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Abstract: This master´s thesis aims to study the practice of separating 

popular genres of fiction from the rest of the fiction stock, 

often seen at public libraries. The method being used is criti-

cal discourse analysis according to Norman Fairclough´s 

three-dimensional conception of discourse. The textual di-

mension of this analysis is the book shelf itself and the soci-

ocultural practice is the everyday practice at a public library 

of supplying and mediating books to the visitors. The main 

research question is: In what ways do the alternative shelf ar-

rangements affect the sociocultural practice of mediating 

fiction to library visitors and to what degree has this practice, 

with its non-discoursive elements, cleared the path for shelf 

arrangements to become a natural part of the libraries? The 

question is answered by the analysis of the text and its dif-

ferent modalities, and the analysis of the discoursive practice 

where the interest has been the production and the consump-

tion of the text. These two aspects of discourse are then 

contextualized in the sociocultural dimension. The result 

shows the picture of a public library undergoing major 

changes. Strained economy and a shift in the habits of read-

ing fiction have forced the libraries to take influence by the 

commercial book stores, preferably the on-line ones. This 

thesis shows that the shelf arrangements of fiction are a part 

of the development for the public libraries in a more indi-

vidualised, commercial direction. 
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1. Inledning 

Som blivande bibliotekarier faller det sig naturligt att vi intresserar oss för frågor som 

rör just biblioteket och bibliotekariepraktiken. Vad kan det finnas för tänkbara faktorer 

som påverkar en bibliotekarie i dennes yrkesutövning och därmed även relationen bibli-

otek/användare? 

 

För en första avgränsning av vårt ämne har vi utgått från oss själva när det gäller både 

förkunskaper och intresse. Skönlitteratur blev då ett lika angenämt som självklart val. 

Någonstans i kedjan bibliotek/bibliotekarie/skönlitteratur/användare fastnade vi sedan 

för fenomenet att baserat på genre lösgöra olika typer av skönlitteratur från dess ur-

sprungliga plats i klassifikationssystemet för att placera dem i egna, utbrutna, hyllor. 

Fenomenet kommer i fortsättningen att refereras till som just utbrytning eller, i plural, 

utbrytningar. 

 

Eftersom vi tycker att det är intressant att studera de underliggande strukturer som lig-

ger till grund för hur till synes självklara ting och företeelser fungerar har vi valt att 

genomföra en kritisk diskursanalys utifrån premissen att diskursen bidrar till att skapa 

den sociala världen. För dessa tankar finner vi stöd i Marianne Winther Jørgensen och 

Louise Phillips Diskursanalys som teori och metod (2000, s. 13). 

 

1.1 Disposition 

I det inledande avsnittet av uppsatsen presenterar vi bakgrunden och vårt val av ämne. 

Vi redogör för de avgränsningar vi har gjort och tar upp en del termer som vi använder 

oss av i uppsatsen och som vi anser behöver förklaras och definieras. I detta avsnitt be-

skriver vi också vårt problem samt syfte och frågeställningar. 

 

I nästföljande avsnitt tar vi upp vad vi läst av tidigare forskning inom de områden upp-

satsen behandlar och även tidigare användning av vår metod, kritisk diskursanalys, 

inom biblioteks- och informationsvetenskap. 

 

Härnäst presenterar vi våra teoretiska utgångspunkter och därtill även den metod vi 

använder oss av i vår undersökning. Här följer ett avsnitt som beskriver Norman 

Faircloughs tredimensionella modell av en kritisk diskursanalys och det vis på vilket vi 

använder oss av den i vår analys. Samtliga tre dimensioner gås igenom i var sitt avsnitt. 

 

Därefter följer den del av uppsatsen där vi redovisar och analyserar resultaten av vår 

undersökning med hjälp av den ovan nämnda modellen. 

 

Följande avsnitt utgörs av en diskussion där vi knyter ihop analysens tre delar och när-

mar oss svaren på våra initiala frågeställningar. Innan dessa erhålls, i ett reflekterande 

och konkluderande kapitel, funderar vi kring fortsatt forskning inom området samt om 

vi eventuellt kunnat göra något annorlunda för att förbättra vårt arbete. 

 

Slutligen sammanfattas uppsatsen i det sista avsnittet och därpå följer en käll- och litte-

raturförteckning och bilagor. 
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1.2 Bakgrund 

Utbrytningar, så som vi använder termen, är alltså en avvikelse från gängse klassifika-

tionssystem när det gäller att hyllsortera böcker på ett folkbibliotek. Hyllkategorisering 

är ett annat uttryck som används av bland andra John Dixon i Handbooks on library 

practice: Fiction in libraries (1986, s. 163f.). Jarmo Saarti (1997) talar i Feeding with 

the spoon, or the effects of shelf classification of fiction on the loaning of fiction om 

klassifikation och hyllklassifikation av skönlitteratur. Dixon och Saarti använder dock 

dessa termer även i de avseenden där skönlitteratur och facklitteratur har blandats inom 

ett och samma tema och avser mer omfattande experiment än att bara bryta ut ett fåtal 

genrer. Därför har vi valt att hålla fast vid utbrytning och vår ovan nämnda definition. 

 

Utbrytningar förekommer alltså inom facklitteratur, skönlitteratur och i integrerade for-

mer. När det gäller facklitteratur handlar det ofta om att plocka ut delar av befintliga 

klasser och i stället placera dessa tillsammans i en egen hylla. Djur och växtliv är två bra 

exempel som ofta har fått egna hyllor där en kombination av till exempel husdjur, ur-

sprungligen under Q, och zoologi, ursprungligen under U, kan återfinnas (BTJ:s hyll-

utredning 2009, s. 23). 

 

Skönlitterära utbrytningar tenderar att klumpa ihop böcker på basis av mer eller mindre 

vedertagna litterära genrer men kan också grunda sig i andra karakteristika. Företeelsen 

är vanligt förekommande och på de folkbibliotek som vi besökt i samband med insam-

lingen av empiri till uppsatsen återfanns t.ex. deckare, ibland vidgat till spänning, och 

fantasy på samtliga ställen. Science fiction var en annan vanligt förekommande utbryt-

ning i jämförelse med begrepp som erotik och HBT som var mer ovanliga. Exempel på 

utbrytningar som grundar sig i annat än genrer var pockethyllor eller hyllor med geo-

grafisk härrörelse eller individanknytning, som Strindberg eller Smålandshylla. 

 

Vi har fått intrycket att det inom barnavdelningarna är vanligt med ett större antal ut-

brytningar och vanliga exempel där kan innefatta hästböcker, kärleksböcker eller sport-

böcker. 

 

Idag har de allra flesta svenska folkbibliotek sektioner som är utbrutna från de skön-

litterära klasserna i SAB-systemet (BTJ:s hyllutredning 2009, s. 23). Begränsar man sig 

till prosa på svenska handlar det om klasserna Hc, Hce, Hcf och Hcg (Klassifikationssy-

stem för svenska bibliotek 2006, s. 75f.). Även om det inte är någon ny företeelse har 

det har varit svårt, för att inte säga omöjligt, att datera de första utbrytningarna på 

svenska folkbibliotek. Mats Schager och Göran Ternerbrandts magisteruppsats Decka-

ren och den goda bokens agenter, som senare också getts ut som bok, citerar Robert 

Johnson och Bengt Wikholms artikel Stryp deckarna från 1978 där deckarhyllan debat-

teras (1999, s. 109). Därmed ges i alla fall en fingervisning om att begreppet redan då 

var vedertaget. En gissning är att debatten och även efterföljande praktik fick ordentlig 

fart under 1990-talet i samband med uppmärksammade försök som GÖK-projektet och 

Kampenprojektet. De båda projekten innefattade förutom idéer om inköp, gallring och 

ett tydligt användarperspektiv även olika tankar om hur bibliotekens samlingar skulle 

kunna sorteras och sättas upp på nya sätt. Projekten och utvärderingar av dessa kommer 

att beröras närmare i ett senare avsnitt. 
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1.3 Val av ämne 

Vårt ämnesval kan ses som en fusion av en blivande yrkespraktik och ett sedan länge 

djupt rotat intresse. Det har fått oss att fundera över frågor som hur står det till med 

skönlitteraturen på våra folkbibliotek, vilka lånar den och varför? Vad är bibliotekarier-

nas syn på den? 

 

I Den sköna skönlitteraturen 2, med undertiteln Tradition och förnyelse ger ett antal 

författare, bibliotekarier och forskare sin syn på skönlitteraturen och dess roll på biblio-

teken. Annina Rabe avslutar sitt bidrag till boken med orden ”Biblioteket är idag kanske 

den enda platsen för litteratur där boken inte behandlas som en konsumtionsvara. Det 

är en värdefull utgångspunkt att hålla i minnet för den som i framtiden skall arbeta med 

skönlitteratur på bibliotek” (2008, s. 31). Det är ett citat som vi tar med oss i vårt upp-

satsskrivande och som vi, med förhoppning att vi har fel, ifrågasätter sanningshalten i. 

 

Som skall framgå i ett senare avsnitt där vi redovisar tidigare forskning inom området är 

vi inte de första som riktat intresse mot den här typen av frågor. Men genom att låta 

utbrytningen i sig vara punkten där stenen träffar vattenytan för att sedan följa ringarna 

utåt har vi till stor del hittat en egen infallsvinkel till ämnet. 

 

Det är viktigt att på ett tidigt stadium klargöra att vi, när vi inleder vårt arbete, båda har 

en förförståelse av utbrytningarnas påverkan på biblioteksverksamheten som gör oss 

tveksamt inställda till företeelsen. Det är en skepsis som vi har utvecklat både som lån-

tagande biblioteksbesökare och i våra första trevande steg som yrkesutövande bibliote-

karier och dess orsaker kan delas in i dels en praktisk och dels en teoretisk aspekt. 

 

Den praktiska aspekten handlar om att det, trots sin motsatta intention, ibland faktiskt 

försvårar återvinningsprocessen. Ämnesordsindexering, som det i praktiken handlar om, 

är en utmärkt metod för att beskriva ett skönlitterärt verk i en bibliotekskatalog, när ett 

verk tillåts befinna sig på flera platser samtidigt i en virtuell bokhylla. Mindre lyckat 

blir det att i en konkret hylla på ett bibliotek välja ut endast ett av flera tänkbara ämnes-

ord och låta ett verk representeras av det. 

 

De teoretiska invändningarna grundar sig bland annat på litterär genreteori där exem-

pelvis Alistair Fowler (1997) i Genrebegrepp pekar på de problem som förknippas med 

att använda litterära genrer klassifikatoriskt. Problem att hitta rätt genrefack till rätt verk 

och svårigheter med att dra tydliga gränser för var en genre slutar och en annan tar vid 

är två exempel som Fowler tar upp (1997, s. 254). 

 

Även ur ett författarperspektiv kan genreindelning te sig problematisk. I Annika 

Perssons artikel Med väskan full av berättelser i Dagens Nyheter resonerar den 

vietnamesiskfödde författaren Nam Le kring temat (2010, s. 9). Han anser att 

genrebestämning föregår läsarens tolkning och begränsar den. Om en text skrivs med ett 

förväntat mottagande tvingas författaren förhålla sig till det redan under den kreativa 

processen, menar han. 

 

Vi vill poängtera att de ovan nämnda aspekterna har bidragit till att påverka vår kritiska 

hållning till genreutbrytningar men ingalunda cementerat den. Vi genomför vår under-

sökning med stor lyhördhet för eventuella nya insikter och slutsatser av mer positiv ka-
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raktär. Att vi ändå här har återgivit orsakerna till vår initiala skepsis har att göra med 

dess inverkan på både vårt ämnesval och vår metod, den kritiska diskursanalysen. 

 

Ämnesorganisatorisk forskning så väl som användarstudier är väl dokumenterade när 

det gäller alternativa hylluppställningar på bibliotek. Vi vill därför fokusera på ytterli-

gare en aspekt av ämnet. Att alla former av klassifikationssystem bygger på någon form 

av bakomliggande värderingar, teorier eller ideologier är ett lika beforskat som veder-

taget antagande (Hjörland 2005). En logisk följd är då antagandet att även en medveten 

avvikelse från ett system måste vara behäftad med underliggande ideologiska principer. 

 

Vi närmar oss alltså vår problemformulerig utifrån en kritisk position gentemot utbryt-

ningar och med en önskan att lägga i dager deras betydelse och inverkan på såväl skön-

litteraturen som biblioteket i sin roll som förmedlare av den. 

 

1.4 Problembeskrivning 

För att kunna formulera vårt problem tar vi vår metod, den kritiska diskursanalysen och 

dess ramverk, till hjälp (Winther Jørgensen & Phillips 2000, kap. 3). Vi vill se utbryt-

ningen som en kommunikativ handling och analysera den utifrån de tre dimensionerna 

text, diskursiv praktik och social praktik. Eftersom utbrytningen som diskursiv praktik 

har fått fäste i folkbibliotekets diskursordning vill vi undersöka dess effekter på den 

sociala praktiken i form av folkbibliotekens litteraturförmedlande verksamhet. Det 

okonventionella valet av utbrytningen som textunderlag är en naturlig följd av att före-

målet för vår analys är sättet att tala om och beskriva olika typer av skönlitteratur ge-

nom just utbrytningar. Intresset ligger inte i vad som sägs om folkbiblioteket och dess 

utbrytningar utan i vad folkbiblioteket säger med sina utbrytningar och vilken verkan de 

kan ha. 

 

1.5 Avgränsningar och definitioner 

I uppsatsen förekommer vissa, för arbetet, centrala termer och begrepp som vi anser 

behöver definieras för att underlätta förståelsen av texten. Dessa kommer att återges och 

förklaras nedan. Det ska varken ses som ett facit eller läsas lexikalt. Tanken är att redo-

göra för vår tolkning och förståelse av dessa begrepp och på så vis hjälpa läsaren att 

följa med i vårt resonemang utifrån de ramverk vi satt upp för oss själva. Vi har också 

gjort vissa avgränsningar som även dessa kommer att presenteras och förklaras i detta 

avsnitt. 

 

En initial avgränsning utgörs av vårt beslut att endast analysera skönlitterära utbryt-

ningar. Skönlitteratur brukar traditionellt delas in i huvudgenrerna lyrik, epik och dra-

matik. Dessa tre återfinns också i SAB representerade med egna signum. Karl Viëtor 

(1997), som ger sitt bidrag Den litterära genrehistoriens problem till Genreteori, ser 

dock en problematik i detta då även begrepp som lustspel och ode ibland benämns som 

genrer. Han ser det som mer passande att klassa den sistnämnda indelningen som genrer 

då lyrik, epik och dramatik inte är några konstskapelser eller gestaltningar utan snarare 

utgångspunkter för skapandet (Viëtor 1997, s. 24). Alistair Fowler bidrar till den stän-

digt pågående diskussionen inom genreteori genom att beskriva genrer som varandes 
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inte så mycket ett fack, som det som fyller facket (1997, s. 254). Baserat på det behöver 

en genre inte vara begränsad till att handla om litteraturens form utan kan även avse 

dess innehållsliga aspekter. Vi närmar oss då den typ av genrer som oftast är aktuell när 

det gäller utbrytningar, så kallade subgenrer av prosafiktion. 

 

Eftersom vi analyserar utbrytningarna på en generell nivå anser vi inte att någon snävare 

avgränsning är nödvändig på den punkten. Däremot väljer vi att begränsa oss till folk-

bibliotek och deras vuxenavdelningar. Vi menar att frågor som rör textens produktion 

såväl som konsumtion ser så pass olika ut på barn- respektive vuxenavdelningar att det 

skulle röra sig om projekt av två helt olika slag. 

 

Med utbrytning avser vi en hyllsektion på ett bibliotek där böcker placerats tillsammans 

baserat på exempelvis genretillhörighet och som frångår det gängse klassifikationssy-

stemet. 

 

Begreppet genre återkommer även som en del av den terminologi som återfinns i me-

todavsnittet och avser då ett språkbruk som är en del av en specifik social praktik 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 73). 

 

Den sociala praktiken har vi avgränsat till att gälla litteraturförmedling av skönlitteratur. 

Förmedling kan brett beskrivas som ett förbindande mellanled. I bibliotekssammanhang 

kan distinktionen indirekt och direkt förmedling göras (Informationsordbogen). Indirekt 

förmedling avser material, inredning och arrangemang etc. och det är lätt att se hur ut-

brytningar kan sorteras in under den typen av förmedling. Den direkta förmedlingen 

handlar om dialogen bibliotekarie och användare emellan och även där, på ett något 

mindre påtagligt sätt tror vi att utbrytningar kan spela en roll. Den tydliga distinktion 

vad gäller aktiv och passiv förmedling som beskrivs här är något som de flesta uppsats-

författare vi stött på också tagit fasta på. Vi vill ha en mer holistisk syn på litteraturför-

medling som ser de två indelningarna som i högsta grad sammanflätade. 

 

I analysen av utbrytningen som text använder vi oss av begrepp och verktyg hämtade 

från den funktionella grammatiken. Det är en grammatisk modell som utvecklats av 

Michael Halliday och som presenteras på svenska av Per Holmberg och Anna-Malin 

Karlsson i boken Grammatik med betydelse, en introduktion till funktionell grammatik 

(2006). Modellen sätter språket och dess förmåga att skapa betydelse i samspel och 

kommunikation människor emellan i fokus (Holmberg & Karlsson 2006, s. 18). Den 

funktionella grammatiken har liksom den multimodala textanalysmodell som vi hämtat 

från Anders Björkvalls Den visuella texten (2009) sina rötter i en sociosemiotisk tradi-

tion. Begreppen återkommer och förklaras närmare i teori- och metodavsnittet. 

 

Diskurs och därmed besläktad terminologi använder vi utifrån vår förståelse och tolk-

ning av Michel Foucaults bok Vetandets arkeologi (2002). Vi har haft god hjälp i vår 

läsning av Foucault genom att ta del av Winther Jørgensen och Phillips bok Kritisk 

diskursanalys (2000) som hjälpt till att konkretisera teorierna. En stor del av vår tolk-

ning av Foucault och diskursbegreppet är silad genom deras bok. 

 

Med kritisk diskursanalys menar vi, när vi refererar till vårt eget arbete, den konkreta 

modell i tre dimensioner som tagits fram av Norman Fairclough (Winther Jørgensen & 
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Phillips 2000, kap. 3). Det är denna vi kommer att använda i vår analys av utbrytningar 

och metoden, så som vi använder den, kommer att förklaras och gås igenom mer nog-

grant i metodavsnittet. 

 

1.6 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår uppsats är alltså att studera utbrytningen som text, vad den egentligen 

säger, och hur den har blivit till och uppfattas för att utifrån det ställa den i relation till 

en del av bibliotekets verksamhet. Verksamheten i vårt fall blir bokförmedling av skön-

litteratur. Genom att göra detta hoppas vi kunna besvara följande frågor: 

 

Hur påverkar utbrytningarna biblioteket i sin roll som litteraturförmedlare och i vilken 

mån har den sociala praktiken litteraturförmedling och dess yttre villkor öppnat för ut-

brytningar? 

 

Svaret på frågan söks i det dialektiska förhållandet mellan den diskursiva praktiken och 

den sociala praktiken och i mer specifik bemärkelse ställer vi också frågorna: 

 

I vilken relation står utbrytningar till det som ibland benämns som litteratur av god eller 

dålig kvalitet och hur påverkar de den enskilde bibliotekariens yrkesutövning? 
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2. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 

Även om det är utbrytningar, så som definierats tidigare, som är fokus för vårt intresse 

har det varit naturligt att vi har läst och gått igenom också vad som har skrivits om alter-

nativa hylluppställningar och klassifikation av skönlitteratur i ett vidare perspektiv. Vi 

har försökt täcka in alla aspekter och inte låtit begränsa oss vare sig geografiskt eller 

tidsmässigt. Allt för att befästa vår nisch i det hela och därmed akademiskt motivera 

vårt arbete. 

 

Vi har också läst in oss på vad som tidigare har skrivits om det som vi betecknar som 

den sociala praktiken av vårt ämnesområde: Litteraturförmedling. Här har vi dock valt 

att till största del hålla oss inom gränserna för vårt rike och i huvudsak riktat in oss på 

folkbibliotekens verksamhet. 

 

Slutligen har vi även studerat några exempel på hur den kritiska diskursanalysen tidi-

gare har använts inom vårt ämnesområde, biblioteks- och informationsvetenskap. Om 

man ser till den metod som vi använder oss av i den kommande analysdelen och som då 

också närmare beskrivs, kan man dela in de tre avsnitten i text och diskursiv praktik, 

social praktik samt metod. 

 

2.1 Alternativa hylluppställningar, text och diskursiv praktik 

Under rubriken alternativa hylluppställningar återges här tidigare forskning både rö-

rande utbrytningar och andra överlappande eller närliggande områden. Den bredare 

termen är vald för att öppna för studier av utbrytningar i en vidare kontext och proble-

matik som berör skönlitteraturens placering och återvinning på bibliotek mer allmänt. 

 

Jacquelyn Sapiie (1995) beskriver i artikeln Reader-Interest Classification: The User-

Friendly Schemes utvecklingen under 1980- och -90-talen när det gäller läsarinriktad 

klassifikation på biblioteken. Sapiie konstaterar att läsarinriktad klassifikation återfinns 

över hela världen och under flera olika benämningar. Den övergripande och återkom-

mande tanken är att genomföra omorganisationen av hylluppställningarna på ett vis som 

sätter läsaren, eller låntagaren i centrum. Det ska uppmuntra till självständigt sökande 

och ge en bättre tillgång till bibliotekets samlingar (Sapiie 1995, s. 143f.). 

