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Abstract: The aim of this essay is to examine fan culture’s role in Swedish public 

libraries. 

 

  I have interviewed, via email, six librarians who encounter and use fan 

culture in their daily work. The theoretical elements of my essay are 

based on a modified set of theories by Dorte Skot-Hansen that identifies 

six ideal types of cultural political rationalities. 

 

  My study reveals that fan culture is used in Swedish libraries as a tool in 

increasing user participation in library activities. As a tool it is used first 

and foremost to attract young people to the library and to present the 

library as an environment that is welcoming to all cultures and all kinds 

of users.  

 

  Interview responses suggest that there is a high demand for events 

connected to certain types of fan culture. I also draw the conclusion that 

the use of fan culture in a public library setting is facilitated by the 

interactiveness afforded by Library 2.0 tools. 
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1. INLEDNING 
 

Jag ser den här uppsatsen som ett sätt att kombinera två stora intresseområden för mig– 

bibliotek och fankultur. Och framförallt för att väcka ett intresse för fankultur på 

bibliotek och vad det kan innebära för arbetet med ungdomar.  

 

Fankultur är intressant eftersom det är en kulturyttring som sällan ses på bibliotek eller i 

andra offentliga sammanhang. Det är istället något som ofta utspelar sig på 

subkulturella forum på Internet, i små grupper eller som tar sig uttryck i ett personligt 

och privat intresse. Fankultur i sig är svårdefinierat och alltid i ständig förändring. Fans 

är inte likadana eller beter sig inte på samma sätt. Det som förenar dem är att de är 

personer som blir uppslukade av ett intresse. Och de nöjer sig inte med att bli 

uppslukade, de vill göra något mer av intresset. De väljer att använda sig av sitt 

engagemang för att skapa något ytterligare. De skapar egna världar och skriver fan 

fiction eller gör fanvideos som läggs ut på Youtube. De går på konvent (conventions på 

engelska) och möter sina idoler eller samlas på communities för att diskutera sitt 

favoritintresse med andra fans. De går helt enkelt ett steg längre än vad en vanlig publik 

gör.  Ofta deltar de i populärkulturen på sina egna villkor där allt kan skapas och 

förändras.  

 

Ett fenomen som fått en mängd engagerade efterföljare och fans är Twilight. 

Twilightböckerna skrivna av Stephanie Meyer och de efterföljande filmerna har blivit 

en stor succé. De unga fansen blev som besatta av kärlekshistorien mellan en ung tjej 

och en vampyr och de verkade aldrig få nog.  Detta är inget som har undgått 

biblioteken. Flera bibliotek anordnade speciella Twilightevenemang där fans fick 

komma och diskutera böckerna och filmerna med andra fans. På Stadsbiblioteket i 

Göteborg fick bibliotekarierna gömma undan reserverade Twilightböcker i kassan på 

grund av stöldrisken. Det startades klubbar och vampyrböcker fick helt egna hyllor på 

biblioteken. Detta är något som har visat att biblioteken kan vara ett forum för alla 

sorters intressen och kulturyttringar.  

 

I min uppsats kommer jag också främst att använda Twilightengagemanget som ett 

exempel på fankulturella uttryck på bibliotek. 

 

 

1.1 Betydelse för biblioteket 
 

Fankultur på biblioteket har betydelse för biblioteket, dels för att det rör en väldigt stor 

grupp användare på biblioteken – ungdomar och dels för att det också rör en förändring 

på folkbiblioteken – Bibliotek 2.0. Bibliotek 2.0 innebär framförallt att användarna får 

en större roll på biblioteken och blir deltagare istället för passiva användare. Biblioteket 

uppmuntrar användare till att delta och vara aktiva i utformandet av bibliotekets tjänster 

och verksamhet. Detta kan ske genom respons från bloggar, Facebook och hemsidor 

men också genom direkta samtal med användare.  

 

Jag kommer i min uppsats att fokusera på hur fankultur kan vara ett sätt för biblioteken 

att få användare och då framförallt ungdomar att vara aktiva deltagare i bibliotekets 

verksamhet. Fankultur innehåller framförallt en användardriven och deltagarvänlig 

kultur där man som fan tar del av kulturen och också påverkar den genom att vara aktiv 

och kreativ. Man deltar genom att träffa andra fans, skriva berättelser om sitt intresse, 

ritar av karaktärer och påverka producenter och skapare av tv-serier, filmer och böcker. 
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Fankultur är både en sfär där man kan involvera sig i sitt intresse och skapa en egen 

värld bortom vardagen, men kan också vara en sorts aktivism där man kan påverka 

andra genom att vara aktiv och deltagande i kulturen på sitt eget sätt.  
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

2.1 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur utvalda folkbibliotek arbetar med fankultur. 

Området är relativt outforskat men är aktuellt då flera bibliotek har gjort satsningar på  

t ex Twilightevenemang som riktar sig just till fans. Fans och fankultur är något som 

forskare tidigare har skrivit en del om, men det jag är främst intresserad av är att se hur 

detta fenomen ryms inom bibliotekets värld. Då fankultur är ett område som är stort och 

svårt att avgränsa finner jag det värdefullt att undersöka det på en konkret nivå i form av 

folkbibliotekets satsningar.  

 

Jag vill framförallt kartlägga hur satsningarna ser ut, för att därefter undersöka varför 

biblioteken har engagerat sig i fankultur. Mitt främsta syfte är att utifrån en förståelse av 

fankulturen undersöka dess betydelse i utvalda bibliotekets verksamhet och varför man 

använder sig av fankulturella aktiviteter. Kan fankultur som kultur påverka och förändra 

biblioteket? Det är också intressant att se hur detta fenomen ryms inom bibliotekets 

värld och vilka delar man har valt att plocka ur fankulturen eftersom fankultur kan ta sig 

många uttryck.  

 

Viktiga delar inom fankulturen är fans engagemang och deltagande och detta är något 

som jag också tycker är intressant att undersöka. Mitt fokus ligger främst på hur 

biblioteken som institution använder sig av fankultur men jag kommer även att komma 

in på delar som deltagandekultur och Bibliotek 2.0 på grund av dess beröringspunkter 

med fankultur. Det är inte bara det fysiska biblioteket som därför är intressant utan även 

det digitala biblioteket i form av bloggar, Facebook och andra digitala sammanhang.  

 

2.2  Frågeställningar 
 

Mitt huvudintresse gäller fenomenet fankultur och dess relevans för folkbibliotekets 

verksamheter och jag preciserar mitt syfte med uppsatsen genom följande frågor: 

 

Hur arbetar folkbiblioteken med fankultur och i vilket syfte används det? 

Vilka möjligheter erbjuder fankultur för folkbibliotekets utveckling? 

 

För att få svar på mina frågor intervjuas sju utvalda bibliotekarier om fankultur på deras 

bibliotek. Bibliotekarierna har jag valt ut genom deras involvering i fankultur i sin 

verksamhet.   

 

2.3 Avgränsningar 
 

Mitt undersökningsområde är det fankulturella och populärkulturella området där allt 

från tidningar, böcker till film och tv-serier återfinns. Henry Jenkins beskriver denna 

inriktning av fankultur eller fangrupperingar som ”media fandom”. Det infattar medier 

som böcker, film, manga, science fiction, serieböcker osv. (1992, s. 1). Jag kommer inte 

att inrikta mig mot sportens område där jag anser att en annan sorts fankultur råder.  
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2.4  Begreppsdefinitioner 
 

Fan fiction: Berättelser som är producerade av fans men som utgår från 

originalberättelser. De utspelar sig i redan fiktiva universum och kan utgå från mediets 

originalhandling, karaktärers relationer, situationer som har använts i 

originalförfattarens handling. Berättelserna publiceras oftast på forum eller webbsidor 

som fans besöker och här finns oftast ingen tanke om vinstintresse.  

  

Fan art: Bilder som är skapade av fans föreställande karaktärer och situationer från en 

fiktiv värld. Detta kan vara bilder såsom fotocollage, avatarer, animationer, målningar 

och teckningar i syfte att fånga sitt intresse på bild och även dela med sig till andra fans. 

 

Fankonvention/ Convention/ Con: Evenemang där fans träffas och anordnar program 

för speciella faninriktningar. Detta kan vara genrebaserat som science fiction eller 

manga men också vara inriktat på speciella tv-serier, filmer, böcker eller skådespelare. 

Här erbjuds möjligheter att träffa andra fans, skådespelare och bara fördjupa sig i sitt 

favoritintresse under en tid.  

 

 

2.5 Disposition 
 

I uppsatsens första kapitel inleder jag med att göra en kort introduktion till ämnet och 

dess betydelse för biblioteket. I kapitel 2 presenterar jag syfte och frågeställningar. 

Kapitel 3 går in på bakgrunden för uppsatsen där jag kommer att gå igenom de primära 

delar som uppsatsen avhandlar. Jag kommer först att inrikta mig på fankultur och 

konvergenskultur där jag sedan kommer in på deltagarkultur och hur det hör ihop med 

fankultur. Jag skriver sedan om ungdomskultur och i nästa del fokuserar jag på 

folkbiblioteket och de delar som jag anser vara viktiga för min uppsats som  

Bibliotek 2.0 och ungdomar på folkbiblioteket. I kapitel 4 presenterar jag tidigare 

forskning.  Kapitel 5 behandlar den valda teorin som utgår från Skot-Hansens 

kulturpolitiska rationaler och den bearbetade analysmodell jag har valt. I kapitel 6 

redogör jag för den valda metoden. I kapitel 7 presenterar jag resultatet av mina 

intervjuer med informanterna. I Kapitel 8 analyseras materialet genom min 

analysmodell. Kapitel 9 innehåller en övergripande diskussion om ämnet som sedan 

knyts samman i delen slutsats. I kapitel 10 kommer förslag på fortsatt forskning och i 

sista kapitlet sammanfattas uppsatsen.  
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3. BAKGRUND 

 
I detta kapitel kommer jag att beskriva vad fankultur är och vilka uttryck den kan ta sig. 

Genom att även ta upp konvergens- och deltagandekultur vill jag sätta in 

fankulturbegreppet i en större kontext. Jag kommer även att diskutera ungdomskultur 

och relatera till folkbibliotekets verksamheter för att beskriva den värld som fankultur 

på bibliotek rör sig inom.  

 

 

3.1 Fankultur 
 

Det är omöjligt att prata om endast en slags fankultur, där en konsensus råder kring hur 

denna kultur ser ut. Fans till en tv-serie behöver inte ha samma förhållningssätt som 

fans till en annan tv-serie. På samma sätt är inte heller utövandet eller gestaltningen av 

intresset detsamma i alla fangrupperingar (Hellekson, 2006, s. 6). Trots skillnader finns 

några gemensamma drag och definitioner av vad ett fan och en fankultur är.  

 

Vad som utmärker en fankultur är att deltagarna har utvecklat ett populärkulturellt och 

masskulturellt intresse. Man skapar något eget utifrån det massproducerade materialet 

och utifrån sitt eget liv och intressen. Jenkins (1992) anses vara en av de främsta 

företrädarna och tongivande forskarna inom ämnesområdet. Hans bok Textual 

Poachers, television fans and participatory culture kritiserar en rådande syn på fans 

som antisociala, enfaldiga och besatta. Jenkins argumenterar för att fankultur är en 

komplex och skiftande subkultur som är aktiv och deltagande.  

 

Jenkins tidiga forskning om fankultur är fortfarande relevant och använd av andra 

forskare. Jenkins ser sig själv som både fan och forskare. Detta gör att han kan betrakta 

fankulturen från två olika perspektiv – fanets och forskarens världsbilder. Hans 

forskning är färgad av den kunskapen och insikt som han fått genom att själv engagera 

sig, vilket också gör att hans kunskap är mer insiktsfull än andra forskare som är mindre 

engagerade i fankulturer. Matt Hills som är författare till boken Fan cultures (2002) 

kritiserar dock Jenkins för att idealisera fans och fankulturen. Han menar att Jenkins 

försöker skapa en svartvit bild av fankulturen där han projicerar forskarvärldens 

värderingar och inte låter fankulturen stå för sig själv som forskarobjekt.  

 

Som jag ser det är Textual Poachers skriven under en tid då många såg på fans på ett 

annat sätt än idag. Jenkins bidrag var att försöka förändra den bilden genom att föra in 

fankultur i forskningsvärlden som en kultur i sin egen rätt och han hade även en 

ambition att förändra samhällets syn på fans och fankultur. Jenkins forskning är 

framförallt omfattande och hans insikt i fankulturer gör att han har en kunskap som är 

bred och användningsbar. Forskningen blir på detta sätt trovärdig och relevant.   

 

Jenkins definierar fankultur i fem punkter:  

 

a) För att vara en del i en fankultur krävs att man förstår och tolkar sin fankultur på ett 

visst sätt. Detta kan innebära att man granskar sitt favoritmedie för att sedan skapa en 

förståelse för seriens berättande. För ett fan är tv-tittandet eller läsandet början på en 

process, och inte slutet som för en vanlig publik. Fanet fortsätter med att dela med sig 

av sina upplevelser med andra fan. Berättelsen och tolkandet av objektet fortsätter 

vidare till andra fans.  
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b) För att förstå en speciell fankultur krävs det också att deltagaren förstår gruppens 

tolkningar och förståelse för fenomenet. Fans skapar mer av originalserien än vad som 

existerar i grunden. Detta kan innebära att deltagaren studerar serien och försöker 

analysera luckor, utforska detaljer och utvecklingsbara möjligheter. Det skapas en 

metatext som är mer intressant och komplex än vad originalserien är. Detta gör att 

avståndet mellan läsare och författare minskar och publiken kommer närmare och kan 

uppskatta serien på ett annorlunda sätt.  

