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Abstract: This thesis investigates the reception of middle literature
novels among critics in swedish newspapers and at swedish libraries.
Works by three authors were chosen as representatives for middle
literature: Helen Fielding, Nick Hornby and Tony Parsons. The
investigation is based on interviews with librarians at the Gothenburg
City Library, the total purchased number of books at public libraries in
Sweden and analysis of swedish newspaper reviews. The result is
compared with theories by literary sociologists as Jofrid Karner Smidt,
Janice Radway, Erland Munch-Petersen and Staffan Bergsten among
others.

It was found out that literary scientists and critics had a different way of
looking at middle literature. Scientists regarded it as something positive
and strengthening for female readers. Literary critics, on the other hand,
looked upon middle literature as depravative and retrogressive. The very
word middle literature first appears in swedish newspapers in 1997 and it
has been given several names.

Middle literature novels were found to have some characteristic features:
humour, identification, journalistic language and an urban environment.
These novels were entertaining, well written, realistic and gave a picture
of the present generation. The librarians had difficulties characterizing
middle literature novels and to determine whether it was light literature
or not.

The reviews of the novels differed. Some were positive, some were
negative but no one was unconcerned. Critics were more positive to
middle literature than the librarians at the City Library in Gothenburg
were. What made the literature so popular turned out to be facts that were
it´s characteristics. Even if the librarians had a tendency to recommend
other better novels, they thought it was better reading light novels than
not reading at all. For them, middle literature fulfilled it´s purpose better
i english, their original language, as an educational tool. They decided to
buy this literature mainly for that purpose from that on. The chosen
novels were all purchased in high numbers by swedish libraries, in
english as well as translated into swedish. They regarded requests of
books by the patrons but checked out reviews very carefully. The request
for quality were high and was even more important.

Nyckelord: mellanlitteratur, halvlitteratur, litteratursociologi, reception,
mottagande, bibliotekarier, kritiker, recensenter
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���,QOHGQLQJ

Orsaken till att jag valde att skriva min uppsats om just mellanlitteratur, är att jag från
början intresserade mig för den nya kvinnobild som i slutet av 1990-talet blev synlig i
böcker och andra media. På tv kom serien $OO\�0F%HDO, i bokhandeln gjorde %ULGJHW
-RQHV�GDJERN succé och fick flera efterföljare. Tidskrifter hakade på trenden och skrev
om ”30+singlar” i karriären, boende i storstad och på jakt efter en partner. Kanske var
det så att 60-talisterna kommit in i medelåldern och skapat en ny livsstil. Kanske var det
tv-serien /LYHW�NULQJ����(Thirtysomething) som först snappade upp en ny livsstil och
som sedan fick efterföljare som 6HLQIHOG� i vilka handlingen kretsade kring just dessa
faktorer. Tidskriften $PHOLD, som i vart och vart annat nummer skrev (och fortfarande
skriver) om jobb, karriär, utseende och partnerskap, verkade vara som klippt och skuren
för denna målgrupp. Bilden av kvinnan i dessa böcker och tv-serier var att hon var runt
30 år gammal, hade oftast ett kvalificerat och välbetalt jobb men fokus i berättelserna
låg snarare i deras problem med kärleksrelationerna än i yrkeslivet. I Sverige blev det en
debatt i dagspressen kring $OO\�0F%HDO, och då huruvida hon var en god förebild och
om hon var feminist eller ej. På Internet såg jag en dag att man kunde göra en test och
se hur många egenskaper man hade gemensamt med rollfiguren Ally McBeal…Något
som upprört så många och samtidigt varit
se- och läsvärt för ytterligare så många måste ju vara värt att undersökas närmare.
Eftersom jag inte kunde undersöka enbart kvinnobilden i dessa böcker och tv-program
med tanke på uppsatsskrivningens krav på anknytning till biblioteksverksamhet, valde
jag att undersöka litteraturen som sådan och hur den mottagits på bibliotek och i press.
Den litteratur som bl a %ULGJHW�-RQHV�GDJERN i press sades ha likheter med, kallades av
recensenter för ”halvlitteratur” och ”mellanlitteratur”. Jag var intresserad av att se hur
man idag ställde sig till en ny sorts litteratur som var populär men inte direkt dålig och
hur man förmedlade den. Mitt val av ämne tilltalades och motiverades även av att denna
”mellanlitteratur” var ett nytt och outforskat område.

Eftersom det är recensenter och skribenter som, vilket jag kommer att visa senare i den
här uppsatsen, har hittat på själva termerna mellanlitteratur och halvlitteratur tyckte jag
att det skulle vara intressant att ta reda på vad recensenterna sagt om själva böckerna.
Dessutom är begreppet mellanlitteratur troligen ganska okänt för de flesta läsare och
man kan undra vad det egentligen är. Artiklar och recensioner i tidningar läses ofta av
bibliotekarier inför inköpsbeslut och kan därför påverka inköpen. Som bibliotekarie
arbetar man dessutom en hel del med skönlitterära genrer och får då och då höra nya s k
genrebenämningar. Det är dessa idéer som ligger som motiv bakom uppsatsarbetet.

Frågan om hur inköpen till biblioteken bestäms och genomförs är en mycket viktig
fråga för folkbiblioteken, och inköpen kan påverkas av flera faktorer. Gunnel Arvidson
från Danderyds bibliotek talar om hur kommunpolitiker påverkar biblioteken:

…kommunbiblioteken styrs av politiska beslut. I demokratiska val har det i en del
kommuner röstats fram politiker som önskar efterfrågansstyrda medieinköp. Det gäller att
sätta ”kunden” i centrum. Och ”kunden” påverkas av reklam från bokklubbar, förlag och
bokhandel, men också av program om och recensioner av böcker och författarskap.
(Arvidson, Svensk Bokhandel, 2002)

Den efterfråganstyrda bibliotekspolitiken kan svänga kraftigt över ett längre
tidsperspektiv och i dagsläget har man under några år sett en ökning av låntagarnas
inflytande på litteraturinköpen,
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bl a genom det s k GÖK-projektet, där man först på prov lät låntagare på några
bibliotek i Sverige styra bibliotekets inköp till stor del. De ekonomiska villkoren har
också varierat genom tiden, och under vissa perioder har biblioteken haft så låga
litteraturanslag att man bara kunnat köpa det allra nödvändigaste. Det går mode i vad
biblioteken ska erbjuda och under vissa perioder har man ansett att biblioteken ska
erbjuda alla slags böcker och många aktiviteter medan andra perioder har präglats av
kvalitetsstämpeln. Vissa bibliotek har kanske velat och kunnat lyssna mer än andra på
trender inom biblioteksvärlden. Ett biblioteks inköp ger det i mycket dess profil och
image utåt mot låntagarna och är därför mycket viktiga. Min förhoppning är att denna
uppsats ska kunna vara till hjälp i just bibliotekens inköpsarbete och i diskussionen
kring inköpspolicy.

Det finns en stor spännvidd mellan den sämsta och den bästa populärlitteraturen med
flera olika benämningar på den litteratur som finns där emellan. Nationalencyklopedins
definition av litterär genre visar dess mångfald:

Som genre är romanen ytterligt mångskiftande, och försöken att definiera den med ett
nätverk av underrubriker är många.
(Genre, NE, 1992)

6\IWH�RFK�IUnJHVWlOOQLQJDU

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur en litterär riktning inom
populärlitteraturen–mellanlitteratur har mottagits av bibliotek och recensenter. Jag har
arbetat utifrån följande frågor:

• Hur ställer sig några bibliotekarier till mellanlitteratur?
• Hur ser biblioteksinköpen av dessa romaner ut?
• Hur har biblioteket förmedlat denna litteratur?
• Hur har recensenter i dags- och kvällspress mottagit vissa mellanlitteraturromaner?
• Vad är mellanlitteratur?
• Hur kan mellanlitteraturens popularitet förklaras?

7HRUL�RFK�PHWRG

I det här avsnittet försöker jag kort beskriva sambandet mellan mina empiriska studier
och den teori/forskning som jag valt för att kunna presentera mina resultat på ett
vetenskapligt sätt, samt varför jag valt just den teorin ifråga. Jag kommer att beskriva
min metod mer ingående i kapitel 3 och den teoretiska bakgrund jag använder mig av
kommer att beskrivas ingående i kapitel 4.

För att kunna definiera begreppet mellanlitteratur kommer jag att se hur tidigare
forskning har definierat dess överliggande genre populärlitteratur. Jag ser då på vad
litteratursociologer som Ulf Boëthius och Helmut Kreuzer sagt om populärlitteraturens
väsen och sammansättning, och den definition av densamma som gjordes i två svenska
statliga litteraturutredningar: Litteraturutredningen 1968 och Folkbiblioteksutredningen
1980. Jag ser även på den indelning av litteratur som norska bibliotekarier gjort i Jofrid
Karner Smidts forskning. Eftersom även skribenter/recensenters åsikter och
mottagandet av mellanlitteraturen ingår i uppsatsens arbete redogörs även för deras
definition av mellanlitteratur.
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För att kunna definiera mellanlitteraturen kommer jag vidare att kort redogöra för
populärlitteraturens historia; synen på romanen allt från dess födelse men också den
populära kvinnoromanens historia. Detta görs för att se mellanlitteraturens rötter och för
att därigenom lättare kunna definiera den. I romanens historia ser jag vad forskare som
Ian Watt kommit fram till. När det gäller den populära romanen för kvinnor kommer
forskare som Margaretha Fahlgren, Eva Hemmungs Wirtén, Janice Radway och Ebba
Witt-Brattström till tals med sina åsikter och teorier. Även skribenter som Nina
Solomin, Ulrika Milles och Anneli Jordahl blir intressanta att lyssna till i denna fråga,
då de uttalat starka åsikter om denna litteratur.

För att kunna definiera mellanlitteraturen kommer jag dessutom att se hur romanen som
litterär genre har utvecklats; hur genreindelningen ser ut och sett ut tidigare, och hur
diskussionen kring detta sett ut för att därigenom se hur den populära romanen blivit
kritiserad genom tiderna. Detta är intressant som bakgrund och jämförelsematerial för
uppsatsen när jag sedan redogör för hur recensenter och bibliotekarier bemött
mellanlitteraturen. Här kommer forskare som Staffan Bergsten, Gunnar Hansson och
Magnus von Platen till tals med litteratursociologiska teorier kring dessa frågor. I en del
av mitt empiriska material, intervjuerna, får även några bibliotekarier definiera
mellanlitteratur. Dessa svar jämförs sedan med hur skribenter och norska bibliotekarier
definierat mellanlitteratur och populärlitteratur. Jag placerar sedan in dessa definitioner i
en modell för uppdelning av romanlitteratur som Staffan Bergsten utarbetat. För att
placera in mellanlitteraturen i ett litteratursociologiskt sammanhang använder jag Johan
Svedjedals modell.

För att sedan kunna förklara mellanlitteraturens popularitet, kopplar jag resultaten från
mina undersökningar till teorier om läsning som utarbetats av Erland Munch-Petersen,
Gunnar Hansson och Janice Radway. Jag jämför också resultaten från intervjuerna med
uttalanden från recensenter om mellanlitteraturen.

För att vidare kunna redogöra för hur bibliotekarier ser på mellanlitteratur och hur de
har förmedlat den, kommer två av uppsatsens empiriska delar – intervjuerna av
bibliotekarierna och insamlingen av inköpssiffror – att jämföras med teori av Jofrid
Karner Smidt. Bibliotekariernas mottagande och inställning jämförs med recensenternas
uttalanden. Recensenternas och de intervjuade bibliotekariernas tänkta målgrupper
jämförs med Janice Radways teori om ”middlebrow literature”, samt med vad Jofrid
Karner Smidt kom fram till i sin undersökning av de norska bibliotekarierna. I frågan
om låntagarnas önskemål om inköp, jämförs resultatet av intervjuerna med Smidts
resultat från Norge. Bibliotekens inköp kopplas till ett resonemang kring dess profil och
dess roll som smakbärare inför framtiden. Forskarna Gunnar Hansson, Ulf Boëthius,
Åke Lundqvist och Yngve Lindungs tankar åberopas i denna fråga.

För att få ett jämförelsematerial till recensenternas och bibliotekariernas mottagande av
mellanlitteratur, undersöker jag även forskarnas inställning till
populärlitteratur/mellanlitteratur.

Den litteratur som används i uppsatsarbetet har jag fått fram genom att läsa
litteraturförteckningar i andra uppsatser, genom tidningsartiklar där annan litteratur
omnämns samt genom sökning på ämnesord i biblioteksdatabaser. De flesta av
recensionerna har jag sökt fram via Artikelsök, Mediearkivet och Presstext.
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$YJUlQVQLQJDU

Eftersom jag i den här uppsatsen undersöker den litteratur som i tidningsartiklar har
beskrivits som ett nytt inslag och som har kallats vid olika namn, varav mellanlitteratur
är ett, tyckte jag att det skulle ge en tydligare bild av själva undergenren om jag också
undersökte några av de mest kända romanerna inom denna. Jag valde ut några författare
som det i tidningsartiklar refererades till när någon ny bok inom denna undergenre
publicerats. Som t ex i den här recensionen av romanen 5DOSKV�SDUW\:

Ralphs party är ännu en bok i raden efter succéerna med Bridget Jones dagbok som
behandlar kvinnors relationsproblem och Nick Hornbys romaner som handlar om mäns
dito.
(Theorin, Bohusläningen, 2002-01-26)

Jag valde alltså litteratur av främst de författare som recensenter hänvisade till i
recensioner av andra, senare romaner i samma stil. Jag valde sedan ut några titlar av
respektive författare som kunde räknas till s k mellanlitteratur. I gruppen av valda
författare ingår Nick Hornby, men hans roman )HYHU�SLWFK föll utanför denna
avgränsning då den snarare är att betrakta som en fotbollsroman. Det är således inte
några hela författarskap jag undersöker. Jag redogör i uppsatsen för dessa romaners
recensioner i utvald svensk press. Den litteratur som jag fokuserar på har kallats vid
flera olika namn, vilket framgår i avsnittet 0HOODQOLWWHUDWXU, men av praktiska skäl
kommer benämningen mellanlitteratur att användas. I undersökningen av bibliotekens
inköp av de utvalda romanerna, har jag begränsat mig till de siffror som gäller
pappersupplagor; alltså har jag inte räknat med ljudupptagningar. Jag har räknat både de
svenska och de engelska upplagorna. Jag har tyvärr inte undersökt bibliotekets
utlåningssiffror. Det hade varit intressant att ta del av dessa, men denna uppsats skulle
bli allt för omfattande då.