 

Frågor som mer specifikt berör klassifikation eller kategorisering av just skönlitteratur 

har behandlats av flera forskare. Fenomenet har förmodligen funnits längst i brittisk och 

amerikansk bibliotekstradition och det går att särskilja tre tillvägagångssätt. Det mest 

spridda är att bryta ut ett antal välkända genrer. Ett annat sätt är att skilja ut populär, så 

kallad rekreationslitteratur, från den övriga skönlitteraturen och sedan göra en genre-

indelning utifrån den. (En metod som när utbrytningarna ökar i både antal och frekvens 

i praktiken inte skiljer sig nämnvärt från det första alternativet då det handlar om i prin-

cip samma genrer). Slutligen finns utmaningen att klassificera hela det skönlitterära 

beståndet (Saarti 1997, s. 161). 

 

Clare Beghtol (1994) presenterar i The classification of fiction: The development of a 

system based on theoretical principles ett system för klassifikation av skönlitteratur 
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kallat Experimental Fiction Analysis System (EFAS). EFAS utgår ifrån de fyra aspek-

terna karaktärer, händelser, rum och tid, vilka Beghtol anser vara grundläggande data 

när det gäller skönlitteratur (1994, s. 157). Hon poängterar också att systemet inte söker 

ringa in ett skönlitterärt verks konnotativa innehåll utan inriktar sig på dokumentets 

innehåll snarare än dess mening. Beghtol är noga med att understryka att EFAS är tänkt 

att användas i datoriserade kataloger och inte lämpar sig för hylluppställning (1994, s. 

157ff.). Det som gör Beghtols studier intressanta, ur allmän synvinkel, är det faktum att 

hon, till skillnad från de flesta andra som forskat på indexering och klassifikation av 

skönlitteratur, inte intresserat sig för det aboutness som annars brukar utgöra den heliga 

graalen i sammanhanget. Hon fokuserar i stället på aspekter som är konkreta och tänkta 

att kunna appliceras generellt. Från vårt eget kritiska perspektiv noteras också med in-

tresse Beghtols åsikter när det gäller systemets olämplighet angående hylluppställning. 

 

John Dixon (1986) tar upp både för- och nackdelar med att bryta upp det skönlitterära 

beståndet i kategorier eller klasser vid hylluppställning. Den främsta behållningen anser 

han vara att det underlättar för låntagaren som är ute efter en på förhand känd bok. Han 

pekar också på att en kategorisering innebär att beståndet blir mer lättöverskådligt för 

bibliotekarien som kan se vilka kategorier som lånas ut mest och anpassa inköp efter det 

(Dixon 1986, s. 164). 

 

Nackdelarna är enligt Dixon i huvudsak tre. För det första riskerar viktiga aspekter av 

böckerna att förbises när man klumpar samman en mängd material till en kategori. Den 

andra invändningen pekar på problematiken med att endast kunna placera en bok i en 

kategori när, i själva verket, flera hade kunnat passa. Slutligen vänder sig Dixon mot de 

försök som ibland ses med att blanda skönlitteratur och facklitteratur i samma kategori. 

Han menar att det som tilltalar en läsare av kriminalromaner inte alls behöver vara 

samma sak som tilltalar någon som är intresserad av faktiska brottsbeskrivningar (Dixon 

1986, s. 164f.). 

 

Mirja Iivonen (1988) skriver i On the library classification of fiction om klassifikation 

som arbetsmetod och skönlitteraturens speciella karaktär. Iivonen snuddar vid den pro-

blematik som innebor det faktum att en skönlitterär genre hålls samman av likheter och 

saknar den exklusivitet som en klass vanligtvis har. Ändå framhålls att genrer kan vara 

ett lämpligt, om än inte det enda, hjälpmedlet för klassifikation av skönlitteratur i bibli-

otek (Iivonen 1988, s. 15). 

 

Jarmo Saarti (1997) redogör för hur man gjort experiment på två finska filialbibliotek i 

staden Kajaani. På det ena har man delat in och ställt upp skönlitteraturen enligt elva 

klasser eller kategorier och på det andra har man låtit den vara kvar endast sorterad efter 

författarens efternamn. De båda biblioteken har sedan jämförts både sinsemellan samt 

med ett tredje bibliotek, i en annan ort, som på ett liknande sätt gjort försök med att dela 

in det skönlitterära beståndet efter klasser. 

 

De elva klasserna sträckte sig från A till K och bestod bland annat av klasser som sci-

ence fiction, deckare och böcker med kärlekstema (Saarti 1997, s. 163). K-klassen vars 

signum var ”social fiction” tjänade även som ett uppsamlingsfack där litteratur som an-

sågs svår eller omöjlig att klassa samlades ihop (Saarti 1997, s. 164). 
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För att utvärdera projektet användes tre metoder: användarintervjuer, statistik på utlån 

samt observationer och deltagande i berörda bibliotekariers dagliga arbete (Saarti 1997, 

s. 164f.). Några slutsatser var att hyllklassifikationen egentligen inte förändrade spe-

ciellt mycket när det gäller vad användare lånar. Däremot underlättade den för lånta-

garna att snabbt och enkelt hitta något att läsa (Saarti 1997, s. 164f.). 

 

Även i Sverige finns det exempel på konkreta försök till nytänkande och förändring 

inom vårt område. Kamp mot de räta linjernas tyranni, eller Kampenprojektet 1989, 

samt GÖK-projektet 1991, namngivet efter de tre medverkande städerna Göteborg, 

Örnsköldsvik och Kalmar är två uppmärksammade exempel som förmodligen tjänat 

som inspiration för fortsatt arbete för många bibliotek och enskilda bibliotekarier. 

 

Kampenprojektet var från början tänkt att rikta sig mot barn- och ungdomsverksamhet 

på bibliotek, men vidgades snabbt till hela biblioteksverksamheten. Syftet med projektet 

var att undersöka om man genom fortlöpande förändringar i bibliotekens arbetssätt kan 

påverka deras förmedlingsverksamhet (Kampenprojektet… 1994, s. 1). Genom semina-

rier, utbytande av erfarenheter och en idékatalog med lyckade och misslyckade försök 

skulle projektets deltagare få redskap till förändring. Förändringarna för de bibliotek 

som deltagit har varierat från mindre förändringar i själva biblioteksrummet till att in-

föra utbrytningar (Kampenprojektet… 1994, s. I). Också personalfrågor innefattades av 

projektet och har luckrat upp yrkesroller för att skapa mer gemenskap mellan de biblio-

teksanställda. 

 

GÖK-projektet utvärderades 1995 av den brittiska konsultbyrån Comedia. De såg pro-

jektet som i huvudsak bestående av tre grundläggande principer. Den första principen 

kan sammanfattas med en rörelse i riktning mot att bli mer uppmärksam på användar-

nas, biblioteksbesökarnas, perspektiv. Här innefattades saker som berör vårt ämne som 

till exempel att byta ut klasser mot teman och nya modeller för hylluppställning. Allt 

enligt principen att låntagarna skulle kunna serva sig själva på bästa vis. 

 

Princip nummer två handlade om frågor som berör ägande, ekonomiskt, moraliskt och 

faktiskt, av våra folkbibliotek. Nationen och dess kulturella intressen, bibliotekariekå-

ren, kommunpolitikerna och användarna var fyra huvudgrupper som utkristalliserades 

och fokus lades på att skapa en bra balans dem emellan. 

 

Den tredje och sista grundprincipen med GÖK-projektet innebar förändringar som an-

sågs nödvändiga i de biblioteksanställdas inställning till sitt yrkesutövande. Ett mer ex-

trovert yrkesutövande som kan sammanfattas med att lyfta blicken från boken till an-

vändaren, eftersträvades (Evaluating the GÖK-project 1995, s. 11f.). 

 

Våren 2009 genomförde BTJ den så kallade hyllutredningen som, med en framtida 

eventuell övergång till Dewey-systemet i åtanke, bland annat ville undersöka i vilken 

omfattning biblioteken tillämpar utbrytningar och alternativa hylluppställningar (BTJ:s 

hyllutredning 2009, s. 5f.). Intressant för vår uppsats är bland annat konstaterandet att i 

princip samtliga medverkande bibliotek använder alternativ hylluppställning i någon 

utsträckning (BTJ:s hyllutredning 2009, s. 23). 

 



10 

 

När det gäller magisteruppsatser som relaterar till eller snuddar vid vårt ämne är det 

vanligaste olika typer av fallstudier vid folkbibliotek. I uppsatsen Skönlitteraturens pla-

cering i folkbibliotek och dess återvinningsmöjligheter i Online Public Access Catalo-

gue: En fallstudie över tre folkbibliotek i Västsverige (2006) av Camilla Jörgensson och 

Johanna Lundqvist försöker författarna ta ett grepp på återvinningsmöjligheternas samt-

liga dimensioner på tre olika folkbibliotek. De arbetar utifrån frågor som hur nära det 

praktiska arbetet är besläktat med den teori och forskning som bedrivits inom området 

skönlitteratur och dess placering och återvinning på bibliotek och hur den faktiska pla-

ceringen av skönlitteratur ser ut på några utvalda bibliotek (Jörgensson & Lundqvist 

2006, s. 3). De drar slutsatsen att samtliga av de tre biblioteken har brutit ut skönlitte-

rära genrer på det vis som Saarti (1997), enligt artikeln som redovisades ovan, hävdar är 

vanligast. Deckare, thriller, science fiction och fantasy var genrer som brutits ut i samt-

liga fall (Jörgensson & Lundqvist 2006, s. 61). 

 

I sin magisteruppsats Science fiction på folkbiblioteken: En studie av science fiction-

böcker utifrån hylluppställning och BTJ:s påverkan på bibliotekens inköp angriper 

Maria Ringh (2008) genreproblematiken. Med science fiction-genren som utgångspunkt 

resonerar hon runt definitioner av genrer och undersöker vilka bakomliggande faktorer 

som kan spela in vid eventuella genrebaserade utbrytningar (2008, s. 5). Detta är frågor 

som i högsta grad är av intresse för oss i vårt arbete. Ringh intresserar sig, som framgår 

av titeln, för BTJ:s påverkan vid bibliotekens förvärv. Hon har studerat de lektörs-PM 

som ger lektörer instruktioner om hur en recension ska utformas (Ringh 2008, s. 20). 

Från 1990 och framåt finns i instruktionerna punkter som säger att en redogörelse över 

handling samt person-, tids- och miljöskildring bör finnas med i recensioner. Detta me-

nar Ringh kan underlätta för att ta hänsyn till genreaspekter i omdömet (2008, s. 30). 

 

I många fall finns inga genrebenämningar alls med i de lektörsomdömen Ringh har tittat 

på från BTJ under perioden 1973 till 2007. Och det finns inte heller något krav på att 

ange genretillhörighet i de lektörs-PM för samma period som hon undersökt. Men bland 

de genrer som anges kan man bland andra hitta science fiction, thriller, saga och fantasy 

(Ringh 2008, s. 33ff.). 

 

Maria Ringh drar slutsatserna att BTJ i sina omdömen i hög grad påverkar bibliotekari-

erna både i vad de ska köpa in och hur det ska genredefinieras (2008, s. 72). 

 

Ytterligare två fallstudier som i huvudsak fokuserat på användarvänlighet är Annika 

Olsson och Kerstin Olssons Alternativ hylluppställning: En undersökning av hyllupp-

ställning och biblioteksmiljö på Västerviks stadsbibliotek (2002). Där konstaterar för-

fattarna genom intervjuer av berörda bibliotekarier att den alternativa hylluppställningen 

fallit väl ut, men att vidare forskning om användares behov är önskvärt (Olsson & 

Olsson 2002, s. 55f.). Lotte Frederiksen och Darina Gustavsson (2007) tycks i sin ma-

gisteruppsats Alternativa hylluppställningar: En användarundersökning på fyra folk-

bibliotek ha hörsammat detta och har frågat låntagare hur de ser på en alternativ 

hylluppställning på fyra olika bibliotek. Respondenterna upplevde det som något i stort 

sett positivt. En intressant iakttagelse är att de enligt undersökningen upplevde att de 

påverkades av bibliotekens uppställningar och skyltningar i sina val av böcker 

(Fredriksen & Gustavsson 2007, s. 51). 
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Ann-Sofie Bengtsson och Sladjana Markovic (2004) har skrivit en uppsats med titeln 

Skönlitteraturens genrer: En analys av två universella klassifikationssystem som är in-

tressant för vårt ämne så tillvida att de tar upp och belyser genrebegreppet ur ett såväl 

historiskt som samtida perspektiv. De ger också en god inblick i de befintliga klasser för 

skönlitteratur som finns i både SAB-systemet och i DDC. Författarna har också haft 

ambitionen att peka på ideologiska strukturer som ligger bakom klassifikationssyste-

men. 

 

Författarna ställer bland annat frågorna vad är en genre? Och vilka kriterier används för 

att dela in litteratur i genrer i de olika klassifikationssystemen (Bengtsson & Markovic 

200, s. 6)? Genom begreppsanalys har författarna ramat in själva ordet genre och dess 

betydelse för att sedan göra en jämförande studie mellan de båda klassifikationssyste-

men (Bengtsson & Markovic 2004, s. 4). Deras resultat visar att båda systemen främst 

använder formaspekten i sin indelning. Man har alltså genom klassificering åtskilt ex-

empelvis poesi, dramatik eller essäer (Bengsson & Markovic 2004, s. 83). DDC fort-

sätter sedan att dela in litteraturen i genrer utifrån innehåll. SAB gör inte några sådana 

indelningar, men Bengtsson och Markovic pekar på SAB:s kompletterande ämnesord 

som en form av genreindelning då själva klassifikationssystemet inte räcker till (2004, s. 

84f.). 

 

Vidare resonerar författarna runt den hierarkiska uppbyggnad som de båda systemen 

har. De menar att en sådan uppbyggnad signalerar att något är över- respektive under-

ordnat något annat (Bengsson & Markovic 2004, s. 90). I detta fall menar författarna att 

man, genom de indelningar som gjorts, befäster en norm. Klassifikationssystemet hjäl-

per till att både uppehålla och skapa vissa maktstrukturer mellan de olika genrerna 

(Bengsson & Markovic 2004, s. 92). 

 

Sammanfattningsvis tycker vi oss kunna konstatera att det under 1980- och -90-talen 

bedrevs en del institutionell forskning när det gäller klassifikation och kategorisering av 

skönlitteratur och därmed följande fysiska hylluppställning. En del mer omfattande ex-

periment utfördes också i svallvågorna av denna forskning, både i Sverige och utom-

lands. Sedan verkar experimentlustan ha lagt sig och de flesta bibliotek tycks ha fastnat 

för den gyllene medelväg, som beskrivs av bland andra Jarmo Saarti (1997), att bryta ut 

ett antal få och välkända genrer. 

 

De flesta studier är övervägande positiva till utbrytning av skönlitteratur i genrer även 

om flera teoretiker pekar på ett antal dilemman. Att Jarmo Saarti väljer ordet undvika 

när han konstaterar att en hylluppställning efter kategorier kan undvikas på bibliotek 

med mindre omfattande samlingar ser vi som det praktiska förnuftets seger över de teo-

retiska visionerna (1997, s. 162). Jörgensson och Lundqvist konstaterar också i sin upp-

sats som berördes kort ovan att de inte ser några direkta samband med den forskning 

som bedrivits inom området och det faktiska arbetet på de bibliotek som de studerat 

(2006, s. 62). 

 

Någon studie som liksom vi fokuserar på utbrytningen som kommunikativ text har vi 

inte hittat, även om Maria Ringhs (2008) uppsats är intressant att ta del av då hon bely-

ser en process som till viss del kan liknas med det som vi kommer att kalla för textens 

produktion. 
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2.2 Litteraturförmedling, social praktik 

Litteraturförmedling är den aspekt av folkbibliotekets sociala praktik som vi i huvudsak 

intresserar oss för. För att få en förståelse av hur folkbibliotekets verksamhet utvecklat 

sig historiskt och vilka faktorer som påverkar det har vi också tagit del av litteratur och 

studier som behandlar folkbibliotekets bredare linjer. 

 

I avhandlingen Om folkbibliotekens ideologiska identitet definierar Joacim Hansson 

(1998) en folkbiblioteksdiskurs, och visar på hur ideologiska och politiska element 

inom diskursen hänger samman med folkbibliotekets roll och utveckling. Hansson me-

nar att en insikt i folkbibliotekets relation till samhälle och idéhistoria bidrar med vik-

tiga kunskaper om hur folkbiblioteken bäst ska kunna överleva i en tid när de värde-

ringar som en gång var med och skapade dem inte längre gäller (1998, s. 144). 

 

Åse Hedemark (2009) har i Det föreställda folkbiblioteket gjort en diskursanalytisk stu-

die över biblioteksdebatter i svenska medier under åren 1970 till 2006. Hedemark menar 

att den bild av folkbiblioteket som genom media förmedlas till allmänheten kan ha kon-

sekvenser både för hur människor uppfattar biblioteket och för hur de blir bemötta som 

låntagare eller användare av biblioteket. 

 

Både Hedemarks och Hanssons avhandlingar är intressanta för oss eftersom de ur ett 

historiskt perspektiv belyser faktorer som format folkbiblioteket och bilden av folkbib-

lioteket till vad det är idag. 

 

Den sköna skönlitteraturen 2 (2008) samlar ett antal skribenter från olika bakgrunder 

som på ett eller annat vis knyts samman av ett professionellt intresse för skönlitteratur. 

Under parollen Tradition och förnyelse debatteras skönlitteratur, läsning och biblioteks-

verksamhet. Tobias Lidbecks text Om att räkna kvalitet…: Skönlitteraturen i centrum 

handlar om skönlitteraturens roll i ett folkbibliotek som lider av identitetskris (2008, s. 

48-56). Det är ett tema som känns relevant för de frågor som vi själva söker besvara i 

vår uppsats. Andra teman som berörs i boken är kvalitet kontra kvantitet och folkbibli-

otekens relation till bokhandeln. Gunnel Furuland tar upp några infallsvinklar i den på-

gående debatt som rör folkbibliotekens uppgift när det gäller att förmedla skönlitteratur 

och Erik Peurell har sammanställt statistiska uppgifter angående utlåningen av skönlitte-

ratur på biblioteken ställda mot den allt mer ökande försäljningen av framför allt pock-

etböcker. 

 

Deckaren och den goda bokens agenter av Mats Schager och Göran Ternebrandt (1999) 

är av intresse för oss eftersom den behandlar en av de populärlitterära genrer som ofta är 

föremål för utbrytning, deckaren. Sedan 1900-talets början och fram till 1998 har förfat-

tarna undersökt folkbibliotekets attityd till deckargenren och vilken ställning den har 

åtnjutit. De går också på djupet när det gäller definitionen av vad en deckare och alla 

dess subgenrer innebär (Schager & Ternebrandt 1999, s. 23). 

 

Ett stort antal uppsatsförfattare har känt sig manade att syna litteraturförmedlingen på 

våra folkbibliotek i sömmarna. Anslaget är då ofta mer konkret hållet och direkt relate-

rat till yrkespraktiken ur någon aspekt. 
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Ylva Sundin (2004) har skrivit magisteruppsatsen Den skönlitterära diskursen i BBL, en 

studie av förmedlingen av skönlitteratur till vuxna på folkbibliotek speglad i Biblioteks-

bladet 1990-2003. Som framgår av titeln vill Sundin undersöka skönlitteraturens ställ-

ning på folkbiblioteken genom att följa vad som skrivits om skönlitteratur och förmed-

ling av skönlitteratur till vuxna i Biblioteksbladet, som är en av de största och mest 

spridda facktidskrifterna inom bibliotekssfären i Sverige (2004, s. 3). Författaren gör en 

intressant poäng av att visa på att läsfrämjande verksamhet av förmedlande art är stipu-

lerat i bibliotekslagen från 1997 (Sundin 2004, s. 16). Efter genomgången analys har 

Sundin funnit att de granskade artiklarna kunnat delas in i två grupper. De som berörde 

folkbibliotekens ansvar när det gäller skönlitteratur och de som handlade om inköp och 

urval (Sundin 2004, s. 72). På ett mer allmänt plan ser hon debatten om kvalitetslittera-

tur kontra populärlitteratur som något återkommande (Sundin 2004, s. 75). 

 

Sara Appelqvist och Elin Boardy (2008) har i sin magisteruppsats Det är ett yrkesmäs-

sigt dilemma: Om förmedling av skönlitteratur på ett folkbibliotek i stället velat under-

söka hur bibliotekarier själva ser på sin roll som förmedlare av skönlitteratur. De närmar 

sig problemet utifrån frågorna vad ska förmedlas och hur ska det förmedlas (Appelqvist 

& Boardy 2008, s. 5)? Eftersom de är ute efter att få fram bibliotekariernas egna åsikter 

och är intresserade av den gruppdynamik som framkommer i en diskussion har de valt 

att använda sig av fokusgrupper (Appelqvist & Boardy 2008, s. 20). Även här åter-

kommer frågan om litteraturens kvalitet som en brännpunkt. Informanterna uttryckte en 

vilja att förmedla litteratur av vad som kan benämnas högre kvalitet, men hyste samti-

digt en rädsla för minskad cirkulation (Appelqvist & Boardy 2008, s. 48). 

 

En allmän kluvenhet och osäkerhet i sin yrkesroll tycks framträda då informanterna på 

en och samma gång vill bryta med och bevara den traditionella synen på bibliotekarie-

praktiken (Appelqvist & Boardy 2008, s. 51). 