 

c) Fans och fankultur är en sorts konsumentaktivism där man som publik ställer krav på 

producenter och tv-kanalerna. Fangrupperingar startar lobbyverksamheter där man 

organiserar sig och försöker påverka mediabolagen. Kritiker menar att fans bara styrs av 

de stora kommersiella bolagen som ser dem som en handelsvara. Detta är dock 

missvisande menar Jenkins. Bolagen skapar visserligen en marknad för fans där de 

erbjuds produkter, medlemskap i fanklubbar och där man skickar talare till konventen 

för att nå ut till fansen. Men bolagen är ändå inte öppna för förslag och de motverkar 

ofta fansens medverkan i produktionsprocessen. Fansens åsikter anses inte vara 

representativa för den vanliga publikens åsikter. Mediabolagen vill ha en publik som är 

nöjda med det de får och inte kräver något mer. De skapar officiella fanklubbar som är 

till för den vanliga konsumenten och ser till att dessa konsumenter blir nöjda genom att 

erbjuda produkter och soundtracks etc. Fans i fankulturen (den inofficiella fanklubben) 

är mer personligt involverade i serien och därför kräver de mer än vad bolagen är 

beredda att erbjuda.  

 

d) Inom fankultur ryms också speciella estetiska traditioner och kulturella produktioner. 

Detta kan innebära att man redigerar om sina favoritfilmer och skapar en produkt som 

är baserat på originalfilmen eller att man skriver fan fiction eller ritar av sina 

favoritkaraktärer från en tv-serie. Inom fankulturen skapas nya genrer och det utvecklas 

alternativa distributionssätt. Fans skapar och utvecklar för att visa för andra fans och här 

finns inte heller någon uppdelning mellan skapare och publik: alla kan skapa. Jenkins 

menar att denna kreativitet och utveckling av originalprodukter utmanar 

mediaindustrins upphovsrättsliga anspråk på populära berättelser. Han menar att så fort 

en historia har nått en publik och blivit omfamnad tillhör den publiken lika mycket som 

den tillhör författarna.  

 

e) Fankultur fungerar som ett alternativt socialt forum där man kan möta likasinnade 

och få känna sig som en del i något större. Fans ser fankulturen som ett alternativ till 

den riktiga världen, en slags utopi. Här finns det utrymme för att diskutera komplexa 

frågor som sexualitet, genus, rasism, etc. Det finns plats för att utveckla sin identitet och 

få en känsla av makt. Det är även en plats där fans kan utveckla sina tankar kring ideal, 

moral och etik. Det här beskrivs som ”a weekend only world”. En plats där man får 

andas ut från det vanliga livet och skapa sig en alternativ värld där värden som 

humanitet och demokrati är basala (Jenkins, 1992, s. 277ff)  

 

 

3.1.1 Fankultur och konvergenskultur 

 

I en konvergenskultur möts nya och gamla medier, gräsrötter och mediebolag befruktar 

varandra och konsumenter och producenter möts. Till konvergenskulturbegreppet 

kopplas begreppet deltagarkultur. Med detta menas att det inte längre går att se på 

konsumenter och producenter som två skilda grupper, utan man bör se dem som aktörer 

som integrerar med varandra. I en konvergenskultur är alla deltagare – vilket dock inte 

betyder att alla har samma status eller grad av inflytande. Ett exempel på det här är hur 



 

 7 

fansens egenproducerade filmer har påverkat filmindustrin att använda sig av nya 

tekniker eller att George Lucas, skaparen av Star Wars, till och med anställer fans som 

har skapat filmparodier av just Star Wars. Jenkins menar att fans digitala filmer har 

samma betydelse för filmkonsten som punken hade för musiken (2006, s. 138).  

 

Internet har också skapat utökade möjligheter för konsumentdeltagande. Tidigare har 

det enbart funnits möjlighet för konsumenter att påverka medier under kontrollerade 

former medan det nu finns möjligheter för konsumenter att delta i produktionen och i 

distributionen av produkter. I och med att mediebolagen inte kan bortse från att 

deltagare har makt ställs det helt nya krav på dem. Detta uppmärksammades främst i 

samband med Napsterlanseringen
1
. Jenkins talar om två utläsbara reaktioner hos 

mediebolagen när de insåg att de var tvungna att hantera grästrotsrörelsen som växte 

fram: a) man försöker kriminalisera och reglera olika uttryck av deltagande och b) det 

finns de företag som försöker lansera nya tillvägagångssätt där man ser fans som viktiga 

samarbetspartners (2006, s. 139).  

 

Fankultur innebär konvergens- och deltagandekultur, där intresse för digitala filmer, fan 

fiction och fan art ingår. Här blandas nya och gamla medier, och fans blir producenter 

och deltagare. Integrationen kan ge upphov till konflikter mellan producenter och 

deltagare. Producenter vill kunna kanalisera och styra konsumenter och deltagare, 

medan deltagarna kämpar för rätten att delta i kulturen på sina egna villkor. Något som 

motsätter deltagandet handlar i många fall om upphovsrättslig kontroll från 

medieproducenternas sida. Jenkins menar att det inte är konstigt att det uppstår 

förvirring och osäkerhet när det gäller frågor kring hur man får använda sig av ett verk. 

Det är därmed naturligt att det uppstår motsägelser och förvirring i en övergångsfas när 

ett medieparadigm håller på att ersättas av ett annat (2006, s. 173).  

 

 

3.2  Ungdomskultur 
 

Att försöka definiera ungdomskultur är lika svårt som att ge en klar definition av någon 

slags kulturyttring. Erling Bjurström skriver i Ungdomskultur, stil och smak (2005) att 

ungdomskulturbegreppet är hyperkomplext, mångtydigt och innehåller en rad olika 

innerbörder. Detta innebär att begreppet kan avgränsas och alltid tillskrivas olika 

betydelse. Begreppet är därmed inte heller fixerat, stabilt eller oföränderligt. 

Föreställningar om ungdomskultur och dess relevans är kulturellt bestämda och därmed 

föränderliga (2005, s. 22).  

 

Ungdomskulturen är inte en och samma kultur, utan kan innehålla många olika stilar, 

grupper och subkulturer men det finns också gemensamma element och drag. Det som 

främst skiljer ungdoms livsstilar från vuxnas är att de sällan är knutna till en 

yrkesidentitet- eller roll. En annan likhet är också kopplingen till populärkultur som 

exempelvis populärmusikaliska genrer (2005, s. 275).  Det finns även en koppling 

mellan ungdomskultur och konsumtionsvaru- och kulturindustri. Här finns det två sätt 

att se på denna koppling: En där ungdomar är konsumenter av produkter, kultur och 

tjänster som andra producerar i form av t ex radio, tv och fritidsgårdar. Den andra synen 

                                                 
1
 Napster lanserades 1999 av skaparen Shawn Fanning. Detta blev det första stora 

fildelningsprogrammet som var ett peer-to-peer-nätverk. Man använde sig främst av 

programmet för att dela med sig av mp3-filer mellan användare av programmet. Detta 

var början på en lång kamp som fördes mellan fildelare och upphovsrättsinnehavare och 

då framförallt de stora mediebolagen (Rydell & Sundberg, 2009, s.47)  
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innebär att unga är producenter av kultur, t ex av språk, musik, dans, kläder och frisyrer. 

Sernhede (2008) resonerar i boken Ungdomskulturer som sökande rörelser i det 

moderna att det är omöjligt att dela på de här två världarna eftersom de är så intimt 

sammankopplade. Vardagen och gatans värld och konsumtionsvärlden är sammanvävda 

och omöjliga att skilja på. Han menar att den ena befruktar den andra (2008, s. 12). Det 

här går också att se i fankulturen där konsumtion är en viktig del. Fans konsumerar 

populärkultur och skapar sedan egna världar utifrån produkten.  

 

Ser man på ungdomskulturens historia har ungdomar alltid setts som en svårhanterlig 

och problematisk grupp. Äldre generationer har betraktat ungdomars gäng- och 

subkulturer med upprördhet. På fyrtiotalet fanns det swingpjattar och dansbaneeländet 

och från och med åttiotalet har det funnits allt från skinnskallar till rejvare. Under 70-

talets England, blev det aktuellt att forska om ungdomskultur. Speciellt kom 

förförståelsen för subkulturer att växa fram i denna forskningsmiljö. Forskarna 

intresserade sig för efterkrigstidens England och hur nya subkulturer utvecklades i den 

nya tidens ideal och förändringar. Ny moderna industrier slog ut småskaliga företag som 

försvann. Detta innebar förändringar i klassamhället och även i familje- och 

umgängesformer. I de gamla arbetarkvarteren skapades nya grupperingar och 

subkulturer bland unga. Nya grupperingar som teddyboys, mods och skinheads 

bildades. I Sverige fanns det raggare. Dessa ungdomskulturer hade en nära koppling 

med arbetarklassens möte med konsumtionskulturen. Det var även ett sätt att handskas 

med generationskonflikter (2008, s. 13).  

 

I Sverige har forskningen från och med 1980-talet varit tvärvetenskaplig där forskare 

från både humaniora och samhällsvetenskapen samarbetat. Sernhede menar att det är ett 

av de främsta forskningsområdena där det finns ett klart och tydligt samband mellan 

samtidens samhällsförhållanden och ungdomars kulturuttryck. Dagens ungdomskulturer 

uttrycker ungas behov när det gäller sociala, psykiska, kulturella och existentiella 

villkor. Därför kan man se på ungdomskulturer som en projektionsduk där dagens 

föränderliga värld visas upp (2008, s. 11).  

 

Det har alltid funnits en rad olika delkulturer och subkulturer inom ungdomskulturer. 

Men som Bjurström skriver, finns det likheter mellan de olika kulturerna. Gemensamma 

nämnare är populärkultur och en konsumtions- och kulturindustri. Fankultur ryms 

nästan alltid inom det populärkulturella fältet och många fans är just ungdomar. Inom 

fankultur krävs det också att man aktiv konsumerar och producerar kultur något som 

ungdomar har en närhet till.  

 

 

3.3  Folkbiblioteket 
 

Uppbyggandet av de svenska folkbiblioteken inspirerades av de idéer som låg till grund 

för de öppna biblioteken som fanns i föregångsländerna USA och England under 1800-

talet. Dessa bibliotek riktade sig till alla i samhället (Torstensson, 1996, s. 11). Valfrid 

Palmgren från Sverige var en av de starka företrädarna för öppna folkbibliotek i Sverige 

och hon var med om att utforma förslaget till statliga insatser till biblioteken 1912. Hon 

brann dessutom för en utveckling av barnbiblioteken. Biblioteken kom att ha stor 

samhörighet med arbetarrörelsen och fick på så sätt en stark prägel av 

folkbildningsidéerna (Ristarp, 2001, s. 19-20).  

 

Folkbiblioteket blev också en viktig del i välfärdsamhällets utveckling. Under 40- och 

50-talet fortsatte man att fokusera på bärande tankar som tillgänglighet för alla i 
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samhället genom att erbjuda tillgång till samhällsinformation och möjligheter att 

utveckla sina egna intressen. Dessa var folkbibliotekets basfunktioner som sedan skulle 

fyllas på med andra funktioner under de kommande åren (Nilsson, 2003, s. 171-172).  

 

Under 70-talet förändrades biblioteket från att vara en institution för folkbildning till att 

vara ett sorts kulturhus. Detta innebar bland annat fokus på författarträffar, utställningar 

och bokklubbar. Andra funktioner som har lagts till under åren är att folkbiblioteket ska 

fungera både som serviceföretag och mötesplats. Den digitala revolutionen skedde 

under 90-talet och påverkade också biblioteket genom att de skapade nya arenor för sin 

verksamhet (Torstensson, 2007, s. 34).  

 

Idag styrs folkbiblioteken på kommunal nivå men de regleras av Bibliotekslagen 

(1996:1596). I §2 står det att läsa om bibliotekets verksamhet:  

 

Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och 

utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt ska alla medborgare ha tillgång till 

ett folkbibliotek.  Folkbiblioteken ska verka för att databaserad information görs 

tillgänglig för alla medborgare.  Varje kommun skall ha folkbibliotek. 
 

Andra viktiga dokument för biblioteken är Unescos biblioteksmanifest som utkom 1949 

och har reviderats flera gånger efter detta. Manifestet har använts som ett gemensamt 

underlag för folkbibliotekets framväxt och utveckling. Det är en deklaration och alltså 

inget tvingande för Unescos medlemsländer. Det ska snarare ses som en 

rekommendation. I tolv punkter uttrycks folkbibliotekets huvuduppgifter som handlar 

om att verka för läskunnighet, information, utbildning och kultur (Unescos 

folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest, 2006, s. 7).  

 

Det här avsnittet visar på hur ramarna för folkbiblioteket ser ut och vad det finns för 

förutsättningar för fankultur på bibliotek. I dagens samhälle är folkbiblioteket en 

institution där den digitala världen och besökarnas kulturupplevelser är självklara.  

 

 

3.3.1  Bibliotek 2.0  

 

Bibliotek 2.0 kommer från begreppet Web 2.0 och är ett nytt sätt att se på bibliotekets 

möjligheter att nå medborgaren med ett innovativt arbetsredskap. I begreppet Web 2.0 

ryms många saker på en och samma gång. Begreppet täcker teknik, idéer, mål och 

kulturer. Bibliotek 2.0 erbjuder interaktivitet, delaktighet och öppenhet. Delaktighet i 

bibliotekets verksamheter kan ske genom sociala nätverk, bloggar och wikis. Den 

tekniska utvecklingen har också skapat ett mer användarvänligt klimat där man inte 

behöver vara teknisk bevandrad för att skapa nytt innehåll eller redigera äldre material 

(Holmberg 2009, s10) 

 

Begreppet Bibliotek 2.0 (Library 2.0) slog igenom 2005 då det aktualiserades i Michael 

Caseys Bibliotek 2.0-bloggen LibraryCrunch (Casey & Savastinuk 2007, s. xxi). Det 

kan ses som ett systerfenomen till Web 2.0 men någon enhetlig definition för fenomenet 

finns inte. I en undersökning om vad biblioteksbloggarna skrev om Bibliotek 2.0 fanns 

det sju olika definitioner och 62 uppfattningar om vad Bibliotek 2.0 var (Holmberg 

2009, s. 13).  

 

Det har diskuterats om vad begreppet egentligen innebär för biblioteken. Det har kallats 

för ett paradigmskifte, en revolution därför att det skapar en deltagandekultur och 
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tvåvägskommunikation mellan biblioteken och användarna (Harnesk, 2006, s 14-16).  

Detta påverkar hur man ser på användare. Användarna blir aktiva deltagare i en 

kunskapsproduktion och det manifesteras genom bloggar, wikis, RSS och 

användarrecensioner (Granström, 2007, s. 7).  Det kan också innebära en förändrad syn 

på användare i det fysiska biblioteket ett maktskifte till biblioteksanvändarens fördel. 