När det gällde att undersöka tidningars recensioner valde jag den dags- och kvällspress
som kan läsas i Göteborg; alltså de rikstäckande samt Göteborgs-Posten och Göteborgs-
Tidningen/Kvällsposten. I personalens lunchrum på Göteborgs stadsbibliotek har man
prenumerationer på Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten,
Aftonbladet och GT. I fortsättningen kommer de vedertagna förkortningarna GT, SvD,
DN och GP att användas. Den tidigaste recensionen i undersökningen är daterad 961023
och de löper sedan fram till omkring årsskiftet 2001/2002. Vad gäller urvalet av
tidningar är jag naturligtvis medveten om att människor som bor och arbetar i Göteborg
kan läsa även andra tidningar, som t ex Borås Tidning, men för att få en sammanhållen
bild av mitt material tyckte jag att det var bäst att begränsa sig till de tidningar som
geografiskt hörde hemma i Göteborg. De rikstäckande tidningarna är självklara val för
hela landet. Jag har valt att inte undersöka recensioner i Sambindningslistan från
Bibliotekstjänst. Dessa recensioner påverkar naturligtvis bibliotekens inköp i hög grad,
men uppsatsen hade blivit allt för omfångsrik om även det materialet ingått. Det hade
också varit intressant att granska recensionerna ur genussynpunkt; man skulle t ex
kunna se om det finns skillnader i de recensioner som manliga respektive kvinnliga
recensenter skrivit. Ytterligare en möjlighet hade varit att även granska recensioner av
romanernas filmatiseringar för att undersöka om kvalitetskriterier ändras när mediet är
ett annat.

Jag har inte intervjuat samtliga bibliotekarier på Göteborgs stadsbiblioteks skönlitterära
avdelning, utan har i samråd med avdelningens chef gjort ett urval om sex personer.
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När det gäller metod för att presentera resultatet, har jag valt att inte låta mig begränsas
till att kommentera och analysera materialet i det avslutande diskussionskapitlet, utan
kommer att diskutera och kommentera materialet fortlöpande genom hela uppsatsen.
Jag kommer också att sträva efter att fortlöpande koppla mitt material till diverse
teorier.

'LVSRVLWLRQ

Här följer en redogörelse för uppsatsens upplägg och dess olika delar för att underlätta
läsarens orientering. Varje kapitel, och ofta även avsnitt, inleds med en kort redogörelse
för vad det kommer att innehålla. Efter de flesta kapitlen försöker jag också att
kommentera det som sagts i dem. Jag har alltså valt att LQWH�spara alla kommentarer och
reflektioner till diskussionskapitlet. Vissa av dessa kommentarer tar jag sedan upp i
diskussionskapitlet och resonerar kring dem i ett fördjupat resonemang. Jag har valt
detta tillvägagångssätt därför att jag tycker att det gör läsningen av uppsatsen mer
intressant.

Kapitel 2 är uppsatsens litterära bakgrundsdel. Det inleds med en introduktion av
romanens historia och dess genrehistoria. Därefter följer en längre redogörelse av
populärlitteratur för kvinnor, och i anslutning till det de författare som jag valt ut att
representera denna undergenre till populärlitteratur. I kapitel 3 presenteras uppsatsens
metod och material. Jag ger en djupare definition av vad mellanlitteratur är och
presenterar de romaner som jag valt ut att representera mellanlitteratur. Till sist ges
olika förklaringar till mellanlitteraturförfattarnas popularitet. I kapitel 4 redogör jag för
tidigare forskning inom litteratursociologi, mottagande/reception och populärlitteratur.
Här presenteras några tongivande forskares teorier, varav några av dem utgör min
teoretiska bakgrund i denna uppsats. I kapitel 5 presenteras resultaten av de
undersökningar jag gjort. Jag redogör för böckernas mottagande i dagspress, för
bibliotekens inköp samt för de intervjuer jag gjort på Göteborgs stadsbibliotek. Jag
försöker koppla några av de teorier jag talat om i kapitel 4 till empirin i uppsatsen. I
kapitel 6 diskuterar jag mitt resultat och försöker dra slutsatser. Även tidigare i
uppsatsen har jag kommenterat företeelser och sammanlänkat olika påståenden med
mellanlitteraturen, men i kapitel 6 samlas uppsatsens delar ihop och jag försöker se ett
resultat. Uppsatsen sammanfattas i kapitel 7. Därefter följer en källförteckning.
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���6N|QOLWWHUDWXUHQV�EDNJUXQG

I det här kapitlet kommer jag att kort redogöra för den litterära bakgrunden; hur
romanen har formats till vad den är idag och hur den diskuterats. Jag ger en översikt av
litteratur av det mer lättsamma slaget som haft och har kvinnor som målgrupp. Detta
presenteras i avsnittet 3RSXOlU�NYLQQROLWWHUDWXU. Det passar också bra att i samband med
det presentera de författare som jag valt ut att representera mellanlitteraturen. Jag vill i
det här kapitlet försöka ge populärlitteraturen en bakgrund.��

5RPDQHQV�KLVWRULD

I det här avsnittet vill jag ge en resumé över romanens historia ur ett sociologiskt
perspektiv.
Jag kommer att utgå från en klassiker inom ämnet romanens historia – Ian Watts 7KH
ULVH�RI�WKH�QRYHO som redogör för romanens födelse och kamp för erkännande.
Förhoppningsvis kan man se en historisk utvecklingslinje som kan utgöra en
bakgrundsbild för resonemanget i denna uppsats.

I antologin 'HQ�OLWWHUlUD�LQVWLWXWLRQHQ (1975, s. 96) finns ett utdrag ur Ian Watts
klassiker 7KH�ULVH�RI�WKH�QRYHO, i vilken Watt visar hur ändrade sociala förutsättningar
för litteraturen i England ledde till ändrade former för själva litteraturen. Romanen blev
en dominerande genre i England på 1700-talet p g a medelklassens framväxt och
urbaniseringen. Publiken förändrades, författarnas förutsättningar förändrades,
samhället förändrades och ur detta föddes romanen. De bidrag som Arne Melberg
samlat i antologin 'HQ�OLWWHUlUD�LQVWLWXWLRnen är enligt Lars Furuland och Johan
Svedjedal i /LWWHUDWXUVRFLRORJL (1997, s. 9) marxistiskt betonade, så det är något som
man får ha i åtanke vid läsningen.

Den engelska befolkningen började läsa allt mer under 1700-talet, och Watt tror att det
var en slags mellanklass som stod för denna ökande läsning. Mellanklassen bestod av
affärsinnehavare, handelsmän, självägande bönder, arrendatorer och hantverkare. Det
var förmodligen mellanklassen i städerna som stod för denna ökning (Den litterära
institutionen, s. 99ff). Störst betydelse hade affärsinnehavare, oberoende handelsmän
och anställda inom den civila och kyrkliga förvaltningen, vars ökade inkomster
troligtvis gjorde att de kom i kontakt med medelklassens kulturella sfär.

Det var stora prisskillnader mellan de finare mer utsmyckade bokutgåvorna, och de
enklare utgåvorna som ibland kunde vara piratupplagor. Romaner kom emellertid att
ligga i  mellanprisklassen, även om de fortfarande var för dyra för en fattig att köpa.
Watt jämför romanens publik med dåtidens elisabetanska teaterpublik, och konstaterar
att då det var överkomligt även för en fattig att köpa åtminstone en ståplats på teatern,
så var romanen så pass dyr att det bara var ett särskilt klientel som kunde ha råd med
den. Romanen fick tidigt en alldeles speciell publik, men den var inte en populär litterär
form under 1700-talet.

1740 inrättades den första bokcirkeln (circulating libraries) i London och det kom
snabbt flera eftersom det var en populär inrättning. De romaner som dessa bokcirklar
förmedlade blev den mest utlånade litteraturen, men Watt menar att det knappast är
något tvivel om att det var p g a romanerna i bokcirklarna som allmänheten i England
läste så mycket mer fiktion än vad de gjort tidigare. Många av dessa romanläsare var
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kvinnor, och Watt säger att det blev så p g a att kvinnor från över- och medelklassen
helt enkelt hade mycket fritid att ägna åt något – läsning t ex. Det fanns nu
masstillverkning av sådana varor som kvinnorna tidigare måst tillverka själva, vilket
gav en ökad fritid.

Redan i början av 1700-talet förfasade sig de högre samhällsskikten över romanläsning
och annan fritidssysselsättning som de ansåg hörde mer till överklassen. Tanken att
läsningen fungerade som en farlig avledare kom från talesmän inom merkantilismen
såväl som från religiösa och sociala talesmän.

Under 1700-talet kom bokhandlarna, eller förläggare som de då egentligen var, att spela
en viktig roll som mellanhand mellan författare – tyckare – läsare. Hovet och adeln
fungerade inte längre som mecenater, och bokhandlarna i London fick ett betydande
litterärt inflytande. Ofta kontrollerade dessa bokhandlare hela den litterära marknaden;
tidningar, tidskrifter, litterära magasin och tryckerier (ibid., s. 108ff). Watt säger att
bokhandlarnas makt att påverka författare och läsare gjorde att de också påverkade
romanens framväxt och att det i princip blev så att de beställde romaner som de visste
skulle sälja bra. Bokhandlarna kom alltså att fungera som ett slags mecenater för
författarna. När nu författarna inte längre behövde ta hänsyn till sina gamla mecenater
vid hovet och den litterära eliten när de skrev, blev det andra faktorer som fick
betydelse. Man skulle helst skriva mycket utförligt för att ovana läsare skulle förstå, och
gärna också snabbt så man kunde producera många böcker. Detta att litteraturen bröt sin
förbindelse med hovet gjorde att den blev friare i både form och innehåll. I t ex
Frankrike skedde den här processen senare (ibid., s. 114ff).

När Watt fört denna diskussion kring romanens framväxt rent socialt, fortsätter han med
att resonera kring själva innehållet; hur det kom att utformas som det gjorde. Han menar
att det finns ett samband mellan urbaniseringen och romanens inriktning på mänskliga
relationer. Stadsbons alla nya roller i olika sociala grupper (arbetet, religionen, hemmet,
fritiden) gjorde att denne fick ett stort behov av känslomässig trygghet och förståelse.
En förståelse som endast ett intimare förhållande mellan människor kan ge. Under 17-
och 1800-talet blev det ganska vanligt att medelklassen flyttade till s k förorter utanför
London. Det var ett tecken på välmåga och en fördel att få slippa den bullriga, smutsiga
och överbefolkade staden. Detta med förorten som ett nytt inslag, blev enligt Watt det
kanske viktigaste klassåtskiljande inslaget i det nya stadsmönstret. Förorten:

… erbjuder en säregen blandning av samhällsgemenskapens tröst och det personliga
privatlivets trygghet; den är helgad ett väsentligen kvinnligt ideal av stilla hemliv och en
medvetet begränsad umgängeskrets som bara kunde porträtteras i romanen …
(Watt, Den litterära institutionen, 1975, s. 117)

De mycket rika och de mycket fattiga bodde inte i förorten och därför kunde ett speciellt
medelklassliv utvecklas där. Romanen speglade detta liv och vad som hände där;
romanen blev helt enkelt ett medium för diskussion av borgerliga erfarenheter och
moral menar Watt (ibid., s. 97).

Watt påpekar också betydelsen av den ökande läs- och skrivkunnigheten bland kvinnor
samt den förbättrade postgången (ibid., s. 119). Brevskrivandet ökade markant och fick
en annan karaktär än tidigare. Förtroliga brev blev vanligare. Ur detta brevskrivande
föddes brevromanen och hämtade sin inspiration där ifrån. Som vi alltså kan se av Watts
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resonemang, har möjligheten till identifikation i romanens berättelse varit den viktigaste
ingrediensen i romanberättelsen redan från början.

Watts förklaring till romanens makt är att den innehåller en blandning av romans och
realistisk form som återspeglas i både den yttre handlingen och i de inre känslorna
(ibid., s. 126ff).

… den tillfredsställer sina läsares romantiska längtan i en litterär handbok, som ger en så
fyllig  bakgrund och en så fullständig redogörelse minut för minut för varje detalj i tankar
och känslor, att vad som i grunden är overkligt smicker av läsarens drömmar tycks vara
den bokstavliga sanningen.
(Watt, Den litterära institutionen, 1975, s. 126)

Watt fortsätter med att säga att det är just p g a detta , att romanen utger sig för att tala
sanning i vad som egentligen är en blandning av saga och verklighet, som den har blivit
så kritiserad genom tiderna. Watt jämför sedan den engelska romanen med klassikerna
'RQ�4XLMRWH (M. de Cervantes, 1605) och 0DGDPH�%RYDU\�(G. Flaubert, 1857), och
menar att det finns en skillnad då båda dessa romaner gör det tydligt att
huvudpersonerna inte lever i en verklighet. Alla vet att Don Quijote är galen och till slut
även han själv. Vad gäller Emma Bovary misstar hon sig inte på någon annan än sig
själv och de relationer hon har. Förvrängningen, det overkliga och förförande, finns
framför allt inom Emmas egen sfär, och dess förverkligande krockar inte så markant
med verkligheten.
Det är här ganska tydligt att Watt intar en marxistisk forskningssyn på romanens
historia, bl a i sitt resonemang om romanen som overklig och förvrängd.

I en debattartikel i SvD (2002-01-24) resonerar Magnus Eriksson kring
populärlitteraturens påstådda negativa effekt på läsaren. Ett av hans exempel är just
huruvida Emma Bovary är ett offer för sina drömmar eller om drömmarna istället
innehåller en frigörande kraft. Emma Bovary ha t o m fått ge namn åt ett visst sätt att
läsa – bovarism. De som läser på detta sätt sägs vara oförmögna att skilja på dröm och
verklighet, samt låter sig fångas i fiktionens nät. Läsaren ses som en romantisk
drömmare. De feministiska forskarna Lisbeth Larsson och Janice Radway ansluter sig
till denna tolkning, men de hävdar att läsarens drömmar innehåller en frigörande kraft
(Brott, kärlek, äventyr, 1995, s. 28). Watt och Eriksson talar båda om romanens
påstådda effekter på läsaren; huruvida den skulle göra att de lever i en drömvärld osv.
Janice Radway visade i sin avhandling 5HDGLQJ�WKH�URPDQFH (ibid., s. 28) där hon
undersökte amerikanska romantikläsare i USA, att läsning av dessa böcker inte alls
inverkade skadligt. Tvärtom, visst använde läsarna sin fantasi och sina drömmar, men
de kunde med hjälp av dessa drömmar och känslor de födde bearbeta problem i
vardagen. Eriksson verkar vara böjt att ansluta sig till Radways hållning.

5RPDQHQ�VRP�OLWWHUlU�JHQUH

I det här avsnittet redogör jag för de olika sätt som romangenren ses på och delas in på,
och hur diskussionen har sett ut historiskt. Jag tar också upp frågan om vilken litteratur
som har kommit in i vår litteraturhistoria, vad som påverkar urvalet och olika sätt att se
på litteraturhistoria. Detta gör jag då jag skulle tro att mellanlitteratur inte kommer att
återfinnas i litterära lexikon i framtiden, och det kan vara intressant att se hur det
resoneras kring dessa frågor och vad som påverkar urvalet. Jag ser i det här avsnittet
också att den populära romanen tidigt blev kritiserad, speciellt här i Sverige. Jag hoppas
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att detta avsnitt ska kunna ge en bakgrund till det sätt som recensenter och bibliotekarier
ser på mellanlitteratur idag.