 

Också Helena Strömblad (2003) har i sin magisteruppsats Förmedlingen av skönlitte-

ratur på folkbiblioteket undersökt vilken syn bibliotekarier vid svenska folkbibliotek har 

på skönlitteratur och förmedling av denna. Hon har intervjuat sex bibliotekarier som 

arbetar med skönlitteratur för vuxna om deras syn på användarna och på sin egen roll 

som litteraturförmedlare. Resultaten av intervjuerna visar en varierad syn på användarna 

och deras val av litteratur. Hälften av bibliotekarierna anser att användarna väljer för 

lika och lätta böcker (Strömblad 2003, s. 61). De tror att läsning fungerar som avkopp-

ling och förströelse i första hand och menar att utlåningen är stor från framför allt deck-

arhyllorna på biblioteken. Bibliotekarierna säger sig inte vilja komma med pekpinnar 

till vuxna, men skulle önska att användarna varierade sig mer i valet av böcker. 

 

Samtliga bibliotekarier lägger stor vikt vid presentationen av litteraturen i biblioteks-

lokalen. Saker som hylluppställning och skyltning ser de som viktiga i litteraturförmed-

lingen (Strömblad 2003, s. 71). Och alla bibliotek har någon eller några utbrytningar 

från den skönlitterära klassen. De ser vissa problem med detta och någon menar att det 

spontana mötet mellan läsare och bok försvinner (Strömblad 2003, s. 64). Vidare menar 

också en bibliotekarie att det kan vara svårt att avgöra var en bok ska placeras. I vissa 

fall placeras inte böcker på deckarhyllan för att de anses vara för bra för att stå där. 
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Strömblads undersökning visar att bibliotekarierna är väl medvetna om sin roll som lit-

teraturförmedlare och att det är något som diskuteras. Men strategierna är olika vid olika 

bibliotek. Vissa satsar mycket på direkt förmedling i form av bokprat och författarbesök 

medan andra jobbar med den indirekta förmedlingen genom exempelvis skylting 

(Strömblad 2003, s. 71ff.). 

 

Maria Ragnarsson och Nina Smiseth (2008) har skrivit uppsatsen En bok till varje lä-

sare, en läsare till varje bok: En kvalitativ studie av hur bibliotek ger lästips. Även de 

intresserar sig för bibliotekariernas roll som förmedlare av skönlitteratur. Här ligger 

dock fokus på själva interaktionen med användaren och hur dennes önskemål bäst kan 

tillgodoses (Ragnarsson & Smiseth 2008, s. 4). De gör en liknande avgränsning av be-

greppet skönlitteratur som den vi gör i vårt arbete, nämligen att med begreppet avse 

endast romaner, så kallad prosafiktion (Ragnarsson & Smiseth 2008, s. 5). De gör även 

en intressant indelning av begreppet lästipsservice som känns igen från de två falanger 

av förmedling som vi tagit upp innan, indirekt lästipsservice och direkt lästipsservice. 

Till den indirekta räknar de till exempel att dela in hyllor i genrer (Ragnarsson & 

Smiseth 2008, s. 12). Senare i uppsatsen återkommer de till genreutbrutna hyllor och 

konstaterar kort att de kan vara till hjälp om användaren är ute efter en bok i en speciell 

genre (Ragnarsson & Smiseth 2008, s. 87). 

 

De slutsatser som nås är att bibliotekarierna själva anser att deras egen läsning är av stor 

vikt för att på ett adekvat sätt kunna förmedla böcker till användarna. Andra viktiga 

egenskaper som nämnts i intervjuerna är allmänbildning och människokännedom 

(Ragnarsson & Smiseth 2008, s. 88f.). Vidare upplevs referenssamtalet som ett viktigt, 

för att inte säga nödvändigt, verktyg vid förmedling av skönlitteratur (Ragnarsson & 

Smiseth 2008, s. 90). 

 

Sammanfattningsvis är det i de avhandlingar, böcker och uppsatser vi läst inom området 

litteraturförmedling varit populärt att spegla förfaringssätt och attityder som funnits från 

folkbibliotekets sida gentemot användare och skönlitteratur. Kvalitet är ett begrepp som 

ofta återkommit när det refereras till skönlitteratur och det har inte sällan talats i termer 

av god och mindre god litteratur. Aktiv och passiv förmedlig är en annan distinktion 

som ofta görs, framför allt i magisteruppsatser. Här tycker vi att det är mer givande med 

ett synsätt som smälter samman de båda inriktningarna och anser att en utbrytning i hög 

grad är en kombination av de två. Exemplet från Strömblads (2003) uppsats där biblio-

tekarier enligt egna värderingar valde eller valde bort vilka verk som skulle placeras i en 

utbruten hylla är ett representativt för hur det aktiva och det passiva, det direkta och det 

indirekta interagerar i förmedlingen av litteratur. 

 

I den fristående kursen Litteraturförmedling, 15 hp som ges som distanskurs vid 

Högskolan i Borås tas enligt kursplanen upp frågor som rör just kvalitetsbegreppet vid 

sidan av andra saker som till exempel genrekompetens och en självständig litteratursyn. 

När det gäller förmedlingsbegreppet pekar kursplanen på en diskussion kring frågor 

som rör både muntlig och visuell kommunikation med låntagare (Högskolan i Borås). 

 

En intressant slutpoäng för vårt ämnes båda aspekter, alternativa hylluppställningar och 

litteraturförmedling, som dras av Annika Dahlin (2007) i magisteruppsatsen Biblioteks-

forskning om skönlitteratur på folkbibliotek är att endast en liten del av biblioteksforsk-
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ningen både idag och i ett kort historiskt perspektiv behandlar just skönlitteratur i folk-

bibliotekskontext. 

 

Dahlin har använt sig av bibliometri för att kartlägga vetenskapliga artiklar inom det 

berörda ämnet (2007, s. 4). Hon finner att det forskas procentuellt sett lite på just skön-

litteratur på folkbibliotek och att det ofta när det kommer till bokbestånd, inte görs nå-

gon skillnad på facklitteratur och skönlitteratur (Dahlin 2007, s. 57). Däremot nämns 

skönlitteraturen ofta i förbifarten som något självklart och underförstått viktigt (Dahlin 

2007, s. 58). 

 

2.3 Diskursanalys och kritiska ansatser inom B o I 

Diskursanalyser, kritiska diskursanalyser och andra kritiska ansatser är vanligt före-

kommande inom biblioteks- och informationsvetenskapen. Bernd Frohmann (1994) 

skriver om diskursanalysen som forskningsmetod inom det biblioteks- och informa-

tionsvetenskapliga fältet i artikeln Discourse analysis as a research method in library 

and information science. Han menar att metoden lämpar sig väl och öppnar för analyser 

av hur information, dess användningsområden och dess användare är konstruerade dis-

kursivt (Frohmann 1994, s. 119). Data som är föremål för analyser är tal. Inte i vardag-

lig mening utan ”talhandlingar” som utförs av talare som är privilegierade av att ha en 

institution i ryggen (Frohmann 1994, s. 120). Det är just den sortens talhandling, som vi 

senare kommer att referera till som en kommunikativ handling, som vi anser att en ut-

brytning innebär. 

 

Sanna Talja har i flera arbeten använt sig av diskursanalys inom det biblioteks- och in-

formationsvetenskapliga fältet. I ett specialnummer av The Library Quarterly, från 2007 

skriver hon tillsammans med Pamela McKenzie en inledande artikel som ger en över-

gripande introduktion till synsättet samt kort presenterar de övriga artikelförfattarna. 

Talja och McKenzie lyfter fram en bred definition av ett diskurstänkande som inte be-

gränsar sig enbart till diskursanalys. Sättet på vilket språk används för att genomföra 

olika handlingar är ett genomgående tema (Talja & McKenzie 2007, s. 98) och även ett 

tema som gör att vårt eget arbete kan sorteras in under Talja och McKenzie´s paraply-

begrepp. 

 

Jenny Johannisson och Olof Sundin, som skrivit en av artiklarna i ovan nämnda special-

nummer av The Library Quarterly, intresserar sig för hur diskurser kan utnyttjas som 

redskap för förståelse av informationsbeteende i olika sociala kontexter (2007, s. 199). I 

artikeln Putting discourse to work: Information practices and the professional project of 

nurses redogör författarna för sin undersökning av hur sjuksköterskor i Sverige använ-

der de diskurser de kommer i kontakt med som redskap i sitt informationsbeteende. Ut-

gångspunkten i artikeln är att man ska lägga ett neopragmatiskt perspektiv på informa-

tionsvanor. Kort sagt handlar det om att kommunikativa handlingar får sin mening ge-

nom mottagarens tolkning (Johannisson & Sundin 2007, s. 202). Neopragmatismens 

förespråkare menar också att alla handlingar sker i relation till omgivningen och har ett 

bakomliggande syfte. Författarna menar att informationssökning är en form av kommu-

nikation och att man kan applicera dessa tankegångar på informationssökning 

(Johannisson & Sundin 2007, s. 200). Med den instrumentella syn som neopragmatis-
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men presenterar menar författarna att man bör studera och förstå den diskurs inom vil-

ken vissa informationsvanor förekommer för att kunna förstå vanorna i sig. 

 

Under föregående rubrik där vi behandlar litteraturförmedling nämner vi Åse 

Hedemarks doktorsavhandling Det föreställda folkbiblioteket. Den bör av metodolo-

giska orsaker även tas upp i detta avsnitt. Hedemarks syfte är att studera vad som sägs 

om folkbibliotek i de debatter som förs i media, samt vilka som deltar i dessa debatter. 

Utifrån det vill hon bland annat peka på vad som kännetecknar de diskurser som åter-

finns i debatterna (Hedemark 2009, s. 16-17). Hedemark kan bland annat konstatera att 

det sedan 1980-talet skett en förändring från att den bokliga diskursen varit den domine-

rande i debatterna gentemot den informationsförmedlande diskursen till att det under 

00-talet varit en jämn balans diskurserna emellan (2009, s. 153). 

 

När det gäller kritiska diskursanalyser använder sig Krister Johannesson (2009) av 

denna metod i sin avhandling I främsta rummet: Planerandet av en högskolebiblioteks-

byggnad med studenters arbete i fokus. Johannesson har studerat planeringen och bygg-

nationen av Kalmar högskolas biblioteksbyggnad under 1990-talet. Med frågeställ-

ningen Hur omsätts en vision om ett högskolebibliotek i och genom en byggnad? som 

utgångspunkt och med ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv studerar 

han de olika diskurser som förekommer inom byggprojektet av en akademisk byggnad 

och analyserar deras samverkan och motsättningar (Johannesson 2009, s. 11). Genom 

sin studie vill han belysa de svårigheter som kan uppstå för att väcka intresse för fortsatt 

forskning inom området. Som frågeställningen vittnar om är Johannesson, förutom pro-

cesserna som leder fram till den färdiga byggnaden, också intresserad av byggnaden 

som sådan och vad denna kommunicerar till besökarna (2009, s. 9). Detta gör hans stu-

die extra intressant för oss då han studerar en annan form av kommunikation än rent 

språklig, det samma som vi gör. 

 

Åsa Söderlinds avhandling Personlig integritet som informationspolitik: Debatt och 

diskussion i samband med tillkomsten av Datalag (1973:289) utgör ännu ett exempel på 

en studie där kritisk diskursanalys tillämpas. Söderlind har studerat diskussionen om 

personlig integritet vid informationshantering i samband med datalagens tillkomst 1973 

(2009, s. 20f.). Hon har valt att komplettera Faircloughs modell med Kingdons dagord-

ningsmodell som kort sagt är en modell för analys av de processer som föregår en pro-

blemformulering (Söderlind 2009, s. 60). 

 

Taru Leino och Elin Lundmark (2006) har i sin magisteruppsats Arbetet handlar faktiskt 

om mer än att bara stämpla ut böcker och vara trevlig: Arbetsuppgifter på svenska 

folkbibliotek 1990-2000 ur ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv intresserat sig för 

folkbibliotekariernas arbetsuppgifter utifrån ett antal artiklar i fackpressen. Genom att 

studera texterna vill de ta reda på hur det talas om bibliotekariers arbetsuppgifter och 

undersöka vilka möjliga diskurser som kan konstrueras utifrån det (Leino & Lundmark 

2006, s. 3). Författarna utgår, liksom vi, ifrån Norman Faircloughs tredimensionella 

modell för kritisk diskursanalys men kompletterar den med bland annat genus och pro-

fessionsteori (Leino & Lundmark 2006, s. 37). Författarna manar till en kritisk språk-

medvetenhet och vill på så vis understryka vikten av en förändring i hur språket an-

vänds, i deras fall, när bibliotekarier talar om sin profession (Leino & Lundmark 2006, 

s. 79). 
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I en annan magisteruppsats, Talet om informationskompetens: Implikationer för relatio-

nen mellan bibliotekarier och användare (2008), undersöker David Kjellin och Tobias 

Pernler relationen mellan användare och bibliotekarier i ljuset av den senare tidens dis-

kussion om informationskompetens. Också de utgår ifrån tidskriftsartiklar och använder 

Faircloughs metod. I ett reflekterande avsnitt funderar de över huruvida andra metoder 

än att just fokusera på texten hade kunna ge deras undersökning ytterligare djup och 

dimension (Kjellin & Pernler 2008, s. 66f.). 

 

Maria Andersson och Anna Rindälvs magisteruppsats En snäll tantroman gör ingen 

skada: En kritisk studie om skyltning och makt (2005) är ett bra exempel på en kritisk 

studie som inte använder sig av diskursanalys. De har undersökt bibliotekariernas makt i 

förhållande till vilka böcker man väljer att skylta med och det är en tanke som inte lig-

ger så långt ifrån vår egen kritiska inställning till utbrytningar och dess effekter. 

Andersson och Rindälv är dock ute efter att klarlägga motiv och förhållningssätt, sna-

rare än diskursiva formationer (2005, s. 1). 

 

De utgår bland annat från Douglas Rabers tre modeller om folkbibliotekets syfte och 

bibliotekariens möjliga roller (Andersson & Rindälv 2005, s. 13). Det som skiljer under-

sökningen från vår egen, det tydligt kritiska anslaget till trots, är att de kvalitativa inter-

vjuer som genomförts med bibliotekarier syftat till att få fram personliga åsikter och 

tolkningar hos respondenterna (Andersson & Rindälv 2005, s. 18). Det är något som vi 

inte varit ute efter i våra intervjuer. 

 

Kritisk klassifikation som kan sägas besläktat med vårt ämnesval är ett område som har 

lockat många uppsatsskrivare. Kritisk klassifikation innebär klassifikation där en uttalat 

kritisk hållning finns mot exempelvis religiösa, politiska eller ideologiska aspekter av 

ett klassifikationssystem (Hjörland 2005). Förutom Bengtsson och Markovic (2004), 

som vi redan nämnt i ett tidigare avsnitt, har bland många fler Maria Axelsson (2004) i 

Kvinnan:mannen::alternativet:normen: Ett feministiskt perspektiv på klassifikation och 

Emma Tennevall (2006) i Anarkistisk klassifikation: Förhållandet mellan epistemologi 

och bibliografisk klassifikation analyserat utifrån Paul Feyerabends anarkistiska teori 

närmat sig problemet ur ett feministiskt respektive ett anarkistiskt perspektiv. 

 

Som synes har det gjorts en mängd olika studier av kritisk karaktär inom biblioteks- och 

informationsvetenskapen. Långt ifrån alla har presenterats här och vårt syfte har varit att 

ge exempel på olika inriktningar snarare än att vara heltäckande. När det gäller de kri-

tiska diskursanalyser som vi tagit del av skiljer de sig från vår uppsats på två punkter. 

Vi analyserar en text som är mer okonventionell som text betraktat än exempelvis en 

tidsskriftsartikel och vår text utgörs inte av något som sagts eller skrivits om biblioteka-

riepraktiken. Den utgör en del av själva praktiken. 
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3. Teoretisk referensram och metod 

Valet av kritisk diskursanalys som metod innebär till stor del en underkastelse av vissa 

givna ramar även när det gäller den teoretiska bakgrunden. Metoden är i så stor ut-

sträckning förknippad med såväl ontologiska som epistemologiska premisser att 

Winther Jørgensen och Phillips beskriver det som anammandet av en paketlösning in-

nehållande både teori och metod (2000, s. 10). I följande avsnitt ämnar vi inledningsvis 

summariskt återge några av de teoretiska grundantaganden som förknippas med meto-

den för att sedan beskriva den konkreta modell som vi arbetar utifrån. 

 

Socialkonstruktionism beskrivs av Winther Jørgensen och Phillips som ett samlings-

namn på ett antal teorier om samhälle och kultur. Att förhålla sig kritisk till självklar 

kunskap är en viktig utgångspunkt här. Sambandet mellan kunskap och social handling 

är en annan. Det är två förhållningssätt som präglar den kritiska diskursanalysen och 

som vi ser som speciellt relevanta i vårt fall (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 

11f.). Till den sista punkten knyter även sociosemiotiken, där allt betydelseskapande 

anses vara socialt motiverat (Björkvall 2009, s. 12). Sociosemiotiken är vår teoretiska 

utgångspunkt i textanalysen och kommer att presenteras närmare framledes. 

 

Tanken att tillvaron och det som kan hållas för verkligt endast kan förstås genom språ-

ket är central inom diskursanalytiskt tänkande. Resonemanget är hämtat från struktura-

lismen och poststrukturalismen (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 15). Den kritiska 

diskursanalysen i allmänhet och Norman Faircloughs modell, som är den vi använder 

oss av, i synnerhet har dock vissa avgörande skillnader från den klassiskt poststruktura-

listiska diskursteorin. Diskursen är här inte bara konstituerande utan även konstituerad. 

Diskursen formar alltså den sociala praktiken, som en viktig del av den, men formas 

samtidigt av den samma (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 71). 

 

Även språksynen skiljer sig, genom sociosemiotiken, från den strukturalistiska. I stället 

för att tala om tecknen refererar sociosemiotiken hellre till semiotiska resurser. Dessa 

har inte i likhet med tecknen statiska betydelser utan betydelsepotentialer. Det vill säga 

möjliga betydelser som kan uttryckas i olika sammanhang (Björkvall 2009, s. 15). 

 

Ett namn som är svårt att kringgå när man talar om diskursanalys eller om diskurser i 

allmänhet är Michel Foucault. Det var Foucault som utvecklade både teorier och be-

grepp inom området och även om vissa diskursanalytiska inriktningar tar avstånd från 

delar av Foucaults teorier har i princip samtliga sina rötter där (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, s. 19). I vårt fall har vi använt oss av hans texter för att få en förståelse av 

diskursbegreppet som vi sedan har kunnat bygga vidare på även om vi i vår analys utgår 

från den diskursiva praktikens dialektiska förhållande till den sociala praktiken. 

 

Foucault beskriver i Vetandets arkeologi (2002) analysen av det diskursiva fältet som 

arbetet med att fastslå villkoren för en utsagas existens. Vilka andra utsagor utesluter 

den och hur kommer det sig att just den utsagan har kommit att bli den gällande 

(Foucault 2002, s. 43)? Synsättet att vad som hålls för sant är en diskursiv konstruktion 

ser vi som relevant i vårt arbete med att studera den diskursiva praktiken. Det kan även i 

hög grad knytas till det socialkonstruktionistiska, kritiska förhållningssättet till självklar 

kunskap. 
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Vid en diskursanalys söks den diskursiva praktikens egna regler som ligger bortom 

tingen och orden och som Foucault kallar objektens regim (2002, s. 66f.). Den diskur-

siva praktiken ligger inte på individnivå utan består av anonyma, historiska regler 

(Foucault 2002, s. 145). I vår kontext handlar det om icke uttalade, diskursiva regler 

som tillsammans med den sociala praktikens kontextuella villkor banat väg för och upp-

rätthåller utbrytningar som en del av folkbibliotekens sätt att förmedla skönlitteratur till 

sina låntagare. 

 

Norman Fairclough använder begreppet kritisk diskursanalys både i relation till den 

konkreta modell som vi använder, och ska utveckla närmare senare, och avseende en 

bredare skola som innefattar flera angreppssätt (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 

66). Vi har redan belyst den utveckling som den kritiska diskursanalysen tagit i riktning 

bort från den mer statiskt strukturalistiska synen på språket och de skillnader som före-

ligger gentemot många andra inriktningar av diskursteori. Några gemensamma drag 

som binder samman kritisk diskursanalys till en någorlunda homogen inriktning är 

bland andra synsättet att diskursen inte endast formar sociala strukturer utan även speg-

lar dem (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 68) och synen på diskursen som någon-

ting ideologiskt eftersom diskursiva praktiker kan bidra till att skapa ojämna maktför-

hållanden mellan sociala grupper (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 69). Slutligen 

är den kritiska diskursanalysen inte att betrakta som politiskt neutral utan i högsta grad 

förankrad i ett socialt engagemang där strävan är att avslöja just de ojämnlika maktför-

hållanden som nyss nämndes (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 70). 

 

Några centrala begrepp som är viktiga för användandet och förståelsen av Faircloughs 

modell är kommunikativ händelse, diskursordning och genre. Den kommunikativa hän-

delsen är ett specifikt fall av språkbruk som till exempel en tidningsartikel eller en film, 

eller som i vårt fall en utbrytning. Diskursordningen är alla de diskurstyper som an-

vänds inom en social domän eller institution. I vårt fall är det således relevant att tala 

om folkbibliotekets diskursordning. Genren är själva språkbruket som är förbundet med 

en viss social praktik och som är en konstituerande faktor inom densamma (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s. 73). 