Detta kan innebära att bibliotekspersonalen blir mer jämställd med användarna. Enligt 

bibliotekspersonalen ska bibliotekarier i en 2.0-kontext vara:  

 

- Kompetent och intresserad av Internet  

- Interaktiv 

-Användarorienterad  

- Up-to-date 

- Aktiv 

- Producerande 

- Öppen 

 

Sammanfattningsvis innebär det att man som bibliotekarie ska förstå webben och vara 

öppen för interaktion med användare och verktyg. Samtidigt är det också viktigt att man 

är aktiv och producerar innehåll. (Holmberg, 2009, s.82). 

 

Bibliotek 2.0 innebär framförallt att användarna och biblioteken reviderar sina gamla 

roller. Biblioteket uppmuntrar användarna till en utökad kontakt med biblioteken. Det 

finns också ett utrymme för användarna att vara aktiva deltagare i utformningen av 

bibliotekets tjänster. Den bakomliggande tanken är att användarna ska vara delaktiga 

och detta har också berörningspunkter med fankulturens kärna. Biblioteken kan då 

använda sig av fankultur för att engagera intresserade användare till att vara mer 

delaktiga i form av olika evenemang och förslag på medieinköp.  

 

 

3.3.2 Ungdomar på folkbibliotek   

 

I den gällande bibliotekslagen (1996:1596) finns det en paragraf som är speciellt 

inriktad mot barn och ungdomar . I § 9 står det: ”Folk- och skolbiblioteken skall ägna 

särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, 

informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja 

språkutveckling och stimulera till läsning.” (Bibliotekslagen, 1996:1596). Enligt 

Kulturbarometern från 2003 är de mest frekventa besökarna på biblioteken ungdomar 

mellan 9-14 år (Kulturbarometern 2002, Statens kulturråd 2003, s. 51).  

 

I magisteruppsatsen Skämtlekar och Elvis Presleyskivor - ett sätt att få kontakt med 

ungdomar (Danielsson & Degerth 2005) diskuteras synen på ungdomar och 

ungdomsverksamhet som kommer till uttryck i Biblioteksbladet åren 1916- 2005. De 

identifierar fyra olika diskurser i de artiklar de har analyserat: den fostrande diskursen, 

den nymodiga diskursen, den uppsökande diskursen och unga-vuxna-diskursen. Alla 

synsätt är präglade av sin samtid. Den senaste diskursen sträcker sig mellan 1995-2002 

och författarna menar att det är en antagonistisk diskurs som framställer en syn på 

ungdomar som unga vuxna. Motsättningarna som finns är synen på bibliotekets roll och 

plats i samhället. Den ena sidan menar att biblioteket ska satsa på bestånd och locka till 

sig ungdomarna med hjälp av beståndets kulturella prägel. Det ska vara ett traditionellt 
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bibliotek där man ska lockas av det basala utbudet. Det andra synsättet är att biblioteket 

är en samlingspunkt för information. Ett bibliotek som är en knutpunkt i samhället där 

kringverksamheten är lika viktig som beståndet (2005, s. 61).  

 

I den fostrande diskursen var synen att ungdomar fick anpassa sig till biblioteken. 

Under de efterföljande diskurserna har detta synsätt mattats av och i den senaste 

diskursen kritiserar man istället biblioteket för problem i relationen mellan ungdomar 

och bibliotek. Nu ser man snarare på ungdomar som en värdefull resurs för biblioteken.  

Något som ofta förekommer i den unga vuxna-diskursen är övertygelsen att det krävs 

kunskap och intresse för ungdomskultur för att kunna göra biblioteken intressanta för 

ungdomar. Det riktas kritik mot bibliotekets utbud av tidskrifter, böcker och musik och 

även miljön på biblioteken som sällan är anpassade till ungdomars intressen. Här höjs 

alltså kraven på hur man ska tänka när man försöker sätta sig in i ungdomskulturen 

(2006, s. 59).  

 

Kerstin Rydsjö och AnnaCarin Elf har i Studier av barn- och ungdomsbibliotek (2007) 

undersökt forskning om barn- och ungdomsbibliotek. I deras sammanfattning av 

forskning om ungdomar och bibliotek skriver de att det finns ett stort behov hos 

ungdomar att bli sedda som individer och också respekterade. Finns inte detta med i 

bibliotekets verksamhet hindrar detta också den framtida utvecklingen. Det finns också 

krav på att biblioteken ska ge bra service till ungdomar, i servicebegreppet ingår även 

att känna till ungdomars behov och vad de vill ha. Det finns ett tryck på biblioteken att 

ha ett relevant utbud, förutom böcker, som tilltalar ungdomar. Biblioteken är ofta osäkra 

i sin relation till nya medier. Det krävs dock att man anpassar sig till den här 

målgruppen (2007, s.158).   

 

Då man anpassar sig till ungdomar och deras kulturkanon kan man också upptäcka  

nya kulturformer som inte tidigare varit aktuella på folkbiblioteket. Fankultur och  

fankulturella uttryck i olika former kan då få en naturlig plats på biblioteket. Detta har  

tidigare inte rymts inom ungdomsverksamheten men genom att revidera 

rollerna mellan ungdomar och bibliotekarier kan andra ungdomskulturer växa fram.  

 

  

3.4 Sammanfattning 
 

I bakgrundsdelen har jag försökt skapa en förståelse för mitt ämne genom att  

introducera grundläggande delar som utgör basen för min uppsats. Dessa delar är  

fankultur, ungdomskultur och folkbiblioteket. Jag har först försökt definiera och sätta in  

fankultur i en bredare kontext genom att introducera begrepp som konvergens- och  

deltagarekultur där jag främst har utgått från Jenkins syn på fankultur och konvergens-  

och deltagarkultur. I delen ungdomskultur har jag fokuserat på hur den kulturen är  

föränderlig och innehåller flera olika delkulturer.  

 

Det som framförallt är relevant för min uppsats är fankulturens nära samhörighet med 

ungdomskulturens och populärkultur. Många av de bibliotekarier som jag intervjuat 

arbetar också främst med ungdomar. För att förstå grunden för undersökningen har jag 

redogjort för folkbibliotekets uppbyggnad. En viktig del här är även Bibliotek 2.0 som 
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står för en förändring i dagens biblioteksverksamhet i form av användares utökade 

deltagande och fokus på digital kultur. I den sista delen har jag beskrivit ungdomars 

ställning på folkbiblioteket.  
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4. TIDIGARE FORSKNING  
 

Jag kommer i det här kapitlet att lyfta fram forskning inom tre olika områden: 

Fankultur, Konvergens- och deltagarkultur och Populärkultur och fankultur på bibliotek.  

 

Fankultur på bibliotek är ett relativt outforskat område och jag valt att lyfta fram två 

studier som beskriver och förklarar hur fankultur används och kan användas på 

biblioteket. Texterna är framförallt deskriptiva och av praktisk natur men ger ändå en 

förståelse för hur fankultur kan vara användbar på bibliotek.   

 

4.1 Fankultur 
 

Ett tidigt synsätt på fankultur och ett alltför stort intresse för musik, film och tv var att 

det var skadligt. Under 50-talet ansågs popmusiken passivisera publiken och den 

entusiastiska fansen på konserter sågs som lätta offer för ett konformistiskt budskap. 

Under 60-talet grundades Centre For Contemporary Cultural Studies i Birmingham och 

här studerades arbetarklassens kultur. En mer positiv syn växte fram när man såg att den 

kommersiella kulturen också hade en positiv inverkan på målgruppen. Fansen sågs inte 

längre bara som konsumenter utan också som producenter genom sina tolkningar 

(Strage 2005, s. 233).  

 

Under 1990-talets slut blev fans och fankultur än mer intressanta som forskningsobjekt. 

Den tidiga forskningen var deskriptiv och tenderade att förklara hur fankultur såg ut, 

snarare än att förklara varför den såg ut som den gjorde. Charyl Harris som är 

medförfattare till antologin Theorizing Fandom (1998) menar att problemet för forskare 

är att fankultur och fans ständigt förändras. För en ensam forskare är det omöjligt att 

försöka definiera och generalisera fangrupperingar eftersom de förändras och byter 

inriktningar ständigt. Istället är det mer fruktbart att se på fankultur från olika perspektiv 

och på så sätt se mönster som därmed kan förklaras (1998, s. 4).   

 

En forskare som har betytt mycket för forskning kring fans och fankultur är Jenkins som 

med sin bok Textual Poachers: Television fans and participatory culture (1992) kom att 

förändra synen på fans. Jenkins är inriktad mot populärkultur och fankultur och det som 

har påverkat hans forskning är framförallt att han själv är ett fan och involverad i 

fankulturen.  Jenkins är för närvarande professor på avdelning för kommunikation, 

journalism och filmvetenskap på University of Southern California. I Textual poachers 

skriver Jenkins om fankultur och hur man som publik kan utvidga, omforma och 

omkonstruera världar som man tar emot genom tv-program och böcker och placera 

detta i sitt vardagliga liv. Han menar att fans skapar en egen kultur kring sin förståelse 

av sitt intresse och att de skapar något nytt utifrån sina egna intressen och identitet.  I 

boken använder sig Jenkins av begreppet deltagandekultur som har ett nära samband 

med fankulturen. I Fans, bloggers and gamers (2006) har Jenkins samlat sina essäer 

som har publicerats åren efter Textual poachers. Texterna handlar om fankultur, 

deltagandekultur och spelindustrin. Jenkins närhet till fankultur och dess praktiker gör 

att förståelsen kan appliceras på fler nivåer än om forskaren enbart är insatt i en 

akademisk värld. För att förstå ett fenomen fullt ut krävs det att man också har en insikt 

i dess olika nyanser och fenomen.    

 

Efter Internets intåg ändrades fankulturen och fansens praktiker. Forskningen om detta 

utvecklades dock långsammare och det finns få studier om just detta. I antologin Fan 

fiction and Fan Communities in the age of Internet (2006) tar man dock upp fans 

http://www.usc.edu/
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aktiviteter på Internet. Antologin, som framförallt tar upp fan fiction, innehåller ett 

kapitel om fan fiction på Internet (Hellekson, 2006, s.171) något som är relevant för att 

tolka och utforska fankulturens uttryck idag. På Internet sker den största delen av 

dagens kommunikation mellan fans. Fans lägger upp verk som är inspirerade av 

originalverk och på webben kan de också ta del av andras kreativitet. De har möjlighet 

att hålla sig uppdaterad inom sitt område och kan därmed också utveckla sitt intresse. 

Detta är också intressant för bibliotekets arbete med fankultur, och framförallt när det 

gäller hur personalen når ut till bibliotekets användare som kan vara intresserade av 

fankultur.  

 

 

4.2 Konvergens- och deltagarkultur 
 

I masteruppsatsen Konvergenskultur- en medieteoretisk studie (2009) från Linköpings 

universitet har Mikael Peltola studerat konvergenskultur utifrån olika populärkulturella 

dramaserier såsom Andra avenyn, en SVT-produktion där producenter och publiken 

möts på ett nytt sätt. Producenterna uppmanar tittarna och fansen att delta på ett aktivt 

sätt genom stora satsningar på seriens hemsida där man kan läsa mer om karaktärerna 

och dess intressen. Här kan man även läsa blogginlägg som är skrivna av karaktärerna 

själva,”behind the scenes- dokumentärer” och en webbshop där man erbjuds produkter 

från serien. Publiken har också möjlighet till interaktion där man som besökare på 

hemsidan kan skriva hur man vill att serien ska utvecklas för karaktärerna och vilka 

scenarier som önskas för framtiden. Det finns även möjlighet att skriva och publicera 

sina egna tolkningar av serien i form av noveller och fan fiction (2009, s. 6).  Det här är 

en ny sorts mediesituation där publiken får en ny roll som aktiva aktörer och där nya 

medier används. Ser man på detta ur en bibliotekskontext, är det också utvecklingen av 

Bibliotek 2.0 som ligger närmast denna situation. Här finns möjligheten för användaren 

att påverka biblioteket och också vara aktiv.  

 

Om en aktiv publik och nya medier skriver Jenkins (2006; 2008) . I Konvergenskulturen 

(2006) utvecklar Jenkins tre begrepp och förhållanden de emellan: mediekonvergens, 

deltagandekultur och kollektiv intelligens. Mediekonvergens beskrivs som ”ett flöde 

mellan medieplattformar, samarbetet mellan olika mediebranscher och rörligheten hos 

mediepubliken som söker överallt i jakten på upplevelser” (2006, s. 15). Spridningen av 

medier beror på att det finns aktiva deltagare, vilket Jenkins beskriver som 

deltagandekultur. Konvergens handlar, enligt Jenkins, inte bara om en teknologisk 

process utan ska ses som ett kulturellt skifte där konsumenten är aktiv. Med kollektiv 

intelligens menar Jenkins, att ingen vet allt men alla vet något och det går att skapa en 

alternativ maktsituation om detta skulle användas på ett seriöst sätt. I Fans, bloggers 

and gamers (2006) har Jenkins samlat texter som har publicerats tidigare. Här är 

kapitlet Going digital speciellt intressant ur en ett konvergensperspektiv. Här skriver 

Jenkins om bloggar och nya digitala medier som förändrar förhållande mellan 

producenter och konsumenter på ett sätt som tidigare inte varit möjligt under en analog 

tid.  

 

4.3 Populärkultur och fankultur på bibliotek 
 

Sophie Brookover och Elizabeth Burns är författarna till boken Pop goes the library 

(2008). Deras projekt med populärkultur på bibliotek startade som en blogg och kom 

sedan att bli en hel bok om ämnet. Här diskuterar författarna hur man som bibliotekarie 

kan använda sig av populärkultur för att locka fler användare till biblioteken. Brookover 

och Burns visar hur och varför bibliotekarier kan utveckla bibliotekets samlingar och 
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utåtriktade verksamheter i populärkulturell riktning för att attrahera nya grupper . Här 

ger författarna exempel hur man får feedback på sitt arbete med populärkultur i form av 

fokusgrupper och statistik samt hur man som bibliotekarie kan använda sig av 

besökarna för att veta vad de vill ha på sitt bibliotek. De tar även upp hur man bygger ut 

sina samlingar, använder sig av omvärldsbevakning och ger exempel på 

marknadsföringstekniker. Något som också är viktigt är katalogisering och 

tillgängliggörandet av samlingarna. Alla de här stegen som tas upp är till för att 

användarna ska få ut så mycket som möjligt av bibliotekets verksamhet. Författarna 

påpekar flera gånger att det inte krävs att man är intresserad av populärkultur själv. Det 

som krävs är att det finns ett intresse hos användarna.  