Staffan Bergsten på litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet
beskriver i /LWWHUDWXUKLVWRULHQV�JUXQGEHJUHSS (1990, s. 11) bl a genrer och deras
historia. Den förste som anses ha skrivit om genrer var Aristoteles i 3RHWLN (300-talet
f.Kr.), i vilken han talar om genreläran i ett teoretiskt resonemang. Bergsten säger att
det var Aristoteles som tillförde de olika genrerna epik, dramatik och lyrik deras
egenskaper. Aristoteles genresystem ifrågasattes först i slutet av 1600- och början av
1700-talet, då det i Frankrike utspelades en litterär fejd mellan ”de gamle” som ansåg att
moderna diktare skulle följa det antika idealet ifråga om både ämne och innehåll. På den
andra sidan stod ”de moderna” som ville skriva om aktuella ämnen men ändå enligt de
antika reglerna. Prosaromaner föll helt utanför det klassicistiska genresystemet, då all
diktning som inräknades i genresystemet var skriven på vers. Det skrevs äventyrs- och
kärleksromaner även under antiken fast de såg inte ut som så vi tänker oss t ex en
kärleksroman. Dessa texter uteslöts alltså ur systemet. Först under 1700-talet, då den
ovan nämnda litterära fejden resulterade i att den nyskapande litteraturen släpptes fri
från det klassicistiska systemet, började prosaromanen få konstnärligt erkännande. Det
antika idealet klassicismen förlorade alltså fotfästet i slutet av 1700-talet, och det är då
som den moderna litteraturen föddes. Tidsmässigt löper det klassicistiska genresystemet
från Homeros till Voltaire.

Idag är ju romanen en huvudgenre med många underarter, men typiskt för dem är de
oklara gränserna underarterna emellan enligt Bergsten. Även om man under romantiken
frigjorde sig från det gamla klassicistiska genresystemet, höll man sig trots allt inom
några vissa arter och former i sitt skrivande. De populära kommersiella genrerna har
utvecklats till att följa en slags universell stil sedan 1800-talet. Bergsten anser det vara
bäst att skilja helt på den äldre, klassicistiska genreläran och den moderna med sina mer
flytande gränser.

Den antika romanen bestod av fantastiska reseäventyr och sentimentala kärlekshistorier
men, som Bergsten säger, det var först under 1800-talet som romanen blev ansedd att
vara en litterär genre med konstnärliga anspråk (ibid., s. 110). Både det antika
genresystemet och det moderna som växte fram på 1700-talet, kan enligt Bergström
sägas spegla den världs- och samhällsbild som rådde under respektive period. Det
klassicistiska återspeglar då ett hierarkiskt system med en absolut monark i toppen, och
det moderna systemet var influerat av Darwins utvecklingslära och liberalismen.
Utvecklingsläran påverkade genresystemet på så sätt att man överförde synsättet om det
naturliga urvalet och den starkares överlevnad till litteraturen. Denna syn återfinns i den
franske kritikern och teoretikern Ferdinand Brunetières verk /�eYROXWLRQ�GHV�JHQUHV
GDQV�O�KLVWRLUH�GH�OD�OLWWpUDWXUH�IUDQFDLVH (Genrernas utveckling i den franska
litteraturens historia,  1890). Om det naturliga urvalet segrar styr det den litterära
utvecklingen, och då blir kritiker och smakdomares lagar och regler verkningslösa. Just
detta att liberalismen skulle ha fått ekonomiska följder på litteraturens villkor har
litteratursociologer forskat mycket om. Man har kunnat utläsa att vissa genrer, t ex
romanen, har fötts ur de förutsättningar som då uppstod i samhället. Framför allt fick de
fria företagarna en viktig roll som uppdragsgivare åt författarna (Litteraturhistoriens
grundbegrepp, s. 123ff).
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När det gäller romanen som litterär form, finns det inga regler alls som styr hur den ska
utformas. Bergsten resonerar t o m huruvida romanen ska få kallas genre över huvud
taget, men konstaterar ändå att den får ses som en ”löst sammanhållen, icke hierarkiskt
uppbyggd familj eller grupp av genrer”. Det kännetecken, eller ”allmänna signalement”
som Bergsten kallar det, som finns på romanen är kort och gott ”en längre, fiktiv
berättelse på prosa”. Bergsten kritiserar definitionerna längre, fiktiv, berättelse samt
prosa, och visar med en rad exempel i sin bok att inget av dem håller sig inom några
gränser eller ramar. Gränserna flyter alltså återigen och man kan även i romanens
underarter se hur kategorierna går i varandra och hur svårt det är att artbestämma
enkilda romaner. Bergsten delar upp romanlitteraturen utifrån arten och graden av
realism, innehållets datering samt de berättartekniska greppen:

A  Grad av realism
1. Realistisk roman. Härstammar från renässansens pikaresker. Utvecklades i England

under 1700-talet och hade sin höjdpunkt under mitten och slutet av 1800-talet. Idag
är den realistiska romanen den allra vanligaste romantypen.

2. Icke-realistisk roman. Grenar ut sig i t ex den fantastiska, romantiska, symboliska
och absurda romanen.

B  Innehållets datering
En finare indelning kan göras av dessa två romantyper, men när det gäller dessa kan det
vara svårt att bestämma vad som är historiskt eller inte.
1. Historisk roman
2. Samtidsroman

C  Berättartekniska knep
1. Jagroman
2. Dagboksroman
3. Brevroman
4. Bildningsroman
5. Pikareskroman

Det är även möjligt att dela in romanen i ”tragisk” eller ”komisk” roman. Ett exempel
på en komisk roman är 7RP�-RQHV (1749) av Henry Fielding. Som exempel på den
tragiska varianten kan nämnas Thomas Hardys 7HVV�RI�WKH�G�8UEHYLOOHV (Tess av
d´Urbevilles, 1891).

Jag ansluter mig till Bergstens uppdelning av romanlitteratur och prövar om man inte
kan placera in %ULGJHW�-RQHV�GDJERN��3n�VSDQLQJ�HIWHU�%ULGJHW�-RQHV, +LJK�ILGHOLW\�
0DQQHQ�RFK�SRMNH och�2P�HQ�SRMNH�i schemat ovan då de närmast skulle definieras
som: A realistisk roman, B samtidsroman, C jagroman och dagboksroman.

Bergsten hävdar att i den efterklassicistiska litteraturen är det populärromanen som har
fler utmärkande egenskaper och som är mer sammanhållen än de s k högre
romanformerna, vilka är mer splittrade i sin form (ibid., s. 129). Dessutom är det så att
flera av populärromanens genrer finns i en mer förädlad ”högre” form som t ex Fjodor
Dostojevskijs %URWW�RFK�VWUDII (1866), som i sin lägre form är en kriminalroman. På
samma sätt är Albert Camus /D�3HVWH (Pesten, 1947) i sin lägre form en läkarroman.
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Gunnar Hansson har i artikeln /lVDUQDV�OLWWHUDWXUKLVWRULD���QlU��KXU�RFK�YDUI|U"
(Litteratursociologi, 1997, s. 378ff)  tagit fasta på hur litteraturhistoriska handböcker har
formats genom åren. Bl. a påpekar han att litteratursociologen Escaprit gjort en
undersökning av franska förhållanden, som visade att endast 1% av alla franska
författare återfinns i uppslagsverk, antologier etc. När det kommer in någon ny
författare i rullorna innebär det dessutom att någon ”gammal” får lämna plats, någon
som ändå är ”glömd”. Det är bara ett fåtal författare som hänger med för alltid s a s.
Hansson frågar sig vem det egentligen är som gör det här urvalet och vilka kriterier man
har gått efter. Han anses att det som påverkar urvalet är:

1. Den samtida litteraturkritiken
2. Vad som väljs att forska om
3. Tongivande kritiker
4. Bokförläggares val eller icke-val att trycka om äldre litteratur
5. Bibliotekarierna inköp och utlån av böcker, samt deras gallring
6. De som utfärdar läroplaner för skolan
7. Lärare som skriver skolböcker med litterärt innehåll, samt de läsare som sedan

använder dem

Den här lilla klicken människor som i längden alltså påverkar nationens litterära minne
har dessutom, menar Hansson, en likartad kulturell bakgrund och därmed smak.
Intressant att notera, är att Hansson anser att även bibliotekarier påverkar urvalet av
litteratur till litterära handböcker etc.

Det är också intressant att, som Hansson sedan gör, byta perspektiv på vad som läses
och ansetts vara bra, genom att se på frågan ur läsarnas synvinkel. Ur denna synvinkel
kan man t ex undersöka vilka böcker som lästes i sin samtid. Hansson jämför
upplagesiffror för några välansedda, fina författare: August Strindberg, Selma Lagerlöf,
Verner von Heidenstam, Gustaf Fröding och Erik Axel Karlfeldt med några arbetar- och
proletärförfattares upplagesiffror. Dessa författare som aldrig har ansetts bra nog av
kritiker för att komma in i vår svenska litteraturhistoria är: Alfred Kämpe, Fredrik
Ström, Leon Larsson, Karl Östman och Maria Sandel. Deras upplagesiffror överglänser
helt klart de som de mer respekterade författarna hade.  Hansson hävdar således att
litteraturens historia blir fullständig först när man tagit med redogörelser och analyser
av vad läsarna läste under olika tidsepoker. Dessutom måste man beakta den förändrade
synen på äldre litteratur som sker i och med nya generationer läsare.

Även Magnus von Platen skriver om hur romanen tidigt fick kämpa för att vinna
anseende i artikeln 5RPDQI|UDNWHW���HQ�JHQUHV�YlJ�WLOO�SUHVWLJH (Litteratursociologi,
1997, s. 492ff). Här ges  en sammanfattning av de estetiska åsikter som funnits kring
romanen. Eftersom romanen inte räknades in bland de klassiska, antika genrerna, kom
den i underläge redan från början. Den berättande prosan, romanen, nämndes inte ens av
Aristoteles och Horatius vilka var de som satte regler om smak under antiken. Magnus
von Platen daterar den moderna romanens födelse till 1500-talet och den iberiska
halvön. Den ansågs dålig redan från starten, och i Sverige fördömdes den första gången
1616. Det enda landet i Europa där romanen levde en förhållandevis lätt tillvaro under
1600-talet var i Frankrike. I Sverige tilläts romaner nästan inte alls. I Frankrike skrevs
det berömda satirer på romanen, bl a av Cyrano de Bergerac. Den som först försvarade
romanen som genre var Daniel Huet (Huetius) i sin skrift (VVDL�GH�O�RULJLQH�GHV�5RPDQV
(1670). Under 1700-talet kom den engelska romanen, samt även den tyska, som båda
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blev mycket populära. Magnus von Platen menar att det är p g a denna nyvunna
popularitet under 1700-talet som romanens genombrott traditionellt har förlagts till
denna tid. Emellertid har några litteratursociologiska forskare i mitten av 1900-talet
försökt senarelägga romanens genombrott till senare delen av 1800-talet i o m Walter
Scott och den historiska romanen.

För att se om romanen hade någon prestige alls under 1700-talet, undersöker von Platen
uttalanden av romanförfattarna själv om sin egen genre, och finner att de faktiskt uttalat
sig nedlåtande om romanen. Att romanen blev så bespottad under 16- och 1700-talen
berodde enligt von Platen på att den gick tvärtemot de krav på sanning och moral som
var allenarådande under den här tiden. Bl a så upprördes man över att romanen
skildrade kärleken som ett starkt och personligt känsloengagemang. Detta stred rejält
mot den tidens resonemangsäktenskap, och man ansåg att följderna av en sådan
eventuell förändring i attityd skulle kunna bli katastrofal. Dessutom fanns det sedan
tidigare ett avstånd och rädsla för passionen. Även om det gällde passion för något
annat än kärleken mellan två människor ansåg man att det bara kunde leda till fördärv
och elände. Idealet var istället en förnuftig och harmonisk människa.

Det är intressant att se hur man redan på 1700-talet kan hitta den kritik som
populärromanen fått dras med ända in i vår tid; denna åsikt att läsning av sådana böcker
skulle vara psykiskt skadligt. Ser vi på romaner som s a s kritiserar sin egen genre, är
'RQ�4XLMRWH naturligtvis ett  paradexempel, med sin hjälte som förläser sig på romaner
och lever i en låtsatsvärld. 0DGDPH�%RYDU\ är ett annat känt exempel på en roman som
är kritik mot romanläsandet.

Omkring år 1830 i Sverige när Walter Scott gjorde entré med den historiska romanen,
fick romangenren en revolutionsartad uppgradering. Även Goethe brukar tilldelas heder
av att ha uppgraderat romanens anseende. Romanen hann säkra sin position innan
kritiken kom mot nästa romantyp, tendensromanen, och dess försvarare var nu fler och
av större dignitet. En intressant slutsats som von Platen gör, är att de flesta nya
romantyper tillkom för att antingen tillmötesgå kritiker eller tysta dem. För att ta ett
exempel, så sägs brevromanen tillkommit efter kritikens krav på sannolikhet och
realism. Även läsarna påverkade genrens utformning med sina önskemål, t ex när man
frångick de tjocka romanerna och började med kortromaner som t ex 0DQRQ�/HVFDXW
(1730).

Magnus von Platen belyser ett annat intressant faktum, det att den inhemska
romanproduktionen i Sverige fram till 1830 var obefintlig. Det fanns ett djupt liggande
förakt mot romanen här i Sverige, men i Danmark och Norge hade man en mycket mer
positiv inställning (ibid., s. 505). Eftersom man såg ned på romanen blev det så att den
mest engagerade kvinnliga författare. Romanformen ansågs passa att läsas av kvinnor
och även att skrivas av kvinnor, eftersom dessa ansågs bäst känna till hjärtats spörsmål.

Tydligen så har romanen av gammal tradition haft det svårt i vårt land och det har varit
en lång väg mot ett erkännande. Hur erkänd den nu är. Det är här intressant att se hur
annorlunda bilden blir när man byter perspektiv när det ska avgöras vilken litteratur som
ska komma med i de litteraturhistoriska uppslagsböckerna; är det den som läses, lånas
och köpes under den period som avses eller är det är den litteratur som kritiker i
efterhand anser vara bäst.
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3RSXOlU�NYLQQROLWWHUDWXU

I det här avsnittet koncentrerar jag mig på de senaste tre decennierna av kvinnolitteratur
även om jag gör några utvikningar till kvinnolitteratur från tidigare tid för att få en
vidare blick och lite jämförelsematerial. Jag tar här upp några olika teman i
kvinnolitteratur för att se olika bilder av kvinnan. Jag försöker se om mellanlitteraturens
ingredienser kan spåras tillbaka till tidigare populärlitteratur för kvinnor, då det kan vara
så att mellanlitteratur har mer gemensamt med denna än med s k finare skönlitteratur.

Lars Furuland skriver i sin artikel /LWWHUDWXU�RFK�VDPKlOOH�(Litteratursociologi, 1997, s.
22) om de tidiga svenska kvinnliga författarna. Det fanns kvinnliga författare som skrev
romaner mer eller mindre regelbundet redan under 1800-talet. Sverige hade under denna
romanens tidiga era några stora kvinnliga författare som var kända även utomlands,
varav de mest kända är Fredrika Bremer och Emilie Flygare-Carlén. Kvinnliga
författare hade det ofta motigt, främst beroende på att kritiker och litteraturforskare var
män. Männen ansåg att de kvinnliga författarna var lämpade att skriva lättare
underhållningslitteratur och det var svårt för dem att etablera sig inom andra litterära
fält. De förbigicks dessutom ofta i äldre litteraturhistoriska verk.

