade varje fall framhålla vikten av förmedling av 

god litteratur, Gun anmärkte exempelvis på hur ”folk lånar i farten” ifrån skyltningshyllor, 

folk som annars inte hade lånat denna litteratur. 

Poesin är något som inte automatiskt når ut, även fast den har blivit prisbelönad. Det är dock 

inte bara poesi som upplevs som svår, även Elfriede Jelinek
168

 kom upp ett flertal gånger. Ett 

annat namn som kom upp flera gånger var Herta Müller. Det intressanta är dock att hon hos 

en respondent var ett exempel på en berättare som hållit sig kvar och vilken lånades flitigt, 

medan en annan respondent tyckte att hon haft det svårt att bibehålla ett intresse hos 

låntagarna för att hon är för smal.  

Rapporten Bästsäljare eller hyllvärmare visar på en sådan tendens, att just poesin ofta lämnas 

orörd på hyllorna. Poeten har, trots ett Nobelpris, svårt att nå många läsare. Gun tycker därför 

att det är extra roligt att skylta med just poesi för att locka till läsning. Att det endast skulle 

bero på själva genren är dock inte säkert, det finns poeter som läses och gillas utav många. 

Poesin bjuder dock ofta på ett visst motstånd, vilket hör till dess form, och därför kan det vara 

så att just poesin ofta utgör en stor procent av den ”svåra litteraturen” som inte faller 

låntagarna i smaken. I Stenbergs rapport skriver hon att det är låntagarna som sviker 

kvalitetslitteraturen, inte biblioteket.
169

 Den prisbelönade litteraturen verkar dock lånas och 

läsas, även om det kanske är en avvikelse från normen. Det verkar som litteraturen blir lite 

”lättare” i och med en utmärkelse. 
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7. Slutsatser 

Vilka attityder existerar hos dessa bibliotekarier kring Nobelpriset i litteratur, Augustpriset 

samt litterära priser och prisbelönad litteratur i allmänhet? 

Både Augustpriset och Nobelpriset sågs som något positivt, även priser generellt fann 

respondenterna som goda företeelser. Några goda sidor som kom upp var att priser medför att 

folket läser bredare och att det förs samtal kring litteratur, ett samtal som bland annat förs i 

radio, på TV och i tidningar. Att en litteratur av hög kvalitet får ta plats och har stor efterfråga 

sågs som en positiv avvikelse mot vad som annars mest lånades ut. En respondent tog upp de 

ekonomiska fördelarna ett pris kan ha för en författare och en annan menade att ett pris även 

kanske kan hjälpa till att stärka en minoritets identitet.  

Några negativa aspekter kom upp, även om ingen generellt ställde sig negativ gentemot 

litterära priser. En respondent menade att det kan vara negativt ifall en och samme författare 

får många priser, att pengarna och uppmärksamheten då tillfaller en person som inte behöver 

dem. En annan respondent fann urvalet av de nominerade till Augustpriset lite suspekt.  

 

Vilken betydelse har Nobelpriset i litteratur, Augustpriset samt andra litterära priser för 

inköp och förmedling på dessa folkbibliotek? 

Det är 27 av de cirka 140 litterära pris som delas ut i Sverige man nämner och ännu färre har 

man jobbat kring. Det är endast Nobelpriset och Augustpriset som samtliga biblioteken 

jobbade kring, då främst genom skyltning av böcker. Litterära pris tar alltså ingen stor plats på 

biblioteken vad gäller synliggöring, och favoriseras inte vare sig med tanke på kvalitet eller på 

den mediala uppmärksamhet de får. Inget bibliotek jobbade specifikt med förmedling av 

prisbelönad litteratur, utan den behandlades på samma sätt som annan aktuell litteratur. Ingen 

speciell indexering eller hylluppsättning förekom. Man skyltar med den prisbelönade 

litteraturen under dess aktualitet, vilket man även gör med andra aktuella teman. Inköpen av 

litteraturen görs även på samma basis som övrig litteratur. Att flertal exemplar köps in av 

denna litteratur beror på att det ofta finns en stor efterfrågan. 