 

Brookover och Burns skriver även om hur fankultur kan användas på biblioteken. Det 

viktigaste biblioteken kan göra för att tillfredställa fans är att vara medvetna om vilka 

böcker, filmer och tv-serier som är populära och har aktiva fans. Här ges även förslag på 

vad man som bibliotekarie ska tänka på när man planerar fanevenamang. Ska det vara 

workshops som är öppna för alla fans eller ska de vara inriktade bara mot stora 

fangrupperingar? Här påpekas återigen att fans inte är en homogen grupp som agerar på 

samma sätt. Det finns fans som enbart vill läsa fanfiction men inte skriva. Sen finns det 

fans som gärna diskuterar sitt intresse på nätet och fans som inte deltar i diskussionen 

utan bara vill läsa vad andra fans har för tankar om serien eller boken. Och det finns 

dessutom många fans som inte vill avslöja hur eller på vilket sätt de är involverade i sitt 

fanintresse. Men trots detta så går det att anordna evenemang som kan locka till sig alla 

sorters av fans, även de som inte vill avslöja sig och sitt intresse för mycket. Att 

biblioteken anordnar evenemang och fokuserar på användarnas intresse är alltid 

uppskattat. Det är bibliotekets fokus på användarnas intresse som är allra viktigast för 

just fans (2008, s. 163).  

 

Linda D. Behen skriver i Using pop culture to teach information literacy (2006) om hur 

populärkultur kan användas på bibliotek för att lära ungdomar att bli vana och skickliga 

informationssökare. Detta, menar författarna, kan man uppnå genom att använda sig av 

ett språk och av medier som tilltalar ungdomar. Genom att använda sig av välkända tv-

serier, musik och datorprogram kan man också lära ut informationskompetens på ett 

roligt sätt och därmed lättare få kontakt med ungdomarna. 

 

 

4.4 Sammanfattning  
 

I delen fankultur har jag beskrivit forskningsläget och framförallt inriktat mig på Henry 

Jenkins verk som är tongivande och utgör den syn på fans som har präglat stor del av 

den fankulturella forskningen.  I konvergenskultur- och deltagarkultur tar jag upp en 

studie från Linköpings universitet som beskriver populärkultur utifrån ett 

konvergensperspektiv och jag använder mig även av Jenkins text. Den sista delen 

fokuserar på populär- och fankultur på bibliotek där jag använt mig av två texter som 

framförallt fokuserar på det praktiska biblioteksarbetet med fankultur och populärkultur.  
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5. TEORETISKT RAMVERK 

 
Jag kommer i teorikapitlet att först redogöra för Dorte Skot-Hansens modell över 

kulturpolitiska rationaler. Skot-Hansen fokuserar i sin modell på kulturpolitik, medan 

jag kommer att applicera hennes teori på hur biblioteken förhåller sig till fankultur. 

 

Därefter beskriver jag hur teorin kommer att användas i analyskapitlet. Modellen 

kombineras med Lina Antonsson och Helena Aspernäs analysverktyg som de 

utvecklade i sin Magisteruppsats Folkbibliotekets funktioner i det lokala samhället” – 

En idéanalytisk studie av fyra biblioteksplaner (2007). De har arbetat fram sex 

idealtyper där de har utgått från Skot-Hansens rationaler, men även lagt till två extra 

typer från övrig forskning.  

 

 

5.1 Skot-Hansens kulturpolitiska rationaler  
 

Skot-Hansen är en nordisk föregångare inom den kulturpolitiska forskningen. Hennes 

modeller är välanvända inom biblioteks- och informationsvetenskapen. I en rapport för 

ett Eu-projekt skapade Skot-Hansen en modell där hon redogör för rådande diskussioner 

kring kulturpolitikens rationaler. Modellen bygger på studier av 23 olika europeiska 

storstäder. Hon påpekar även att de rationaler som hon illustrerar är idealtyper och 

därmed finns de ingenstans i ren form. Utgångspunkten är att alla rationalerna utgår från 

en instrumentell logik och att man bör se på modellen som ett analysverktyg snarare än 

ett försök till att ge färdiga svar. Modellen består av fyra delområden: upplysning, 

ekonomisk tillväxt, underhållning och social förändring (Skot-Hansen, 2006, s. 26).  

 

Upplysning 

 

Mål som upplysning och bildning kan man finna i många stora kulturella institutioner i 

samhället. Upplysning och bildning styrker den demokratiska processen. Viktiga delar 

är också att lära ut om konst, kultur och kulturarv. Trots att man på senare år inom 

folkbiblioteket tonat ned upplysningstraditionen återkommer det ofta debatter om 

kvalitet, materialval och förmedling av kvalitetslitteratur (2006, s. 27)  

 

Social förändring 

 

Huvuddragen är att inkludera, integrera och möjliggöra för utsatta grupperingar i 

samhället. Kultur används för att styrka den demokratiska processen. Kulturen och 

kulturinstitutioner får som uppgift att bekräfta och involvera individer och grupper. Till 

skillnad från 70-talets organisering som byggde på organisationsinitiativ från folket 

kommer nu organiseringen uppifrån. Kulturinstitutionen styr program och verksamhet 

istället för att grupper tar eget initiativ.  

Biblioteket i det här perspektivet ska fungera som en social mötesplats där demokrati 

och gemenskap är viktiga delar. Man bedriver även uppsökande arbete där biblioteken 

har försökt inkludera marginaliserade grupper (2006, s. 28)  

 

 

 

 

 

 



 

 17 

 

Ekonomisk tillväxt 

 

Image och kultur är två viktiga begrepp som ofta nämns samtidigt i det här perspektivet. 

När man började investera i kultur fanns det även en tanke att få visa upp sin stad och 

sätta det på kartan. Det blev viktigt att i samband med satsningar på kultur också visa på 

kulturens betydelse för ekonomisk utveckling och att synliggöra institutionen eller 

staden genom sina kulturinstitutioner (2006, s. 31  

 

Kreativitet har också blivit ett begrepp som återkommer. Kulturinstitutioner som 

bibliotek har blivit centrum för storstädernas kreativa marknadsföringsplaner. Tre T 

återkommer i stadsplaneringen: Tolerans, Talang och Teknologi. Dessa återkommer 

också i bibliotekens marknadsföring och i deras verksamheter (Ibid, s. 28)  

 

Underhållning 

 

Underhållning är inget uttalat mål inom kulturpolitiken men det är ändå en viktig faktor 

i planerandet av kulturpolitiken. På biblioteken är underhållningsfaktorn nära 

sammankopplad med upplysningsdelen. Man använder sig av underhållning när man lär 

ut informationssökning eller i vanlig undervisning. Man lånar ut tv-spel på 

ungdomsavdelningen eller vuxna kan få sin underhållning mättad med deckare eller 

datorspel (Ibid, s. 33).  

 

Detta är de fyra rationalerna som Skot-Hansen främst redogör för i sin modell men hon 

anser att det även finns ett femte fält, Upplevelse. Kultur kan också vara värdefullt i sig 

och vara betydelsefullt för den enskilda individen och samhället i sig. Kultur är 

värdefullt för den estetiska upplevelsen, den ger livet djup och intensitet. Fokus bör 

ligga på att medborgare har tillgång till rika, komplexa och mångfaldiga estetiska 

upplevelser anser Skot-Hansen. Därför krävs det att man intresserar sig för användarna 

och olika typer av kulturyttringar. Det ska inte spela någon roll om kulturen är låg eller 

hög utan att det finns en mångfald som riktar sig till alla (2006, s. 34).    

 

 

5.2 Idealtyper som komplement till Skot-Hansens modell 
 

I magisteruppsatsen Folkbibliotekets funktioner i det lokala samhället” – En 

idéanalytisk studie av fyra biblioteksplaner (Antonsson & Aspernäs 2007) utvecklar 

författarna en idéanalytisk modell baserade på Skot-Hansens modell. De har dock valt 

att exkludera rationalen upplevelse. De utgår från att upplevelse är något som 

återkommer i alla rationalerna och inte är en enskild idé, istället återkommer idén om 

folkbiblioteket som en plats för upplevelse i alla de olika idealtyperna.  

 

Antonsson och Aspernäs har framförallt utgått från Skot-Hansens fem rationaler men 

definitionerna har också vid behov kompletterats med annan forskning på respektive 

tema (Ibid, s. 24). De har även lagt till två idealtyper som de anser Skot-Hansen saknar i 

sin modell men som de har funnit i övrig forskning kring bibliotekets funktioner. Dessa 

är: Idén om folkbiblioteket som serviceproducent och Idén om folkbiblioteket som 

demokratiskt spelrum (Ibid, s. 24).  

 

Idealtyper är ett analysverktyg som används för att renodla vissa drag. Det läggs över 

materialet som ett raster för att sortera och klassificera. Idealtyperna bestäms utifrån den 

ram som är relevanta för frågan. I det här fallet, är det alltså bibliotekets funktioner som 
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är den avgörande frågan. Typerna är konstruerade och kan inte ses som en modell som 

beskriver verkligheten och typerna är inte heller sådana som kan avläsas eller finnas i 

verkligheten (Bergström & Boréus, 2005, s. 159ff).  

 

1. Idén om folkbildning och upplysning 

 

I denna idealtyp är de viktigaste faktorerna kunskap och bildning. Viktiga delar är 

kännedom om konst, kultur och kulturarv och speciellt den nationella enhetskulturen. 

Genom att alla människor får tillgång till kultur och kunskap kan man också 

demokratisera kulturen. Bildning och kunskap kan man också få genom att använda sig 

av upplevelser som medel. Bildandet kan se olika ut från person till person och hur det 

sker är också individuellt. Det kan ske genom olika sorts medieformer och är ett möte 

som förändrar personen. Personer kommer till biblioteket för att inhämta och söka 

kunskap och kan genom sin egen medverkan möjliggöra ett demokratiskt samhälle.  

 

2. Idén om folkbibliotekets sociala betydelse 

 

Folkbiblioteket är en social mötesplats där alla ska kunna mötas oavsett etnisk, religiös 

eller kulturell tillhörighet. Här ska man kunna mötas och dela med sig av sina idéer 

vilket skapar en tolerans och förståelse mellan människor.  

 

Det finns även en annan aspekt där folkbiblioteket försöker tillgodose och 

tillgängliggöra kunskapsinhämtning för alla grupper i samhället. Detta kan innebära 

uppsökande verksamhet eller målgruppsinriktad verksamhet som riktar sig till 

handikappade och personer som har svårt att nå biblioteket på grund av andra kulturella 

barriärer såsom språk.  

 

3. Idén om ekonomisk framgång 

 

Denna idé beskriver hur bibliotekets resurser kan användas för ekonomisk vinning och 

utveckling. Här kan biblioteket användas som en del i en profileringskampanj för att 

synas både nationellt och internationellt. Genom att locka med ett starkt kulturliv, 

bibliotek och ett livslångt lärande vill man locka till sig antingen nya invånare eller att 

näringslivet får upp ögonen och vill etablera sig med nya företag. Det finns flera 

bibliotek som marknadsför sig som upplevelsebibliotek eller upplevelsecentra för att 

locka till sig besökare.  

 

4. Idén om underhållning  

 

Nyckelorden i denna idealtyp är underhållning, avkoppling, interaktion och upplevelser. 

Folkbiblioteken kan erbjuda allt från populärkultur, utlåning av skönlitteratur och 

dataspel. Det blir till en mötesplats där man kan uppleva och även bara få vara.  

Skot-Hansen menar att till denna aspekt hör även "infotainment" och "edutainment", där 

man kombinerar upplysning med underhållning. Men det är framförallt underhållning i 

sig som är det viktigaste i denna idealtyp. 

 

5. Idén om folkbiblioteket som serviceproducent 

 

Här är den bärande idén att folkbiblioteket är förmedlare av service. Marknaden har 

gjort avtryck i folkbiblioteket, vilket har gjort att man ser användare som kunder. 

Kundernas efterfrågan bemöts av biblioteket. Här är det alltså inte den allmänna 

servicen på folkbiblioteket där man hjälper och erbjuder service till biblioteksbesökarna, 
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utan snarare den service som produceras som en vara och “säljs” till kunderna. 

Biblioteket blir en serviceproducent för låntagare, offentliga institutioner, 

utbildningsanstalter, och näringsliv.  

 

6. Idén om folkbiblioteket som demokratiskt spelrum  

 

Folkbiblioteket har en demokratisk funktion där debatter och värdediskussioner ska 

kunna föras. Genom att folkbiblioteket kan vara en mötesplats där motstridiga åsikter 

får rymmas kan också den demokratiska tanken garanteras. Närhet till information är 

också en viktig pelare i den demokratiska processen och det blir också folkbibliotekets 

uppgift att utveckla tillgängligheten. Informationsteknologi är därmed en viktig redskap 

i arbetet som underlättar servicen till alla användare. Det kan även ske genom 

utställningar och föreläsningar för alla medborgare. Till skillnad från idealtyp ett där 

användare själva medverkar till demokrati genom kunskapsinhämtning, utgörs den här 

idealtypen av att folkbiblioteket som arena och institution medverkar till demokrati 

genom tjänster.  

 

5.3 Användning av teori  
 

Jag har i teorikapitlet redogjort för Skot-Hansens fem rationaler som ligger till grund för 

den utvecklade analysverktyget som Antonsson och Aspernäs presenterar. Skot-

Hansens rationaler är utvecklade idealtyper över kulturpolitiken i 23 europeiska 

storstäder. Rationalerna ger en bra överblick och en ger bra grund för de mer utvecklade 

idealtyperna i Antonsson och Aspernäs uppsats. Deras idealtyper är mer detaljerade och 

de väljer också att bifoga flera forskares perspektiv. Rationalerna kan ses som 

begränsade eftersom de också rör ett stort område, kulturpolitik, och idealtyperna är 

inriktade på enbart bibliotekets funktioner.  