 

Norman Faircloughs tredimensionella modell som vi utgår ifrån när vi utför vår kritiska 

diskursanalys ser språkbruk som en kommunikativ händelse bestående av tre dimensio-

ner, text, diskursiv praktik och social praktik (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 

74). 
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Faircloughs tredimensionella modell (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 74). 

 

I stället för att i detalj gå in på hur Fairclough har tänkt sig sin modell kommer vi att, 

steg för steg, tillämpa vårt eget analysobjekt och vår egen tilltänkta empiri på modellen 

för att på så vis beskriva hur den fungerar. Instoppade i Faircloughs modell ser vår ana-

lysapparat och dess verktyg och underlag ut på följande vis: 

Empirin består av enkäter och intervjuer som återfinns i författarnas ägo och kommer att 

presenteras senare. Enkätresultatet redovisas dessutom i den medföljande bilaga 1. 

 

3.1 Text 

3.1.1 Textbegreppet 

Den innersta fyrkanten utgörs av texten. I vårt fall är det själva utbrytningen som är text 

och den kommunikativa handling mot vilken vi riktar vårt intresse. Det kan tyckas vara 

en diminutiv text och dessutom svår att greppa. Att vi ändå väljer att studera utbryt-

ningen som just text har att göra med de kommunikativt förmedlande aspekter som vi 

anser att den har. I kapitel 2.3 refererar vi till Frohmans (1994) artikel och resonemanget 

om talhandlingar som utförs av institutionellt privilegierade talare. Folkbibliotekets in-

stitutionella karaktär gör att vi anser att dessa förmedlande aspekter av utbrytningen blir 

extra relevanta och vid ett annat angreppssätt hade de lätt kunnat förbises. 

Empiri/Tidigare forskning 
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Norman Fairclough (1995) skriver i Critical discourse analysis: The critical study of 

language att text traditionellt ofta uppfattas som ett stycke skrivna ord men att den be-

tydelsen breddats inom diskursanalysen till att innefatta även tal och muntlig kommuni-

kation. Fairclough argumenterar också för en rörelse i riktning mot ett ännu vidare text-

begrepp och pekar på olika kulturteorier där text kan vara en byggnad eller en bild. För-

delen med det skulle vara en anpassning till de många multisemiotiska uttrycksformer 

som finns i ett modernt samhälle (Fairclough 1995, s. 4). På så vis är även vår text 

komplext sammansatt av dels de faktiska bokstäverna på hyllgaveln, dels den fysiska 

hyllan och slutligen det innehåll som hyllan påstår sig hysa. Ytterligare ett steg i multi-

semiotisk riktning kan tas genom att låta de symboler som ofta placeras på de utbrutna 

böckernas ryggar bli en del av texten.  Anders Björkvall ställer sig frågan hur mycket 

textbegreppet kan utvidgas innan det spricker. En slutsats är att även materiella pro-

dukter, som exempelvis en hylla, kan anses ha textlika funktioner så länge ett kommu-

nicerande syfte föreligger (Björkvall 2009, s. 167). 

 

Det kommunicerande syftet i vårt fall kan tydliggöras genom att implicit utläsa texten 

som ”Här har vi placerat deckare i en egen hylla separerad från övrig skönlitteratur”, 

förutsatt att deckare valts som konkret exempel. I genomförandet av vår textanalys 

kommer vi när det behövs på så vis exemplifiera med en konkret och vanligt förekom-

mande utbrytning. En växelvis generaliserande och mer preciserad hållning ser vi inte 

som ett problem då vi söker svar angående textens utformning och uppbyggnad och för 

analysresultatens skull är det mindre viktigt om det rör sig om en anonym utbrytning 

eller deckare. Det vi gör är också en modelläsning. Björkvall beskriver det som en snits-

lad bana som de som utformat texten har skapat (2009, s. 26). Läsaren kan välja att följa 

den eller inte och vår analys har således dock inga enväldiga sanningspretentioner. Vi 

försöker helt enkelt följa och kartlägga den snitslade banan. 

 

3.1.2 Funktionell grammatik och multimodal textanalys 

Genom en detaljerad textanalys går det att komma fram till hur diskurserna får sin tex-

tuella betydelse och det kan bidra till tolkningsarbetet (Winther Jørgensen & Phillips 

2000, s. 87). Vi använder oss av två besläktade metoder i vår analys, båda sprungna ur 

sociosemiotisk språktradition, funktionell grammatik och multimodal textanalys. Den 

funktionella grammatiken har till stor del utvecklats av Michael Halliday men vi utgår 

från Per Holmberg och Anna-Malin Karlssons bok Grammatik med betydelse: En intro-

duktion till funktionell grammatik (2006). Funktionell grammatik utgår ifrån betydelse 

och funktion snarare än form och ser till grammatik som skapare av betydelse 

(Holmberg & Karlsson 2006, s. 10). De språkliga skikt som kan urskiljas i all språkan-

vändning, kontext, betydelse, lexikogrammatik och fysiska uttryck (Holmberg & 

Karlsson 2006, s. 19f.) är användbara vid en analys som den vi utför. Längre fram följer 

en närmare presentation av skikten i relation till den folkbibliotekspraktik som vi stude-

rar. Om den funktionella grammatiken utgör den teoretiska bakgrunden så är den multi-

modala textanalysen vår egentliga analysmetod. Ett huvudantagande här är att betydel-

ser kan uttryckas både i skrift och i bild (Björkvall 2009, s. 12f.). 

 

Den funktionella grammatiken ser tre grundläggande användningsområden för språket. 

Det är ett sätt att förhålla sig till andra. Det är ett sätt att beskriva erfarenheter. Och det 

är ett sätt att skapa samband mellan olika bitar av information. Dessa användningsom-

råden kallas för metafunktioner (Holmberg & Karlsson 2006, s. 18). Den interpersonella 
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metafunktionen kallas den del av funktionell grammatiken som behandlar språket ut-

ifrån hur det fungerar som en relationsskapande resurs mellan talare och lyssnare 

(Holmberg & Karlsson 2006, s. 31). Eftersom vi intresserar oss för den typen av relatio-

ner i termer av textens produktion och konsumtion är det en intressant aspekt även på 

textnivå. Den interpersonella metafunktionen studeras i analysen under rubriken Inter-

aktion. Den ideationella metafunktionen handlar om att beskriva erfarenheter och har i 

analysen rubriken Versioner av omvärlden. Den tredje metafunktionen, den textuella tar 

sig uttryck i textens komposition och har i analysen fått just den rubriken. De språkliga 

skikten och metafunktionerna hänger samman enligt följande: 

Figuren är inspirerad av den som återges av Holmberg och Karlsson (2006, s. 21) och 

visar hur språkets huvudfunktioner i form av metafunktionerna går på tvärs igenom alla 

skikten. Holmberg och Karlsson nämner även ett tredje skikt, fysiska uttryck, som vi 

här väljer att utelämna eftersom det inte i direkt mening berör vår studie. Pilarnas 

dubbla riktningar belyser att lexikogrammatikens valmöjligheter och dess påverkan på 

betydelsen även sätter sin prägel på kontexten. Samhället påverkar språket men språket 

påverkar också samhället skriver Holmberg och Karlsson (2006, s. 24). Det är en tanke 

som ringar in själva essensen av en kritisk diskursanalys som den vi genomför. 

 

Vår textanalys har rötterna i det sociosemiotiska perspektiv som beskrivits tidigare och 

vi lutar oss mot både begrepp och teorier från den funktionella grammatiken. Dessa be-

grepp och teorier är även kompatibla med den modell för analys av multimodala texter 

som vi använder oss av. Samspelet mellan de språkliga skikten och den funktionella 

grammatikens metafunktioner enligt modell från Holmberg och Karlssons bok finns 

ständigt närvarande även när vi försöker ta fasta på vår texts multimodalitet, det vill 

säga att den inte enbart kommunicerar med skrift utan även använder andra semiotiska 

modaliteter. Anders Björkvall beskriver i Den visuella texten, multimodal analys i 

praktiken en semiotisk modalitet som varandes allt byggmaterial som står till buds vid 

skapandet av texter och deras betydelse (2009, s. 13f.). 

 

Enligt sociosemiotiken är ursprunget för all språkanvändning kontexten (Holmberg & 

Karlsson 2006, s. 19). Det är också där vår analys tar sin början och vi utgår från de tre 

faktorerna: Relation, verksamhet och kommunikationssätt. Faktorerna motsvarar i kon-

textskiktet de tre metafunktionerna interpersonellt, ideationellt och textuellt. 

 

Relationen är den mellan folkbiblioteket och dess låntagare. Folkbiblioteket kan här ses 

som en auktoritär instans när det gäller litteratur. Många ser bibliotekarierna som ex-

perter och frågar dem om råd. Samtidigt är folkbiblioteket, som senare kommer att 

framgå i analysdelen angående den diskursiva praktiken, i beroendeställning till sina 

låntagare. Det är i slutänden låntagarna som bestämmer vilken typ av litteratur som ska 

köpas in. Förhållandet i relationen är således både dynamiskt och dialektiskt. 

 

                                 Interpersonellt       Ideationellt       Textuellt 
Kontext 
 
Betydelse 
 

Lexikogrammatik 
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Verksamheten som kommunikationen berör kan beskrivas som den att låntagare kom-

mer till biblioteket för att låna böcker och förlitar sig på personalen och hur lokalen är 

organiserad för att de ska kunna hitta vad de söker. Biblioteket besöks under vissa givna 

öppettider och det föreligger regelverk för hur låneverksamheten bedrivs (biblioteks-

kort, övertidsavgifter etc.). Vid sidan av dessa finns även en mängd outtalade regler och 

koder. En av dessa berör hur litteraturen ska vara uppställd. 

 

Kommunikationssättet är själva hyllan med innehåll och dess budskap. Även om det inte 

föreligger någon dialog så är det ändå en text som läses och får någon typ av respons. I 

det här fallet i form av handlande eller icke handlande. 

 

Kontextens tre huvudfaktorer ger sedan upphov till nästa språkliga skikt, nämligen be-

tydelse som i sin tur uttrycks i ord i det tredje skiktet lexikogrammatiken (Holmberg & 

Karlsson 2006, s. 20). Även i dessa skikt avspeglas kontextens tre faktorer i form av de 

tre språkliga metafunktionerna, interpersonellt, ideationellt och textuellt som beskrivs i 

Holmberg och Karlssons bok (2006, s. 21). 

 

I skiktet betydelse motsvaras relationen av det interpersonella (Holmberg & Karlsson 

2006, s. 21). Folkbiblioteket har sin ställning som expert och det kan ge tyngd till påstå-

endet eller erbjudandet. Det kan också uppfattas som värderande och förvirrande. Var-

för är just dessa hyllor utbrutna? Finns det en anledning? De ideationella betydelserna 

har sin utgångspunkt i verksamheten. Folk kommer till biblioteket för att låna böcker. 

Vilka böcker är dock inte alltid givet och här spelar hyllsorteringen en roll. Den textu-

ella metafunktionen grundas i kommunikationssättet. Hur relateras delarna i budskapet 

genom kombinationen av en viss typ av böcker och en särskild placering av dessa? 

 

Det tredje skiktet, lexikogrammatiken, är i vår text ytterst begränsat och stannar oftast 

vid ett enda ord, till exempel deckare, utskrivet på den aktuella hyllan. Därför fokuserar 

vi här i stället på de multimodala aspekterna av hur vår texts betydelse kommer till ut-

tryck. Björkvall beskriver en kommunikativ handling som resultatet vid en interaktion 

av bild och språkhandling där både det språkliga och det visuella bidrar till en helhet 

med större betydelsepotential än var handling för sig (2009, s. 38). 

 

Vårt empiriska material för studiet och analysen av utbrytningen som text utgörs av en 

schablonbild av en genreutbruten hylla så som låntagaren möter den på ett folkbibliotek. 

De variationer som finns från bibliotek till bibliotek har vi bortsett från då de ofta är 

marginella och vi tar fasta på återkommande drag så som hyllans märkning, dess inne-

håll och dess särskiljda placering. 

 

3.2 Diskursiv praktik 

Nästa fyrkant avser den diskursiva praktiken. Vid analysen av den står frågor som berör 

textens produktion och konsumtion i fokus (Fairclough 1995, s. 97). Här genomför vi 

ett antal kvalitativa intervjuer med bibliotekarier som på något vis är ansvariga, eller i 

alla fall har insikt i processen som lett fram till befintliga eller planerade utbrytningar 

från det skönlitterära beståndet på deras biblioteks vuxenavdelning. Alan Bryman 

(2002) beskriver semistrukturerade intervjuer, som är den intervjuform vi använder, i 

Samhällsvetenskapliga metoder. Vid semistrukturerade intervjuer föreligger en intervju-
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guide med relativt fasta teman eller frågor att utgå ifrån, utan att för den sakens skull 

låta sig låsas vid formuleringar eller frågornas ordning etc. (Bryman 2002, s. 301). Vi 

vill här understryka att trots att detta förfarande ger respondenternas egna upplevelser är 

målet med den här fasen av intervjuerna att ta reda på bakomliggande faktorer och pro-

cesser snarare än bibliotekariernas personliga åsikter. 

 

Vid urvalet har vi låtit avstånd avgöra för att vi ska ha möjlighet att ta oss till bibliote-

ken för att genomföra intervjuerna. Vi har valt att skicka e-post till biblioteken där vi 

berättar om vår undersökning och frågar om de vill medverka. Som nämns ovan vill vi 

intervjua bibliotekarier som på ett eller annat sätt är insatta i utbrytningarna och förutom 

avstånd har vi lagt stor vikt vid att just detta krav ska uppfyllas. 

 

Bryman tar upp tematisk analys som går ut på att söka efter olika teman i intervjumate-

rialet. Han menar att ett vanligt tillvägagångssätt vid sådan analys är att räkna olika be-

grepps förekomst i texten, och påpekar att vissa teman kan få större utrymme än andra 

vid sådan kodning (2002, s. 405). Vi använder oss av tematisk analys, men räknar inte 

ord eller fraser. Istället söker vi efter teman baserat på vår tolkning av respondenternas 

svar i dess helhet. I analysen och redovisningen av resultatet representeras responden-

terna av versalerna A till och med G. Detta för att visa på i vilken grad varje respondent 

är representerad i analysen och därmed visa på en god spridning. Denna beteckning tar 

respondenterna sedan med sig till avsnittet gällande den sociala praktiken. 

 

Winther Jørgensen och Phillips skriver också att intertextualitet kan ge en intressant 

inblick i en texts produktionsförhållanden (2000, s. 85). I vårt fall jämför vi bibliotekens 

utbrytningar med exempelvis hur nätbokhandlarna delar in sitt skönlitterära bestånd i 

genrer för att marknadsföra det. 

 

I den andra änden av texten, mottagarsidan, undersöker vi hur utbrytningarna tas emot, 

används och uppfattas av bibliotekets användare. För att göra så distribueras en enkät 

till ett antal användare som de får besvara. Innan enkäten fått sin slutgiltiga utformning 

har den testats och utvärderats i två steg. Initialt på personer i vår närhet och sedan i en 

mer regelrätt pilotstudie utförd i liten skala på låntagare vid två bibliotek. Att testa enkä-

ten innan den verkliga studien är något som Bryman poängterar vikten och nyttan med 

(2002, s. 170f.). 

 

Syftet med enkäten är att ta reda på hur bibliotekets låntagare konsumerar utbrytningen 

som text. Någon fullvärdig receptionsanalys har vi inte gjort men hoppas ändå genom 

enkäten kunna få ett underlag för att ta reda på hur texten tolkas av mottagarna. Det tas 

upp av Winther Jørgensen och Philips som något som ofta saknas i kritisk diskursanalys 

(2000, s. 86). Enkäten kan också ses som ett studium, om än rudimentärt, av informa-

tionssökning och kan då motiveras av Johannison och Sundins (2007) resonemang om 

ett neopragmatiskt anslag som vi presenterade i kapitel 2.3. De menar att användares 

nyttjade av information som verktyg även blir en användning av diskurser som verktyg. 

Diskursens möjligheter och begränsningar blir till möjligheter och begränsningar när det 

gäller vilken kunskap som kan inhämtas (Johannisson & Sundin 2007, s. 204). 

 

Enkäten består av ett litet antal frågor som är både öppna och slutna till sin utformning. 

Alan Bryman tar upp för- och nackdelar med båda frågeformerna. Slutna frågor ger svar 
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som är lättare att bearbeta än vad öppna frågor gör (Bryman 2002, s. 159). Den öppna 

frågeformen å sin sida, tillåter respondenten att välja sina ord själv och ger utrymme för 

oförutsedda vinklar och svar (Bryman 2002, s. 158). Eftersom vi är ute efter just hur 

texten tas emot och tolkas anser vi att vi möter vårt syfte på bästa vis med den öppna 

frågeformen. Samtidigt är vi begränsade både tids- och resursmässigt och har därför valt 

att blanda upp med slutna frågor när vi känt att det inte kompromissat för mycket med 

vårt syfte. 

 

Eftersom vi inte är ute efter kvantifierbara resultat utan mer ett underlag för diskussion 

inom ramen för den större diskursanalysen har vi nöjt oss med ett bekvämlighetsurval 

där vi delat ut enkäten på några olika bibliotek till låntagare som önskat delta. En inle-

dande fråga huruvida den potentielle respondenten brukar låna skönlitteratur har dock 

varit avgörande för dennes medverkan. För analys och tolkning använder vi oss av kod-

ning i kategorier. Resultatet av enkäterna återfinns i bilaga 1. 

 

De två första dimensionerna av den kommunikativa handlingen, texten och den diskur-

siva praktiken analyseras var och en för sig även om de, som Winther Jørgensen och 

Phillips påpekar, har ett starkt samband (2000, s. 75). 

 

3.3 Social praktik 

Den sociala praktiken kan inte analyseras enbart med diskursanalys, eftersom den inne-

håller även icke-diskursiva aspekter (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 75). Litte-

raturförmedling, som utgör den sociala praktiken i vårt fall, påverkas till exempel av 

faktorer som marknadskrafter, politik och andra ideologiska vindar. Det faktum att 

folkbiblioteken till största delen är kommunalt finansierade lyfts fram av Sven Nilsson 

(2003) i Kulturens nya vägar och det, liksom bibliotekslagen som trädde i kraft 1997, 

visar på folkbibliotekens verksamhet som någonting ytterst beroende av samhälleliga 

faktorer. Genom relevant teori samt den empiri som erhålls genom intervjuerna analyse-

ras alltså litteraturförmedling på folkbibliotek som social praktik. I genomgången av 

tidigare forskning visar vi exempel på hur Faircloughs kritiska diskursanalys kan kom-

bineras och kompletteras med andra teorier. Åsa Söderlind (2009) använder Kingdons 

dagordningsmodell till sin avhandling och Leino och Lundmark (2006) lutar sig mot 

bland annat genusteori i sin uppsats. Vi använder ingen enhetlig teori utan försöker i 

stället genom vår empiri och vad som tidigare framkommit genom forskning i ämnet 

ringa in de yttre villkoren för vår sociala praktik. 

 

De två aspekter av den sociala praktiken som vi vill studera knyter an till vår frågeställ-

ning. Den ena utgår ifrån litteraturen, synen på och användningen av den och den andra 

handlar om bibliotekariens yrkesmässiga förfarande. I intervjuerna med bibliotekarier 

låter vi också respondenterna resonera utifrån frågor som kan relateras till båda dessa 

aspekter. Finns det till exempel något samband mellan utbrytningar, utlåningsstatistik 

och inköp? Respondenten kan också komma att ta upp egna funderingar och teman vid 

intervjun som kan vara av intresse för undersökningen. Detta gör att flexibilitet från 

intervjuarens sida är mycket viktigt (Bryman 2002, s. 301). 

 

Den andra fasen av intervjun liknar mer en klassisk semistrukturerad intervju. Steinar 

Kvale och Svend Brinkmann (2009) tar upp intervjuformen i Den kvalitativa forsk-
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ningsintervjun, men väljer att benämna den halvstrukturerad livsvärldsintervju. Intervju-

formen går ut på att respondenten får beskriva sin uppfattning av sin vardag inom ett 

visst tema med egna ord (Kvale & Brinkmann 2009, s. 43). 

 

Slutligen sätts texten i relation till den sociala praktiken genom den diskursiva prakti-

ken. I vårt fall innebär det att utbrytningen på text-, produktions- och konsumtionsnivå 

relateras till den bredare praktiken att förmedla skönlitteratur. Det är vid det här stadiet 

som de viktigaste slutsatserna kan dras och ljus kan kastas över frågor som förändring 

och ideologiska konsekvenser. Bidrar diskursiva praktiken till förändring eller repro-

duktion (Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 90)? Vi hoppas här kunna besvara våra 

frågor gällande utbrytningarnas påverkan på yrkespraktiken samt på skönlitteraturen. 
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4. Analys och resultat 

I följande kapitel analyseras de tre dimensionerna text, diskursiv praktik och social 

praktik. Varje dimension har ett eget avsnitt. Resultatet av den empiri som vi samlar in 

genom enkäter och intervjuer redovisas löpande i analysen som. Kontextualiseringen av 

texten och den diskursiva praktiken i den sociala praktiken är i huvudsak förlagd till 

diskussionsavsnittet. 

 

4.1 Text 

Utifrån de begreppsförklaringar och teoretiska utgångspunkter som angivits i metod-

avsnittet studerar vi nu vår text från tre utgångspunkter som var och en hänger samman 

med de tre metafunktionerna, i tur och ordning: Interpersonellt, ideationellt och textuellt 

sorterade under rubrikerna Interaktion, Versioner av omvärlden och Komposition. 