Man tycker att det är bra att prisbelönad litteratur synliggörs och läses, och menar att den 

mediala uppmärksamhet prisen får inte räcker till. Om man inte lyfter fram denna litteratur 

finns det istället risk att den hamnar i skuggan av övrig litteratur. På två av biblioteken 

framhöll man att det är bibliotekets sak att lyfta fram just aktualiteter, och anmärkte att alla 

låntagare inte aktivt följer med i medier och bör få en chans att hänga med på biblioteket.  

 

Hur uppfattar de och hur talar de om den prisbelönade litteraturen med avseende på 

kvalitet och har kvalitetsbegreppet relevans i sammanhanget? 

Bibliotekarier ansågs som goda bedömare av litteratur och därför välplacerade i en jury för 

prisutnämningar. Den prisbelönade litteraturen ansågs vidare belöna kvalitet. Sveriges Radios 
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novell- och romanpris kom visserligen upp som pris där juryn utgörs av folket. Prestigen 

beror kanske på vem som delar ut det menade en del.  

Respondenterna fann också kvalitet som något som bör belönas. Man menade att det finns 

andra forum för andra kriterier. Respondenterna hade dock svårt att utröna vad som 

egentligen är kvalitet. Både estetiska och praktiska drag som läsfrämjande, underhållande, 

berörande och kunskapsgivande nämndes. Litteraturen ansågs alltså kunna ha olika värde 

beroende på sammanhang.  
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8. SAMMANFATTNING 

I denna undersökning har mitt syfte varit att undersöka vilka attityder respondenterna har 

gentemot litterära priser. Följande frågor har ställts mot materialet: 

• Vilka attityder existerar hos dessa bibliotekarier kring Nobelpriset i litteratur, 

Augustpriset samt litterära priser och prisbelönad litteratur i allmänhet? 

• Vilken betydelse har Nobelpriset i litteratur, Augustpriset samt andra litterära priser 

för inköp och förmedling på dessa folkbibliotek? 

• Hur uppfattar de och hur talar de om den prisbelönade litteraturen med avseende på 

kvalitet och har kvalitetsbegreppet relevans i sammanhanget? 

Uppsatsens teoretiska grundantagande har varit att biblioteket kan ses som en offentlighet. 

Jürgen Habermas teorier kring borgerlig offentlighet samt Pierre Bourdieus begrepp habitus, 

fält och kapital har stått som bakgrund till förklaringar av denna offentlighet. Vad gäller 

teorier kring pris är det främst litteraturvetaren James Englishs arbete som stått till grund, och 

vad gäller värde/värdering är det Barbara Herrnstein Smiths teorier.  

För att uppnå syftet med uppsatsen har kvalitativa intervjuer gjorts med sju bibliotekarier på 

fyra folkbibliotek i Sverige. Det insamlade materialet har sedan analyserats och attityder och 

synsätt hos dessa bibliotekarier försökt utrönas. Materialet har först tematiserats för att sedan 

analyseras och diskuteras utifrån de teoretiska utgångspunkterna som nämnts samt ställts mot 

tidigare forskning.  

De slutsatser som kommit fram är att respondenterna har en positiv inställning till litterära 

priser och prisbelönad litteratur. De främsta goda sidorna med denna litteratur anser man vara 

att folk läser samt att det förs ett samtal kring litteratur. Man ställde sig också positiv till 

inköp och synliggöring av prisbelönad litteratur, och man anser inte att detta görs på 

bekostnad av någon annan litteratur. Det ansågs snarare som en positiv avvikelse att 

kvalitetslitteratur bryter igenom den annars efterfrågade litteraturen på biblioteket. Man ansåg 

heller inte att denna litteratur får tillräckligt utrymme i media, vilken alla inte ska behöva 

hänga med i; biblioteket ska skylta med aktuella ämnen.  