Om framför allt den något äldre kvinnolitteraturen handlar även Maria Jacobsons artikel
+MlOWLQQDQ�VDWW�Sn�XQGDQWDJ�L�OLWWHUDWXUHQ om (GP, 1997-06-07) och här behandlas
egentligen Kristin Järvstads avhandling $WW�XWYHFNODV�WLOO�NYLQQD���VWXGLHU�L�GHQ�NYLQQOLJD
XWYHFNOLQJVURPDQHQ�L������WDOHWV�6YHULJH. Järvstad hävdar i sin avhandling att kvinnliga
utvecklingsromaner:

1. Orättvist har blivit förbisedda och betraktade som populärkultur. De är tvärtom en
vital genre med kvalitet säger Järvstad.

2. De kritiserar patriarkatet på ett indirekt sätt. Kvinnornas liv skildras som tufft och
arbetssamt, och inte det minsta romantiskt. Hjältinnan söker bekräftelse från båda
sina föräldrar.

3. Att kvinnorna i dessa romaner får kämpa för sin sexualitet, som beläggs med skam
och skuld.

4. Utvecklingsromanernas kvinnogestalter ses ofta som psykiskt labila eller hysteriska.

Kristin Järvstad har forskat utifrån en feministisk och psykoanalytisk synvinkel, bl a
utgår hon från Nancy Chodorow som bildat en feministisk psykoanalytisk skola.
Eftersom den kvinnliga utvecklingsromanen blivit betraktad som populärlitteratur, är
det för min uppsats intressant att se Järvstads slutsatser. Hos Järvstad handlar det om att
en genre som av det litterära etablissemanget har betraktats som mindre värd får
upprättelse. Som min uppsats senare kommer att visa har recensenterna av Fielding,
Hornby och Parsons romaner skilda åsikter, speciellt när det gäller %ULGJHW�-RQHV
GDJERN. Vissa fokuserar på någon slags djupare mening i romanen och andra ser den
som endast ren yta.

Margaretha Fahlgren har i 'HW�PDVNLQV\GGD�EURGHULHW�±�/DFH�RFK������WDOHWV�NYLQQOLJD
SRSXOlUURPDQ (Brott, kärlek, äventyr, 1995, s. 274-283) undersökt de tjocka s k
flärdromaner som kom under 1980-talet. Hon säger att mönstret för just kvinnliga
bestsellers har varierat under 1900-talet. Man kan se att dessa romaner har ett tema som
återkommer – att kvinnan söker en man som visar sig vara den omöjliga kärleken men
som hon till slut får. Fahlgrens undersökning sträcker sig från 1907 och fram till 1980-
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talet. Redan på 1910- och 20-talet fanns det romaner med sexskildringar i som chockade
samtiden, och som i vissa fall filmatiserades med skådespelare som Gloria Swanson och
Rudolf Valentino. Schejkmystiken kom in i den kvinnliga populärromanen 1919 i och
med romanen 7KH�6KHLN av Edith M. Hull. I dessa historier blir ofta den västerländska
kvinnan på resa i ett exotiskt land förförd eller våldtagen av en eldfängd, passionerad
man som senare visar sig vara av västerländsk börd. Inriktningen ”romance fiction”
kom 1925 med Barbara Cartlands roman -LJVDZ. Huvudpersonen i hennes romaner är
alltid en kvinnlig oskuld som ska hitta den rätte mannen som kan erbjuda henne trohet
och äktenskap. Den romantiska kärleken beskrivs på ett nästan religiöst sätt. Oskulden
hanteras i dessa böcker som en dyrbar vara som blir värdefull på den äktenskapliga
marknaden. Den romantiska kärleksromanen fick en svacka under 1960-talet i och med
den sexuella frigörelsen och kvinnosakskampen, men fick ett uppsving igen på 70-talet.
Man kan se spår av denna sexualliberalism i Barbara Cartlands romaner, då kvinnorna i
hennes romaner från 70-talet nu tilläts att ha sexuella förbindelser före äktenskapet, men
bara om det var äkta kärlek.

Under 70-talet utvecklades också en ny typ av roman, s k ”bodice rippers” eller ”sweet
and savages”. Typiskt för denna var den öppna sexuella frispråkigheten. Fahlgren tror
att de här böckerna blev så populära för att det under 70-talet fanns ett stort behov av att
utforska sexualitetens gränser, något som kvinnorörelsen startat. Sexskildringarna
fortsatte in i 80-talets kvinnliga populärroman, men den var nu influerad av feministiska
romaner som t ex .YLQQRUXPPHW (1977) av Marilyn French. Handlingen utspelades nu i
nutid och kvinnan tar aktiv del i händelseförloppet. Fahlgren har som exempel på denna
litteratur tagit /DFH (1982) av Shirley Conran. Kvinnan i denna roman har ett fritt
sexualliv, hon söker fortfarande efter den rätte mannen och hon väljer själv hur hon vill
leva. Fahlgren hävdar att läsaren inte kan identifiera sig med de kvinnliga gestalterna i
/DFH, därtill är de för overkliga. Det viktiga i /DFH blir istället ”drömmen, utopin och
det succéfyllda, välkontrollerade livet som den kvinnliga läsaren kan identifiera sig
med.

På 80-talet började viss s k seriös litteratur innehålla referenser till ”såpoperor”,
populärlitteratur och actionfilmer, plus att dess författare ibland lånade litterära grepp
från dessa genrer. Om bl a detta skriver Nina Solomin i 7Yn�NJ�SRWDWLV�RFK�HQ�5RPDQWLN
VSHFLDO��WDFN� (SvD, 1996-01-24). Forskning inom s k cultural studies och ämnen som
filmvetenskap och mediekunskap har under senare år intresserat sig allt mer för
populärkultur. Traditionella manliga genrer som deckare och science fiction har fått
högre status, medan de kvinnliga populärlitterära genrerna inte har haft någon
uppgradering. Nina Solomon tror att det beror på att det är en manlig dominans av
kulturskribenter och att de t ex har kultförklarat viss science fiction. Men det beror
troligtvis också på att kvinnliga feminister har varit kritiska till populärromanen och
ansett att de cementerat patriarkala värderingar och strukturer. Emellertid förändrade
Janice Radways undersökning av amerikanska romantikläsare i 5HDGLQJ�WKH�5RPDQFH
(1984) denna inställning. Undersökningen får anses som banbrytande och den
påverkade inställningen till populärromanen bland forskare, men framför allt det
fortsatta sättet att forska om populärlitteratur. Radway visade att dessa böcker kunde
läsas på ett sätt som främjade feminismen och alltså inte gick emot feministiska
värderingar. Och skulle det ändå vara väldigt traditionella könsroller i dessa böcker,
menar Radway att de då fungerar som anvisningar till läsaren i hur man skall handskas
med sådana attityder. I Solomins artikel intervjuas litteraturvetaren Eva Hemmungs
Wirtén angående hennes avhandling om Harlequinförlaget i Sverige, och hon menar att
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90-talets feministiska renässans har präglat romantikböckerna. Detta var något som
även Margaretha Fahlgren talade om i 'HW�PDVNLQV\GGD�EURGHULHW�±�/DFH�RFK������
WDOHWV�NYLQQOLJD�SRSXOlUURPDQ ovan. För att återgå till Solomins artikel, kan vi sedan se
att det i dagens Harlequinböcker finns en trend med manliga hjältar som tar hand om
sina barn. När sociala fenomen som varit kontroversiella börjar dyka upp i
populärkulturen, som i t ex dess litteratur, brukar det vara ett tecken på att det inte är
kontroversiellt längre. Tony Parsons huvudperson i 0DQQHQ�RFK�SRMNHQ är
ensamstående med ett barn. Parsons har själv sagt (Jan Gradvall, DN, 1999-10-09) att
han hamnade i samma situation själv på 80-talet; han blev lämnad av sin fru och fick
själv ta hand om sonen. Enligt Parsons var det en väldigt ovanlig situation i England.
Även Nick Hornby har starka erfarenheter från sitt liv med sin förståndshandikappade
son, och har fått uppleva omgivningens reaktioner och oförståelse (Bo Hansson, GP,
2001-09-22).

I artikeln 3n�VSDQLQJ�HIWHU�GHQ�VQlOOD�IOLFND�VRP�U\PW� (GP, 1999-04-21) skriver Ulrika
Milles om en form av den kvinnliga romanen som hon kallar ”kvinnornas svarta
romaner”. Det handlar om kvinnlig aggressivitet i prosa som är en linje i kvinnlig
litteratur. Dessa böckers hjältinnor är tuffa och våldsamma tjejer som imiterar den
manliga romanen och det manliga sättet att förhålla sig till livet. Milles tror att det finns
så många böcker av den här typen i England bl a för att man där inte har kommit lika
långt som i Sverige i feministiska strävanden och har ”behållit hemmafrupositionen som
en källa till frustration och helgonförklaring”. Milles menar att 80- och 90-talets böcker
och filmer med feministisk attityd ofta skildrar en kvinna som är sexuellt utmanande,
förlorar kontrollen och utsätts för övergrepp. Om en kvinna inte uppträder som det
förväntas av henne, är det då okej att anklaga, håna och förnedra henne frågar sig
Milles. Dessa kvinnor, ”bitchs”, vänder på könsrollerna; kvinnorna handlar på ett
manligt sätt och de tycker om det. Ett exempel på den här typen av roman är Helen
Zahavis 'LUW\�:HHNHQG (1991) (En jävla helg, 1992), i vilken kvinnan efter ett sexuellt
övergrepp hämnas på mannen genom att själv döda honom. Hon har inte heller det
minsta samvetskval över det efteråt.

Milles intervjuar i sin artikel feministen Natasha Walter som tycker att man i tv-
fiktionen, som serien $OO\�0F%HDO, kan se en kvinnlig motsvarighet till det som Nick
Hornbys böcker står för; kvinnor som beter sig pojkaktigt utan att det är något konstigt
med det. Nick Hornbys romaner å andra sidan handlar om män som träder in i den
kvinnliga sfären. Milles funderar sedan över om det är så att vi ser en kulturell
förändring som visas i den kvinnliga självbilden i litteraturen. Mannen är här av
underordnad betydelse, kvinnorna är inte fruar eller döttrar utan är mer
könsrollsbefriade. Eller som feministen Elisabeth Wurtzel uttrycker det i Milles artikel:
”rätten att få vara människa före könsroll, och därmed befrias från den vrede som upptar
så många kvinnoliv”. Däremot är männen inte av underordnad betydelse i %ULGJHW�-RQHV
GDJERN, tvärtom kretsar hela Bridgets liv runt männen. Emellertid är Fieldings sätt att
skildra fadern en annorlunda mansroll. Fadern framstår som den som har modersrollen i
familjen. Nick Hornbys manlige huvudperson framträder även han som en mjukare
man.

I romanen %ULGJHW�-RQHV�GDJERN hittar vi också en riktig ”bitch”, Bridgets mamma.
Mamman gör revolt efter ett långt äktenskap av, vad som enligt henne själv, är
uppoffringar och uppassande av man och barn. En dag har hon fått nog, hittar snabbt en
älskare som får henne att blomma upp och gör upp med sitt tidigare liv på ett hårt sätt.
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Hon gör en snabb karriär och Bridget ser henne till sin förskräckelse som programledare
i ett populärt tv-program. Den tidigare maken har hon inga samvetskval över att ha
lämnat på detta sätt och hon njuter fullt ut av sin nyvunna frihet. Som t ex i detta avsnitt
ur boken där Bridget avslutar ett telefonsamtal med sin mamma och därefter träffar sin
tillintetgjorda pappa:

Tids nog upptäcker du hurdana karlarna är.
Det har jag redan…började jag.
Nu ska jag ut, älskling, sa hon. Jag ska gå ut och få mig ett OLJJ.
Klockan två stod pappa i dörren med en prydligt hopvikt 6XQGD\�7HOHJUDSK. När han
satte sig i soffan rasade ansiktet ihop och tårarna började plaska nerför kinderna.
Så där har hon varit ända sen hon var i Albufeira med Una Alconbury och Audrey Coles,
snyftade han och försökte torka kinden med knytnäven. När jag kom hem började hon
tjata om att hon ville ha betalt för att hon skötte hushållsarbetet och att hon hade slösat
bort sitt liv på att vara slav åt oss.
[…] Hon vill att jag ska flytta hemifrån ett tag, säger hon, och … och … Han bröt
samman i tysta snyftningar.
Och vad då, pappa?
Hon säger att jag tror att en klitoris är någonting som finns i Nigel Coles fjärilssamling.
(Fielding, Bridget Jones dagbok, 2000, s. 53) 

Ulrika Milles har skrivit ytterligare en artikel i GP på samma tema: %LWFKD�LKRS�RFK�VOn
LKMlO
(GP, 1999-04-20), i vilken hon koncentrerar sig mer på själva romanerna. Det handlar
här också om den nya bilden av kvinnan som kom på 90-talet i litteraturen som sa att
det var tillåtet att vara vild, fri och stark. Ofta med en ”manligt” hård stil, utan samvete
och utan fast sällskap. Enligt Milles var det den engelska författaren, medieikonen och
tidsanalytikern Julie Burchill samt författaren Kathy Acher som startade den här nya
litteraturströmningen med tuffa, hårdhjärtade och desillusionerade hjältinnor som ger
igen på ett sätt som tidigare varit reserverat för män. Milles säger vidare att det centrala
i dessa berättelser är en ”erfarenhetsmässig cynism som är otroligt underhållande men
sorgsen när ingen ser”.

Det här är intressant, för den här cynismen kan vi även se i mellanlitteraturen. Jag vet
inte om det är typiskt för kvinnlig litteratur eller om det är en yttring för något annat,
men jag kan tydligt se de ironiska och cyniska dragen i t ex %ULGJHW�-RQHV�GDJERN. Här
gäller det att definiera orden cynism och ironi men jag anser att de helt klart går in i
varandra och yttrar sig på ett likartat sätt. Det är just ironin som gör %ULGJHW�-RQHV
GDJERN så underhållande. För att återgå till Ulrika Milles artikel (GP, 1999-04-20), så
talar hon avslutningsvis om ett nytt drag som kom in i kvinnliga romaner under 90-
talets sista år: barndom och moderskap. Det är inga kärnfamiljer som hägrar precis för
dessa kvinnliga romanfigurer, utan nya konstellationer och sex finns fortfarande kvar i
berättelserna jämsides med moderskapet.