 

Jag kommer första presentera resultatet genom att först ge en översikt av bibliotekets 

användning av fankultur och därefter presenterar jag de bakomliggande syften till 

användningen. Genom att sedan se på mitt intervjumaterial utifrån de olika idealtyperna 

kan jag sortera in de olika synsätten i de olika typerna. Detta gör att jag kan identifiera 

återkommande svar och på så sätt finna ett mönster i resultatet. Jag kan därefter förklara 

och förstå resultatet på en mer övergripande nivå. De olika idealtyperna kommer inte 

alla användas utan svaren från bibliotekarierna styr vilka grupper som är användbara.  

  

 

5.4 Sammanfattning 
 

I detta kapitel har jag försökt skapa en förståelse för min teoretiska utgångspunkt som 

grundar sig i Dorte Skot-Hansens teori om kulturpolitiska rationaler. Här har jag 

introducerat de fyra rationalerna: upplysning, ekonomisk tillväxt, underhållning och 

social förändring. De här rationaliterna ligger till grund för analysmodellen som är 

utarbetad av Lina Antonsson och Helena Aspernäs i deras magisteruppsats 

Folkbibliotekets funktioner i det lokala samhället” – En idéanalytisk studie av fyra 

biblioteksplaner. De har utvecklat rationalerna till sex idealtyper som kompletteras med 

annan forskning utöver Skot-Hansens teorier. Jag kommer att använda mig av 

idealtyperna för att analysera mitt intervjumaterial och på så sätt hitta mönster och 

förklaringar till bibliotekets användning av fankultur.  
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6. METOD 
 

Jag kommer att använda mig av en kvalitativ ansats för att undersöka fankulturens roll 

på biblioteken. Genom att använda mig av en kvalitativ metod kan en fördjupad 

kunskap och förståelse inför bibliotekariernas arbete med fankultur uppnås. Eftersom 

det inte har skrivits mycket om mitt ämne innan krävs det också en metod som kan vara 

flexibel eftersom ämnet är tämligen outforskat och inte definierat. Kvalitativa metoder 

kännetecknas ofta av att gå på djupet istället för på bredden, det vill säga att man 

använder sig av kvalitativa metoder för att förstå och klargöra ett fenomen vilket jag 

anser krävs i min uppsats (Widerberg, 2002, s. 15).   

 

Något som kännetecknar kvalitativa metoder är flexibiliteten. Att kunna ändra i  

frågemallen efter att ha fått tillräckligt mycket information från andra källor eller att det  

dyker upp nya problem och frågeställningar längs vägen vilket påverkar efterföljande  

intervjuer ses bara som en del i processen. Det ryms också flexibilitet inom ramen för  

intervjuer, där ett svar leder till andra uppföljningsfrågor. Trots att intervjuerna  

behandlar samma ämne kan de se mycket olika ut. Detta hör också ihop med synen på  

subjektet där man som intervjuare vill komma under skinnet och fånga subjektets  

verklighetsbild (Repstad, 1999, s.11). En kvalitativ intervju ska vara helhetsorienterad  

men samtidigt målinriktad. Det ska finnas flexibilitet i den mån att frågorna är öppna  

och justerbara men det bör också finnas en planering av vilka teman som ska beröras,  

detta för att kunna jämföra de olika informanternas svar (Repstad, 1999, s. 65).  Jag har  

med mina frågor haft som mål att få svar på hur de utvalda biblioteken ser på fankultur  

och varför de väljer att satsa på det i verksamheten. Det finns också en flexibilitet i de  

frågorna eftersom de är öppna och jag har även valt att följa upp med nya eller ändrade  

frågor till informanterna beroende på person och situation. 

 

 

6.1 Tillvägagångssätt 
 

Jag började med att formulera ett frågeformulär med tio frågor som berörde 

informantens bakgrund och inställning till fankultur, vad biblioteket har gjort för 

satsningar på fankultur och sedan flertalet frågor som är menade för att undersöka 

satsningarna på fankultur.   

 

Därefter valde jag ut bibliotekspersonal som på något sätt är involverade med fankultur 

på bibliotek och skickat ut en förfrågan via mail. I denna förfrågan har jag också 

beskrivit vad min definition av fankultur är, för att undvika förvirring inför begreppet. 

När personen har tackat ja, så har jag därefter skickat ut frågorna. Jag begränsade mig 

till sju stycken bibliotekarier men två av dem har svarat tillsammans på frågorna då de 

arbetar på samma arbetsplats. Jag valde att stoppa efter att jag fått in svaren från de sju 

informanterna. Dels ansåg jag att jag hade tillräckligt med informanter och att de svar 

som de producerade skulle vara tillräckliga för att få svar på mina frågeställningar, och 

dels tyckte jag att jag hade gjort en väl genomförd research där jag antagligen inte 

kunde hitta fler informanter som var intressanta för ämnet. När svaren har inkommit har 

jag läst igenom dem och sedan reflekterat över vad som skulle vara intressant att få svar 

på mer. Detta kan vara något som nämns i svaren men som inte är tillräckliga eller en 

ny fråga som skulle vara intressant att få svar på. Till vissa av informanterna har jag inte 

ställt nya frågor till då jag ansett att jag fått tillräckligt med information i deras svar. 

 

Vissa av informanterna har varit mer intresserade av fankultur i allmänhet och då 

upplever jag att det också är intressant att skicka mer detaljerade frågor om fankultur 
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såsom frågor om fan fiction eller dylikt. Jag anser att i enlighet med en kvalitativ metod 

fungerar det bra att fråga informanter olika frågor beroende på intresse, svar och andra 

faktorer. 

 

Jag har i uppsatsen valt att ge de intervjuade bibliotekarierna fingerade namn för att 

försvåra igenkänning. Lista på namn går att finna i källförteckningen.  

 

6.2 Urval 
 

Jag har valt ut mina informanter genom att läsa biblioteksbloggar och leta efter bibliotek 

som har anordnat evenemang relaterade till fankultur. På detta sätt har jag hittat 

bibliotek eller bibliotekarier som på något sätt utmärker sig när det gäller fankultur. 

Detta kan vara genom att anordna t ex Twilightevenemang, blogginlägg om fankultur 

eller genom att lyfta fram vissa medier på hemsidan eller på bloggen.  

  

Repstad skriver att huvudkriteriet för att komma med i urvalet är om forskaren räknar 

med att informanterna har viktig och relevant information gällande projektets 

frågeställningar (1999, s. 67), vilket jag anser att jag har gjort i mitt urval av personer. 

Genom mitt urval kan jag inte heller hävda att de attityder och erfarenheter från mina 

informanter på något sätt går att applicera på en generell population.  

 

 

6.3 Mailintervjuer 
 

Jag har valt att utför mina intervjuer via mail. Detta främst med tanke på de fördelar 

som jag anser att formatet har. Mailintervjuerna kan ske oberoende av plats och tid och 

det krävs heller inga resor för att möta personerna. Det finns även andra positiva 

effekter som att informanten kan ta sig tid för frågorna och tänka efter för att sedan 

formulera sitt svar. Informanten är heller inte beroende av att befinna sig i en fysisk 

intervjusituation utan kan självständigt bestämma när, hur och var frågorna ska besvaras 

(Sveningsson, 2006, s.97).  

 

Något som kan påverka intervjuer som sker via mail är att svaren kan bli mindre 

spontana än vid en fysisk intervju. Det kan också innebära att informanten rationaliserar 

bort material som de själva inte anser är viktigt eller inte anser att de har tid att skriva 

om. I frågeformulärets början har jag uppmuntrat informanten att skriva så mycket som 

möjligt. För att motverka en eventuell tendens att endast skriva kortfattat har jag ställt 

följdfrågor Sedan följer jag även upp med frågor om jag anser att det finns mer 

information som inte har kommit fram i svaren eller om det något svar har varit 

knapphändigt. Men det är självklart viktigt att vara medveten om det här problemet i 

både skapandet av frågor och i kontakten med informanterna.  

 

Jämfört med fysiska intervjuer sker dokumentationen direkt och inte via bandspelare. 

Därför krävs heller ingen transkribering. Informationen sker direkt och är oredigerat 

vilket kan ses som en fördel. Något som också är viktigt att uppmärksamma är att det 

krävs en viss kunskap i att uttrycka sig skriftligt när intervjun sker över mail. I en fysisk 

intervju finns det möjlighet att uttrycka sig på andra sätt som genom kroppen, med 

skratt, ironi och andra uttryck som är svårt att få med när informanten kommunicerar 

via mail. Det finns även risk för missförstånd när man inte kommunicerar direkt. Men 

många forskare menar att det istället utvecklas nya sätt att kommunicera via Internet 

som ersätter kroppsspråk och ansiktsuttryck, som kan vara allt från smileys och andra 

uttryckssymboler till nyanser i det skriftliga språket (2006, s. 94). Jag har löst eventuella 
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missförstånd genom att följt upp med frågor om jag anser att något är oklart eller 

behöver förtydligas.  

 

En annan svårighet med intervjuer via mail är att återkopplingen fördröjs. Vid intervjuer 

ansikte mot ansikte, kan man som intervjuare direkt följa upp med nya frågor eller få 

annan feedback. Malin Sveningson skriver i Att fånga nätet (2006) att det ofta uppstår 

missförstånd i datormedierad kommunikation. Man vet inte om samtalet är avslutat eller 

om man bör skicka ett svar. Denna förvirring skulle minska om man vid intervjuer ger 

instruktioner till hur man vill att svaren ska se ut: långa detaljerade svar där informanten 

reflekterar över frågan eller korta och koncisa svar. Och för att undvika förvirring vid 

följdfrågor är det också viktigt att kontextualisera frågan: dvs. påminna om grundfrågan 

och vad informanten svarade på den (2006. s. 98). Jag har därför i min förfrågan och det 

utskickade frågeformuläret definierat fankultur och vad detta kan innehålla. Jag har 

även skrivit att frågorna är öppna och informanten får svara så mycket eller lite som den 

vill.   

 

Jag upplevde aldrig att jag hade några problem med att få tillräckliga svar eller att det  

skedde missförstånd när jag intervjuade bibliotekarierna. Svaren kom in snabbt och  

kommunikation skedde i allmänhet väldigt smidigt. Jag tror att detta beror på att  

frågorna var relativt enkla att svara på och just tidsaspekten var säkert en viktig faktor.  

Det är enkelt att svara på mail och det är också enkelt att snabbt få gensvar. Något som  

också kan ha spelat en stor roll för den lätta kommunikationen var att bibliotekarierna  

var intresserade av ämnet och uttryckte ett intresse för uppsatsen. Att bibliotekarierna är 

vana vid en digital miljö är säkerligen även en viktig faktor.   
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7. RESULTAT  
 

Jag presenterar först en sammanfattning av mina mailintervjuer med informanterna och 

har då valt att dela upp resultatet i Fankultur på bibliotek och Fankulturens relevans för 

bibliotek. Detta för att lättare kunna visa vilka satsningar biblioteken har gjort och 

varför de har gjort dessa satsningar, alltså de bakomliggande syften.  

 

7.1 Fankultur på bibliotek 
 

Många av de tillfrågade är i ett skede då de fokuserar mycket på arbetet med kring 

Twilight där det har utvecklats en stark fankultur. Det är något som har engagerat 

biblioteken i form av olika evenemang. Det har varit en stor efterfrågan hos användare 

som har varit väldigt intresserade av både böcker och andra aktiviteter på biblioteken i 

anslutning till böckerna. Jenny som är ungdomsbibliotekarie på ett medelstort bibliotek, 

säger att det positiva gensvaret från användarna har varit stort: 

 

Intresset för Twilight är i alla fall hos oss helt enormt. 40 tjejer kom på 

träffen som var mycket uppskattad.  

 

Alla de utfrågade biblioteken har haft något eller flera engagemang som har utgått från 

Twilightintresset. Många bibliotek har haft Twilightträffar där fans har träffats för att 

diskutera filmerna och böckerna. Klara, bibliotekarie på ett större bibliotek säger:  

 

Det har hållits ett antal Twilightkvällar där vi diskuterat böckerna. Det 

har även hållits en konstutställning där konstverken var inspirerade av 

Twilight.  

 

Ett bibliotek valde att anordna maratonläsning av den fjärde boken i serien på 

utgivningsdagen. De välkomnar alla till klubben för Twilightfans initierade av 

biblioteket. Klubben har även en egen blogg och en webplats. Dessutom marknadsförs 

klubben genom bibliotekets hemsida och utöver det finns klubben även på Facebook. 

Gruppen består av ett fyrtiotal individer och till varje träff brukar ungefär femton tjejer i 

åldrarna 14-25 år träffas. De som håller i planeringsarbetet är ungdomar som också har 

hjälp av två bibliotekarier. De två bibliotekarierna Ingrid och Lena berättar:  

 

När den fjärde boken i Twilightserien "Så länge vi andas" skulle ges ut fick jag en 

idé om en maratonläsning av boken på biblioteket. Att börja vid midnatt på 

releasedagen (vilket förlaget inte hade tänkt ha först, men på vår förfrågan 

skapade) och sedan läsa tills boken var färdigläst kvällen därpå vid 19-tiden. Så 

man kan säga att vi snappade upp en trend. Klubben skapades vid det tillfället på 

initiativ av två fans som troget stannat under hela maratonläsningen och Besatt-av-

Twilight föddes. 

 

Något som också har skett naturligt i efterdyningarna av Twilightintresset är att 

biblioteken har tipsat om andra böcker som påminner om Twilight. Elin, som är 

ansvarig för barn- och unga vuxna-verksamheten på ett medelstort bibliotek säger att de 

gjorde en boktipssticka med tips på andra böcker som man kunde läsa när 

Twilightböckerna var utlästa.  Andra bibliotek har skapat speciella hyllor där man kan 

finna vampyrböcker. Flera informanter har även använt sig av biblioteksbloggen där de 

tipsat om böcker som kan passa Twilightläsare. Jenny säger även att de har fortlöpande 

skyltningar på olika teman som då kan vara: ”vampyrer”, ”kärlek” och ”skräck”.   
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En del bibliotek har även haft andra fanaktiviteter utöver Twilight.  Klara skriver att de 

även har haft evenemang som har inriktats mot Harry Potter och lajvverkstad
2
. Gustav, 

ungdomsbibliotekarie på ett mindre bibliotek har tillsammans med ungdomar skapat ett 

”fantastikrum” där man har samlat böcker om fantasy, science fiction och skräck.  