De priser som samtliga fyra bibliotek jobbar återkommande med är endast Augustpriset och 

Nobelpriset. Nobelpristagare och Augustprisvinnare köps in i flera exemplar på samtliga 

bibliotek, även om pristagarna ofta finns representerade i beståndet sedan innan. Att denna 

litteratur köps in berodde främst på efterfrågan. Flera exemplar kunde köpas in vid långa köer, 

vilket också sades vara vanligt med annan litteratur. Vad respondenterna personligen tyckte 

om litteraturen utgjorde här ingen faktor och prisbelönad litteratur behandlades som övrig 

litteratur. Respondenterna verkade dock finna efterfrågan på just prisbelönad litteratur som 

något positivt, att det var bra att folk läste litteratur av hög kvalitet.  

Ingen skild indexering eller hylluppsättning förekom på något av de fyra biblioteken. Det 

fanns ingen specifik behandlingen av prisbelönad litteratur, utan den behandlades, vad gäller 
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både inköp och förmedling, som övrig aktuell litteratur. Inköp av flera exemplar gjordes 

eftersom efterfrågan var stor och man skyltade medan priserna eftersom de var aktuella.  

Respondenterna ansåg att prisbelönad litteratur belönar och bör belöna kvalitet. Att definiera 

vad kvalitet innebär upplevdes dock svårt. Både estetiska och praktiska drag som 

läsfrämjande, underhållande, berörande och kunskapsgivande nämndes.  

Bibliotekarier ansågs vidare vara en grupp som har förmåga att bedöma kvalitet. Tre kriterier 

för denna kompetens kom fram. De som hade skoltiden närmare ansåg att utbildningen 

utgjorde en faktor, de som hade jobbat länge nämnde främst arbetsrelaterade faktorer. Flera 

respondenter ansåg dock att även ett intresse för skönlitteratur behövdes för att kunna bedöma 

den samma.  
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BILAGOR 

Bilaga A: Intervjuguide  
 
Inledning 
Er ålder. (kvinna/man) 
Er yrkesexamen, anställningstid samt befattning. 
Antal anställda på biblioteket. 
Vilka svenska priser känner ni till? 
Har ni haft någon pristagare/nominerad som gäst?  
Har ni suttit med i någon jury eller på annat vis medverkat vid en litterär utmärkelse? 
Bibliotekarier sitter bland annat som elektorer till Augustpriset. Anser du dig vara kompetent att 
bedöma litteratur? (Bibliotekarier som yrkesgrupp?)  
 
Attityder och synsätt  
Talas det om litterära priser/pristagare på ert bibliotek?  
På vilket sätt har ämnet i sådana fall diskuterats?  (Exempel?) 
Vad anser ni om litterära priser generellt? 
Nobelpriset? Augustpriset? (Egna erfarenheter?) 
Vad anser ni den huvudsakliga effekten av ett pris har varit för biblioteket?  
Nobelpriset? Augustpriset? 
Uppmärksammas de nominerade som inte vinner? 
Hur uppfattar ni kollegornas attityder till litterära utmärkelser? 
Nobelpriset? Augustpriset? 
Hur tror ni att attityden ser ut på svenska folkbibliotek? 
 
Inköp och förmedling 
Har ni personligen med inköp att göra? 
Hur uppfattar ni bibliotekets inköpspolicy beträffande litteratur som fått priser?  
Hur reflekterar ni på biblioteket kring inköp av ny prisbelönad litteratur?  
Hur tror ni att er egen litteratursyn påverkar vad som köps in?  
Finns det pristagare/pris som ni aldrig skulle kunna tänka er att köpa in?  
Är ett pris relevant i en diskussion kring inköp? 
Märker ni att besökarna känner till pristagare? 
På vilket sätt har ämnet i sådana fall kommit upp?  
Vilka priser uppmärksammas av biblioteket? 
Finns någon speciell indexering? 
Har man specifikt försökt förmedla pristagare på något sätt? (priser) 
Behöver/bör böckerna synliggöras utöver den mediala uppmärksamhet de redan fått? 
Är det bra att framhäva pristagare? Varför? (På bekostnad av annat?) 
 