I en annan artikel skriver Anneli Jordahl (GP, 1994-07-18) om kvinnobilder hos samtida
kvinnliga författare. Jordahls text utgår från en essä av Ebba Witt-Brattström (Att skriva
sin tid, 1993), och här talas om faktorer som negativ självbild, tomhetskänsla och
könsförvirring. På samma sätt som Natasha Walter hävdade att mannen har förlorat sin
traditionella könsroll, har enligt Witt-Brattberg den saliggörande sexualiteten fått träda
tillbaka till förmån för vänskap mellan man och kvinna. De yngre kvinnliga författarna
skildrar kärleken som tråkigt jämlik, och intressant att se är också hur kvinnan skildras
som stark  och beslutsam på dagarna i det ”normala” livet, för att om nätterna falla ner i
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det gamla patriarkaliska kvinnoidealet. Witt-Brattström fortsätter sedan med att säga att
sexualiteten verkar fungera som en spegling av samhället, och i litteraturen visas då ett
samhälle i moralisk och ideologisk upplösning, ett likgiltigt liv. Författarna speglar en
vanmakt inför ”medialiseringen” av känslolivet. Media har enligt Witt-Brattström
erotiserat vardagen. Genom media får man idag föreställningar av hur kärlek och
passion ska vara och se ut, och ibland krockar detta med kvinnosakens strävan efter
jämlikhet och självständighet. Anneli Jordahl avslutar sin artikel med att säga att för
henne skapar dessa unga kvinnliga författare motbilder till kvinnorollen som provocerar
oss att diskutera det redan tolkade ännu en gång. Den där dubbelheten som Witt-
Brattström talar om ovan; hur kvinnan skildras som stark och beslutsam på dagarna för
att falla ner i en tradtionell könsroll på kvällarna kan vi också se i %ULGJHW�-RQHV�GDJERN.
Här handlar det om hur Bridget gör karriär på dagarna men väl hemma sitter hon och
väntar på att mannen hon är förälskad i ska ringa och hon visar mycket stor osäkerhet i
intimare relationer. Dessutom har Bridget diverse fantasier om hur kärleken ska vara
som hon utan tvekan har snappat upp från media. Denna ”medialisering” ger Nina Björk
prov på i sin recension av %ULGJHW�-RQHV�GDJERN:

När Bridget tror sig vara med barn ser hon sig själv som en ”modersgestalt i Calvin
Klein-stil” som skrattar ”självförverkligat skratt i tv-reklam för dyra spisar, mysfilm el.
dyl.” När hennes vän försvinner spårlöst sitter hon med Marie Claire vid köksbordet och
funderar på vad hon ska ha på sig på begravningen
(Björk, DN, 1998-03-09)

Mats Gellerfelt är inne på samma spår när han i en recension av +LJK�ILGHOLW\ skriver:

Kanske finns det en Rob eller en Emma Bovary i oss alla, där vår syn på kärlek och
längtan formas av texter som andra skrivit åt oss – och där livet blir en text bland andra.
(Gellerfelt, SvD, 1996-10-23)

I det material som här presenterats kan man alltså se flera drag som kommer igen även i
mellanlitteraturen: yrkeskvinnan, feministiska värderingar, referenser till populärkultur,
”bitchen”, ironi och cynism. Jag har här endast redogjort för s k kvinnolitteratur, men
anser att faktorer i den har påverkat den mellanlitteratur som män skriver idag och jag
tänker då på Nick Hornby och Tony Parsons. Jag avser då den förändrade mansrollen
som visas i dessa böcker och som jag tror utvecklats p g a den feministiska rörelsen,
men också andra ingredienser i dessa böcker som man även kan finna hos Helen
Fielding. Därför anser jag att det är motiverat att här ta upp även manliga författare. Jag
håller här med feministen Natasha Walter som i texten ovan ansåg att Nick Hornbys
romaner handlar om män som träder in i den kvinnliga sfären.

3UHVHQWDWLRQ�DY�I|UIDWWDUQD

I detta avsnitt kommer jag att kort presentera de författare vars romaner jag valt att
representera mellanlitteraturen. I avsnittet Förklaringar till Fielding, Hornby och
Parsons popularitet har jag sammanställt de förklaringar som journalister och
recensenter har givit angående dessa romaners popularitet.

+HOHQ�)LHOGLQJ

I &RQWHPSRUD\�DXWKRUV�RQOLQH�(2001) står att läsa att�Helen Fielding är född 1959 i
industristaden Morley, Yorkshire i norra England. Fadern är chef för en kvarn och
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modern hemmafru. Efter universitetsstudier i engelska vid Oxford University (St
Anne´s College) arbetade hon som journalist på 7KH�,QGHSHQGHQW RQ�6XQGD\�och 6XQGD\
7HOHJUDSK�� Mellan 1979-89, arbetade hon på TV-bolaget BBC, först som trainee och
sedan som tv-producent. Sedan 1989 är Helen Fielding frilansjournalist.

Bridget Jones föddes som kolumn i tidningen 7KH�,QGHSHQGHQW den 28 februari 1995�
Helen Fielding säger i en intervju för den digitala versionen av 7KH�2EVHUYHU�(Vanessa
Thorpe, 2001) att hon var förvånad över hur populär kolumnen om Bridget Jones blev.
Kolumnen blev så populär, att %ULGJHW�-RQHV�V�GLDU\ (1996) kom som roman, men det
var först när den publicerades i pocket som den blev en storsäljare (Dave Weich, 1999).
Förutom de kända romanerna %ULGJHW�-RQHV�V�GLDU\�och dess uppföljare %ULGJHW�-RQHV��
WKH�HGJH�RI�UHDVRQ�(2000) har Helen Fielding skrivit romanen &DXVH�FHOHE�(1994)
(Samvetets röst, 1999) som är baserad på hennes erfarenheter från en
dokumentärfilmning i Afrika. Det var efter den romanen som hon fick erbjudande om
att skriva en kolumn i tidningen ,QGHSHQGHQW��vilket blev Bridget Jones. Helen Fielding
har berättat att hon fick brev från män som på fullt allvar trodde att Bridget fanns på
riktigt och som ville träffa henne (Guardian unlimited film). Fielding använde sig i
%ULGJHW�-RQHV�GDJERN av samma handling som i Jane Austens 3ULGH�DQG�SUHMXGLFH
(Stolthet och fördom). Den manliga ”hjälten” har t o m samma namn; Mr Darcy. I
England har %ULGJHW�-RQHV�GDJERN fått övervägande gott omdöme, även om feminister
(liksom i Sverige) har kritiserat den. Helen Fielding har myntat några nya ord som blivit
populära i hennes hemland, bl a  ”singleton” (människor som lever s k singelliv) och
”smug marrieds” (gifta par). Filmversionen av %ULGJHW�-RQHV�GDJERN hade premiär år
2000 med den av beröm överösta Reneé Zellweger i huvudrollen.. Helen Fielding bor
numera i Los Angeles, USA. Helen Fielding läser själv författare som Tom Wolfe,
William Boyd, Nick Hornby, Jane Austen och Pat Barker. Hon fick British Book Award
1996 för %ULGJHW�-RQHV�V�GLDU\�

1LFN�+RUQE\

Nick Hornby föddes 1957 i en lägre medelklassfamilj i Maidenhed, en förort till
London. Föräldrarna skildes när han var elva år. I en intervju i DN (Eklund, 1996-10-
27) säger han också att han som ung inte tyckte sig ha någon tillhörighet och att han
längtade efter en egen identitet, men att han tror att det var vanligt bland de som föddes
på 50-talet att känna så. Staden han växte upp i var tråkig och det fanns inget att göra, så
efter gymnasiet flyttade han till Cambridge för att läsa engelska. Under studietiden
odlade han sitt intresse för fotboll och musik. Efter sina studier hade han ströjobb,
vikarierade som lärare i engelska språket och kom sedan att skriva mer och mer för
tidningar och tidskrifter. Hans författarstil har jämförts med Martin Amis, och själv
beundrar han författare som Irvine Welsh, Roddy Doyle och Raymond Carver. Hans
första bok )HYHU�SLWFK (1992) som handlar om en fotbollstokig man är självbiografisk.
Efter att Hornbys föräldrar skilt sig började fadern ta med honom på fotbollslaget
Arsenals matcher, och detta fortsatte Hornby sedan med upp i vuxen ålder. I
&RQWHPSRUDU\�DXWKRUV�RQOLQH (2002) läser jag att vissa kritiker har hävdat att
fotbollsromanen )HYHU�SLWFK�handlar mer om besatthet än om fotboll. )HYHU�SLWFK�har
fått fina recensioner och har hyllats för sin humor och insikt i mänskligt beteende.
Fotbollsdyrkare har hyllat den som en kultroman. Hornby står också som redaktör för
en antologi med texter om fotboll, 0\�IDYRXULWH�\HDU (1993), och om den har kritiker
sagt att den handlar mer om besatthet än om fotboll (Contemporary authors online).
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Romanen�+LJK�ILGHOLW\ (1995) handlar också om besatthet, men av musik istället för
fotboll. Hornby sägs i denna roman�´ha fångat en generations röst”, och han fick
mycket beröm och uppmärksamhet i sitt hemland för denna bok. I filmatiseringen av
+LJK�)LGHOLW\ som hade premiär i England år 2000, spelades huvudpersonen av John
Cusack och filmen regisserades av Stephen Frears. Hornby är verksam som
frilansjournalist i England (ibid.) inom ämnen som litteratur, fotboll och det något udda
ämnet ”besatthet” (jag antar att det som avses är besatthet av fotboll och musik).
Hornbys första utgivna bok &RQWHPSRUDU\�DPHULFDQ�ILFWLRQ innehöll essäer av
amerikanska författare inom ”dirty realism”. Den litterära tidskriften *UDQWD
publicerade dessa essäer, där Hornby resonerar kring vad som gör författarna intressanta
och värda att läsas. Enligt &RQWHPSRUDU\�DXWKRUV�RQOLQH fick denna Hornbys första bok
ganska dåliga recensioner. I en intervju i GP (Hansson, 2001-09-22) berättar Nick
Hornby att han har en åttaårig son som är autistisk och han har tillsammans med några
andra  föräldrar i samma situation startat en skola för autistiska barn. Nick Hornby
nominerades till litteraturpriset Booker prize år 2001 för +RZ�WR�EH�JRRG�(2001) (En
god människa, 2001). I juni 2002 kommer filmatiseringen av ytterligare en av Hornbys
romaner att ha premiär. I filmen 2P�HQ�SRMNH�spelas huvudpersonen Will av Hugh
Grant.

7RQ\�3DUVRQV

Tony Parsons föddes 1953 i Romford, Essex, slutade skolan vid 16 års ålder och
började 1976 som musikskribent på 1HZ�0XVLFDO�([SUHVV, enligt en intervju i Borås
Tidning (Josefsson, 2001-11-20). Han är en känd musikjournalist i sitt hemland
England. Under en period på 90-talet var han recensent och ”tyckare” i det brittiska TV-
programmet /DWH�5HYLHZ. Han har en son tillsammans med f d  kollegan och frun Julie
Burchill som även hon är en känd musikjournalist. Han har skrivit flera böcker och är i
Sverige ännu mest känd för 0DQQHQ�RFK�SRMNHQ som han f .ö. planerar en uppföljare till
med den tänkta titeln 0DQ�DQG�ZLIH. Liksom sin huvudperson i 0DQQHQ�RFK�SRMNHQ
levde han en tid som ensamstående pappa under 80-talet. Förutom att skriva romaner,
ägnar han sig åt att författa krönikor åt dagstidningen 7KH�0LUURU och månadsmagasinet
*4� Han har också skrivit en biografi om musikern George Michael och en bok om
punkmusiken tillsammans med dåvarande hustrun Julie Burchill.
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���0HWRG�RFK�PDWHULDO

Uppsatsens metod och material presenteras närmare i detta kapitel. Jag beskriver hur
urvalet av romaner och tidningar gått till, vilka problem jag mötte i den empiriska
insamlingen, presenterar de sex titlar som ingår i undersökningen samt ger tänkbara
förklaringar till dessa romaners popularitet. Här finns också ett längre avsnitt om
mellanlitteraturen där den beskrivs mer ingående.

Den metod jag valt att använda mig av är djupintervjuer av några bibliotekarier,
insamling och analys av inköpssiffror samt läsning och analys av ett antal recensioner.
Det är alltså dels en kvantitativ metod (inköpssiffrorna) och dels en kvalitativ metod
som används (intervjuer och analys av recensioner). Idar Magne Holme och Bernt
Krohn Solvang skriver (Forskningsmetodik, 1986, s. 85) att kvalitativa och kvantitativa
element med fördel kan användas i en och samma undersökning. Det finns principiellt
sett inget konkurrensförhållande dem emellan. De säger dessutom att en kombination av
olika metoder kan göra att tilliten till analysresultatet kan stärkas eller tvärtom ge en
sporre till nya tolkningar (ibid., s. 93). Det kan också ge en mer nyanserad och
helhetsinriktad uppfattning.

Om kvantitativ metod skriver Holme och Solvang (ibid., s. 86ff) att dess styrka är att få
fram uppgifter som är genomsnittliga och representativa och som kan ge möjlighet till
generaliseringar. Svagheten ligger i att man inte har någon garanti för att den
information som samlats in är relevant för den frågeställning man har, samt att
forskaren kan riskera att styra insamlingen av information. De säger också att ny
kunskap som kommer fram under själva undersökningen inte får leda till ändringar i
undersökningens planering och uppläggning. Man kan här få ett exakt men ytligt
material, vilket kan leda till att tolkningarna blir exakta i övermått.

Jag använde mig av en kvantitativ metod när jag samlade in siffror på antalet inköpta
romantitlar till svenska bibliotek samt till enbart Göteborgs stadsbibliotek. Jag upplevde
klart de risker som Holme och Solvang här talar om när jag började samla in alla
inköpssiffrorna. Problemet bestod i att bestämma på hur ”djup nivå” siffrorna skulle
hämtas. Jag började med att räkna DOOD inköp av varje titel för att upptäcka att resultatet
blev i princip ohanterligt. Det var en enorm mängd att sitta och räkna, därför att varje
liten filials och skolbiblioteks inköp då skulle räknas med. Jag var tvungen att istället
inrikta mig på att räkna de kommunala folkbibliotekens övergripande siffror. För att ge
ett förklarande exempel: om (Q�JRG�PlQQLVND av Nick Hornby är inköpt till Stockholm,
finns den om man läser resultatet på en djupare nivå, inköpt förutom till Stockholms
stadsbibliotek även till Franska skolan och Utbildningsförvärv i Stockholm. Det här var
ett exempel där en bok inte var inköpt till fler än tre ”underordnade enheter”. Detta
resultat visade sig efter många timmars arbete vara allt för omfattande. Det blev
dessutom lätt rörigt efter ett tag. Jag kände mig tvingad att ändra taktik och började
räkna om och gjorde nu så att jag räknade enbart de kommunbibliotek som var
registrerade på den högre nivån. Jag gick alltså inte in på varje kommun för att se vilka
filialer och skolor som köpt boken. Resultatet blev genast lättare att hantera, och jag
anser att resultatet ändå är belysande ur ett större perspektiv.
För att göra en jämförelse med en visserligen mycket mer omfattande undersökning, de
två svenska statliga utredningarna Litteraturutredningen 1968 och
Folkbiblioteksutredningen 1980 (Catharina Stenberg, 2001, s. 37-44), kan det vara
belysande att se på hur de undgick de problem som jag fick i urvalet av bibliotek.
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Stenberg beskriver här hur forskaren Maj Klasson utarbetade metoder för att kunna
hantera den stora mängde material och för att kunna göra det mätbart. En stor mängd av
empiriska studier med många deltagande folkbibliotek var nödvändigt för att ge hållbara
resultat. Det var nödvändigt att göra kategoriindelningar, kodning och indelning i
kvalitetsgrupper för att kunna utläsa ett resultat. I Litteraturutredningen 1968 studerades
bl a bibliotekens bokinköp via Bibliotekstjänst, där forskarna baserar sin
kodningsmodell på analys av de recensioner/annotationer som Bibliotekstjänst ger varje
boktitel. Det är några olika moment som här beskrivs:

1. Analysen av annotationerna – annotationerna fördes in under olika rubriker.
2. Beställningar per titel i förhållande till antalet bibliotek som beställer resp. titel –

antalet beställningar i relation till antalet beställande bibliotek. Detta gjorde att man
kunde se hur många beställningar av titlar som var vanligast. Man såg också vilka
150 titlar som var mest och minst beställda.