 

4.1.1 Interaktion 

Graden av interaktion mellan en text och dess läsare studeras vanligen utifrån vilken typ 

av språkhandlingar som används. Om vi nu i stället ser vår text som en kommunikativ 

handling, enligt ovan, kan vi konstatera att den är sammansatt av den visuella hyllan 

med sina böcker och ordet deckare i skrift på hyllan. Jämfört med hyllan för icke utbru-

ten skönlitteratur A till Ö har den utbrutna deckarhyllan en högre grad av interaktion. 

De i jämförelse mer anonymt uppställda böckerna kan liknas vid språkhandlingen er-

bjudande. Låna gärna en bok. När hyllan särskiljs och dessutom märks med deckare 

närmar det sig snarare uppmaningens språkhandling. Här står deckarna. Låna dem! 

Rollen har alltså skiftat från givande till krävande. Det som sker i kombinationen sepa-

rat hylla och genrebenämningen utskrivet är jämförbart med det resonemang om distans 

som Björkvall för och som han menar bidrar till interaktiviteten i en text (2009, s. 39-

48). Han tar upp exemplet med facktermer kontra mer familjära ord och slangord. Det 

känns då påtagligt att ordet deckare som språklig handling bidrar till en närmare relation 

med textens läsare än det något mer esoteriska Hce. Hyllans fysiska särställning ger 

också en du-känsla i tilltalet som gör att texten skulle kunna läsas ut som: Här står 

deckarna som du ju brukar låna. 

 

Graden av interaktivitet manifesteras också i det faktum att det är läsarna av texten som 

genom sitt svar på uppmaningen att låna en viss typ av böcker faktiskt bidrar till att 

texten cementeras och hela tiden vinner nya läsare. På så vis ser vi en tydlig koppling 

mellan den interpersonella metafunktionen och kontextens relation. 

 

4.1.2 Versioner av omvärlden 

Den ideationella metafunktionen kretsar kring de processer som knyter deltagare till 

olika skeenden och på så vis skapar representationer av världen (Björkvall 2009, s. 

60f.). Hur element i texten relateras till varandra och till omvärlden är centralt. Till 

analytiska processer, som är den typ av konceptuella processer, som vi kommer att stu-

dera knyts deltagare som bärare och attribut (Björkvall 2009, s. 62). Den analytiska pro-

cessen visar hur delar är relaterade till en helhet (Björkvall 2009, s. 72). Här väljer vi 

därför att studera vår text i sitt sammanhang, bibliotekets kompletta hyllsystem. Folk-

biblioteket i sig blir då bärare och de olika hyllorna blir attribut. Attributen hjälper till 
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att ge bäraren en identitet (Björkvall 2009, s. 72f.). Ett bibliotek med större antal ut-

brutna hyllor kan på så vis uppfattas på ett annorlunda vis än ett bibliotek med färre 

utbrytningar, eller inga alls. På samma vis fungerar det om vi väljer att ta ned det till 

separat hyllnivå. Varje hylla, eller signum, blir då bärare och dess böcker blir de identi-

tetsskapande attributen. Björkvall uttrycker det som att attributen skapar betydelser 

kring vad det som avbildas ”är” (2009, s. 73). Deckarna, fantasy-romanerna, eller vilken 

utbrytningen än må vara, skapar alltså textens identitet. Mot bakgrund av det empiriska 

materialet från intervjuer och enkäter drar vi slutsatsen att texten som helhet får en både 

avsiktlig och upplevd identitet i termer av någonting positivt som popularitet och at-

traktivitet. En annan viktig faktor när det gäller vilka versioner av omvärlden som för-

medlas i en text är huruvida utgångspunkten ligger i individen eller i gruppen (Björkvall 

2009, s. 77). När det gäller människor är det effektivt att individualisera eller anonymi-

sera någon genom att ta ned det på personnivå och namnge individen eller låta det 

stanna vid den större, homogena gruppen. Visuellt uttrycks detta genom vad som repre-

senteras inom samma bildram (Björkvall 2009, s. 77). Om vi ser vår utbrutna hylla som 

en bildram, med bildtexten deckare, och det resterande skönlitterära beståndet som en 

annan bildram med bildtexten Hce, eller möjligen Romaner eller Skönlitteratur, har vi 

en god utgångspunkt för intressanta iakttagelser. De böcker som hamnat i den utbrutna 

hyllan individualiseras med både en genrebenämning uttryckt i skrift och en framlyft 

position rent visuellt då de plockats ur det större beståndet till en betydligt mer 

lättöverskådlig hylla. De övriga böckerna å sin sida, anonymiseras genom sin bredare 

och mer diffusa grupptillhörighet som även kommer till uttryck i skriften. 

 

4.1.3 Kompositionen 

Den textuella metafunktionen handlar i en multimodal text mycket om kompositionen. 

Textelementens betydelsepotential kan studeras utifrån deras placering och avgränsning 

i det visuella rummet (Björkvall 2009, s. 84). Textelementen är de enheter som tillsam-

mans utgör texten (Björkvall 2009, s. 24). I vårt fall kan vi urskilja följande textelement: 

Böckerna (både som enskild bok och som samling), skriften (genrebenämningen på 

hyllan) samt själva hyllan. 

 

När det gäller informationsvärde kan vi snabbt konstatera att vår text följer principerna 

för hög/låg-dimensionen som Björkvall tar upp som central i sammanhanget (2009, s. 

90). Textelementet hyllskriften, återfinns i de flesta fall ovanför hyllan eller i hyllans 

överkant och representerar sålunda en generellt hållen information. Här finns det deck-

are! Textelementet nedanför, det vill säga boksamlingen, representerar en mer specifik 

information med sina olika titlar. 

 

Den visuella framskjutenheten är ett sätt att reglera och skapa en hierarki mellan de 

olika textelementen. Graden av framskjutenhet hos ett element visar hur viktigt det är 

(Björkvall 2009, s. 100). Två av de resurser som Björkvall nämner som användbara för 

att skapa visuell framskjutenhet är färg och storlek (2009, s. 101). Den generella infor-

mationen som ges i hyllskriften har alltså en framskjuten position i kraft av sin text-

storlek som indikerar att genren är viktigare än boktitlarna i sig. Kontrasterande färger 

för oss in på ytterligare ett element av vår text. Nämligen de färgpluppar som de flesta 

av de bibliotek som vi besökte använde för att markera de utbrutna böckernas ryggar 

med. I linje med den generella informationen signalerar en, exempelvis, klargul tejpbit 

mot en enfärgad bokrygg att det är själva genren som betonas och inte den individuella 
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boken. Detta leder oss vidare in i en diskussion om sambandskapande och avgränsning. 

Visuella rim är en resurs som kan användas för att binda samman textelement. Ett van-

ligt sätt är då att jobba med färger (Björkvall 2009, s. 108). Den gula färgen binder 

alltså samman varje individuell bok och gör att den enskilda titeln som textelement i sig 

försvagas i och med att ett så starkt samband skapas. En intressant slutsats blir att det 

som vi konstaterade under föregående rubrik, att de utbrutna böckerna individualisera-

des i den textuella metafunktionen, tar sig ett ytterst homogeniserat och anonymiserat 

uttryck. 

 

Med utgångspunkt i de tre delar av kontexten som vi återger i metodavsnittet har vi nu 

sett hur vår text interagerar med sina läsare och vilka konsekvenser deras respons får. Vi 

kartlägger också den process som ligger bakom den version av verkligheten som vår 

text representerar på folkbiblioteken. Den kan med fördel ställas i relation till de diskur-

siva aspekter som framkommer i kommande kapitel i analysdelen som pekar i riktning 

mot en ny hegemonisk inriktning. Själva hyllans komposition måste ses mot bakgrund 

av det begränsade kommunikationssättet som framgår av kontexten men studiet av den 

sätter ändå i ljuset en något oroande anonymisering av titel och författare till förmån för 

genren. 

 

4.2 Diskursiv praktik 

Winter Jørgensen och Phillips beskriver i stora drag analysen av den diskursiva prakti-

ken som studiet av textens produktion och sedermera konsumtion (2000, s. 85). I vår 

analys utgår vi, när det gäller textproduktionen, från våra bibliotekarieintervjuer och 

som underlag för textkonsumtionen ligger de enkäter vi distribuerat till låntagare på 

olika bibliotek. Sammanlagt sju intervjuer och trettio enkäter är genomförda.  Från text-

analysavsnittet ovan hämtar vi vår definition av texten som varandes den fysiska, ut-

brutna hyllan som återfinns i biblioteksrummet. Det är den nivå av texten som vi anser 

bäst relaterar till den diskursiva praktiken i vårt specifika fall. 

 

4.2.1 Textens produktion och konsumtion 

För att studera olika faktorer som kan knytas till textens produktion har vi närläst ut-

skrifterna från intervjuerna och försökt hitta mönster och gemensamma nämnare. Enligt 

Alan Bryman finns det inte ett, utan flera tänkbara sätt att gå till väga på när kodning av 

empiriskt material ska utföras (2002, s. 385). Vi har i första hand försökt hitta vad 

Bryman kallar för teman (2002, s. 384) och sedan utgått från dessa. 

 

Vid en första genomläsning av intervjuutskrifterna framträder två tydliga huvudteman. 

Det ena handlar om textens faktiska produktion, dess uppkomst och tillblivelse. Det 

andra berör upprätthållandet av en befintlig text och dess eventuella föränderlighet. Vid 

därpå följande genomläsningar frö vi sedan olika element ur intervjuerna till våra två 

huvudteman. Avslutningsvis försöker vi leta efter interdiskursivitet och intertextualitet i 

enlighet med vad Winther Jørgensen och Phillips skriver om att det kan blottlägga vår 

text som en del i en kedja som bygger på andra texter (2000, s. 77). 

 

På mottagarsidan har vi enkäterna som underlag för analys. Även här använder vi oss av 

kodning i olika teman. Några av våra frågor ger rent kvantitativa svar, men som vi 
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nämnt i metodavsnittet är vårt syfte med enkäterna att få ett underlag för diskussion 

snarare än ett kvantifierbart resultat. Därför intresserar vi oss inte så mycket för de olika 

grupperna, utan låter variablerna kön, ålder och utbildningsnivå vara ett underlag för att 

visa på spridningen mellan grupperna. Vi anser att vi har en så god spridning att resul-

tatet bör gå att generalisera utifrån. Resultat och analys från enkäterna redovisas lö-

pande i de tre nästkommande avsnitten. 

 

4.2.1.1 Textens tillblivelse 

Till detta huvudtema fogar vi de element ur intervjuerna som berör själva beslutsfattan-

det kring utbrytningarna. Även frågor som var inspirationen hämtats och vilka faktorer 

som påverkar när en utbrytning blir till eller inte har hamnat under samma tema. 

 

Det exekutiva beslutet när det gäller utbrytningar tas oftast, enligt våra respondenter, 

efter diskussion i personalen även om idén kan vara en enskilds. Vårt intresse ligger 

dock snarare på att blottlägga de faktorer som ligger till grund för besluten och inte 

själva besluten som sådana. 

 

Framför allt två saker framstår som tydliga hos de bibliotek som faktiskt gjort nya ut-

brytningar under den tid som respondenten varit anställd på biblioteket i fråga: Intresse 

från låntagare och att låna idéer från andra bibliotek är en vanlig grund för vilka utbryt-

ningar som kommer till stånd. 

 

När det gäller intresset från låntagare kan det röra sig både om direkta önskemål, det vill 

säga att folk börjar fråga mycket efter en viss typ av litteratur, men också att pejla av det 

populärkulturella klimatet utanför biblioteket och även andra samhälleliga trender som 

kan ligga till grund för ökad efterfrågan av nya genrer. ”Man får tänka på vad är det som 

gäller? Vad är folk intresserade av?” säger respondent A och fortsätter sedan: ”Man ser 

vad som rör sig i samhället, läser litteraturdebatter och försöker höra vad folk frågar 

efter och så.” 

 

Samtliga respondenter utom en nämner studiebesök, officiella så väl som inofficiella, på 

andra bibliotek som en av de viktigaste inspirationskällorna till utbrytningar. Det fak-

tum att det bibliotek där man inte tittat på andra var det som hade flest nya utbrytningar 

är ganska talande för hur det ser ut. 

 

Utbrytningen som ett praktiskt hjälpmedel för personalen och även för låntagare lyfts 

fram på ett par håll. ”… alla bibliotekarier kanske faktiskt inte har läst så mycket … Då 

kan det vara en väldig hjälp för dem att det där finns” säger respondent A. ”… det här är 

ju ett arbetsverktyg och en hjälp till låntagarna” konstaterar respondent B. Det är också 

den bild som användarna själva säger sig ha av bibliotekens syfte med utbrytningarna. 

Av de svar vi fick på enkäterna tror de flesta att biblioteken har utbrytningar för att un-

derlätta för användarna. ”Service” säger en respondent och flera säger att bibliotekens 

syfte är att göra litteraturen överskådligare för användarna och lättare att hitta. Någon 

tror också att det är ett arbetsverktyg för bibliotekarierna som ska göra litteraturen lät-

tare att sortera. 

 

Även om ingen säger det rakt ut och flera till och med säger nej på den raka frågan om 

huruvida BTJ och andra säljare påverkar vilka genrer som bryts ut så är det dessa aktö-
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rer som i flera fall skymtar i bakgrunden. ”På katalogposten ser man ju vad de har gen-

rat den som …” säger respondent C, i förbifarten. Respondent D konstaterar att: ”Vi 

köper ju delvis via de här paketen som BTJ har. Och då har vi ett skönlitterärt paket och 

ett deckarpaket.” Ytterligare en, respondent E följer samma linje: ”… vi köper ju allt 

från Adlibris … Och där … ser man ju vad det är för genre.” Det är intressanta uppgifter 

som pekar på rent kommersiella aktörer och dessas intressen som en betydelsefull fak-

tor. 

 

Vi försöker också att, ur vår empiri, leta efter andra mönster som har mer att göra med 

den slutgiltiga utformningen av texten, så som den möter bibliotekets besökare. 

 

Här tycks den fysiska lokalen vara en bestämmande och i flera fall begränsande faktor. 

Hur ser byggnaden ut och vad tillåter rummet? Det är aspekter som vägts in i besluten 

om var och hur de utbrutna hyllorna ska placeras ut. ”Vi är ju lite styrda av det öppna 

magasinet som står som en mur i vägen. Men deckare läses av så många att de hittar den 

hyllan i alla fall. Fast den är där bakom” har resonemanget varit på det bibliotek där 

respondent A arbetar. En genres popularitet är utgångspunkten även på flera andra stäl-

len fast med omvänt resultat. ”I och med att det är ju deckare som efterfrågas mest så 

har vi ju lyft fram den så nära som möjligt” och: ”… tyvärr kan man inte flytta hyllarna 

på något vis utan får försöka hitta avdelningar i det befintliga hyllbeståndet. Så att här 

har vi då valt att deckarna, eller spänningslitteraturen, kommer först” är två representa-

tiva resonemang som förts av i tur och ordning respondent F och respondent D. Det på-

tagligt slående är att oavsett var de utbrutna sektionerna har placerats motiveras det ge-

nom genrens popularitet eller efterfrågansgrad. 

 

Det är tydligt att texten uppfattas av användarna. Oavsett vilken inställning de har till 

textens vara eller icke vara säger sig nästintill alla som svarat på enkäten ha lagt märke 

till utbrytningarna. Och majoriteten av respondenterna har en positiv inställning till ut-

brytningar. Även de som inte själva använder sig av dem säger sig tycka att det är bra 

att de finns. 

 

Vi valde också att låta enkätrespondenterna ange vilka grupper de själva tror använder 

utbrytningar. Detta gav dock inga resultat som vi kan dra några slutsatser ifrån då de 

flesta inte hade någon uppfattning i frågan. I de fall respondenterna hade åsikter i frågan 

skilde sig svaren till den grad att det inte går dra några slutsatser av dessa heller. 

 

Som en sista finish till den slutgiltiga texten väljer vi att titta på hur eller om biblioteken 

har bokryggsmärkt de utbrutna böckerna med exempelvis färger eller symboler. Här var 

svaren nästan lika enstämmiga som motiveringarna. De bibliotek som valt att inte bara 

skriva vilken genre som avses på bokryggen har föredragit färgpluppar framför symbo-

ler. Här åberopas tydlighet som den största anledningen av bland andra respondent D. 

”Vi tyckte att färger var mer tydliga. Spänningsböcker till exempel har en klar, gul färg 

som man ser direkt.” 

 

Vi tycker oss kunna se en rak och tydlig linje genom merparten av de faktorer som vi 

ovan kopplat till textens tillblivelse. Det handlar om att tillmötesgå ett yttre behov, ett 

låntagarintresse och sedan göra det mesta och bästa för att detta intresse skall tillgodo-
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ses på bästa vis. Både genom att underlätta för låntagarna att själva hitta den populära 

litteraturen men också underlätta för bibliotekarien att hjälpa till i samma process. 

 

4.2.1.2 Textens upprätthållande och föränderlighet 

Eftersom flera av de bibliotek som vi besökte i samband med intervjuerna inte hade 

gjort några nya utbrytningar under den tid som respondenten arbetat där, och detta 

ibland kunde röra sig om tiotals år, framstod frågan om textens upprätthållande och för-

änderlighet som intressant. Är en tillbliven text statisk eller kan den förändra sig med 

tiden? Och skiljer sig synen på klassiskt vedertagna utbrytningar från den på nyare och 

kanske mer kontroversiella? 

 

På flera av de bibliotek som vi besökte för våra intervjuer kan vi i det empiriska ma-

terialet se att några av de utbrutna genrerna har förändrats sedan de först tillkom. Detta 

visade sig ha gått till enligt liknande premisser som de som vi i avsnittet ovan kartlägger 

som grunder till att utbrytningar tillkommer över huvud taget. Deckarhyllan har till ex-

empel på ett par ställen vidgats till att omfatta ett bredare material och döpts om till 

Spänningslitteratur. Respondent D motiverar: 

 
Vi tyckte deckare var ett för snävt begrepp. Hercule Poirot och Sherlock Holmes och sånt. 

Vi ville ha mer bredd och få med skräck och spökhistorier. Då tyckte vi att spänning var 

bättre än deckare … På senare år har det kanske varit slagsida mot det lite mer övernatur-

liga. Vampyrer och sånt där. Då vill man gärna få dit allt sånt också. 

 

Beslutet att slå ihop hela fantasybeståndet utan hänsyn till ungdom/vuxen eller 

svenska/engelska som gjorts på några av biblioteken kan också ses som en smula spe-

kulativt. ”… vi tror att de som läser fantasy läser allt.” Menar flera respondenter. 

 

Endast på ett av de aktuella biblioteken har en utbrytning tagits bort. Det handlar då om 

science fiction och anledningen var både en sinande utgivning och ett bristande intresse 

från låntagarnas håll. Trenden att genrens popularitet varit på stadigt nedåtgående är 

något som noteras på flera andra håll där man ändå valt att ha kvar utbrytningen. 

 

Detta är talande för en genomgående känsla som vi erfor vid intervjuerna att det råder 

en generell syn på de klassiska utbrytningarna (deckare, science fiction och fantasy) 

som så vedertagna att de knappt räknas som utbrytningar. ”De finns där. Kommer alltid 

finnas” konstaterar respondent B. Respondent C uttrycker det så som att ”De har väl 

liksom funnit sin form och det har inte funnits någon anledning att tänka så mycket mer 

på det.” 

 

Även konservativa hållningar som dessa kan i viss mån spåras till en önskan att tillmö-

tesgå låntagarnas önskemål. Ett av biblioteken, där respondent A arbetar, har gjort för-

sök med att placera thrillers i den vanliga skönlitterära sviten, sedan de stått bland deck-

arna på en separat hylla.”Men det tyckte inte folk om. De ville hitta direkt.” Ett av an-

vändarnas huvudskäl till att använda utbrytningar i litteratursökningen är just att de lätt 

ska hitta. Och i ett flertal enkäter anges just att man lätt vill hitta litteratur inom sin fa-

voritgenre. ”Läser bara deckare och jag kan lätt hitta den hyllan” säger en respondent, 

som är representativ för större delen av svaren. 

 



33 

 

Samtidigt återger några enkätrespondenter en mer negativ inställning till utbrytningarna. 

Någon tycker att det blir ”snabbmatsprincip”. Och en annan uttrycker hur de kan för-

villa i sökandet då en bok kan visa sig stå på en annan hylla än man trott att den skulle. 

 

Samtidigt som de klassiska utbrytningarna vuxit in som något etablerat på folkbibliote-

ken är de alltså inte helt statiska utan en viss trendkänslighet råder. Dock under viss 

täckmantel av det konventionella och igenkända. När det gäller nya eller fler utbryt-

ningar råder fortfarande en viss skepsis som förmodligen går att jämföra med den som 

rådde när de numera vedertagna utbrytningarna började göra entré för några decennier 

sedan. Denna skepsis kan också spåras i mottagarenkäterna, där vi kan utläsa en tydlig 

skillnad i attityder mellan äldre och nyare utbrytningar. 

 

Även i de fall där en dörr öppnas på glänt för nytänkande innebär det mycket jobb och 

lokalens och hyllornas utformning utgör återigen en begränsande faktor. 

 

Textens upprätthållande och föränderlighet visar sig, som vi redan varit inne på, ha mer 

gemensamt med dess tillblivelse än vad som kunde ha förmodats initialt. Även här 

handlar det mycket om faktorer utanför biblioteket. Rådande trender inom populärkultu-

ren avgör hur till exempel deckarhyllan glider över till att bli spänningshyllan. Och när 

utbrytningarna förblir statiska så är det för att låntagarna är nöjda med att ha det på det 

viset. 