 

De flesta av satsningarna har främst anordnats inom det fysiska biblioteket, men det 

finns även en del satsningar på bibliotekets bloggar, på Facebook och på bibliotekets 

hemsida. Dessa medier har främst använts för att marknadsföra och visa upp de 

satsningar och evenemang som gjorts. Detta kan innebära att man har gjort reklam för 

Twilightevenemang, skrivit och publicerat foton från evenemanget eller tipsat om 

böcker och filmer. Gustav använder sig av biblioteksbloggen och har i blogginlägg 

skrivit om fankultur. Bland annat skriver han om tidningar och böcker som tar upp 

fankultur och fan fiction-sidor på Internet. Han använder sig även av taggar på sina 

blogginlägg som: ”vampyrer”, ”fantastik”, ”deltagarkultur”, ”fan fiction” för att man 

lättare ska kunna hitta inlägg som intresserar en och som tar upp ungefär samma ämne.  

Biblioteken använder sig även av andra medier som att maila ut information om 

kommande evenemang. Twilightklubben annonserar även ut sina träffar på Twilight 

Sweden, den officiella svenska sidan för Twilightfilmerna.  

 

Annan marknadsföring har skett genom att använda sig av användarna som för vidare 

information om evenemang och satsningar. Elin berättar hur de arbetade med 

marknadsföringen inför en Twilightkväll:  

 

Vi jobbade mer specificerat, när det gäller t ex Twilightnight 

annonserade vi, la flygblad i reserverade Twilightböcker (och de var 

många), skickade flygblad och affischer till skolor, tipsade via fan-

webbplatser som Twilightsweden.se.  

 

7.2 Fankulturens relevans för bibliotek 
 

Informanterna har gett olika svar på frågan varför de tycker att fankultur är relevant på 

biblioteket och det finns oftast inte ett enskilt svar. De olika anledningarna överlappar 

ofta varandra men en gemensam nämnare är att informanterna ofta kopplar arbetet med 

fankultur till bibliotekets funktion och verksamhet. Gustav säger:  

 

Biblioteken ska uppmärksamma och uppmuntra olika sorters 

kulturutövande i det omgivande lokalsamhället.  

 

Han menar att folkbiblioteken borde satsa mer på fankultur och populärkultur och att 

folkbiblioteken ofta är för mainstream. Det borde finnas plats för högt och lågt, brett 

och smalt på samma gång. Han resonerar att biblioteket bör utmana konventionerna. 

 

Lena och Ingrid intar ett användarperspektiv och menar att det är roligt att visa upp att 

biblioteket är ett ställe där det händer saker och som får folk att lyfta på ögonbrynen. 

Sara skriver att allt som rör barn och unga och kan kopplas till bibliotekets verksamhet 

har sin plats på biblioteket. Flera nämner att biblioteket ska visa att det ”hänger med” i 

ett modernt samhälle, t ex genom att lyfta fram fankultur. Det här kan då också locka till 

sig användare som i vanliga fall inte besöker biblioteket. Lena och Ingrid som 

                                                 
2
 Lajv eller levande rollspel är ett sorts rollspel som utförs i en teaterliknande 

verksamhet där varje person spelar en karaktär. Denna karaktär utvecklas av spelaren i 

form av kläder och annan rekvisita.  
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samarbetar tillsammans med användare i en Twilightklubb, menar att klubben breddar 

och öppnar upp (biblioteket) för alla sorters intressen bland ungdomar. En annan 

synpunkt är att Twilight och fankultur är aktuella fenomen och att det gäller att vara 

uppdaterad när man arbetar med unga och ungdomars kultur. Man vill vara engagerad 

och det är självklart för bibliotekarierna att hänga med när något nytt händer i 

ungdomars värld. Lena och Ingrid skriver:  

 

Det är roligt att fånga upp fankultur och som ligger i tiden för att 

försöka få dessa att besöka biblioteket.  

 

Visar man att man är intresserad av det som ungdomar gillar genom att anordna 

exempelvis Twilightträffar visar det att man hänger med och att det finns plats för 

ungdomar på biblioteket. Klara skriver:  

 

Om biblioteken kan vara öppna för fankultur kan detta bidra till att 

nya användare kommer till biblioteket.  

 

Många av informanterna som har anordnat Twilightevenemang menar att de ger respons 

på efterfrågan då de säger att de märkte att det var något som engagerade unga. Det är 

flera som menar att det är just samtal med användarna som gör att de uppdateras och får 

reda på vad de tycker är intressant. Många av användarna har påverkat biblioteken i 

form av frågor om Twilightböcker och bibliotekarierna har därefter insett att det funnits 

en stor efterfrågan. Elin skriver:  

 

Eftersom jag jobbar med unga, var det genast en hake jag tog tag i 

eftersom vi fick frågor om Twilight säkert tjugo gånger i timmen varje 

dag.  

 

Vissa av informanterna har angett att de använder sig av de grupper, som exempelvis 

läsegrupper, som de redan innan har kontakt med för att uppskatta var ungdomarna 

intressen ligger. Jenny skriver att de även använder sig av inköpsförslag som de alltid 

beaktar. 

 

De bibliotek som har bloggar har också kommentarsfunktioner där användare och 

bloggläsare kan skriva. Man använder sig även av omvärldsbevakning i form av media 

och bloggar där en del av informanterna har tittat på andra bibliotek och sett att det har 

anordnats evenemang som de sedan har anordnat på sitt lokala bibliotek. Elin skriver att 

de använde sig av material från ett större bibliotek som redan hade anordnat 

Twilightevenemang. De utvecklade sedan sitt eget material tillsammans med fansen.  

 

Det är dessutom användarnas egen delaktighet som har präglat satsningarna. Just genom 

initiativ från fans eller genom kontakter med fans har man anordnat speciella 

evenemang. Ungdomarna har också fått ta stort ansvar för evenemangen hos många av 

biblioteken. Gustav säger att på hans bibliotek planerar de ofta tillsammans med 

ungdomarna och att en eller två ungdomar får bli ledare och på så sätt får de ta eget 

ansvar. Bibliotekarierna är med om det behövs ordnas praktiska saker. Flera av 

informanterna skriver att initiativtagarna till evenemangen ofta är fans och har därför 

naturligt fått ta ansvar för evenemang.  

 

Några av informanterna beskriver också sig själva som fans och att det är något som 

också påverkar arbetet på bibliotekets satsningar på fankultur. En del av informanterna 
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var själva intresserade av Twilight och det var också en av anledningarna till att det 

anordnades Twilightevenemang.  

 

 

7.3 Sammanfattning 

 
Något som återkommer i svaren är just bibliotekens satsningar på fenomenet Twilight.  

Detta är något som alla bibliotek har som en gemensam nämnare då alla har gjort någon  

slags satsning på de populära böckerna och filmerna. Just Twilight har varit en stor  

succé på många sätt och har också lockat till sig starka fangrupperingar. Därför är det  

inte konstigt att biblioteket har plockat upp detta enorma intresse och skapat evenemang  

runt det. Det som har skett på biblioteken är att man har satsat på ett populärt fenomen  

som lockar till sig publik. Detta i sig behöver inte betyda att biblioteken satsar på  

fankultur. Men i förlängningen är det en satsning på fankultur genom att man plockar  

upp fankulturella element som Twilightkulturen innehåller. De fankulturella elementen  

är framförallt att fans samlas och vidareutvecklar sitt intresse genom olika aktiviteter  

som fördjupning genom frågetävlingar, diskussioner med andra fans, sociala plattformar  

som klubbar och konstutställningar med fan art. Användarna deltar aktivt och skapar 

och utvecklar kulturen.  
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8. ANALYS  
 

Analysen utgår från Skot-Hansens teori om kulturpolitiska rationaler som Antonsson 

och Aspernäs utvecklat i form av idealtyper. Jag kommer att använda mig av de 

idealtyper som har relevans för mina resultat och kommer därför inte använda mig av 

alla idealtyperna. Främst för att de utelämnade idealtyperna inte har relevans för mitt 

resultat. Trots att svaren överlappar varandra, har jag valt att presentera dem i de 

idealtyper som jag anser svaren bäst höra hemma i. De idealtyper som jag har tyckt mig 

urskilja i resultatet är följande: Idén om folkbildning och upplysning, idén om 

folkbibliotekets sociala betydelse, idén om underhållning och idén om folkbiblioteket 

som serviceproducent.  

 

1. Idén om folkbildning och upplysning  

 
I många av svaren går det att identifiera en öppen och välkomnande syn på all kultur på 

folkbiblioteket. Flera av informanterna skriver att de välkomnar användarnas olika 

kulturintressen och att de vill verka för att folkbiblioteket blir en plats där allas intresse 

får plats. Gustav skriver om bibliotekariens roll i att aktivt intressera sig för 

ungdomskultur och speciellt allt som händer på Internet. Han menar att det krävs att 

biblioteken tar ansvar och bygger ett bibliotek tillsammans med användarna och där hög 

och låg kultur blandas. Märkbart i svaren är också att flera av informanterna vill 

fortsätta bjuda in fans och utveckla biblioteket för framtiden. Ingrid och Lena säger att 

de vill arrangera evenemang tillsammans med andra sorters fans som lajvare och 

fantasyläsare för att kunna skapa ett mer varierat utbud av media.  

 

Något som också återkommer i svaren är att bibliotekets vanliga verksamheter och 

tjänster som boktips, bokavdelningar och information också anpassas till fankulturella 

fenomen. Boktips riktade till Twilightfans är en sån sak som flera av informanterna 

skrev om. Ett exempel är hur ett bibliotek la bokmärken med tryckta boktips på i de 

reserverade Twilightböckerna. Flera har använt biblioteksbloggen för att tipsa om 

böcker, där man riktar sig till Twilightfans och vampyrälskare. Biblioteken har även 

anpassat hyllindelningar till fansen, där man nu kan finna vampyrhyllor på flera 

bibliotek.  

 

Detta är också en del av bildningstraditionen på folkbiblioteket där man som användare  

kan ta del av andra liknande böcker, läsa om Twilight på bibliotekets blogg eller söka  

information om vampyrer i databaser. Man kommer till biblioteket för att inhämta  

kunskap och information och här ryms alltså upplysningstanken genom att man vill  

verka för att användare som är intresserade av fankultur också får den information de 

vill ha. Det kan innebära att man satsar på andra sorters böcker och media som man vet  

att ungdomar och fans gillar. Bildning kan därmed omfatta det fankulturella området 

och populärkultur i allmänhet. Utvecklas bildningstanken så att den även omfattar 

populärkultur kan en ny kanon växa fram. Fankultur och populärkultur är relevant 

bildning eftersom den säger något om vårt samhälle och ungdomskulturer idag. Det är 

viktigt att alla får en chans att hålla sig uppdaterade inom trender och populära fenomen 

som är relevanta och tidsenliga.  

Skot-Hansen menar att i rationalen upplysning återfinns viljan att lära ut kultur, 

kulturarv och bildning. Här ser man hur informanterna gärna bjuder in användare för att 

få ta del av deras kultur men också hur de använder sig av biblioteket för att erbjuda 

kultur och bildning i form av böcker, evenemang och dylikt som anpassas till gruppen 

fans.  
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2. Idén om folkbibliotekets sociala betydelse 

  

Svaren som kan passas in i den här gruppen har ofta fokus på användare och synen på 

bibliotek som en plats som kan anpassas efter användares behov och intressen. De 

främsta satsningarna på fankultur på folkbiblioteken har varit olika sorter av 

sammankomster där fans har fått möta likasinnade på evenemang och träffar. Här är 

fokus på det sociala mötet av en mycket stor betydelse. Man får träffa andra fans, 

diskutera böcker och film, tävla i quiz och klä ut sig. Det finns möjlighet till att möta 

människor med olika bakgrunder och ålder. Alla välkomnas till evenemanget. Det som 

förenar de olika personerna som dyker upp är det gemensamma intresset. Gustav menar 

att biblioteken kan bli en mer interaktiv plats. Han säger att: 

  

Biblioteket kan bli en mer levande plats och det kan uppstå spännande 

möten 

 

Det som också är intressant är att det är användare som ansvarar för eller tar initiativ till 

träffarna. Många av de klubbar och satsningar som har skett på biblioteken är 

användardrivna. Gustav säger att han försöker arbeta utifrån mottot: ”av ungdomar, för 

ungdomar, med ungdomar”. Detta är också en del av det sociala ansvar som biblioteket 

har där användare kan känna att de kan påverka folkbiblioteket som mötesplats. De får 

chansen att forma verksamheten tillsammans med bibliotekarierna. Det här går att 

koppla till forskningen om deltagandekultur och bibliotek 2.0 där just deltagande och 

interaktivitet är viktiga beståndsdelar. Användarna är inte bara besökare på biblioteket 

utan kan också planera, ansvara och delta i verksamheten på sina egna villkor. Det är 

inte bara det fysiska biblioteket där detta är viktigt. Det finns också mötesplatser och 

deltagande på webben, där man kan kontakta biblioteket via bloggen, Facebook eller 

genom mail. Detta ger också en chans att påverka och deltaga genom direkta 

kommentarer. Detta kan ge ett direkt gensvar på verksamheten och evenemang. Det kan 

också innebära nya sätt att arbeta på för biblioteken, då det är fansen som tar plats och 

formulerar önskemål för hur deras bibliotek kan se ut.  

 

Det fankulturella mötet kan också innebära att man stärker sin egen identitet och känner 

gemenskap i en grupp där man delar samma intresse. Här har biblioteket en viktig roll 

där man kan fånga upp användare och visa på sätt att organisera sig i en gemenskap. Det 

är flera av informanterna som nämner att de också har en önskan om att fler 

fangrupperingar ska inse att det finns plats för dem på folkbiblioteket. Elin skriver:  

 

Jag önskar att fans i alla former förstår att bibliotek är intresserade av 

att stötta dem och gärna t.ex. skapar evenemang i samarbete med dem.  

 

Hon fortsätter och säger att hon har tröttnat på att vänta in vissa grupperingar och har 

istället bestämt sig för att bjuda in så kallade “trekkies”, fans till tv-serien Star Trek, till 

sitt bibliotek för att anordna något tillsammans med dem.  