3. Indelning av skönlitteraturen – för att kunna hantera den stora mängden
skönlitteratur skapade man en modell för kategoriindelning av denna. En femgradig
skala utarbetades, som jag redogör närmare för på s. 39-40.

I den statliga utredning som gjordes 1980, Folkbiblioteksutredningen, utarbetade man
också metoder för att kunna hantera materialet. Stenberg berättar här hur hon och
hennes medhjälpare med hjälp av Statistiska centralbyrån fick ett urval av kommuner
vars bibliotek sedan ombads att redovisa sina bestånd och inköp. Urvalet av kommuner
gjordes på så sätt att man sedan skulle kunna redovisa resultaten utifrån kommunernas
invånarantal, medieanslag osv. Förutom denna inköpsundersökning gjorde man en
undersökning av utlånen. Genom dessa metoder blev det möjligt för dem att få fram
uppgifter om olika kommuners sätt att köpa skönlitteratur, sett utifrån medieanslag och
personalresurser.

Dessa två statliga utredningar undgick alltså de problem jag fick tampas med när jag
skulle välja bibliotek att undersöka inköpen på, samt de problem jag hade i insamlandet
av dessa uppgifter.

Holme och Solvang skriver bl a följande om en kvalitativ metod:

Kvalitativa metoder innebär en ringa grad av formalisering. Metoden har primärt ett
förstående syfte. Man är inte inriktad på att pröva om informationen har generell
giltighet. … Metoden kännetecknas av närhet till den källa man hämtar sin information
från.
(Holme & Solvang, Forskningsmetodik, 1991, s. 13)
  

Andra kännetecken för en kvalitativ metod är att den ”går på djupet”, samt att forskaren
”intresserar sig för det säregna, det unika eller det eventuellt avvikande” (ibid., s. 86ff).
En styrka med en sådan metod är att den ger en helhetsbild genom att visa på
totalsituationen . Med en kvalitativ metod blir kraven på att de resultat man kommer
fram till är pålitliga inte lika höga som vid användandet av en kvantitativ metod. Holme
och Solvang säger att problemet med att få giltig information är i princip mycket mindre
(ibid., s. 102ff). De varnar också för att förhållningssättet inte är problemfritt, och
menar att forskaren kanske upplever det han undersöker på fel sätt, och förstår kanske
inte det han undersöker fullt ut. Problemet är att forskaren måste förstå hur han själv
fungerar och sedan ta hänsyn till detta.
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En av mina kvalitativa metoder är intervjun. På Göteborgs stadsbibliotek träffade jag
sex av nio  bibliotekarier från den skönlitterära avdelningen. Avdelningens chef valde ut
dem som hon trodde bäst skulle representera avdelningens åsikter och hållning och som
mest arbetade med den litteratur som jag undersökte. Detta skulle kunna ses som en
brist, att jag inte själv valde ut vem jag skulle intervjua eller att jag inte intervjuade
samtliga bibliotekarier och att jag därigenom kan ha missat någon värdefull information
eller att intervjuerna skulle ge en ensidig åsiktsbild. Fördelen skulle emellertid kunna
vara att jag genom detta förfaringssätt slapp göra misstag och sparade arbetstid både åt
mig själv och åt bibliotekarierna. Jag litade dessutom på att avdelningens chef valde ut
de som kunde spegla hela avdelningens åsikter och som hade djupa kunskaper om det
jag undersökte. När det gäller metoden kvalitativ intervju talar Holme och Solvang
(ibid., s. 110ff) om några huvudsakliga drag och vilka problem man kan möta med
metoden. Bl a säger de att sådana intervjuer medför att forskaren utövar mycket liten
styrning av respondenterna eftersom undersökningssituationen blir ganska vardaglig
och likt ett vanligt samtal. Forskaren har endast satt upp de ramar som samtalet ska röra
sig inom, men det är viktigt att han/hon ser till att verkligen få svar på sina frågor,
frågor som ska vara nedskrivna i en manual eller en slags handledning inför intervjun.
Under intervjun är det viktigt att man inte låter sig ryckas med på sidospår, något som
jag själv märkte var lätt gjort men tack vare manualen kunde jag snabbt komma på rätt
spår igen. Holme och Solvang skriver också om riskerna i själva urvalet av
undersökningspersoner. De betonar vikten av att få rätt personer som kan öka
informationsvärdet och ge en fördjupad bild av det man undersöker. Ett sätt att öka
informationsinnehållet är att se till att få intervjupersoner som kan antas ha rikligt med
kunskap om det man undersöker. Ett problem med sådana personer kan emellertid vara
att de försöker frisera verkligheten, skriver Holme och Solvang, och betonar vikten av
att vara medveten om detta under intervjun. På Stadsbiblioteket bestod mina
respondenter av en grupp bibliotekarier som alla hade mångårig erfarenhet i yrket, en av
dem var ny och hade andra erfarenheter av litteratur och två av dem kom från andra
nordiska länder. Jag tror att detta gav en bredd åt materialet. Antalet respondenter var
lagom många för mig – att intervjua sex personer i ca en halvtimme var, ger ändå tre
timmars bandat material att gå igenom. En lagom mängd för en uppsats på denna nivå
skulle jag tro. Jag upplevde inte att någon försökte frisera verkligheten, tvärtom
kritiserade de vissa saker i den egna verksamheten. Holme och Solvang skriver
angående urvalet av undersökningspersoner, att man med denna metod bör ha som mål
att få så stort informationsinnehåll som möjligt genom att försäkra sig om största
möjliga variationsbredd i urvalet av undersökningspersoner (ibid., s. 114). Det är också
viktigt att intervjupersonerna är villiga att delta och har förmåga att uttrycka sig, något
som jag upplevde mycket positivt i intervjuerna på Stadsbiblioteket.

Jag har också valt att använda den kvalitativa metoden källanalys. Om denna ser Holme
och Solvang en del problem. Bl a har den forskare som väljer källanalysen som metod
en omfattande sållningsprocess att ta sig igenom innan allt material är insamlat (ibid., s.
142f). Viktigt är också att man försöker sätta sig in i den situation som var rådande vid
tidpunkten för källans tillkomst. Holme och Solvang menar att det är först då som
forskaren har möjlighet att göra en riktig tolkning av sitt material. Jag kan instämma
med vad som här sägs, då jag själv har haft en ganska riklig mängd material att ta mig
igenom även om jag gjorde begränsningar av antalet romaner. Eftersom
mellanlitteraturromanerna tillkom bara för några år sedan, och att det fortfarande
kommer nya titlar, har mitt problem inte varit att sätta mig in i den situation som rådde
vid tidpunkten för källans tillkomst.
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Jag vill i detta arbete utifrån min problemställning studera recensioner av
mellanlitteratur i ett antal tidningar. För att göra materialet hanterbart har jag valt ut
några romaner inom denna litterära riktning och har sedan studerat deras recensioner.
Jag har valt följande dags- och kvällspress: Aftonbladet, DN, Expressen, GP, GT, SvD.
Jag gick in i Artikelsök den 3 december 2001 och sökte upp recensioner av de romaner
som jag valt ut. Därefter sökte jag upp dem i Mediearkivet och Presstext.

0HOODQOLWWHUDWXU

I det här avsnittet försöker jag mer djupgående förklara vad mellanlitteratur egentligen
är, dess bakgrund, typdrag och hur den har definierats och debatterats i tidningar, för att
försöka komma fram till frågan vad mellanlitteratur är som är en av mina delfrågor i den
här uppsatsen.

Det här avsnittet baseras på tidningsartiklar och därför är det intressant att se hur många
gånger orden ”halvlitteratur” och ”mellanlitteratur” är indexerade i artikeldatabaserna
Presstext och Mediearkivet, de källor som jag här använt mig av. När jag den 2 mars
2002 sökte på ”halvlitteratur” fick jag sju träffar, och på ”mellanlitteratur” fick jag tre
träffar. Halvlitteratur är alltså en oftare använd term, men jag har ändå valt att använda
termen mellanlitteratur därför att jag anser den vara mest värdeneutral. Att basera
definitionen på vad mellanlitteratur är på endast tio tidningsartiklar har naturligtvis sina
risker. Men eftersom företeelsen mellanlitteratur är ett så pass nytt och föga klarlagt
område, får jag använda det material som står till buds och i all ödmjukhet försöka se
några gemensamma linjer.

Det är inte bara Helen Fielding, Nick Hornby och Tony Parsons som har skrivit romaner
som kan definieras som mellanlitteraur men de är de mest tongivande. Helen Fielding
får ändå betraktas som föregångare och Nick Hornby har jämförts med Fielding:

Båda gör moderna såpor i romanform designade för medelklassmänniskor som just
passerat 30-strecket. Hornby skriver för männen, Fielding för kvinnorna.
(Lindqvist, Helsingborgs Dagblad, 1996-10-29)

Jag valde de här tre författarna för att ha några exempel från genren mellanlitteratur
samt för att de alla var flitigt recenserade. När det kommer nya böcker i samma stil har
jag också märkt att det refereras till dessa författare och det var därför, samt för att de
har sålts i många exemplar som jag valde dem, som t ex i denna recension:

Ralphs party är ännu en bok i raden efter succéerna med Bridget Jones dagbok som
behandlar kvinnors relationsproblem och Nick Hornbys romaner som handlar om mäns
dito.
(Theorin, Bohusläningen, 2002-01-26)

Recensenten Karin�Willén radar i artikeln 2VlNHU��YLUULJ�RFK�Sn�VWlQGLJ�MDNW (GP, 1998-
04-02) upp flera olika benämningar på den typ av litteratur som jag avser; den har enligt
henne kallats ”daughters of Bridget”, ”the spinsterati blockbuster”, och ”30+singel-
böcker”. Som vi kommer att få se nedan i denna uppsats har den också kallats
”mellanlitteratur”, ”halvlitteratur” och ”genomsnittslitteratur” Med hänvisning till
Willéns artikel kan man generellt säga att mellanlitteraturromaner handlar om en man
eller kvinna i 30-årsåldern som helst inte vill bli äldre, som inte vill ”växa upp”. Han
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eller hon arbetar oftast inom mediabranchen på något sätt, bor i storstaden, umgås med
sina vänner på pubar efter arbetstid. Fokus i berättelserna är problemet med att få de
nära relationerna att fungera, framför allt svårigheten med att finna den rätta partnern.

Eftersom Helen Fielding, Nick Hornby och Tony Parsons bara är några få av de
författare som kan räknas in i mellanlitteraturen, kan det ge ett djup i bilden av
mellanlitteraturen att helt enkelt lista upp fler exempel på liknande böcker:

• Melissa Bank: 7KH�JLUOV�JXLGH�WR�KXQWLQJ�DQG�ILVKLQJ (1999) (Flickornas handbok i
jakt och fiske, 1999)

• Marianne Eilenberger: 6RORVLOG�(1998) (Singel i nöd och lust, 1998)
• Anna-Karin Elde: 2P�LQJHQ�Q\SHU�PLJ�L�UXPSDQ�VQDUW�JnU�MDJ�KHP (1997)
• Janet Evanovich: 7UHH�WR�JHW�GHDGO\ (1997) (Nedlagt byte, 1998)
• Jane Green: 6WUDLJKW�WDONLQJ (1997) (Ärligt talat, 1998)
• Emma Hamberg: 6LQJHO�L�VWDQ (1996)
• Alice Hoffman: /RFDO�JLUOV (1999)
• Lisa Jewell: 5DOSKV�SDUW\ (2002)
• Marian Keyes: /XF\�VXOOLYDQ�LV�JHWWLQJ�PDUULHG (1999) (När Lucy Sullivan skulle

gifta sig, 2001)
• Marian Keyes: :DWHU�PHORQ (1995) (Vattenmelonen, 1998)
• Marian Keyes: 5DFKHO�V�KROLGD\ (1998) (En oväntad semester, 1999)
• Anna Maxted: *HWWLQJ�RYHU�LW (2000) (Gå vidare, 2001)
• Arabella Weis: 'RHV�P\�EXP�ORRN�ELJ�LQ�WKLV"���WKH�GLDU\�RI�DQ�LQVHFXUH�ZRPHQ

(1997) (Ser min bak stor ut i den här?, 1998)
• Rebecca Wells: /LWWOH�DOWDUV�HYHU\ZKHUH (1998) (Små altare överallt, 2000)
• Rebecca Wells: 'LYLQH�VHFUHWV�RI�WKH�<D�<D�VLVWHUKRRG (1996) (Ya-Ya flickornas

gudomliga hemligheter, 1999)

Det här är bara några exempel, men man ser ändå tydligt att det mest är kvinnor som
skriver dessa böcker och att de riktar sig till en kvinnlig publik. Som man kunde läsa i
avsnittet 3RSXOlU�NYLQQROLWWHUDWXU finns det en historisk tradition med kvinnor som
skriver romantik för kvinnor. Mellanlitteratur verkar inte vara något undantag med alla
dess kvinnliga författare. Den första benämningen på halvlitteratur eller mellanlitteratur
som jag har hittat bland tidningsartiklar är från Expressen 1997-10-03. Det är Maria
Schottenius som recenserar en roman av Per Hagman som hon är böjd att kalla ”en sorts
halvlitteratur om en halvvärld”. Hon säger här att berättandet är för förutsägbart och
endimensionellt för att bli intressant, därför stannar det vid att vara halvlitteratur.
Schottenius säger att läsaren av Hagmans bok får ta del av världsbild av ”tv-kändisar,
poptidningskändisar och vadsomhelstkändisar” som inte ger läsaren något nytt.

Britta Svensson har i artikeln 9DG�YDU�GHW�VRP�KlQGH" (Expressen, 2001-09-30) skrivit
om mellanlitteraturen. Det är apropå vad hon ska läsa i höst, som hon tänker satsa på
”mellanlitteratur, den av Nick Hornby lanserade genren som ligger mittemellan
finkultur och populärkultur”. Någon som var tidigt ute med att skriva om den
mellanlitteratur som riktar sig till främst kvinnor, är Karin Willén som i artikeln 2VlNHU�
YLUULJ�RFK�VWlQGLJW�Sn�IO\NW (GP, 1998-04-02) skriver om Bridget Jones och de nya
romaner som utvecklats. Willén beskriver %ULGJHW�-RQHV�GDJERN som en ”90-talsversion
av Hollywoodfruar” vars målgrupp är unga kvinnor som vill kunna identifiera sig i
böckerna. Handlingen har ett standardrecept, nämligen:
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Receptet är enkelt; ett fåtal givna ingredienser samt en lockande förpackning. Vad som
krävs är en kvinna i tjugofem-, trettioårsåldern som är singel och mitt i karriären. Hon bor
i storstaden, helst i ett trendigt område, och har gärna ett mediarelaterat arbete. Hjältinnan
har sina väninnor att gå ut och dricka tillsammans med, eller för att diskutera vardagens
allvar med. Existentiell problematik reder man ut hos terapeuten. Relationen till
föräldrarna, särskilt modern givetvis, är ur funktion. Som hjältinna i dessa romaner har
man höga ambitioner för sitt liv och sin blivande (icke-existerande) man. På grund av det
kaos som råder i dessa kvinnors liv går de flesta planer i stöpet och männen skräms
effektivt bort med hjälp av hysteriska anfall. Depression med ökad skärpning av
kalorijakt följer. (Willén, GP, 1998-04-02)

Skillnaden mot FLN-litteraturen, eller flärd-lyx-njutning-litteraturen, är enligt Willén att
i dessa ”Daughters of Bridget”-böcker som hon kallar dem, är lyxen utbytt mot ett
betydligt starkare inslag av igenkänning. Det betonas hur normalt och mänskligt det är
att vara osäker, virrig och hysterisk. Willén poängterar också att det handlar om de
ogifta kvinnornas storsäljar-litteratur och pekar på att den även har kallats ”the
spinsterati blockbuster”. Willén vill sätta in dessa böcker i ett litterärt sammanhang och
drar en linje från 80-talets bild av kvinnan som självständig, yrkesinriktad  ragata/bitch
till ”Daughters of Bridget”-böckernas bild av kvinnan som fortsatt yrkesinriktad men
som nu getts ett förmildrande drag av ”mänsklighet” i form av vimsighet, svaghet och
osäkerhet för att visa att de inte är ”farliga” för männen.