 

4.2.2 Interdiskursivitet 

Norman Fairclough framhåller två aspekter som givande för en vidare förståelse av den 

diskursiva praktiken. Dels den kommunikativa händelsen i relation till diskursordningen 

i stort och dels interdiskursivitet. Det sistnämnda handlar om att spåra element från 

texten som bygger vidare på andra texter eller andra diskurser (Fairclough 1995, s. 134). 

När det gäller den kommunikativa händelsen, det vill säga utbrytningen sedd som text, 

kan vi bara kort konstatera innan vi går vidare med att studera interdiskursivitet att ut-

brytningar av några specifika genrer som vi ovan nämnt som de vedertagna, sedan ett 

20-tal år tillbaka vuxit in som en naturlig del av folkbibliotekens diskursordning och 

verkar mycket lite ifrågasatt. En utveckling som beskrivs bland annat i Deckaren och 

den goda bokens agenter av Schager och Ternebrandt (1999) som vi tog upp i avsnittet 

för tidigare forskning. 

 

De interdiskursiva kopplingarna har vi försökt hitta i hur man talar om, skriver om eller 

på annat vis förhåller sig till skönlitteratur inom olika instanser. Inom den akademiska 

världen var litteraturvetenskap länge ett ämne med ett tämligen homogent tilltalsnamn. 

Läser man nu det utbud som studenter vid landets högskolor och universitet kan välja 

bland finns en hel del nyheter jämfört med för ett tiotal år sedan. Kurser i populärlitte-

ratur så som Kriminalromanen i ett globalt perspektiv som ges vid Högskolan i 

Jönköping eller Science Fiction and Fantasy vid Högskolan i Halmstad är goda exem-

pel på intertextualitet med folkbibliotekens utbrytningar. 

 

Den hegemoniskapande diskursen är troligtvis dock en annan. Det handlar om en sam-

hällsutveckling som präglat många områden och inte minst de instanser, kommersiella 

som ideella, som sysslar med litteratur och bokförmedling. Som en bakgrund till reso-

nemanget återger vi kort Sven Nilssons modell över det moderna samhället och dess tre 
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sfärer: Staten, marknaden och det civila samhället. Nilsson menar att kulturen återfinns i 

samtliga tre sfärer men utvecklas på olika sätt enligt respektive sfärs ramar och logik. 

Film, skivor och kommersiell bokhandel återfinns i marknadssfären medan museer och 

bibliotek, som offentliga institutioner finns i statssfären. I dagens samhälle finns tydliga 

tendenser åt att ge marknaden hög legitimitet och se vinsttänkande som det naturligaste 

systemet (Nilsson 2003, s. 388f.). Vi menar således att folkbibliotekens intertextualitet 

och interdiskursivitet i hög grad står att finna i texter och diskurser hämtade ur mark-

nadssfären. Någon av enkätrespondenterna är också inne på vinsttänkande som ett möj-

ligt syfte med utbrytningar. ”För att öka lånen kanske” blev svar på frågan varför bibli-

oteken har utbrytningar. 

 

En översiktlig studie av två representanter för det forum där bokmarknaden går allra 

bäst idag, nätbokhandlarna, visar att där återfinns samma typer av genrebenämningar på 

skönlitteratur som de som vi intresserar oss för när det gäller folkbiblioteken. Tomas 

Lidbeck menar att en bibliotekskatalog ofta är intill förväxling lik en internetbokhandels 

hemsida (2008, s. 53). Bland de fysiska bokhandlarna kan konstateras att både Pocket 

shop och Akademibokhandeln särskiljer bland annat deckare från det övriga skönlitte-

rära beståndet i sina butiker. 

 

Vi drar utifrån det slutsatsen att vår kommunikativa händelse i långt större utsträckning 

bygger på vad som skulle kunna kallas för en kommersiell diskurs än på den folkbibli-

oteksdiskurs som Joacim Hansson målade upp och som till stor del präglade folkbiblio-

teken under deras framväxt och barndom. Medborgerlig fostran, åsiktsneutralitet och 

centralisation var några av de nyckelord som Hansson ringade in den diskursen med 

(1998, s. 132). 

 

Fairclough menar att möjligheterna till interdiskursivitet ofta är oändliga men att de inte 

sällan hålls tillbaka av en strikt rådande hegemoni och ser därför ett samband mellan 

hög grad av interdiskursivitet och förändring (1995, s. 134). Den relativt höga interdis-

kursivitet med den kommersiella diskursen, som vi tycker oss se kontrasterad mot 

Hanssons folkbiblioteksdiskurs för oss till slutsatsen att folkbiblioteken, i alla fall i vårt 

specifika avseende, har rört sig i riktning mot en hegemoni där marknadens betingelser 

är de faktorer som är de styrande. 

 

4.3 Social praktik 

För analysen av den sociala praktiken, litteraturförmedling på folkbibliotek, använder vi 

åter igen tematisk kodning av det empiriska materialet från intervjuerna men nu är per-

sonliga upplevelser och åsikter mer i centrum än under analysen av den diskursiva 

praktiken. Intervjuerna ställs sedan i relation till relevant litteratur och tidigare forskning 

inom området. 

 

Utgångspunkten vid kodningen är de två aspekter av den sociala praktiken som ingår i 

vår frågeställning och som vi även i viss mån haft i åtanke vid utformandet av intervju-

guiden: Synen på olika genrer, både vad det gäller bibliotekarier och låntagare, och ut-

brytningarnas påverkan vid den enskilde bibliotekariens litteraturförmedling. Relevan-

sen för dessa teman styrks av Ylva Sundins magisteruppsats från 2004 där författaren 

undersökt vad som skrivits om litteraturförmedling och skönlitteratur i facktidskriften 



35 

 

Biblioteksbladet. Hon fann att artiklarna kunde delas in i två huvudsakliga områden. De 

som berörde folkbibliotekets ansvar när det gäller skönlitteratur och de som riktade sitt 

intresse mot inköp och urval (Sundin 2004, s. 72). 

 

4.3.1 Synen på genrer 

En allmän uppfattning hos de intervjuade är att diskussionen huruvida vissa litterära 

genrer är sämre än andra inte längre är lika aktuell som för några decennier sedan. Sy-

nen har ändrats och det har blivit mer rumsrent. Påfallande nog så är det i flera fall ett 

svar som glider över i en värdering i slutändan i alla fall. ”Ingenting som är öppet så där 

att någon säger oj vad dåligt det här är. Men jag skulle kunna tänka mig då att vanliga 

romaner om man säger har en högre status än deckare. Deckarna är mer underhållning” 

säger respondent D. Respondent C är inne på samma linje: 

 
Ja. Det blir det ju. Någonstans finns det ju där. Det är ju svårt att sätta precis fingret på 

men… Jag undrar om inte det där har slätats ut en del jag. Att det kanske var mer så förr att 

deckare, nä det läser jag inte. 

 

Att det ändå går att ana en viss förändring i attityd gentemot tidigare utskällda genrer 

ligger också i linje med vad som framkommer i enkäterna angående låntagares inställ-

ning till några olika genrer. En majoritet rankar de mest klassiska utbrytningarna, deck-

are och thrillers i huvudsak som neutralt eller positivt laddade. Det är värt att notera att 

de flesta av de bibliotek vi besökte i samband med intervjuerna har haft just dessa två 

utbrytningar allra längst. Science fiction och fantasy har i många fall tillkommit senare 

och där ser vi även en större slagsida mot det neutrala och det negativa från låntagarhåll. 

Det är en inställning som tycks öka eller minska i relation till den utbrutna genrens eta-

blering och både från bibliotekariesidan och från låntagarsidan ställer respondenterna 

sig allra mest skeptisk till de nyaste utbrytningarna som börjat dyka upp bara under de 

senaste åren. 

 

I enkäten representeras nyare utbrytningar av genren chick lit och det är den enda av de 

representerade genrerna som får klar övervikt mot det negativa. Det är en skepsis som 

känns igen hos många av de intervjuade bibliotekarierna där det tycks råda en nöjdhet 

med det invanda och accepterade och en viss misstanke mot det obeprövade. 

 

Ingen säger sig ha tänkt på utbrytningarna som en värderande handling. Även här finns 

dock på sina ställen en mentalitet att det skulle kunna vara så men inte som de har det 

nu. Respondent F säger till exempel: 

 
Nu har ju inte vi så där jättemånga utbrytningar, så att det tror jag inte har varit aktuellt. 

Kanske skulle göra det om man bröt ut mer tantlitteratur som herrgårdsromaner och sånt 

här mera… vad kallas det… chick lit och liknande. 

 

Respondent G konstaterar att: ”Nej, det tror jag inte heller. Vi har ju som sagt bara två 

genrer för vuxna.” Andra ser det helt enkelt som en rent praktisk fråga. En viss typ av 

böcker som står på ett annat ställe. En av de intervjuade lyfter dock fram att det kan 

finnas en viss värderingsproblematik i att bryta ut en klassikerhylla, men då handlar det 

mer om den delikata frågan att avgöra vilka böcker som ska åtnjuta klassikerstatus än 

om de värderande aspekterna bakom själva utbrytningen. Ställt i ljuset av textanalysen, 

där den utbrutna hyllans underliggande signaler talar sitt tydliga språk i termer av hur 
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olika delar av en helhet lyfts fram medan andra anonymiseras, pekar det på vissa brister 

i insikten av utbrytningarnas konsekvenser och åskådliggör därmed ett potentiellt pro-

blem. Även från den diskursiva praktikens produktion av texten går det att spåra värde-

ringsaspekter utifrån ett popularitetsperspektiv. 

 

Associationer mellan olika genrer och en viss typ av låntagare återfinns hos, i princip, 

samtliga respondenter. ”Möjligtvis science fiction då som… Man känner ju att de är lite 

insnöade på SF. De läser bara SF. Lite nörd. Ha ha” är en uppfattning som respondent D 

ger uttryck för. Andra grundar sig i faktorer som ålder och kön. Fantasy förknippas på 

ett ställe med yngre låntagare och på ett annat associeras män med deckare och agent-

romaner. 

 

Sammanfattningsvis under temat gällande synen på olika genrer kan vi konstatera en 

unison uppfattning hos våra respondenter att det idag råder en större acceptans gentemot 

olika populärlitterära genrer än vad som gjorde under 1970- och -80-talen. Ställda mot 

resultaten av vår låntagarenkät verkar ändå ett större mått av fördomar leva kvar från 

bibliotekens sida än vad som är fallet bland låntagarnas. Det faktum att de flesta har en 

mer eller mindre förutfattad mening om vilken typ av användare som lånar en viss genre 

anser vi understryker dessa kvarlevande fördomar då litteraturen till viss del represente-

ras av sina läsare. Det hänger även ihop med det som kan anses värderande i att göra en 

utbrytning som var en aspekt som ingen av de intervjuade bibliotekarierna hade reflek-

terat över. 

 

4.3.2 Utbrytningar i arbetet 

Det andra temat för analysen av den sociala praktiken knyter an till den del av vår fråge-

ställning som berör frågor om utbrytningarna i arbetssituationer. Här har vi tagit fasta på 

två underteman: För- och nackdelar med utbrytningar samt hur utbrytningarna påverkar 

den litteraturförmedlande kedjan i stort. 

 

När det gäller för- och nackdelar är överlag fördelarna det som spontant lyfts fram. Ut-

brytningarna underlättar arbetet och gör det lättare att hjälpa låntagare att hitta litteratur 

även inom genrer där man inte är beläst själv, som respondent A säger: 

 
Vi har haft en period med lite personal och många vikarier och så. Och då kan ju de då gå 

direkt på hyllorna fast de inte känner till beståndet eller hittar så bra. Och alla bibliotekarier 

kanske faktiskt inte har läst så mycket. 

 

Att låntagarna kan bli självgående är något annat som upplevs som positivt. Det ligger i 

linje med en av de fördelar med att bryta ut genrer inom skönlitteratur som tas upp av 

John Dixon som konstaterar att det med metoden blir lättare att hitta till det ställe där en 

eftersökt bok i en viss genre återfinns (1986, s. 164). 

 

På den negativa sidan resonerar, bland andra, respondent C om risken att låntagaren 

fastnar i en genre: 

 
Ja. Det tror jag. Långt ifrån alla men många läser ju i princip bara deckare. Man brukar se 

en del som går med ganska bestämda steg dit. Det är ju inte helt oproblematiskt men man 

får jobba en del med att fronta annat material. 
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Här är svaren dock lite kluvna och inte alla ser det som något problem. ”Just att man 

underlättar för låntagaren att hitta mer litteratur i liknande ämnen. Så det är ju en fördel 

för många är ju lite nischade i sin läsning…”. Anser respondent F. Andra, som respon-

dent A, är mer neutralt inställda. ”Det vet jag inte. Det skulle vara om folk bara läser 

deckare då men då får de väl göra det.” 

 

I Vad kan folkbiblioteken erbjuda som inte pocket- eller nätbokhandeln har? i Den 

sköna skönlitteraturen 2 tar Gunnel Arvidson Nilsson upp frågor om böckers placering 

och hur man kan hjälpa användarna att hitta (2008, s. 91ff.). Hon talar om skyltning, 

teman och att exponera genrer på olika sätt. Allt för att leda låntagarna i en viss riktning 

och hjälpa dem att se ”nya” böcker. Som nämns i textanalysen ses bibliotekarier ofta 

som experter av användarna, och därför är det också troligt att utbrytningarna inte heller 

ifrågasätts i någon högre grad. Majoriteten av enkätsvaren visar, som nämnts tidigare, 

att användarna tror att biblioteken har utbrytningar för att underlätta för besökarna. Och 

detta är något som också framkommer här i några av intervjuerna. 

 

Undertema nummer två handlar om hur arbetet med litteraturförmedling påverkas sett 

ur ett brett perspektiv. Här tar vi avstamp i frågor som berör den utbrutna litteraturens 

popularitet och dess eventuella påverkan på praktiken i fråga om inköpssiffror. En möj-

lig marginalisering och anonymisering av icke utbruten litteratur tas också upp som ett 

potentiellt problem. 

 

Med något undantag är de intervjuade bibliotekarierna överens om att utbrytningar på 

ett eller annat vis påverkar låntagaren i dennes val av böcker. Samstämmighet råder 

även i att flera av de utbrutna genrerna, med deckarna i spetsen, har en högre utlånings-

frekvens än det icke utbrutna beståndet. Är detta faktorer som även påverkar inköpen? 

”Ehh… ja, det gör det ju. Det kan man väl säga eftersom man vet att de här böckerna 

kommer att bli lästa och att många kommer att fråga efter dem” svarar respondent G på 

frågan om utbrytningarna påverkar vilken litteratur som köps in till biblioteket. Det är 

ett resonemang som känns igen på flera andra håll och just deckare eller spänningslitte-

ratur nämns gärna som säkra kort. ”Så deckare är jag ju bara tvungen att köpa” är ett 

representativt konstaterande från respondent E. På ett av biblioteken, där respondent B 

arbetar, köps det in icke utbruten skönlitteratur för mer pengar än vad som läggs på 

deckare men det köps å andra sidan in fler exemplar av varje deckare med tanke på de 

höga cirkulationstalen. Ett annat bibliotek kommer inom kort att börja titta på hur be-

ståndet används och efter det börja utvärdera hur framtida inköpsbudgetar kommer att 

fördelas. Detta tas av John Dixon upp som en fördel då han konstaterar att biblioteka-

rien endast med en snabb blick på hyllan kan avgöra en genres popularitet och utgå från 

det i kommande inköp (1986, s. 164). 

 

När det gäller en eventuell anonymisering av den icke utbrutna skönlitteraturen svarar 

många spontant att det inte får bli för mycket utbrytningar. Återigen ser vi det genom-

gående mönstret att det invanda och redan accepterade ses som tryggt och okomplicerat 

medan allt för mycket nytt ses med en viss skepsis. Respondent C säger: 

 
Nån sån tendens har jag inte sett. Jag tror det ligger ganska stadigt. Det skulle ju vara in-

tressant om man hade fler utbrytningar, kanske chick lit och jag vet inte vad mer, hur det då 

skulle se ut kontra det och det som då blir kvar. 
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Men ser man till enkätsvaren får man en annorlunda bild av problematiken. Vi lät an-

vändarna beskriva vad som finns på de andra, icke utbrutna, hyllorna. Och svaren visar 

på osäkerhet. Många tror att det är lite mer välsedd litteratur. ”Svårdefinierad”, ”Ganska 

blandad” eller ”Lite djupare böcker” är några svar. 

 

Flera av intervjurespondenterna har intressanta tankar om hur problemet kan motverkas. 

En bibliotekarie, respondent B, beskriver hur de har jobbat: 

 
Vi hade en litterär lunch härom veckan med temat ond bråd död där vi tipsade om böcker 

med de elementen fast de inte är deckare. De står bland de vanliga romanerna fast ändå 

handlar om det. Just för att bredda synen. 

 

Att jobba med att byta ut de utbrutna genrerna mot andra med jämna mellanrum eller 

ersätta de utbrutna böckerna inom en genre med nya böcker är andra tankar i frågan. 

 

Det som framkommer om utbrytningar och dess roll och påverkan i det dagliga yrkes-

utövandet kan sammanfattas i att det överlag ses som någonting positivt som underlättar 

arbetet för bibliotekarien och bokletandet för låntagaren. De negativa aspekterna i form 

av styrning och att låntagarna kanske låses vid sin nisch kommer i regel fram först efter 

att vi låtit våra intervjufrågor röra sig i den riktningen och verkar alltså inte vara något 

som respondenterna reflekterat så mycket över. Utbrytningarnas påverkan både vad 

gäller vilka böcker som lånas och vilka som köps in befästs i så gott som samtliga re-

spondenters svar. 

 

Utbrytningar i den mängd och form som idag återfinns på respondenternas arbetsplatser 

anses över lag inte utgöra ett hot mot den icke utbrutna litteraturen i form av en anony-

misering av den senare men på flera håll bedrivs litteraturförmedlande verksamhet i 

syfte att luckra upp eventuella låsningar vid enskilda genrer och bredda låntagarna i sin 

läsning. 

 

Som bakgrund och inramning till den del av vår frågeställning som berör utbrytningar-

nas påverkan i arbetet med den skönlitterära litteraturförmedlingen på folkbiblioteken, 

är Den sköna skönlitteraturen 2 en bra utgångspunkt. Gunnel Furuland lyfter i När ro-

manen blev vardagsvara. Spridning av skönlitteratur förr och nu från denna samling 

fram den debatt som sedan några år pågår angående folkbiblioteken och deras arbete 

med att tillgängliggöra skönlitteraturen (2008, s. 22). Furuland framhåller att biblioteka-

rierna borde utvecklas till litteraturpedagoger i riktning bort från det ytliga boktipsandet 

(2008, s. 24). Hon pekar på ett gemensamt ansvar för alla inom bokbranschen att se till 

att även smalare litteratur och bortglömda klassiker når ut (Furuland 2008, s. 26). I linje 

med det ger Högskolan i Borås en kurs i litteraturförmedling där målen bland annat är 

att diskutera kvalitetsbegreppet, utveckla genrekompetens och en självständig litteratur-

syn. 

 

Även om det inte finns någon konsensus i hur den litteraturförmedlande verksamheten 

bör utvecklas så är i alla fall de flesta överens om att något bör förändras. Skönlitteratu-

rens ställning på folkbiblioteken är inte längre ohotad och självklar. Sven Nilsson skri-

ver om de många nya mediernas inträde på biblioteken (2003, s. 173) och Åse 

Hedemark urskiljer i biblioteksdebatten från de fyra senaste decennierna att den tidigare 

dominerande bokliga diskursen tappat mark till förmån för vad hon kallar den informa-
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tionsförmedlande diskursen där bibliotekens roll anses vara neutralt förmedlande av 

information i olika medieformat som användaren själv kan välja mellan (2009, s. 152f.). 

Just användarens valfrihet och bekvämlighet anses av Jacquelyn Sapiie vara själva 

grundtanken i att ha en alternativ hylluppställning av skönlitteratur (1995, s. 143f.). 

 

Erik Peurell (2008) går i Till låns och till salu i Den sköna skönlitteraturen 2 igenom 

kulturrådets folkbiblioteksstatistik från 1988 till 2006 och finner att både inköp och ut-

låning har minskat under perioden. Skönlitteratur för vuxna står dessutom för den en-

skilt största minskningen under samma period (Peurell 2008, s. 39). Peurell resonerar 

kring orsakerna och vid sidan av minskad tillgänglighet i och med nedläggning av filial-

bibliotek ser han den ökade försäljningen av böcker som det mest betydande. I synner-

het pocketboken har gjort stora landvinningar under den aktuella perioden (Peurell 

2008, s. 39ff.). 

 

Att biblioteken, som vi pekat på tidigare i detta avsnitt, genom utbrytningarna närmat 

sig ett mer kommersiellt sätt att marknadsföra och utvidga sitt bestånd kan ställas i rela-

tion till Christer Hermanssons uttalande i en debattartikel i Svenska Dagbladet från 

2008. Hermansson menar att biblioteken inte kommer att kunna konkurrera genom att 

”osjälvständigt anamma den kommersiella marknadens metoder.” Om det mer mark-

nadsinriktade tänkandet är ett steg i riktning mot folkbibliotekens utarmning eller nå-

gonting nödvändigt för dess fortlevnad ska här vara osagt. Klart är i alla fall att folk-

biblioteken idag existerar under andra betingelser än för bara några decennier sedan. 