 

I den kulturpolitiska rationalen social förändring som Skot-Hansen presenterar återfinns 

faktorer som demokrati, gemenskap och inkludering av utsatta grupper i samhället. 

Något som är viktigt att betona är att det inte är möjligt att tala om marginaliserade 

grupper i mitt material. Fans och ungdomar är inte marginaliserade utan har en självklar 

plats på biblioteket. Återkommande svar i är istället sådana som fokuserar på 

deltagande, gemenskap och en demokratisk aspekt där man önskar att alla användare 

såg biblioteket som en möjlig mötesplats.  
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3. Idén om underhållning   

 
Fankultur är nära sammankopplad med populär- och ungdomskultur. Att engagera sig i 

en fankultur kan vara ett slags andningsrum från vardagliga måsten i det vanliga livet. 

Att få umgås med andra fans, låna böcker och tidningar kan vara ett sätt att koppla av 

och varva ner. Jenkins kallar det i sin text för “a weekend only world”.   

 

Intresset för en bok, film eller tv-serie betraktas ofta som en personlig upplevelse som 

sker i ensamhet. Fankultur innebär en process från att ha varit intresserad till att bli ett 

fan som engagerar sig mer i mediets värld. Detta innebär att man skapar en förståelse 

för det utvalda mediets berättande. Detta är alltså början på en process som sedan kan 

utvecklas till att man delar med sig av sina upplevelser till andra fans. Just den här 

processen är en början till deltagandet i en fankultur. När man börjar engagera sig och 

gå in i sitt fankulturella intresse gör också detta att man går in i en annan värld där man 

kan vara en annan person än i det vanliga livet. Jenkins (1992) menar att denna värld 

blir ett alternativt socialt forum där man kan möta likasinnade och få uppgå i en större 

gemenskap. I den här alternativa världen finns det också utrymme för att diskutera 

viktiga frågor belyst utifrån ett fankulturellt perspektiv. Det skulle alltså kunna innebära 

att man utgår från Twilight och diskuterar kärlek, förhållande, familj och utanförskap. 

Man diskuterar det riktiga livets komplexitet men utifrån en säker och annorlunda 

utgångspunkt som kan vara en Twilight-träff på biblioteket. Den här gemenskapen och 

platsen kan också vara en grogrund för att utveckla sin identitet och där få en känsla av 

egenmakt. Just pausen från det vanliga livet där man kan koppla av, bli en annan 

person, känna gemenskap och uppgå helt i sitt intresse är alltså alla viktiga delar i idéen 

om underhållning på biblioteket.  

 

En annan sak som märks i svaren är att fankultur heller inte är något som är enskilt eller 

separat från den andra vanliga ungdomsverksamheten. I de flesta fallen ser man inte på 

fankultur som en enskild tradition eller kultur. Den är snarare sammansvetsad med 

annat som ungdomar gillar och ses som en del i en ungdomskultur där man ofta 

fokuserar på underhållning och avkoppling för ungdomar. 

 

Underhållning är inget uttalat mål inom kulturpolitiken menar Skot-Hansen men det är 

ändå en viktig del i bibliotekets värld. Här står fankultur för en viktig del inom 

biblioteket. Både för att både locka till sig användare och för att visa att biblioteken är 

en plats för avkoppling, inspiration och underhållning.  

 

 

4. Idén om folkbiblioteket som serviceproducent 

 

Något som märks tydligt i informanternas svar är att det är användarnas intressen som 

har spelat stor roll i de satsningar på fankultur som har gjorts. Man fångade upp 

användarnas stora Twilightintresse genom att bibliotekspersonalen ofta fick frågor om 

Twilight, det stora trycket på utlånade böcker och det gensvaret man fick på träffarna. 

Detta gjorde också att man insåg att det fanns ett stort intresse för att fortsätta anordna 

fanträffar och även fortsätta satsa på andra tjänster och verksamheter som kan appellera 

till Twilightfans. Detta har inneburit att man har satt upp specialinriktade hyllor med 

vampyrböcker, man tipsar om böcker och skriver specialinriktade blogginlägg.  

 

Flera av informanterna menar att det krävs att man är uppdaterad när man arbetar med 

ungdomar, eftersom det är de som är deras målgrupp. Därför är det också viktigt att ta 
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tillvara på trender i samhället, dels genom samtal med användare men också genom 

omvärldsbevakning. Detta kan innebära att man läser bloggar, ser vad andra bibliotek 

satsar på och försöker hålla sig uppdaterad inom flera områden. Många av 

informanterna påpekar att det också är viktigt att visa att biblioteket kan locka till sig 

ungdomar och användare till biblioteket. Att använda sig av fankultur är en del i att visa 

att biblioteket är med i sin samtid. Sara säger:   

 

/…/ jag tror att om vi ger utrymme för fankultur så visar biblioteket att  

vi hänger med och är en plats för unga där de kan känna att de har  

något att hämta. 

 

Det som främst påverkar verksamheten är den stora mängden användare som frågar 

efter böcker eller att biblioteken uppfattar en spridande trend bland ungdomar. I de 

flesta fall fokuseras det på populära böcker som Harry Potter eller Twilight som har 

varit de senaste årens stora bestsellers inom ungdomsgenren. Man utgår från det som är 

populärt för tillfället och skapar evenemang utifrån det. Elin menar att det är viktigt att 

tillgodose olika förslag från användarna om det finns möjlighet. Den möjligheten, 

menar hon, är beroende på om det finns flera som är intresserade av samma sak. Det är 

om det finns ett stort intresse för en viss verksamhetsinriktning som det också 

genomförs.    

 

En annan faktor i det serviceinriktade biblioteket är att man erbjuder information även 

på nätet. Här finns det bloggar, sidor på Facebook och bibliotekets hemsida. Här går det 

att kontakta bibliotekarier och också få snabb respons på sina frågor eller önskemål. 

Biblioteket på nätet blir till förlängning av det fysiska biblioteket där man alltid kan nås 

med önskningar och frågor.  

 

Här märks det tydligt att man ser på användarnas önskemål och förväntningar som en  

viktig del i verksamheten. I denna idealtyp beskrivs service som en vara som sedan säljs  

till användarna. Användarna ses som kunder. Men jag tror inte att det är synsättet som  

bibliotekarierna har. Snarare är det en vilja att skapa ett bibliotek som är till för  

användarna där man vill bemöta behov och önskemål. Servicen är något som sker  

naturligt för dagens bibliotek där deltagande och fokus på användare är viktiga faktorer.  
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9. DISKUSSION OCH SLUTSATS 
 

Jag kommer först att föra en avslutande diskussion för att därefter väva samman 

uppsatsen i en slutsats.  

 

9.1 Diskussion 
 

I min uppsats har jag fokuserat på hur några folkbibliotek har använt sig av fankultur 

och varför. Anledningarna till att biblioteken har valt att satsa på fankultur är skiljer sig 

åt och det finns olika faktorer som har påverkat. Syftena överlappar oftast varandra och 

kan egentligen inte ses som enskilda delar utan är alla samspelta och beroende av 

varandra.  

 

I responserna märks att fankultur inte är något etablerat begrepp på biblioteken. Snarare 

är det så att det är fenomenet Twilight som har tagit stor plats på alla utfrågade 

biblioteken och det har också varit en stor succé. Man har visat medvetenhet om ett stort 

intresse som berör och är omtyckt av många användare. Jag drar slutsatsen att 

biblioteken inte gjort någon medveten satsning på fankultur, utan satsningarna är 

snarare en del i ungdomsverksamheten. Men jag anser ändå att man kan betrakta 

Twilightsatsningarna på biblioteken som omedvetna satsningar på fankultur. I dessa 

satsningar finns det de centrala fankulturella elementen som diskussionsforum, möte 

med andra fans, kreativitet och framförallt en möjlighet att utveckla ett fankulturellt 

intresse. Det finns alltså ingen direkt uttalad ambition från bibliotekens sida att satsa på 

fankultur men satsningarna som är gjorda vittnar ändå om fankultur på biblioteken. Nya 

redskap i form av Twilightträffar och mötesplatser gör att det är möjligt att arbeta på 

nya sätt med t ex; läsfrämjande verksamheter, bibliotek som mötesplats och delaktighet.  

 

Trots att de allra flesta av informanterna inte använde sig av begrepp som fankultur och 

deltagandekultur så finns det svar hos alla informanterna som uttryckte de centrala 

värdena i dessa begrepp. Man påpekade vikten av användarnas deltagande i biblioteks 

verksamhet. Det finns även en öppenhet för digital kultur som bloggar och Facebook. 

Fankultur och Twilightevenemangen är också något som många av informanterna 

uttryckt en glädje över, just för att det har gjort att så många användare har hittat till 

biblioteken och att man kunnat få in en ny kultur på biblioteken. I idealtyperna idén om 

folkbildning och upplysning och idén om folkbibliotekets sociala betydelse kan man 

återfinna liknande tankegångar. Viktiga faktorer här är användares tillgång till kultur 

och bildning och folkbibliotekets roll som mötesplats för alla grupper i samhället. 

Evenemang som Twilightkvällar och ett utbud som är anpassat till användare 

intresserade av populär- och ungdomskultur kan alltså vara en del i en bildningstradition 

där man försöker anpassa material och utbud till en målgrupp. Denna målgrupp är 

framförallt ungdomar eller personer med fankulturella intressen som kan få tillgång till 

en populärkulturell kunskapsbank på biblioteket. Kunskap behöver nödvändigtvis inte 

vara traditionell utan kan snarare vara populär och samtida. Från att ha förbjudit 

Kittyböcker på biblioteken utvecklas nu biblioteken till att snarare omfamna fenomen 

som är både subkulturella och allmänt populära och spridda i samhället. Denna kunskap 

borde vara likvärdig med annan kunskap och kultur som anses vara mer värdefull. 

Genom att utveckla verksamheten i både det fysiska som digitala rummet kan man 

skapa ett bibliotek där alla oavsett intresse kan känna sig välkomna. Detta kan man då 

göra med hjälp av Twilightkvällar, blogginlägg och boktips.  

 

Användarnas delaktighet i biblioteket är också en stor del i tanken bakom Bibliotek 2.0. 

Här kan man se på fankulturen som en del i den nya bibliotekseran där användare kan 
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påverka bibliotekets verksamhet och vilken kultur som ska finnas på biblioteken.  I 

Bibliotek 2.0, deltagarkultur i förändring (2009) skriver Holmberg att biblioteken alltid 

haft kontakt med användarna och dessa har integrerat sinsemellan, men i Bibliotek 2.0 

är bibliotek ännu mer inriktade på aktiv deltagandekultur som grundar sig på en aktiv 

människoinställning. Man ser på människor som potentiella aktörer som vill påverka 

och därför ska erbjudas möjlighet till att kunna påverka (2009, s. 122).  Här kan då 

fankultur vara en viktig del i bibliotekets verksamhet för att bjuda in och engagera 

användare.  I svaren från bibliotekarierna visar de att de gärna vill samarbeta med sina 

användare för att skapa evenemang och ett bibliotek som är öppet och tillgängligt för 

alla. Speciellt intressant är att ungdomarna själva får anordna evenemang tillsammans 

och för andra ungdomar. Eller att man tar initiativ till egna verksamheter som till 

exempel Twilightklubben där bibliotekarier och ungdomar arbetar tillsammans.  

 

Deltagandekulturen på nätet är också en viktig del och inom biblioteket kan det 

innebära att man har bloggar eller har Facebooksidor där man kan kommunicera direkt 

med bibliotekspersonalen. Trots att den främsta aktiviteten skedde i det fysiska 

biblioteket kan man ändå använda sig av den digitala världen och då främst för 

marknadsföring. Jenkins beskriver konvergenskulturen som en verklighet där 

konsumenter och producenter inte längre är två skilda grupper utan är två aktörer som 

integrerar med varandra. Alla är deltagare. Men han understryker även att det inte går 

att se på dem som jämlikar, här finns inte en jämlik status eller samma grad av 

inflytande. Det här går även att applicera på folkbibliotekets värld. Det går inte att helt 

att bortse från att bibliotekarier har mer inflytande på folkbibliotekets verksamhet än 

enskilda användare eller att de måste utgå från vissa mål som har satts upp av 

biblioteken. Men svaren visar att det finns en vilja att öppna upp biblioteket för alla där 

man som användare har en chans att påverka hur biblioteket ska se ut. Fankultur är då 

ett sätt att få ungdomar engagerade och få dem att komma till biblioteket genom 

Twilightträffar och andra evenemang. Detta gör att man lockar till sig användare och på 

samma gång får användare en möjlighet till påverkan och kan även delta genom att 

skapa egna kulturupplevelser som klubbar, konstutställningar eller träffar med andra 

fans. Det här blir alltså deltagandekultur på olika nivåer där användare både kan 

påverka en verksamhet men, också delta i kulturen och göra folkbiblioteket till sin egen 

plats.   

 

En annan del är också behovet av underhållning och avkoppling som återfinns i Idén om 

underhållning där fankultur kan användas som en del. Fankultur ses framförallt som 

något lustfyllt som förknippas med användarnas egna intressen. Här ryms känslan av att 

leva sig in i en annan värld där man skapar utrymme för gemenskap, självständighet och 

en flykt in i en annan värld skild från vardagen, “a weekend only world” som Jenkins 

(1992) benämner den fankulturella gemenskapen. Han menar att i den här världen får 

användare en chans att träffa och upprätta relationer till andra fans. Detta skapar en 

gemenskap där man kan mötas över gränserna där den gemensamma nämnaren är det 

fankulturella intresset. Det är också intressant att fankultur kan användas som grund för 

att skapa diskussioner kring sitt liv och sin omvärld. Det kan vara användbart i 

ungdomars liv då fankultur ofta stärker den egna identiteten och kan användas när de 

bygger relationer till andra människor. Folkbiblioteket med alla sina resurser som 

böcker, filmer och mötesplats kan då bli ett sätt för användare att mötas och hitta rum 

för diskussioner. 