I artikeln )UnQ�SXQN�WLOO�SDSSDUROO (Borås Tidning, 2001-11-20) kallar Erika Josefsson
Tony Parsons bok 0DQQHQ�RFK�SRMNHQ för ”genomsnittslitteratur”. När Josefsson i
artikeln frågar Parsons om han verkligen var den enda pappan som hämtade sitt barn på
den där skolgården, säger han att det faktiskt är mer traditionella könsroller i England
och att hans roman där uppfattades som både traditionell och radikal. Det radikala var
att den argumenterade för att män ska ta hand om sina barn. Här ser vi alltså en
mansroll i förändring i mellanlitteraturen.

Ytterligare en benämning på mellanlitteratur hittar man i Cyril Hellmans artikel 'HQ
PDQOLJD�OlVDUHQV�WU|VW (SvD, 2001-09-27). Han säger att ”Nick Hornby har bildat skola
för det som i England kallas ”middle literature”, mellan kiosk- och skönlitteratur, vilket
visat sig vara ett vinnande koncept. Han har återvunnit den tidigare litterärt förtappade
gruppen medelålders män”.

Annina Rabe kommenterar mellanlitteraturen i en recension av Lisa Jewells bok 5DOSKV
SDUW\ (SvD, 2002-01-28). Hon säger här att denna populära genre rör sig i gränslandet
mellan seriös litteratur och ren underhållning, och att den när den är bra, som hos Nick
Hornby, lyckas ”kombinera psykologiskt träffsäkra personskildringar med ett smart och
slagfärdigt språk”. Den här litteraturen bygger, säger Rabe, helt och hållet på
identifikation, om än ytlig. Om personskildringen är dålig faller hela idén.

I artikeln 9DUHQGD�PHQLQJ�OnWHU�VRP�HQ�VOXWNOlP (SvD, 2001-11-13) urskiljer Jesper
Högström några typdrag i mellanlitteraturen (eller halvlitteraturen, som han kallar det):

1. Det handlar om s k unga vuxna och deras problem med att bli riktigt vuxna
2. Det finns en mansroll i förändring i handlingen
3. Litteraturen söker sig till tv:s glamorösa värld (reklam, mode) under sken att vilja

genomskåda den
4. Litteraturen får aldrig något grepp om ovanstående frågor då den är stilistiskt

valhänt.
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5. Dessa böcker är egentligen en slags utbyggda tidningskrönikor
6. Metaforer hämtas ur vardag och populärlitteratur
7. Varje kapitel slutar med en slutkläm, en ”knorr”
8. Översättningarna är ofta dåliga

Jesper Högström plattar ut mellanlitteraturen mot marken med avrundningen:

Den nya halvlitteraturen försöker däremot komma fram till det allmängiltiga utan att
passera det personliga: problemet blir då att den (ungefär som en dokusåpa) konstruerar
fiktivt ”verkliga” situationer, som inte har någonting av verklighet över sig.
(Högström,  SvD, 2001-11-13)

Högström talar alltså om raka motsatsen jämfört med vad Mats Gellerfelt, Gabriella
Ahlström och Magnus Haglund har gjort tidigare i den här uppsatsen som alla har talat
sig varma för igenkänningsfaktorer i speciellt Hornby och Fieldings böcker. Högström
är istället inne på Nina Björks kritiska linje att identifieringsfaktorerna bara är
konstruerade; de hör inte till något verkligt liv. Jämför vi Högströms åsikter med Janice
Radways teorier krockar det rejält även där; Radway kom ju fram till att
romantikläsarna hon undersökte läste sina böcker på ett mycket verklighetsnära sätt. De
kunde relatera till företeelser i sitt liv och kunde bearbeta känslor med hjälp av
böckerna. Det ser ut som om vi har två olika ståndpunkter i den här frågan: å ena sidan
huruvida man kan identifiera sig med dessa romanfigurers liv eller ej, och om det är en
”äkta” identifikation” och å andra sidan om det enbart är konstruerad identifikation som
ges av de medier vi omger oss med mer eller mindre frivilligt och att vi därmed inte alls
kan identifiera oss med dem.

Janice Radway talar om en intressant kulturell företeelse i USA som kallas
”middlebrow culture” (A feeling for books, 1997) vilket betyder ung. ”en bildad,
kultiverad medelklasskultur”. Det finns även en viss sorts litteratur som räknas till
denna kulturella företeelse och den kallas följaktligen ”middlebrow-litteraturen”. Den
placeras mitt emellan den ”högsta” och den ”lägsta” litteraturen (ibid., s. 261 ff).
Virginia Woolf har karakteriserar ”middlebrows” så här:

They are neither one thing nor the other. They are not highbrows, whose brows are high;
nor lowbrows, whose brows are low. Their brows are betwixt and between. They do not
live in Bloomsbury which is on high ground; nor in Chelsea, which is on low
ground.…The middlebrow is the man, or women, of middlebred intelligence who ambles
and saunters now on this side of the hedge, now on that, in pursuit of no single object,
neither art itself or life itself, but both mixed indistinguishably, and rather nastily, with
money, fame, power, or prestige.
(Woolf,  ”Middlebrow” ur  ”The death of the moth”, 1942, s. 179-180)

Det är alltså den ”lagom” människan som är mitt emellan i samhället som är
”Middlebrows” enligt Woolf. Någon slags medelklass-smak. Mellansmak.

Ett typdrag i mellanlitteraturen, och då speciellt i mina utvalda romaner, är att de är
humoristiska. Fielding, Hornby och Parsons skriver alla på ett humoristiskt sätt om
företeelser som kan vara pinsamma men som läsaren känner igen sig i. Humorn
fungerar som igenkänningsfaktor i de romaner som jag valt ut för att illustrera
mellanlitteraturen. Det är ett vanligt grepp inom filmproduktion att använda sig av just
humor i sådana situationer som vi alla mer eller mindre har hamnat i någon gång. Vi
kan gemensamt skratta åt löjliga och pinsamma situationer som vi känner igen oss i. Jag
tror att humorn är en viktig ingrediens för att romanerna ska bli populära. Ytterligare en
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igenkänningsfaktor är referenserna, hänvisningarna, till populärkultur och
mediaföreteelser som också finns i romanerna. Jag redogjorde för detta fenomen, eller
”medialisering” som ju Nina Björk uttryckte det, i avsnittet 3RSXOlU�NYLQQROLWWHUDWXU. I
korthet innebär det att författarna i texten hänvisar till saker, händelser, bilder etc som
möter oss i tidningar, tv, film, radio. När denna bild eller vad det nu kan vara, placeras
in i en situation i berättelsen kan den lätt få oss att känna igen oss.

Lena Jordebo har skrivit en artikel om ”halvlitteratur” (DN, 2001-11-21) och hon undrar
om det ”faktiskt inte är samma sak som skräp”. Hon tar upp begreppet ”journalistprosa”
från början av 90-talet, som syftade på framför allt ”kvinnliga journalister som skrev
den tidens relationsromaner”. I ordet journalistprosa räknar hon in krönikan, som hon
anser har fått en viktig ställning i medievärlden idag. Hon tycker inte att journalistprosa
och halvlitteratur är samma sak, men de är helt klart besläktade. Själva ordet
halvlitteratur har en nedsättande innebörd enligt Jordebo, och hon undrar om denna nya
benämning inte bara är ett ”enkelt sätt för kultursidorna att förhålla sig till böcker som
inte är tillräckligt dåliga och dessutom säljer i för stora upplagor för att förbigås med
tystnad”. Då är engelsmännens ord för samma litteratur mycket bättre, tycker Jordebo.
De kallar den ”middle market”, vilket innebär att böckerna placeras på en marknad
”mellan det kommersiellt producerade och kvalitetsstämplade seriösa”.

Om vi tittar närmare på journalistprosan, så är det faktiskt så att Fielding, Hornby och
Parsons allihop har arbetat som journalister eller kolumnister tidigare. Journalistprosa
eller kortprosa som det också kallas ibland är ett ganska kortfattat och ”snitsigt” språk.
Beata Agrell, på Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, forskar
om kortprosa i %HJUlQVQLQJHQV�NRQVW�RFK�SURVDNRQVWHQV�JUlQVHU�(2001). I en
projektbeskrivning på Internet angående denna forskning skriver hon att kortprosa är
något som vi möter dagligen i ”tidningsartiklar, debattinlägg, reklam, e-postbrev,
webbtexter, i vardagsberättande, brev, dagböcker, tankeböcker, uppbyggelselitteratur
och predikan”. Hon säger också att det är just kortprosa ”som gäller” i dagens
skönlitteratur och att ”långprosan” präglas av kortprosan. Hon menar vidare att
kortprosan är påverkad av nya ”snabba” medier som förändrar litteratursynen och som
påverkar själva språket, även i längre texter som romaner. Det är ju ett erkänt faktum att
vårt språk ständigt förändras, så det ligger nära till hands att acceptera tanken att de nya
medierna påverkar även litteraturen. Således kan man konstatera att Nina Björk och
Ebba Witt-Brattström har rätt i att mellanlitteraturen och dess språk är ”medialiserat”!

Jesper Högström illustrerar detta påstående i artikeln 9DUHQGD�PHQLQJ�OnWHU�VRP�HQ
VOXWNOlP:

För denna engelska halvlitteratur – med Nick Hornby och Helen Fielding som sina andes
bylines i världen – är i själva verket ett slags utbyggda tidningskrönikor.
(Högström,  SvD, 2001-11-13)
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3UHVHQWDWLRQ�DY�WLWODU

I det här avsnittet kommer jag att presentera de romaner som jag funnit representera
mellanlitteraturen på ett tydligt sätt. Jag redogör kortfattat för deras handling.

+LJK�ILGHOLW\�DY�1LFN�+RUQE\

Huvudpersonen Rob Flemings liv kretsar kring musik, fotboll och kärlek. Rob är i
trettioårsåldern och äger skivaffären Championship Vinyl i norra London, där han säljer
begagnade popskivor. Han är en inåtvänd, ganska omogen man vars stora hobby är att
göra listor på allt; de fem bästa Motownlåtarna, de fem bästa soulplattorna osv. När
hans flickvän Laura tröttnar på hans omognad och enkelspårighet och lämnar honom,
sätter han sig ner och sorterar sin skivsamling i ett försök att bearbeta sorgen. Efter en
del kringvägar möts de två dock igen och nu testar Laura deras förhållande för att se om
Rob har mognat, genom att ta med honom på en middagsbjudning hemma hos ett par
som hon vet har skivor som Rob tycker är bevis på dålig smak. Enligt Rob kan man
genom en persons skivsamling utläsa om dess ägare är intressant och värd att umgås
med. Rob klarar testet, då han har omvärderat sitt förhållande och har börjat fundera
mer över människor och relationer i stort.

2P�HQ�SRMNH��$ERXW�D�%R\��DY�1LFN�+RUQE\

Will Freeman är drygt 30 år och lever ett bekymmersfritt ungkarlsliv. Han försöker göra
så lite som möjligt utan att ha tråkigt och rycker på axlarna åt det mesta i livet. Han
behöver inte arbeta för brödfödan, då hans far en gång skrev en av Englands mest
populära julsånger. Will lever nu på royalties från denna julsång. Han drar sig undan
från alla relationer som verkar kunna fördjupas och han bryr sig inte speciellt mycket
om andra människor. Sådant är hans liv tills han träffar den tolvårige pojken Marcus.
Marcus och hans deprimerade mamma Fiona, tar till skillnad mot Will allt i livet på
djupaste allvar. Marcus som är orolig för att hans mamma ska göra ett nytt
självmordsförsök och som inser att hon behöver någon som kan ta hand om henne, ser
en tänkbar fästman åt sin mor i Will. Marcus börjar jobba på att sammanföra de båda
men det leder istället till att Will och Marcus blir vänner och Will får ändra på sina
åsikter om förhållanden och engagemang. Han utvecklas till en öppnare och mer
kontaktsökande människa.

(Q�JRG�PlQQLVND��+RZ�WR�EH�*RRG��DY�1LFN�+RUQE\

Huvudpersonen heter Katie, är läkare, har två barn och är gift med David som under
pseudonymen ”Argast i Holloway” skriver krönikor i den lokala tidningen. Deras
äktenskap har inte varit riktigt bra på sista tiden, vilket har lett till att Katie varit
otrogen. Hon överväger en skilsmässa. Men så en dag går David till en helbrädgagörare
för sin dåliga rygg och efter det förändras allt. David genomgår en
personlighetsförändring och vill börja hjälpa människor som har det svårt. Han börjar
med att skänka bort barnens leksaker och inkvarterar hemlösa hos familjer i kvarteret
där de bor. Katie blir chockad; hon har hittills sett sig själv som en god människa genom
sitt läkaryrke men det känns nu bara futtigt. Kanske vill hon inte skiljas längre. (Q�JRG
PlQQLVND är tyngre i språket än Hornbys tidigare romaner, och den är allvarligare med
sina moraliska spörsmål som t ex ska man inte offra allt för att hjälpa de som lider, finns
det en gräns där godhet övergår i dumhet?
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%ULGJHW�-RQHV�GDJERN��%ULGJHW�-RQHV�V�'LDU\��DY�+HOHQ�)LHOGLQJ

Bristen på, och jakten efter, män går som en röd tråd i Bridget Jones dagbok. Bridget är
runt 30 år och arbetar på ett bokförlag i London, senare byter hon jobb och börjar på ett
produktionsbolag för tv. Hela hennes vakna tid går åt till att tänka på mannen hon är kär
i, hur mycket hon ätit och hur många cigaretter hon rökt. Allt redogör hon noggrant för i
sin dagbok. Hon har några vänner som hon ringer för att få tröst och råd av efter alla
nederlag. Bridget är förälskad i sin chef, och efter att ha skickat erotiska meddelanden
på e-post till varandra inleder de ett förhållande. Men den man hon trodde var
drömprinsen visar sig vara svekfull och tråkig. Från omgivningen får hon ständigt höra
kommentarer och frågor angående sitt civilstånd. Hon ser de som frågar som självgoda
gifta par. Hennes mamma parar ihop Bridget med en lämplig man som senare visar sig
vara ett lyckat val. Mamman gör en sen revolt och lämnar sin man som inte förstår vad
som händer hans fru. Bridget lär sig till slut att inte längre välja ”fel” män.