Högt och lågt 
Hur skulle ni definiera litterär ”kvalitet”?  
Har biblioteket ett ansvar för kvalitetslitteratur?  
Är ett pris en kvalitetsstämpel?  
Finns det skillnader priser emellan (vad gäller högt/lågt)?  
Var ser ni pristagarna på en skala från högt till lågt? (gentemot övrig litteratur) 
Hur ser ni på den prisbelönta litteraturens betydelse för uppfattningar om och inställningar till 
kvalitet? 
Är det relevant att diskutera kvalitet med tanke på litterära priser? Bör andra kriterier belönas? 
 
Är det något ni vill tillägga innan vi slutar? 
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Bilaga B:  
Utlåningsstatistik över Nobelpristagare 1999-2008  
 

 
 
 
Denna lista är sammanställd av Sveriges författarfond. Det är antalet årliga utlån av Nobelpristagare som anges. 
Talet 0 innebär dock inte att författaren inte blivit utlånad, utan att författaren blivit utlånad mindre än 2000 
gånger året ifråga. 
 

År NAMN 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 
2009 Herta 

Müller 
2 043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2008 J-M G  
Le Clézio 

26 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2007 Doris 
Lessing 

131 343 96 091 24 328 25 736 26 651 43 313 38 017 34 277 33 789 40 688 

2006 Orhan 
Pamuk 

24 597 56 217 34 306 7 586 3 598 3 987 6 220 2 180 0 4 625 

2005 Harold 
Pinter 

0 2 104 4 273 0 0 0 0 0 0 0 

2004 Elfriede 
Jelinek 

6 381 7 262 12 315 29 458 11 025 0 0 0 0 0 

2003 J.M. 
Coetzee 

29 787 30 928 39 812 56 665 78 367 45 870 16 940 16 019 7 566 0 

2002 Imre 
Kertész 

14 198 13 004 13 546 19 329 25 016 38 483 10 272 0 0 0 

2001 V.S. 
Naipaul 

4 169 4 955 6 572 11 278 11 562 14 383 38 761 29 157 4 050 3 443 

2000 Gao 
Xingjian 

0 0 2 097 2 321 2 653 4 191 6 020 19 656 6 665 0 

1999 Günter 
Grass 

3 518 3 506 3 532 3 979 6 817 5 866 6 767 10 108 23 885 18 218 

1998 José 
Saramago 

7 846 6 499 8 671 6 575 11 510 8 675 10 990 12 325 16 903 38 924 

1997 Dario Fo 0 0 2 493 0 0 0 0 0 0 0 
1996 Wislawa 

Szymborsk 
2 728 0 2 056 2 126 3 921 3 802 2 975 2 714 3 923 3 705 

1995 Seamus 
Heaney 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1994 Kenzaburo 
Oe 

0 0 0 0 0 2 696 0 3 340 2 320 3 406 

1993 Toni 
Morrison 

7 242 9 034 11 371 16 266 19 247 16 990 17 008 24 311 33 522 30 794 

1992 Derek 
Walcott 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1991 Nadine 
Gordimer 

6 894 12 539 9 289 6 599 8 731 16 290 11 603 12 478 17 263 11 703 

1990 Octavio Paz 0 0 0 0 0 0 0 0 2 408 0 
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Bilaga C:  
SvB topplista för januari 2009 
 