Åse Hedemark beskriver hur de sätt att styra användarna i fråga om vad som var rätt 

sorts bildning som grundade sig i den gamla bokliga diskursen nu ersatts av en annan 

form av styrning som opererar genom den informationsförmedlande diskursen. Politiska 

och ekonomiska krav på effektivisering av bibliotekets verksamhet kan till exempel 

styra vilka aktiviteter som prioriteras (Hedemark 2009, s. 154). 

 

På så vis är det symptomatiskt att de studier som gjorts av utbrytningar i hög grad haft 

en utgångspunkt att studera fenomenet utifrån ett okritiskt effektivitetsperspektiv. Något 

som vi konstaterade i inledningen av detta arbete i avsnittet för tidigare forskning och 

som till viss del även varit avgörande för vårt val av ämne och vår infallsvinkel. 

 

Den del av vår frågeställning som berör bibliotekariernas syn på de olika litterära genrer 

som vanligen är föremål för utbrytningar kan vid en första anblick vara svårare att rela-

tera till litteraturförmedlingens yttre villkor. Vår empiri pekar på en uttalad förändring i 

attityd till tidigare mindre accepterade genrer samtidigt som ett visst förbehåll skymtar 

under ytan. Det kan ställas mot vad som framkommer i de flesta av de uppsatser som vi 

studerat och som på ett eller annat sätt behandlar ämnet. Där framträder en relativt en-

hetlig bild av ambivalens från bibliotekariesidan när det gäller de genrer som ibland 

kallas för lättsmält litteratur eller underhållningslitteratur. Å ena sidan finns en önskan 

att bredda låntagarnas smak och kanske styra in dem på litteratur som upplevs som mer 

läsvärd. Å den andra en rädsla att uppfattas som elitistisk, fördömande och styrande: 

 
Vi ser att våra informanter vill visa stor respekt för sina användare och vara tillmötesgående 

mot dem. De uttryckte en rädsla att upplevas som fördömande i sina rekommendationer av 

litteratur. Detta genom att de väljer att inte driva förmedlingssituationen och framhålla eller 

rekommendera litteratur som de själva menar har ett värde genom att vara högkvalitativ 

både till form och till innehåll jämfört med den populära litteraturen. 
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Så skriver Sara Appelqvist och Elin Boardy i sin magisteruppsats från 2008. En slutsats 

utifrån ett sådant resonemang skulle kunna vara att utbrytningar blir ett sätt för bibliote-

karierna att både ha kakan och äta den. Låntagarnas möjligheter att bli självgående, som 

enligt våra intervjuer framhålls som en av de positiva effekterna av utbrytningar, mins-

kar alldeles säkert antalet moraliska konfrontationer av den typ som Appelqvist och 

Boardy beskriver. Mer oroande är att kontakten bibliotekarie och låntagare emellan 

minskar och bibliotekariens roll blir mer av en expedierande sådan. 

 

Där majoriteten av de uppsatser vi läst förmedlar en bild av ambivalens när det gäller 

bibliotekarien och dennes förhållningssätt till låntagaren angående viss litteratur, ser vi i 

vår studie snarare något av en inre ambivalens hos bibliotekarien själv. Vi finner ingen 

anledning att bestrida sanningshalten i våra respondenters positiva inställning till exem-

pelvis deckargenren. De mer eller mindre inbäddade reservationerna tolkar vi snarare 

som en ovana att relatera till dessa begrepp och dess förändrade innebörd i folkbiblio-

teksgenren, det vill säga det samlade språkbruket inom en verksamhet. I den kommersi-

ella bokmarknadsgenren har begrepp som deckare länge förknippats med storsäljare och 

därmed också värderats utifrån det som något positivt. Folkbiblioteksgenren däremot 

har mer negativa laddningar när det gäller vissa litterära genrer och de har tidvis snarast 

varit skällsord. Resonemanget om hur interdiskursiviteten påverkar genren och därmed 

även den sociala praktiken kommer att utvecklas mer i det kommande diskussionsav-

snittet. Än så länge nöjer vi oss med att konstatera att de förändrade attityderna hos både 

bibliotekarier och låntagare kan ses som ett led i en kedja som kan anses ha startat i och 

med de första utbrytningarnas inträde på folkbiblioteken, i form av deckarhyllor. 

 

Schager och Ternebrandt vars bok vi refererar till tidigare har bland annat genom att 

studera debatten i fackpressen kartlagt deckarens ställning på folkbiblioteken. De tycker 

sig se en tydlig svängning i attityd gentemot genren under 1990-talet då inställningen 

blev mer tillåtande och avslappnad (Schager & Ternebrandt 1999, s. 84). Som möjliga 

orsaker nämns instiftandet av det svenska deckarbiblioteket och att flera etablerade för-

fattare i större utsträckning även ägnar sig åt deckarskrivande (Schager & Ternebrandt 

1999, s. 86). En annan faktor kan vara de båda projekten GÖK och Kampen vars ny-

tänkande börjat få bredare genomslag. Nyare utbrytningar av typen chick lit tycks nu 

mötas med tveksamhet men kommer sannolikt att accepteras snabbare eftersom folk-

bibliotekens diskursordning, som vi visat tidigare, i viss mån redan innefattar den typen 

av diskursiva händelser och den språkliga genren undergått förändringar som öppnat 

upp för det. 

 

Slutsatserna från analysen av den sociala praktiken blir att folkbibliotekens yttre villkor 

påverkar deras verksamhet allmänt och därmed även litteraturförmedlingen. Diskussio-

ner om vad och hur folkbiblioteken bör göra när det gäller skönlitterär förmedling kan 

ses som en del i en identitetskris. Ekonomiska faktorer ligger bakom vilka böcker som 

köps in och hur man väljer att presentera sitt utbud, bland annat i form av utbrytningar. 

På det hela taget kan man idag se flera likheter med kommersiella bokhandlar och det 

satsas mest pengar på det som anses vara det som kommer att lånas ut mest. Genrerna 

har blivit mer rumsrena men mer odelat från användarhåll. Låntagare har haft lättare att 

anpassa sig till en mer kommersiell genre vilket inte är konstigt med tanke på att de 

flesta låntagare kan förmodas vara både biblioteksanvändare och bokkonsumenter på 
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den kommersiella marknaden, medan bibliotekarieyrket gissningsvis mer sällan kombi-

neras med arbete i boklåda. 
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5. Diskussion 

I följande avsnitt ämnar vi knyta ihop de slutsatser som dragits utifrån de tre analysde-

larna och i en diskussion kring dem närma oss svaren på våra initiala frågeställningar. 

För att studera utbrytningens påverkan på bibliotekets roll som litteraturförmedlare och 

den litteraturförmedlande verksamheten med sina yttre villkor som en faktor som i sin 

tur kan påverka utbrytningarnas existens och utformning finner vi vår utgångspunkt i 

textanalysen. 

 

I inledningen till det fjärde kapitlet konstaterar vi att sociosemiotiken ser kontexten som 

utgångspunkt för all språkanvändning. Vi ger en kort bild av den folkbibliotekliga kon-

texten och dess tre faktorer relation, verksamhet och kommunikationssätt. Mot den bak-

grunden kan vi sedan konstatera att vår text har en relativt hög grad av interaktion mel-

lan textens skapare och den tilltänkte läsaren. På verksamhetsnivån kan vi se hur texten 

lyfter fram vissa typer av litteratur som mer attraktiva genom att individualisera dem. 

Kommunikationssättet bidrar paradoxalt nog till att anonymisera litteraturen på verks-

nivå. 

 

Här kan vi nu börja göra intressanta iakttagelser när det gäller den ena av de två aspek-

ter som Winther Jørgensen och Phillips framhåller som viktiga vid kontextualiseringen 

av texten och den diskursiva praktiken inom ramarna för den sociala praktiken. Det 

handlar om relationen mellan den diskursiva praktiken och den diskursordning som den 

ingår i (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 90). 

 

Folkbibliotekets diskursordning har, historiskt sett, haft ett ganska begränsat antal sätt 

att beskriva, prata om eller presentera skönlitteratur rent ämnesorganisatioriskt. Både 

tidigare forskning och empirin från intervjuerna pekar på genreutbrytningar som en re-

lativt ny företeelse. Drama, poesi och romaner samsas dock numer på de flesta ställen 

med utbrutna subgenrer som deckare, science fiction och fantasy.  Skillnaderna i sättet 

att presentera litteraturen för låntagare är ganska lätt att se och har också i viss mån be-

rörts när det gäller kontextens verksamhet och kommunikationssätt. I relationsfaktorn 

uppstår flera intressanta frågor. Studierna och analysen av den diskursiva praktiken vi-

sar på att det huvudsakligen ligger ekonomiska faktorer och vinstintresse bakom textens 

produktion och att den även konsumeras utifrån liknande premisser. Låntagarna ser 

texten som ett verktyg för att kunna tillmötesgå deras individuella behov och önskemål. 

 

Till skillnad från förfaringssättet att presentera skönlitteraturen enligt SAB:s klassifika-

tionssystem som Hc, Hce, Hc.02 etc., där ämnesorganisatoriska faktorer troligen domi-

nerat produktionsvillkoren, presenteras här en del av beståndet utifrån tanken att just de 

böckerna är de som är mest populära och kommer att lånas ut mest. Textanalysen pekar 

alltså på en hög interaktion mellan läsare och text men samtidigt talar både låntagare 

och bibliotekarier om låntagarnas nyvunna möjligheter till självgående. Konsekvenserna 

i relationen text/läsare överfört till relationen bibliotekarie/låntagare blir inte svåra att 

se. Den högre interaktionsgraden i de utbrutna hyllorna marginaliserar bibliotekariens 

inblandning i låntagarens jakt på läsning. 

 

Det faktum att utbrutna hyllor existerar sida vid sida med de hyllor där skönlitteraturen 

allt jämt står uppställd enligt SAB-systemet komplicerar saken ytterligare. De grund-
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läggande skillnaderna i kontext leder i en långdragen men relevant slutsats till att det 

inom de fysiska väggarna till folkbiblioteket finns två olika bibliotek att besöka. Det är 

en slutsats som kan ställas i relation till, och i viss mån förklara, den ambivalenta håll-

ning som framkommit hos bibliotekarierna i flera av de magisteruppsatser som vi har 

tagit del av, och i ett vidare perspektiv hela den identitetskris som folkbiblioteket ibland 

sägs befinna sig i. 

 

Den interdiskursivitet som framkommer mellan vår text och sättet att kategorisera och 

marknadsföra böcker inom den kommersiella bokmarknaden bidrar troligtvis också till 

en osäkerhet då den påverkar själva folkbiblioteksgenren. Även om termerna deckare 

och fantasy har funnits med i den språkkontext som kan förknippas med biblioteken 

redan innan utbrytningarnas tid, så har det då handlat om beskrivande termer knutna till 

litteraturvetenskaplig genreteori eller värderande termer i avseendet god eller dålig 

smak. I och med de utbrutna hyllorna och den diskursiva praktikens produktionsvillkor 

och interdiskursivitet har de erhållit en annan laddning som potentiellt vinstgivande i 

form av höga utlåningssiffror. Språkbruket är ytligt sett det samma men att säga ordet 

deckare innebär idag ett brett spektra av betydelser som inte var aktuella innan utbryt-

ningarna intog arenan. Det faktum att flera av de bibliotekarier som vi intervjuade har 

lättare att uttrycka sina fördomar gentemot låntagare av vissa genrer än mot genrerna i 

sig kan ses som ytterligare en manifestation av den ambivalens och det identitetssö-

kande som vi redan berört. 

 

Den andra aspekten som Winther Jørgensen och Phillips lyfter fram som viktig är stu-

diet av de icke-diskursiva strukturer som sätter ramarna för den diskursiva praktiken. I 

avsnittet för analysen av den sociala praktiken tar vi främst fasta på en allt bistrare 

verklighet för folkbiblioteken när det gäller vikande utlåningssiffror och problem med 

att motivera sitt existensberättigande i en tid när ekonomiska vinstintressen räknas som 

allt viktigare. Det är en utmärkt bakgrund för det som är vår huvudsakliga forsknings-

fråga, studiet av det dialektiska förhållandet mellan utbrytningen som diskursiv, kom-

munikativ handling och de icke-diskursiva relationerna som utgör den sociala praktiken. 

 

Vi har tidigare refererat till Åse Hedemarks (2009) avhandling och de två diskurser som 

hon sett dominera biblioteksdebatten under de senaste fyra decennierna, den bokliga 

diskursen och den informationsförmedlande diskursen. Fram till millennieskiftet har 

enligt Hedemark den bokliga diskursen varit den mest framträdande och till den kopplar 

hon begrepp som tryckta böcker, skönlitteratur av god kvalitet och läsning (2009, s. 

149). Hedemark spårar element från denna diskurs till biblioteksdiskussioner från förra 

seklets början och den kan i stora drag få sammanfatta det vi åsyftar när vi refererar till 

situationen innan utbrytningarnas inträde i diskursordningen. 

 

Den informationsförmedlande diskursen, vilken kan sägas innefatta vår diskursiva 

praktik, har framför allt haft genomslag under -00-talet. Bibliotekariens kompetens 

kopplas här snarare till tekniskt kunnande och kunskapsorganisation än kunskap om 

skönlitteratur. Inom bibliotekets verksamhet sätts individen och dennes behov i centrum 

(Hedemark 2009, s. 152). Just individens behov och valfrihet betonas också av Comedia 

som utvärderade GÖK-projektet. De pekar på en utveckling inom I-länderna som om-

danar flera grundläggande värderingar hos medborgarna i dessa samhällen och som 

folkbiblioteken också måste anpassa sig efter (Evaluating the GÖK-project 1995, s. 7). 
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Det här sätter vår diskursiva praktik, i form av att bryta ut populära genrer, i ett större 

sammanhang som legitimerar det resonemang vi hittills har fört. Vår diskursiva praktik 

framstår som en uppenbar del av det hegemoniskifte som den informationsförmedlande 

diskursens landvinningar innebär. 

 

De icke-diskursiva elementen och deras konstituerande inverkan på utbrytningarna har 

en tydlig tangent i bibliotekets utlåningsstatistik. Det faktum att folk lånar mindre skön-

litteratur på folkbiblioteken samtidigt som bokförsäljningen ökar och det allmänna lä-

sandet inte gått tillbaka, allt enligt Erik Peurells (2008) sammanställda statistik, har na-

turligtvis startat funderingar från folkbibliotekshåll. Tomas Lidbeck (2008) beskriver 

situationen för de offentligfinansierade biblioteken som att varje bok måste försvara och 

motivera sin plats på hyllan, på grund av den ständigt begränsade och ansträngda eko-

nomin. Till följd av det har många bibliotek börjat med en ny typ av medieplanering där 

nyttjandegrad för olika delar av beståndet och diskussioner om hur cirkulationen kan 

ökas står i centrum (Lidbeck 2008, s. 49). Det är ett resonemang som känns väl igen 

från våra intervjuer. 

 

Även från politiskt håll påverkas folkbibliotekens verksamhet. Under de senaste årens 

borgerliga styre har det förekommit diskussioner angående bibliotekslagens vara eller 

icke vara och det satsas inte lika mycket i anslag till offentliga verksamheter så som 

bibliotek. Detta framgår bland annat av en enkät som skickats ut av Biblioteksbladet och 

som besvarats av 92 folkbibliotek i hela landet. På frågan hur det ekonomiska läget ser 

ut för kommande år sedan kommunens budget klubbats svarar hela 87 % att det innebär 

minskade resurser (Ekström 2009, s. 5). Siffror från kulturrådet visar också en minsk-

ning eller oförändring i över hälften av landets kommuner, när det gäller bibliotekens 

del, i kulturbudgetens utveckling 2008 till 2010 (Kulturrådet 2010, s. 13). 

 

Att texten och den diskursiva praktiken å sin sida bidrar till att både styra in och hålla 

kvar folkbibliotekens skönlitterära bokförmedling i den mer kommersiellt inspirerade 

fållan blir tydligt genom textens underliggande värdeladdning och dess produktions-

premisser. Samtidigt bidrar alltså den sociala praktiken i form av förändringar i kontex-

ten till just detta förlopp. Den sociala praktikens påverkan på texten i sig och dess ut-

formning kan vi också konstatera i avsnittet om textens föränderlighet som vi fokuserar 

på i en av delarna av den diskursiva praktikens analys. Låntagarnas intressen påverkas 

av utomstående faktorer som populärkulturella trender och den påverkan förs sedan vi-

dare till att vara en konstituerande faktor i hur texten skrivs om, förändras eller kanske 

till och med tas bort. 

 

När vi formulerade vår forskningsfråga hade vi också en önskan att studera några speci-

fika aspekter av den sociala praktiken, litteraturförmedling, och se till hur vår text kunde 

ställas i relation till dem.  En av dem gällde synen på de litterära subgenrer som vanli-

gen är föremål för utbrytningar. Som vi var inne på ovan kan det vid en första anblick 

verka som om utbrytningarna öppnat för en mer tolerant syn på tidigare utskällda typer 

av skönlitteratur. Våra slutsatser pekar dock på att vad som skett snarare är ett utbyte av 

innehåll för samma uttryck. Uttrycket deckare har i allt större utsträckning kommit att få 

ett innehåll som signalerar något positivt i termer av hög cirkulation och popularitet. 

Synen på genrer har blivit mer instrumentell och tar sig därmed mer positiva uttryck. 
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Att arbetssättet förändras har vi också kunnat konstatera. Det kanske mest grundläg-

gande handlar om medieplaneringen i stort och inköpen i synnerhet. Här finner vi ett av 

de mest slående exemplen på dialektiskt förhållande mellan diskursiv och social praktik. 

De populära genrerna bryts ut och lyfts fram just på grund av sin popularitet. Det fak-

tum att de sedan åtnjuter sin särställning i bibliotekets fysiska gränssnitt blir en mani-

festation av böckernas popularitet som hjälper till att upprätthålla den. 

 

Våra intervjuade bibliotekarier upplever att förmedlingen av skönlitteratur till låntagare 

underlättas i och med genreutbrytningar. Att låntagare kan bli mer självgående kan ses 

som en direkt följd av att det i ett vidare perspektiv är just låntagarna som har bestämt 

vilken litteratur som ska finnas på biblioteket. Det är ingen drastisk slutsats i ljuset av 

det resonemang som förs från bibliotekens sida om att köpa in böcker efter vad som 

lånas mest. Utbrytningarna som en förenklande faktor i förmedling av litteratur som 

bibliotekarien själv inte är beläst inom lyftes också fram som något positivt. Här ser vi 

en återspegling av Hedemarks informationsförmedlade diskurs där individen och dennes 

behov sätts i centrum. För bibliotekarien borde detta, med textanalysens kompositions-

avsnitt i färskt minne, innebära en förskjutning av perspektivet i riktning mot genren 

och ett steg bort från boken som individuellt dokument. 

 

Joacim Hansson skriver i Om folkbibliotekens ideologiska identitet om det politiska och 

samhälleliga klimat som vid 1900-talets början var tongivande när det tidiga folkbibli-

oteket antog sin form. Han nämner bland annat den nya medelklassens inflytande 

(Hansson 1998, s. 130). Det är en intressant parallell att dra till dagens situation. Den 

sociala gruppering som brukar kallas för medelklass har aldrig varit större eller mer väl-

utbildad än idag. Erik Peurell resonerar om hur det kommer sig att bokförsäljningen, 

framför allt pocketböcker, ökat och bibliotekslånen gått ned. Tidsbrist och ökat resande 

är två faktorer som inte är helt långsökta att koppla ihop med denna grupp. Att ta sig till 

biblioteket blir en aktivitet i sig konstaterar Peurell. Impulsköp av en pocketbok är lät-

tare att genomföra än ett impulslån av samma bok på ett bibliotek (Peurell 2008, s. 44). 

Peurell ser vidare en simultan ökning av pocketförsäljningen och resandet med både 

flyg och tåg (2008, s. 43). Den här typen av bokkonsumtion på den kommersiella mark-

naden har alltså en uppenbar individ- och behovsstyrning. En styrning som genom folk-

bibliotekets interdiskursivitet sätter sin prägel även på den institutionen. Det är en prä-

gel som vi ser komma till uttryck i våra intervjuer där flera av bibliotekarierna uppger 

just individuella behov hos låntagaren som ett viktigt skäl till utbrytningarnas existens. 

  



46 

 

6. Självkritik och förslag till fortsatt forskning 

Innan det är dags att presentera våra slutsatser, inklusive svaren på våra frågeställningar, 

och sammanfatta uppsatsen vill vi ge utrymme för ett reflekterande kapitel med plats för 

både självkritiskt granskande av vårt eget förfarande genom uppsatsen och framåtblick-

ande tankar om vilka vägar framtida undersökningar inom vårt ämne skulle kunna ta. 

 

6.1 Självkritik 

Vår självkritik grundar sig i huvudsak i utformningen av den enkät som vi distribuerade 

till låntagare på ett antal bibliotek och som även ligger som bilaga till uppsatsen. I en-

käten har vi blandat öppna frågor med frågor som har givna svarsalternativ. Detta efter-

som vi har en kvalitativ utgångspunkt till vår undersökning och vi ville ha svar som 

speglade respondenternas egna tolkningar och uppfattningar. Det visade sig dock bli ett 

större bortfall på ett antal av de öppna frågorna vilket begränsade antalet infallsvinklar 

för vår analys. Trots att svaren på de viktigaste frågorna ändå kunde erhållas hade en-

käten vunnit på en annan utformning med uteslutande flervalsalternativ. 