 

Genom att anpassa sig till ungdomars situation och kultur kan man också skapa goda 

relationer till användarna. Det är intressant att man fångar upp sådant som är viktigt och 

populärt bland ungdomar så att man också kan erbjuda sätt att vidareutveckla deras 
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intressen. I idealtypen Idén om folkbiblioteket som serviceproducent är den bärande idén 

att biblioteken är förmedlare av service. Det är en syn som framgår tydligt i 

bibliotekariernas svar, där man flertalet gånger påpekar vikten av att folkbiblioteket och 

bibliotekarierna är till för ungdomar och deras olika intressen. 

 

Att biblioteken ska vara välanpassade och bibliotekarierna intresserade av 

ungdomskultur är en syn som är ganska ny. Danielsson och Degerth (2005) menar att 

dagens bibliotekarier ofta har en kritisk syn på bibliotekets utbud för ungdomar. 

Bibliotekarier ska kunna sätta sig in i ungdomars världar och också anpassa biblioteken 

efter dem. Det är också av stor vikt att genomföra omvärldsbevakning. Ungdomskultur 

är inte en och samma kultur, utan innehåller en rad olika stilar, grupper och subkulturer. 

Fankultur är bara en sorts kulturyttring som attraherar ungdomar. Det är också en 

inriktning som drar till sig en viss gruppering av ungdomar. Det nämns också i flera 

svar att fankultur är bara en del i ungdomsverksamheten, vilket också kan vara viktigt 

att påpeka. Det finns inte en homogen ungdomskultur utan snarare flertalet inriktningar. 

Därför är det också av största vikt att man är påläst och uppdaterad inom 

ungdomskulturer.  

 

Trots att biblioteken inte nödvändigtvis använder sig av fankultur som ett mål inom 

verksamheten upplever jag att det finns en tilltro till framtidens bibliotek gällande 

fankultur. Flera av informanterna uttryckte glädje inför de satsningar de hittills hade 

genomfört. De beskrev även önskningar inför framtiden. Jenny skriver:  

 

Jag tror att vi på biblioteken bara är precis i början av att använda oss 

av och berikas av fankulturen. Vi har mycket att lära”  

 

Elin säger: 

 

 Jag önskar att fans i alla former förstår att bibliotek är intresserade av 

att stötta dem och gärna t.ex. skapar evenemang i samarbete med dem.  

 

Vilket visar att fankultur på bibliotek är en relevant verksamhet för ungdomar och att 

det i framtiden kanske kan utvecklas ytterligare.  

 

Framförallt tror jag att det skulle vara utvecklande för biblioteken att verkligen sätta sig 

in i vad fankultur är och hur man skulle kunna använda det inom verksamheten. Det 

handlar dels om att förstå en populär kultur som påverkar framförallt populärkulturella 

fenomen och dess fans och dels vad det finns för element inom olika fankulturer som 

skulle kunna användas inom bibliotekets värld. Jag skulle gärna se satsningar på allt 

från fan fiction-skrivande till att man skapar bloggar eller forum för populära böcker, 

tidningar, filmer och tv-serier. Något som också skulle kunna utvecklas är kontakten 

med användare i form av referensgrupper. Referensgrupperna kan också anpassas efter 

intresse och grupptillhörighet där man kan få reda på vad ungdomar är intresserade av 

och vad som är populärt just nu.  

 

Det går också att se andra effekter av att ha fans som användare. De är ofta hängivna 

och passionerade och kan dra igång projekt och ta ett ansvar för att ett evenemang ska 

lyckas. Marknadsföring sker snabbt om man vet att man har en grupp med användare 

som kan sprida nyheter vidare. Andra effekter av att ha fans och fankultur på bibliotek 

kan också innebära att användare använder sitt intresse för att utveckla sitt språk. Då 

självklart genom läsning på svenska men också på engelska då många populära titlar 

först utkommer på engelska. 
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Det märks att det finns ett stort intresse och öppenhet för fankultur på biblioteken och 

det skulle vara intressant för biblioteken och användarna om man fortsätter utvecklas.   

 

9.2 Slutsats 
 

Mitt syfte med den här uppsatsen var att undersöka hur bibliotek använde sig av 

fankultur och i vilket syfte. Jag ville även fokusera på i vilket sammanhang det 

användes och vilka delar av fankulturen som biblioteken har valt att lyfta fram. En 

annan aspekt som intresserade mig var också hur användarna involverades i det 

fankulturella utbudet på biblioteket.  

 

Mina frågeställningar löd:   

Hur arbetar folkbiblioteken med fankultur och i vilket syfte används det?  

Vilka möjligheter erbjuder fankultur för folkbibliotekets utveckling? 

 

Det jag har kommit fram till är att fankultur används framförallt i form av evenemang 

som Twilightträffar och andra satsningar där fans möts och får utveckla sitt 

fankulturella intresse. Men det finns också andra satsningar i form skyltningar av 

populära böcker, hyllindelningar och boktips. Främst är satsningarna lokaliserade till 

det fysiska biblioteket men det märks också på nätet i form av biblioteksbloggar, 

Facebook och andra webbplatser. Det som framförallt syns här är boktips och 

marknadsföring av evenemang på det fysiska biblioteket.  

 

Fankulturen är inte ett etablerat begrepp på folkbiblioteket och biblioteken använder det 

främst som en del i ungdomsverksamheten. Det som främst har lyfts fram är Twilight. 

Det är inte en medveten satsning på fankultur, utan biblioteken har snarare fokuserat på 

ett populärt fenomen som lockar till sig användare, oberoende av den fankulturella 

kontexten. Men jag anser att satsningarna på Twilight visar på en omedveten insats för 

fankultur. I satsningarna finns det centrala fankulturella elementen såsom möten med 

andra fans, kreativitet och framförallt en möjlighet att utveckla ett fankulturellt intresse. 

Det finns alltså ingen direkt uttalad ambition från bibliotekens sida att satsa på fankultur 

men satsningarna som är gjorda vittnar ändå om fankultur på biblioteken 

Bibliotekens syften till användning av fankultur och då framförallt Twilight är: 

 

– Man vill locka till sig användare och ungdomar till folkbiblioteket 

– Visa att biblioteket är en plats som är öppen för alla sorts kulturer och intressen.  

– Visa att man välkomnar alla grupper till biblioteket. 

– Man vill få användare aktiva i bibliotekets verksamhet. Detta genom att ge ungdomar 

ansvar och genom att lyssna på önskemål från användare.   

– Det finns en stor efterfrågan bland användarna. 

– Fankultur och Twilight ligger i tiden och andra bibliotek har anordnat liknande saker.  

– Man vill vara lyhörda och uppdaterade på ungdomskultur.   

 

Min andra frågeställning som jag ställde tog upp vad fankulturen kan erbjuda för 

möjligheter för bibliotekets utveckling. Det finns möjlighet för biblioteken att låta 

användare vara en stor del i bibliotekets verksamhet och delta på egna villkor. Här såg 

jag att det finns berörningspunkter mellan både Bibliotek 2.0 och konvergens- och 

deltagarkultur eftersom användarna spelar stor roll i satsningarna. Det finns även andra 

positiva aspekter som att fankultur kan vara ett sätt för ungdomar att utvecklas som 

individer och delta i en gemenskap.  
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10. FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FORSKNING 
 

 

Något som hade varit intressant för fortsatt forskning skulle vara att fokusera på de två 

grupper som jag inte berört i min uppsats, dels användare som är intresserade av 

fankultur och dels bibliotekarier som berörs av fankultur. Då det gäller användare hade 

det varit intressant att undersöka vad det är för fans som kommer till biblioteken om 

man undersöker faktorer som kön, etnicitet, klass och ålder. Det skulle också vara 

intressant att undersöka hur fansen ser på folkbiblioteket och den verksamheten som 

drivs för fans och eventuell verksamhetsinriktning som saknas.  

 

Gällande bibliotekarierollen skulle jag gärna se en inriktning mot bibliotekariens 

omvärldsbevakning när det gäller ungdomskultur, fankultur och andra populärkulturella 

fenomen. Intressant skulle även vara en inriktning mot deltagarekultur, Bibliotek 2.0 

och hur bibliotekariens roll i detta sammanhang ser ut.   
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11.  SAMMANFATTNING 
 

I denna uppsats har jag studerat hur folkbibliotek använder sig av fankultur samt det 

bakomliggande syfte till denna användning. Begreppet fankultur används i uppsatsen 

för att beskriva de aktiviteter, intressen och världar som fans till populärkulturella 

fenomen inbegriper sig med. Att vara ett fan innebär att man fördjupar sig inom sitt 

intresse och sedan utvecklar detta genom att ingå i en fankultur. Fankultur kan innebära 

aktiviteter som att man diskuterar sitt intresse med andra fans eller uttrycker sitt intresse 

genom kreativa medier som fan fiction eller fan art.  

 

Syftet med min uppsats var att undersöka hur fankultur använts i folkbibliotekets 

verksamhet genom att undersöka de satsningar som gjorts. Det jag främst ville fokusera 

på var varför man valde att satsa på fankultur och vilken betydelse fankultur kunde ha 

för biblioteket. En intressant faktor var också i vilket sammanhang fankultur syntes och 

användes. Jag ville då både se hur det användes både i det fysiska och digitala 

biblioteket. Mina frågeställningar var:  

 

Hur arbetar folkbiblioteken med fankultur och i vilket syfte används det? 

Vilka möjligheter erbjuder fankultur för folkbibliotekets utveckling? 

 

För att svara på mina frågor utgick jag från en bearbetning av Skot-Hansens 

kulturpolitiska rationaler i form av sex idealtyper som Lina Antonsson och Helena 

Aspernäs har utvecklat och bearbetat.  

 

För att få svar på mina frågor om hur fankultur användes och i vilket syfte intervjuade 

jag sju bibliotekarier via mail. Bibliotekarierna var på något sätt involverade i fankultur.    

Jag hittade dessa bibliotekarier genom att göra sökningar på Internet där jag letade efter 

fankulturella evenemang på folkbiblioteken. Jag använde mig av kvalitativ metod där 

jag kunde vara flexibel i mina frågor och vid behandlingen av svaren.  

 

Jag presenterade sedan mitt material och delade in det i undergrupperna: Fankultur på 

bibliotek och Fankulturens relevans för bibliotek. I min analys använde jag mig av fyra 

utvalda idealtyper som jag tidigare hade presenterat under teori. Dessa var: Idén om 

folkbildning och upplysning, idén om folkbibliotekets sociala betydelse, idén om 

underhållning och idén om folkbiblioteket som serviceproducent. Sammanfattningsvis 

diskuterade jag resultatet i min diskussion och avslutade med en slutsats.  

 

Det jag har kommit fram till är att fankultur inte är ett etablerat begrepp på biblioteken. 

Man har lyft fram Twilight, ett populärt fenomen som lockar till sig användare och inte 

satsat på fankultur i sig. Men min slutsats är att biblioteken ändå har satsat på 

fankulturella element. Dessa satsningar är flera, framförallt genom anordnade 

evenemang, men också i andra former som boktips, hyllindelningar och skyltning av 

böcker. Anledningarna till varför biblioteken använde sig av fankultur var framförallt 

användarorienterade då man såg fördelar i att vara öppen för alla kulturer och 

användare. Vad det kan betyda för biblioteken är att man kan fortsätta locka till sig 

användare och låta dem vara en stor del i bibliotekets verksamhet vilket också är 

grundläggande tankar bakom Bibliotek 2.0 och deltagarkultur.  
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BILAGOR 
 

Bilaga 1. Förfrågan 
 

 

 

Hej! 

 

Jag heter Josefin Skoglund och studerar biblioteks- och informationsvetenskap vid 

högskolan i Borås. För närvarande skriver jag min kandidatuppsats där jag undersöker 

folkbiblioteks användning av fankultur. Med fankultur menar jag en kultur där fans 

samlas kring sitt populärkulturella intresse. Det  kan vara medier såsom böcker, filmer, 

manga och tv-serier. Intresset kan ta sig utryck i form av fan fiction, fan art, 

diskussioner med andra fans, engagemang på  webforum eller överhuvudtaget bli ett 

stort intresse.  

Jag undrar därför om du skulle vara intresserad av att svara på några frågor om hur du 

och ditt bibliotek använder sig av fankultur? Det kommer röra sig om tio frågor som jag 

skickar ut i mailform och sedan eventuella uppföljningsfrågor. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Josefin Skoglund 
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Bilaga 2. Frågeformulär  
 

 

Fankultur används i min uppsats som ett samlingsbegrepp för en grupp som samlas 

kring ett intresse. Detta intresse kan vara allt från tv-serier, filmer, böcker, musik, teater 

och serier. Inom fankulturen ryms aktiviteter som att exempelvis diskutera sitt ämne på 

olika communities på Internet, skriva och läsa fan fiction, skapa videor eller bara 

engagera sig på ett aktivt sätt och tillsammans med andra utveckla sitt intresse.  

 

Mina frågor kommer främst inriktas mot hur du och ditt bibliotek använder sig av 

fankultur. Detta kan vara olika aktiviteter, men grunden i aktiviteten ska vara baserad på 

att nå ut till fans. 

Frågorna är öppna och du får gärna svara så mycket eller lite som du vill.  

 

 

Yrkesposition:  

 

 

1. Har du/ni på ert bibliotek gjort något speciellt för att satsa på fankultur? 

(Evenemang, blogginlägg, inriktade avdelningar eller hyllor, satsningar i form av 

skyltning med populära böcker/tidningar som följs av fans, annat? ) 

 

2. Hur kom du/ni fram till att den här satsningen skulle göras? (Pratade med 

kollegor, användare, snappade upp en trend eller intresse sen tidigare, annat?)  

 

3. Hur samlas användarnas intressen, tankar, förslag in? (via samtal, 

bloggkommentarer, annat?).  

 

4. Hur gör du/ni för att nå ut till användarna gällande de här satsningarna?  

 

5. På vilket sätt är användarna delaktiga i satsningarna? (planering av evenemang, 

tar hand om aktiviteten, föreslår satsningar, annat).  

 

6. Är fankultur i allmänhet något som aktivt engagerar dig och som du funderar 

på? På vilket sätt?  

 

7. Anser du att fankultur bör ingå i bibliotekets verksamhet?  

 

8. Vad tror du att fankultur kan få för betydelse för biblioteket?  

 

9. Har användandet av fankultur fått några effekter för bibliotekets andra 

verksamhet? Vilka i så fall? 

 

10. På vilket sätt skulle du se vilja se att fankultur/fans får plats på biblioteket i 

framtiden?  