Skönlitteratur  
 
1 Nattfåk - Johan Theorin, Wahlström & Widstrand 
2 Men inte om det gäller din dotter - Jan Guillou, Piratförlaget 
3 En plats i solen - Liza Marklund, Piratförlaget  
4 Hjärtat får inga rynkor - Mark Levengood, Piratförlaget 
5 Till dess din vrede upphör - Åsa Larsson, Albert Bonniers förlag 
6 Nattvandraren - Björn Hellberg, Lind & Co 
7 Öken - Jean-Marie Gustave Le Clézio, Elisabeth Grate Bokförlag (Nobelpriset 2008) 
8 Aldrig fucka upp - Jens Lapidus, Wahlström & Widstrand  
9 Sista boken från Finistère – Bodil Malmsten, Albert Bonniers förlag  
10 Bågens mästare (Erövraren 2) - Conn Iggulden, Albert Bonniers förlag  
11 Den som dödar draken - Leif GW Persson, Albert Bonniers förlag 
12 Allt är vind - Jean-Marie Gustave Le Clézio, Elisabeth Grate Bokförlag (Nobelpriset 2008) 
13 Ett land i gryningen – Dennis Lehane, Albert Bonniers förlag 
14 Hon älskade - Helena Henschen, Brombergs bokförlag 
15 Berättelse om herr Roos - Håkan Nesser, Albert Bonniers förlag 
 

Facklitteratur 

 
1 Ett annat liv - Per Olov Enquist, Norstedts Förlag (Augustpriset – skönlitteratur 2008) 
2 Afrikanen: porträtt av en far - Jean-Marie Gustave Le Clézio, Elisabeth Grate Bokförlag (Nobelpriset 2008) 
3 Stridens skönhet och sorg – Peter Englund, Atlantis 
4 Faktakalendern 2009, Semic 
5 Guinness World Records 2009, Forum 
6 A Piece of Cake – Leila Lindholm, Natur & Kultur 
7 Äkta vara - Mats-Eric Nilsson, Ordfront förlag  
8 Den som inte tar bort luddet skall dö! – David Batra, Frank Förlag 
9 Familjens kom ihåg kalender 2009, Semic 
10 Julgodis: för stora och små sockerbagare – Johanna Westman, Bokförlaget Semic  
11 Madame de Pompadour - Herman Lindqvist, Albert Bonniers förlag 
12 Infiltratören: den smutsigaste härvan inom svensk polis – Lasse Wierup, Norstedts Förlag 
13 Kaxiga fåglar - Brutus Östling & Staffan Ulfstrand, Brutus Östlings bokförlag Symposion 
14 Kulla-Gulla stretar vidare: lägesrapport vid 60+ - Cecilia Hagen, Albert Bonniers förlag 
15 Jag var självlockig, moderlös, gripande och ett monster av förljugenhet – Annette Kullenberg, Atlas bokförlag 
  

 Barn- & ungdomsböcker 
 
1 Kyrkomysteriet – Martin Widmark, Bonnier Carlsen  
2 Brisingr – Christopher Paolini, Bonnier Carlsen  
3 Mamma Mu och Kråkans jul – Jujja Wieslander, Natur & Kultur   
4 Om jag kunde drömma – Stephenie Meyer, B. Wahlströms  
5 Ljudet av ditt hjärta - Stephenie Meyer, B. Wahlströms  
6 När jag hör din röst – Stephenie Meyer, B. Wahlströms  
7 Fotbollsmysteriet – Martin Widmark, Bonnier Carlsen  
8 Julia Julälvan - Daisy Meadows, B. Wahlströms  
9 Guldälgen (Dalslandsdeckarna 10) – Pia Hagmar, B. Wahlströms  
10 God jul nicke nyfiken - H. A. Rey/ Cathy Hapka, Rabén & Sjögren  
11 Legenden om Sally Jones - Jakob Wegelius, Bonnier Carlsen (Augustpriset – barn- och ungdomsbok 2008) 
12 Stora Hurdåboken, Rabén & Sjögren 
13 Häxdoktorn – Martin Widmark, Bonnier Carlsen 
14 Boktjuven - Markus Zusak, B. Wahlströms 
15 Sunes tusen tjusarknep - Anders Jacobsson & Sören Olsson, Rabén & Sjögren 