 

Vi valde att redan i uppsatsens inledning redovisa vår kritiska inställning till utbryt-

ningar som fenomen och företeelse. Risken att uppfattas som färgad övervägdes av det 

faktum att vi såg det som en del av vår förförståelse som vi kände var viktig att redo-

visa. Dessutom anser vi att vi genom att redovisa vår inställning motiverar både vårt val 

av ämne och den kritiska diskursanalysen som metod. Vi hoppas att det inte uppfattas 

som att vi, genom att ta upp och motivera denna kritik på ett så tidigt stadium, föregår 

den diskussion och de slutsatser som vi kommer till senare i uppsatsen. 

 

6.2 Fortsatt forskning 

Vi har funnit att den kritiska diskursanalysen, så som vi har använt den, har varit ett 

utmärkt verktyg för att närma sig de problemställningar som vi initialt satte upp för vår 

uppsats. Det hade varit intressant att utveckla resonemanget ytterligare med framför allt 

ett djupare och mer ingående studium av den sociala praktiken och dess villkor enligt 

någon väl vald samhällsvetenskaplig teori. Jean Francois Lyotard skriver exempelvis i 

The Postmodern Condition: A Report on Knowledge hur kunskap legitimeras och att 

sanning och evidens som legitimerande faktorer ersatts av performitet. Frågan handlar 

inte längre om huruvida något är sant eller falskt utan vad det tjänar till och om det är 

effektivt (enl. Nilsson, 2003, s. 317). Vi tror att det är ett teoretiskt resonemang som 

skulle kunna appliceras på flera av folkbibliotekets sociala praktiker. 

 

När det gäller skönlitterära utbrytningar på folkbibliotek har det under senare år dykt 

upp exempel på bibliotek där hela beståndet brutits ut. Nacka Forum och Bibliotek 

Plattan i Stockholm är två sådana bibliotek. Med utgångspunkt i ett eller flera av dessa 

bibliotek finns en mängd angreppsvinklar till intressanta studier. Jämförelser med de 

tidiga försök till liknande klassificering av skönlitteratur i Finland som Jarmo Saarti 

(1997) skriver om och som vi återgav under rubriken tidigare forskning vore en relevant 

ingång. Ett mer kritiskt anslag skulle kunna ha sin grund I Clare Begthols (1994) klassi-



47 

 

fikationssystem för skönlitteratur och jämföra möjligheter, för- och nackdelar med en 

sådan uppdelning på hyllan kontra i en katalog. 

 

Den kritiska diskursanalysen skulle också med fördel kunna användas på det sätt som vi 

gör men med fokus på en annan del av folkbibliotekets sociala praktik, så som ämnes-

organisation. Det skulle ge en ingång till diskussioner om hur viktiga aspekter av ett 

verk faller bort när det schablonartat sorteras in i en genre. 

 

Slutligen skulle vi välkomna fler kritiska analyser inom den biblioteks- och informa-

tionsvetenskapliga sfären med utgångspunkt i ett utvidgat textbegrepp. Det skulle leda 

till en större medvetenhet att inte bara det sagda och skrivna ordet är faktorer att ta i 

beaktande när det handlar om att studera underliggande strukturer av maktkaraktär. 
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7. Slutsatser 

Syftet med denna uppsats har varit att studera utbrytningen som text, dess produktions-

premisser och tolkning för att sedan ställa den i relation till bokförmedling av skönlitte-

ratur på folkbiblioteken. Detta ville vi göra genom att ställa följande forskningsfrågor: 

 

Hur påverkar utbrytningarna biblioteket i sin roll som litteraturförmedlare och i vilken 

mån har den sociala praktiken litteraturförmedling och dess yttre villkor öppnat för ut-

brytningar? 

 

Och i vilken relation står utbrytningar till det som ibland benämns som litteratur av god 

eller dålig kvalitet och hur påverkar de den enskilde bibliotekariens yrkesutövning? 

 

Svaret på den första frågan får vi när vi i diskussionsavsnittet kontextualiserar texten 

och den diskursiva praktiken inom den sociala praktikens ramar. Dessa ramar består inte 

enbart av diskursiva element och kontextualiseringen som sådan blir på så vis utgångs-

punkt för det dialektiska förhållande mellan diskursiv praktik och social praktik som vi 

är ute efter i vår fråga. Som framgår i diskussionsavsnittet blir vår slutsats och tillika 

svaret på vår fråga att texten upprätthåller och reproducerar de ekonomiskt och politiskt 

betingade strukturer som tagit litteraturförmedlingen i en mer kommersiell riktning. 

Detta finner sitt stöd i textanalysens slutsatser om att textens höga interaktionsgrad och 

komposition talar på ett visst sätt till sina läsare och i analysen av den diskursiva prakti-

ken där rent vinsttänkande, i form av hög cirkulation på böckerna, visade sig vara den 

tyngst vägande faktorn vid textens produktion. 

 

Bibliotekariernas hållning gentemot populära genrer som exempelvis deckare ser vid en 

första anblick ut att ha förbättrats sett till ett historiskt perspektiv då dessa genrer ofta 

sågs med oblida ögon. Vad vi ser i vår analys är dock att det snarare verkar som om en 

ny betydelse av orden har anammats och att fördomarna i stället lever kvar i synen på 

låntagare av dessa genrer. 

 

Att yrkesverksamheten påverkas av utbrytningarna från inköpsstadiet till själva förmed-

lingen framgår tydligt i intervjuerna. Att inköpen styrs av efterfrågan och att efterfrågan 

i sin tur skapar ett gränssnitt där denna efterfrågan underblåses ytterligare beskriver en 

dialektisk cirkel av kommersiellt marknadsföringstänkande där bredden i princip alltid 

får stå tillbaka för spetsen. 

 

Genom Åse Hedemarks (2009) kartläggning av hur den bokliga diskursen förlorat mark 

till förmån för den informationsförmedlande diskursen kunde vi placera in vårt pro-

blemområde i ett historiskt perspektiv när vi sorterade in vår text och diskursiva praktik 

som något symptomatiskt för just den sistnämnda av de två diskurserna. 

 

Vår uppsats vetenskapliga bidrag blir alltså inte att dra upp de stora riktlinjera för folk-

bibliotekets utveckling utan snarare att mot bakgrund av just dessa lyfta fram en speci-

fik diskursiv praktik och peka på dess orsak och verkan inom en begränsad social prak-

tik. Förhoppningsvis kan det leda till eftertanke och ett mer kritiskt förhållningssätt till 

både texter men även mindre uppenbart kommunikativa handlingar som kanske inte vid 

en första anblick kan anses betydelsebärande. 
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Avslutningsvis vill vi bara återknyta till Annina Rabes (2008) citat som vi återgav i ka-

pitel 1.3. Även om vi ännu inte nått den punkt när boken behandlas som en konsum-

tionsvara på folkbiblioteken, det är ju fortfarande gratis att låna böcker, tyder allt på att 

det är dit vi är på väg och att det är en väg som delvis stenläggs med skönlitterära gen-

reutbrytningar. 
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Sammanfattning 

Den här uppsatsen har som syfte att granska skönlitterära genreutbrytningar på folkbib-

liotek. Det gör vi genom att betrakta utbrytningen som text och sätta in den som en av 

de tre dimensionerna i Norman Faircloughs modell för hur en kritisk diskursanalys kan 

genomföras. I linje med det analyserar vi utbrytningen i tur och ordning som text och 

som diskursiv praktik. Dessa ställs sedan i relation till icke-diskursiva element i den 

bredare sociala praktiken, bokförmedling av skönlitteratur på folkbibliotek. 

 

Vi inleder med att presentera ett brett urval av tidigare forskning inom de områden som 

vi anser vara relevanta för vårt arbete. Dessa områden delas in enligt de tre dimensio-

nerna som ingår i analysmodellen. Text och diskursiv praktik där vi tittar på tidigare 

forskning som berör själva utbrytningen som fenomen och alternativ hylluppställning av 

skönlitteratur och social praktik där vi redovisar uppsatser och andra texter som ur nå-

gon infallsvinkel handlar om arbetet med att förmedla skönlitteratur på folkbibliotek. 

Dessutom presenterar vi i ett avsnitt exempel på hur vår metod, den kritiska diskurs-

analysen, tidigare har använts inom vårt ämnesområde, biblioteks- och informations-

vetenskap. 

 

Den tidigare forskningen tjänar så klart som en fondvägg att ställa upp vår egen empiri 

emot men kan också fungera som en inramning åt vår specifika aspekt av ämnet genom 

att synliggöra gränsen för vad som är mer och mindre beforskat. 

 

Vidare återger vi några av de teoretiska grundantaganden som gäller vid en kritisk 

diskursanalys. Här betonar vi också vad vi själva anser vara extra relevant för just vår 

studie. När vi går igenom Faircloughs modell uppehåller vi oss vid varje dimension och 

ger en grundlig redogörelse för hur vi tänker gå tillväga vid både insamlande och analys 

av empirin. 

 

I analysdelen presenterar vi även den insamlade empirin parallellt med själva analys-

arbetet. Detta för att få ett sammanhållet helhetsintryck och göra det lätt för en läsare att 

följa med utan att behöva bläddra fram och tillbaka. Texten analyseras utifrån sociose-

miotiskt perspektiv med en stark betoning på kontexten som grunden för språklig kom-

munikation. Analysen tar även hänsyn till de multimodala aspekter som vår text hyser. 

 

Den diskursiva praktiken har intervjuerna med bibliotekarier som huvudsakligt under-

lag. Här bortser vi från respondenternas personliga intryck och åsikter och fokuserar på 

faktorer som ligger till grund för textens produktion. Dessa faktorer visar sig i stor ut-

sträckning vara ekonomiskt betingade. Vi har även undersökt hur texten tas emot och 

tolkas genom att låta låntagare på några olika bibliotek fylla i en enkät. Vår diskursiva 

praktiks interdiskursivitet med rådande diskurser inom kommersiell bokmarknad är en 

av analysens huvudpoänger. 

 

Den sociala praktiken, bokförmedling, analyseras även den utifrån intervjuerna men här 

med större lyhördhet för personliga förhållningssätt och åsikter. Vi använder utöver det 

en hel del av materialet från den tidigare forskning som vi tagit del av för att placera in 

våra intervjusvar i en bredare kontext. 
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De två dimensionerna text och diskursiv praktik sätts sedan i relation till den sociala 

praktiken i ett diskussionsavsnitt. Det är här vi närmar oss svaren på de frågor som vi 

ställde i uppsatsens inledande kapitel. Vi finner att utbrytningen som text och diskursiv 

praktik är en del i en större förändring som folkbiblioteken undergår och som diskursivt 

kan sammanfattas i Åse Hedemarks informationsförmedlande diskurs. Utbrytningens 

diskursiva element samverkar tillsammans med icke-diskursiva faktorer och medverkar 

på så vis till denna förändring. 
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Bilaga 1: Enkät 

Hej! 

Vi är två studenter vid distansutbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap som 

ges via Högskolan i Borås. Vi har nu kommit till vårt examensarbete i form av en 

magisteruppsats. Vi intresserar oss för hur böcker ställs upp och organiseras i hyllorna 

på biblioteken. Det är ganska vanligt att bland romaner separera olika genrer från det 

övriga beståndet i så kallade utbrytningar. Några av de vanligaste utbrytningarna är 

deckare, science fiction, fantasy och thrillers. En del av vår fokus ligger på hur låntagare 

uppfattar dessa utbrytningar. Till det behöver vi din hjälp. Din medverkan som går ut på 

att i skrift besvara några korta frågor är mycket värdefull för oss. Dina svar kommer att 

behandlas och redovisas strikt anonymt. 

 

 

Om dig: 

 

Kön: 

 Kvinna (17) 

 Man (13) 

 

Ålder: 

 15-24 (4) 

 25-34 (3) 

 35-44 (4) 

 45-54 (2) 

 55-64 (5) 

 65- (12) 

 

Högsta avslutade utbildning: 

 Grundskola eller motsvarande (8) 

 Gymnasium eller motsvarande (8) 

 Universitet/Högskola eller motsvarande (14) 
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På det här biblioteket finns en eller flera utbrytningar. 

Har du noterat fenomenet? 

 Ja (23) 

 Nej (7) 

 

Använder du dig av det när du söker efter böcker? 

 Ja (15) 

 Nej (13) 

 

Vad tycker du om utbrytningar? 

 Bra (19) 

 Dåligt (5) 

 Ingen uppfattning (7) 

 

Varför tycker du så? 

 Det är enkelt att hitta 

 Det är lättare att hitta böcker (om man vet viken genre den tillhör eller om man är 

intresserad av en viss genre) och om man tex. inte vet något om boken kan man söka 

på datorn (boken kanske är under ”Hce” och deta efter ”Hce” på hyllorna) eller fråga 

en bibliotekarie 

 Läser bara deckare och jag kan lätt hitta den hyllan 

 Lätt att hitta 

 Lättare att hitta 

 Lättare att hitta den genre man är intresserad av 

 Lättare att hitta det man söker 

 Man hittar lätt 

 Man kan gå pang på rödbetan 

 Underlättar att hitta det man söker. Söker man i en speciell genre så minskar området 

där man tittar 

 Jag är inte en aktiv låntagare 

 Lånar inte så ofta 

 Bra för dom som behöver det 

 En god hjälp 

 Jag lånar och väljer själv 

 Kan vara både bra och dåligt 

 Lyfter fram sämre litteratur 

 Vid några tillfällen har det orsakat lite huvudbry. Bland annat när en bok fanns under 

biografi vilket jag inte tänkte kunde vara fallet 
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Vilka låntagare tror du i huvudsak använder utbrytningarna? 

Kön: 

 Kvinnor (7) 

 Män (6) 

 Ingen uppfattning (20) 

 

Ålder: 

 15-24 (3) 

 25-34 (2) 

 35-44 (2) 

 45-54 (1) 

 55-64 (1) 

 65- (4) 

 Ingen uppfattning (20) 

 

Högsta avslutade utbildning: 

 Grundskola eller motsvarande (4) 

 Gymnasium eller motsvarande (5) 

 Universitet/Högskola eller motsvarande (3) 

 Ingen uppfattning (20) 

 

Varför tror du att det är så? 

 Intresset 

 Jag tror inte att det är någon skillnad mellan könen 

 Tror inte det har med ålder eller kön att göra utan intresse av en speciell kategori och 

det har man i alla olika åldrar, kön, utbildning 

 Ålder och kön spelar nog ingen roll. Det handlar nog om lågutbildade som läser mer 

för skojs skull 

 Intressanta avdelningar för mig 

 Yngre låntagare med mer nischad smak 

 Yngre låntagare är nog mer benägna till det 

 Folk med högre utbildning söker sig till annan typ av böcker 

 Lärt sig i skolan kanske. Lånar mer på bibliotek 

 Studier förutsätter ofta sökningar bland litteratur 

 Äldre har svårt att söka böcker i datorn 

 Är väl fler killar som gillar deckare 

 Enklare att söka det man vill ha tag på 

 Vet ej 
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Hur skulle du beskriva den skönlitteratur som inte är utbruten i genrer? 

 Svårare att hitta bra böcker, får fråga personalen, om hjälp 

 Svårt att hitta 

 Den intresserar mig 

 Kanske lite mer välsedd. Men det är ju svårt när det kan vara så olika böcker 

 Klassiker? 

 Kvalitativ 

 Lite ”finare” böcker kanske. Inte enligt mig men från kulturhållet 

 Lite djupare böcker 

 Bred 

 Ett helt spektrum av böcker från Leo Tolstoj till Danielle Steele (kioskroman) 

 Ganska blandad 

 Heterogen litteratur som täcker in det man behöver 

 Litteratur som inte är så lätt att ”sätta stämpel på” 

 Men allmän, om livet, om allt möjligt. Svårare att dela in. Blir för små grupper. Eller så letar 

de låntagarna över större område och kan tänka sig låna vad som medans vissa lånar mer i 

kategorier och helst tex. si-fi, deckare mm 

 Romaner, gränsöverskrid. litt. kanske 

 Vanliga böcker 

 Vanliga romaner 

 Svår 

 Svårdefinierad 

 ? 

 Vet ej 

 Den blir nog ej utlånad i samma proportion som den mer markerade 

 

Varför tror du biblioteket har utbrytningar? 

 Det går lättare att hitta böcker av en viss genre, som är lika varandra på något sett 

som skiljer sig från andra böcker. Om man är intresserad av tex deckare så går man 

till en viss hylla o.s.v. 

 För att guida besökare rätt 

 För att hitta 

 I orienteringssyfte 

 Kanske tror de att låntagare som mest håller sig till ”en sorts litt.” lättare ska hitta 

något de tycker om att läsa 

 Lätt att hitta för låntagare 

 Lättare att hitta 

 Lättare att hitta. Skapar överskådlighet 

 Underlätta sökandet för låntagare. Minska ytan att söka på. Överskådligare 

 Vi låntagare hittar lättare 

 För att hjälpa till 

 För att underlätta för besökarna 

 För att underlätta för låntagare 

 Service 
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 Som hjälp till förvirrade människor 

 Som vägledning 

 Vill underlätta för låntagarna 

 För att öka lånen kanske. Men det blir lite ”snabbmatsprincip” tycker jag! 

 Lättare att sortera 

 Vet ej! 

 Vet inte 

 ? 

 ? 

 

Hur uppfattar du laddningen i följande genrer som beskriver skönlitteratur? 

 Negativ Neutral Positiv 

 

 

Deckare 

 

 

 (4) 

 

 (5) 

 

 (18) 

 

Science Fiction 

 

 
 (7) 

 
 (10) 

 
 (5) 

 

Fantasy 

 

 
 (8) 

 
 (9) 

 
 (5) 

 

Thriller 

 

 
 (2) 

 
 (5) 

 
 (17) 

 

Chick lit 

 

 
 (13) 

 
 (7) 

 
 (2) 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Allmänt 

o Vilka är dina arbetsuppgifter och ansvarsområden när det gäller vuxenavdelningens 

skönlitteratur? 

 

o Vilka utbrytningar har ni? 

 

o Hur länge har ni haft det? 

 

o Vilka var de första och vilken den senaste? 

 

o Har ni haft några utbrytningar som tagits bort? Varför? 

 

o Hur är de utbrutna hyllorna placerade i biblioteket? 

 

 

Diskursiv praktik 

o Hur ser beslutsfattandet/diskussionen ut när det gäller vilka utbrytningar som valts och 

vilka som valts bort? 

 

o Pågår det någon fortlöpande diskussion om befintliga utbrytningar? 

 

o Om det är ett filialbibliotek, styrs det från HB eller har ni haft fria tyglar? 

 

o Om det är ett huvudbibliotek, utövar ni inflytande på era filialbibliotek när det gäller 

utbrytningar? 

 

o Det har forskats en del om hylluppställning. Baseras besluten om utbrytningar här på 

någon teoretisk forskning? 

 

o Var hämtar ni annars inspirationen? BTJ? Bokhandel? 

 

o Har ni kommit på någon ”egen” utbrytning? 

 

o Har ni några bokryggssymboler? 

 

o Om ja, hur har dessa valts? 

 

o Påverkar användarna vilka utbrytningar som görs? 
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Social praktik 

o Upplever du att olika genrer värderas olika på biblioteket? Av personalen? Av 

användarna?  

 

o Finns det genrer som ses som ”bättre” eller "sämre”? Ge exempel! 

 

o Upplever du att man från bibliotekets sida förknippar vissa genrer med en viss typ av 

användare? 

 

o Har ni funderat på huruvida utbrytningar kan uppfattas eller upplevas som värderande?  

 

o Är det något ni i så fall diskuterar? Hur? 

 

o Har ni funderat på hur olika symboler på bokryggarna kan uppfattas av användarna? 

 

o Hur använder du utbrytningarna i litteraturförmedling? 

 

o Fördelar? 

 

o Nackdelar? 

 

o Påverkar utbrytningarna användarnas val av böcker på något sätt? Hur? 

 

o Finns några tydliga skillnader mellan antal lån från de ”vanliga” hyllorna och de 

utbrutna hyllorna? 

 

o Har antal lån inom en viss genre förändrats när den brutits ut? 

 

o Påverkar utbrytningarna vilken litteratur som köps in? 
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Bilaga 3: E-post till bibliotek 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter vid Högskolan i Borås som ska skriva en magisteruppsats inom 

biblioteks- och informationsvetenskap. Vi vill studera hur böckerna organiseras i 

hyllorna på folkbibliotek. Mer specifikt riktar vi vårt intresse mot utbrytningar från 

SAB-systemet på vuxenavdelningens skönlitterära hyllor. 

 

Vi skulle därför vilja intervjua en bibliotekarie som arbetar på, eller på annat sätt 

ansvarar för denna avdelning, och som har insyn i hylluppställningarna. 

 

Vi räknar med att intervjun kommer att ta högst en timme och skulle vilja genomföra 

den under vecka 18-21. Vi är flexibla när det gäller tid och anpassar oss efter när ni kan, 

och självklart tar vi oss till er. Vi vill spela in intervjun för att säkerställa att svaren 

återges på ett korrekt sätt i vår uppsats. Allt intervjumaterial kommer att behandlas 

strikt anonymt och varken person eller bibliotek kommer att nämnas vid namn i 

uppsatsen. 

 

Er medverkan är mycket värdefull för oss! Meddela oss senast 29/4 via e-post om ni vill 

delta i vår undersökning. Till denna adress är ni också varmt välkomna att skicka 

eventuella frågor om undersökningen. 

 

Tack på förhand! 

 

Mattias och Marie 

 

 

E-post: s07xxxx@utb.hb.se 