3n�VSDQLQJ�PHG�%ULGJHW�-RQHV��%ULGJHW�-RQHV��7KH�(GJH�RI�5HDVRQ��DY
+HOHQ�)LHOGLQJ

I denna uppföljare till Bridget Jones dagbok fortsätter Bridget sin jakt på kalorier, men
nu har hon äntligen ett riktigt förhållande med den rätte mannen. Nu blir frågan istället
hur hon ska bete sig för att behålla honom, och om det verkligen är så underbart att leva
i ett förhållande.

0DQQHQ�RFK�SRMNHQ��0DQ�DQG�%R\��DY�7RQ\�3DUVRQV

TV-producenten Harry Silver, ca 30 år, blir övergiven av sin fru. Han har aldrig gjort
speciellt mycket hemma, och när han blir lämnad med den fyraårige sonen är det
mycket som är nytt för honom. Han får t ex tvätta håret på sin son för första gången
någonsin. I samma veva som han blir lämnad av frun mister han sitt jobb och hans far
dör i cancer. Harry tvingas växa upp och ta itu med sitt liv, sitt barn och sin framtid.

)|UNODULQJDU�WLOO�)LHOGLQJ��+RUQE\�RFK�3DUVRQV�SRSXODULWHW

I det här avsnittet kommer jag att försöka förklara orsakerna till Fielding, Hornby och
Parsons popularitet. Framför allt genom att redogöra för hur journalister i dagspress har
resonerat kring detta. Genom att se på de omdömen som varit i pressen kan jag få
ledtrådar till varför dessa  mellanlitteraturromaner blivit så populär, samt hur
recensenter mottagit romanerna som är två av frågeställningarna i den här uppsatsen.
Detta kan jag också senare i uppsatsen koppla till teori om varför människor läser
mellanlitteratur.

I Damernas Värld förklarar Gabriella Ahlström (Mera käck än fräck, 1998, nr. 7) varför
%ULGJHW�-RQHV�GDJERN blivit så populär. Hon tror att det beror på att det i berättelsen
finns något befriande i att läsa om någon som är lite misslyckad; någon som liksom man
själv inte har perfekt självförtroende, inte lyckas banta eller leva ett liv utan cigaretter,
alkohol och sena nätter, och som framför allt också har svårt att hitta ”den rätta partner”.

I en recension av +LJK�ILGHOLW\ i förklarar Sven Rånlund (GP, 1996-12-27) bokens
popularitet med att det är just ”kombinationen av stilkänsla och de lätt igenkännbara
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miljöerna” som gjort den så populär. Även Mats Gellerfelt recenserar +LJK�ILGHOLW\, och
han menar att succén beror på Hornbys:

… fabulösa öra för jargong och dialog, för alla de klichéer – poplevererade eller ej – som
genomsyrar alla älskandes samtal, och för de beteendemönster i kärleken, surt som sött,
som tycks vara så märkligt lika för alla överallt och i alla generationer.
(Gellerfelt, SvD, 1996-10-23)

Det är alltså igenkänningsfaktorn som förklarar populariteten enligt Gellerfelt, Ahlström
och Rånlund. Magnus Haglund funderar kring musik och litteratur i artikeln %OLU
SRSVQ|UHQ�QnJRQVLQ�YX[QD" (GP, 1995-06-17). Musik har en förmåga att suga upp
tidsströmningar och man kan, enligt Haglund, i den unga skönlitteraturen se att det
blivit vanligare med referenser till rock- och popmusik, ofta då i form av låttitlar och
textcitat. Haglund menar att popmusik har blivit en naturlig, självklar referensram så
samma sätt som Bibeln, Shakespeare och Goethe var för hundra år sedan. Popmusiken
är en egen kod, ett språk i en egen föreställningsvärld. Haglund funderar kring frågan
om musiken kan fungera som något annat i mötet med litteraturen och om berättandet
kan fånga något som inte redan finns i musiken. Det är här som +LJK�ILGHOLW\ av Nick
Hornby blir intressant att tala kring för här säger Haglund, har både popmusiken och
popkulturen en grundläggande betydelse för den litterära framställningen. I boken har
musiken en förmåga till att upprätta förbindelser i den splittrade framtiden och musiken
blir som en berättarröst som skapar närvaro och verklighetskontakt i det oordnade.
Haglund tror att:

… musiken får resonans i det egna livet, hur låtarna klingar rakt in i det privata, hur
texterna och melodierna blir räddningsplankan när allt annat rasar. Orsakerna till att Nick
Hornbys första roman High Fidelity har blivit en sån enastående framgång (den toppade
under flera veckor den engelska bestsellerlistan), ligger förmodligen i att den på ett så
oförblommerat vis beskriver dessa himlastormande känslor.
(Haglund, GP, 1995-06-17)

Det skulle alltså vara musiken i +LJK�ILGHOLW\ som skapar igenkännande hos läsaren, en
influens som tidigare nått läsaren via media. Detta resonemang är lätt att härleda till vad
bl a Nina Solomin och Ulrika Milles sa om litteraturens medialisering i avsnittet
.YLQQROLWWHUDWXU�ovan i denna uppsats.

Lite av samma spår är Cecilia Gustavsson inne på i artikeln 1|UGHQ�lU�HQ�PDQ
(Aftonbladet, 2000-08-14). Med anledning av filmen +LJK�ILGHOLW\ med dess
skivsamlande hjälte Rob, intervjuar hon Bi Puranen som forskar om manliga och
kvinnliga värderingar. Puranen anser att det är typiskt manligt att låta sig uppslukas av
ett enda intresse och bli ”ett totalt faktafreak och kalenderbitare”. Kanske är det detta
som de manliga läsarna/åskådarna känner igen sig i och tycker är ”kult”? Även Cyril
Hellman resonerar kring orsakerna till Hornbys popularitet (SvD, 2001-09-27), och
anser att det är tack vare hans enkla, kåserande språk, hur han använder humorn för att
väcka djupare insikter hos läsaren, samt hans öga för det lilla i vardagssituationer som
skapar en déjà vu-upplevelse för den manliga läsaren som han blivit så omtyckt.

Även Karin Willén förklarar succén med bl a %ULGJHW�-RQHV�GDJERN (GP, 1998-04-02)
med identifiering. Hon tror att det är ”ett tecken på att det fortfarande idag känns tryggt
att identifiera sig med en bild som vi vet är garanterat godkänd” som denna nya genre
av böcker utvecklats och blivit så populär, men också att detta fenomen är en signal om
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att den ”feministiska debatten försvunnit alltför långt bort ifrån den vanliga kvinnans
vardag”.

Själv undrar jag lite om böckernas popularitet och att recensenterna talar om
igenkänning av livsstilen kanske kan bero på att recensenterna och filmmakarna kanske
lever ett liknande liv som romanfigurerna och att de kanske befinner sig i ungefär
samma ålder (30-40 år).
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���/LWWHUDWXUVRFLRORJL�RFK�WHRUL

I detta kapitel kommer tidigare forskning om populärlitteratur av några forskare som
Gunnar Hansson, Janice Radway och Jofrid Karner Smidt att presenteras. Dessa
kategoriserar och definierar populärlitteratur, samt definierar dess läsargrupper och
mottagandet hos dessa. De är valda för att de är tongivande och för att jag tycker att
deras åsikter är av betydelse för denna uppsats resultat. Vissa undersökningar är gjorda
för ganska länge sedan och kanske inte stämmer med dagens situation, men det ger ett
perspektiv på forskningen som sådan fram till idag. Det är intressant för mitt arbete att
få ett jämförelsematerial till frågeställningarna hur recensenter och bibliotekarier
mottagit mellanlitteraturen.

I litteratursociologi arbetar man med litteraturens förhållande till samhället. Man utgår
ifrån metodiska analyser av samhällets strukturer och funktioner, och litteraturen
betraktas som en produktionsprocess bland andra. Dessa ord kommer från
litteratursociologen Munch-Petersen (1974, s. 16f). Munch-Petersen säger också att
litteraturen som produktionsprocess studeras i följande tre led:

1. Författaren.
Undersökningar om författarens ställning, sociala position och de ekonomiska
villkoren för författarskapets upprätthållande. Han skriver att dessa undersökningar
skiljer sig vida från beskrivningar av författarens personliga egenskaper och
genialitet.

2. Distributionen.
Omständigheterna kring utgivning och förlag undersöks, liksom distributionens

kretslopp.
3. Konsumtionen.

Undersökningar om litteraturens användning. Olika läsargrupper studeras och
läsningens betydelse för människor tas upp. Frågor som när och var vi läser och när
vi funderar över vad vi läst tas upp (ibid., s. 17f).

Litteratursociologin arbetar alltså med statistiska beräkningar och enkäter av olika slag.
Boken betraktas som ett ting och i litteratursociologi görs studiet av enskilda texter av
litteraturforskaren, alltså inte litteratursociologen själv. Litteraturforskaren studerar
verket och författaren, men sociologen studerar bakgrunden till produktionen och
förhållanden i samhället som var en förutsättning för att verket skulle kunna skrivas. I
antologin 'HQ�OLWWHUlUD�LQVWLWXWLRQHQ (1975, s. 9) finner vi påståendet att
litteratursociologins rötter brukar anses sträcka sig till början av 1800-talet då Madame
de Staël uttalade sin åsikt att samhället bestod av ett antal institutioner, och att det finns
ett samband mellan litteratur och samhälle. Det är detta samband mellan litteratur och
samhälle som studeras i litteratursociologin. Men man kan också se själva litteraturen
som en av institutionerna i samhället, en del av samhället.

Lars Furuland och Johan Svedjedal är båda auktoriteter inom området
litteratursociologi. Furuland grundade avdelningen för litteratursociologi vid Uppsala
universitet 1965 och Svedjedal efterträdde honom 1992. De har sammanställt ett antal
texter som ska överblicka den litteratursociologiska forskningen i antologin
/LWWHUDWXUVRFLRORJL (1997). Redaktörerna börjar med att jämföra internationell och
nordisk forskning inom området, och konstaterar att man i Norden har bedrivit
forskning vid litteraturvetenskapliga institutioner med lutning åt socialhistoria och idé-
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och lärdomshistoria, medan man internationellt ofta har forskat vid sociologiska
institutioner eller tvärvetenskapliga centra. Detta har i Norden gjort att vi fått en
integration av studier av litteraturens villkor och de litterära texterna (ibid., s. 10ff).
Den amerikanska litteraturforskaren Janice Radway har tillfört ett etnologiskt perspektiv
på litteratursociologisk forskning, men den har även berikats från annat håll, bl a från
bokhistoria, hård- och mjukdatasociologi, socialhistoria, marxistisk samhällsforskning
och genusstudier.

I Lars Furulands artikel /LWWHUDWXU�RFK�VDPKlOOH���RP�OLWWHUDWXUVRFLRORJLQ�RFK�GHVV
IRUVNQLQJVIlOW (Litteratursociologi, 1997, s. 19) framgår att traditionellt har
litteraturhistoriker studerat enbart de litterära texterna utan att sätta dem i samband med
andra samhällsfaktorer, vilket man bemödar sig om att göra i dagens forskning.
Författare, kritiker och forskare har från år 1800 fört en debatt om litteraturen och
senare även om samhället. Litteratursociologin har påverkats mycket av allmän
sociologi och marxistiska idéer. En forskare vars idéer återfinns tidigare i den här
uppsatsen ang. romanens historia är Ian Watt, som intar en marxistisk hållning, liksom
forskaren Georg Lukács gör.

De marxistiska idéerna har haft större inflytande på litteraturkritiken än på forskningen,
och vi kan se dessa tankar hos svenska kritiker från 60-talet (ibid., s. 31f). På vilket sätt
påverkades då litteraturen av marxismen? Enligt den marxistiska ideologin påverkas en
konstnär av sin klasstillhörighet och han/hon väljer utifrån den ämne och ideologisk
grunduppfattning. Marx ansåg att antikens klassiska litterära verk var överlägsna hans
samtida litteratur. Diktarens ”illusioner” och ”fördomar” skulle enligt marxismen
underordnas realismen (ibid., s. 29f). Furuland påpekar att med det marxistiska kriteriet
på bra litteratur att de klassiska stora verken är överlägsna och att litteraturen ska spegla
samhället, blir det svårt att studera populärlitteraturen på ett för den rättvist sätt.
Furuland anser också att litteratursociologin bör greppa ett så brett perspektiv som
möjligt och att man även bör studera själva litteraturen i sig (ibid., s. 193f). Litteraturen
bör emellertid studeras utifrån sin plats i samhället eller vara satt i relation till samhället.
Han anser också att litteratursociologin bör hålla fast vid ett historiskt perspektiv på
forskningen. Detta att Furuland anser att själva texterna ska studeras av
litteratursociologen skiljer honom från Munch-Petersen, som anser att analysen av
enskilda verk skall överlåtas åt andra litteraturforskare. Furuland anser också att
litteraturkritiken är en del av det litterära systemet (ibid., s. 208).

Återgår vi till de faktorer som har påverkat litteratursociologin, ser vi vidare att
sociologen Pierre Bourdieu har betytt mycket genom sina undersökningar av utbildning
och smak. Under senare år har man sammanfört studiet av själva litteraturen med
litteratursociologin, och idag anses litteratursociologins uppgift vara att ”studera
växelverkan mellan samhälle och dikt och sätta in diktverken i deras
receptionssammanhang, men även (vilket är lika angeläget) analysera själva diktverken
med särskild hänsyn till hur samhällsstrukturerna framträder” (ibid., s. 19f). Vidare så
kan litteratursociologi med sin forskning berika författare, förlag, bokhandel, bibliotek
och kritik. Experimentell läsarforskning har i Norden letts av framför allt Gunnar
Hansson och Erland Munch-Petersen, och internationellt är namn som John Rodden,
Hans Robert Jauss och Janice Radway kända inom området. Det allra senaste tillskottet
är norskan Jofrid Karner Smidt.
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I en essä (Det litteratursociologiska perspektivet, 1996, s. 7ff) definierar Johan
Svedjedal litteratursociologins område som analys av produktion, distribution och
konsumtion av litteratur. Forskningen bör ha som strävan att analysera relationerna
mellan skönlitteratur och samhälle, säger han, och delar in denna strävan i tre
underkategorier:
• Samhället i litteraturen – man undersöker hur litteraturen skildrar samhället.
• Litteraturen i samhället – man undersöker hur litteraturen fungerar som

opinionsbildare, som politisk kraft och som förmedlare av idéer.
• Litteratursamhället – man undersöker bokmarknaden och författares ekonomiska

villkor, studier om läsning och läsande, kulturpolitik, studerar delar av det litterära
systemet.

Enligt Johan Svedjedal består det litteratursociologiska synsättet av fem antaganden
som forskaren kan utgå ifrån i sitt arbete:

1. Materialism – man försöker hitta yttre förklaringar till diktverk, som t ex den
rådande samhälleliga situationen när verket uppkom, levnadsvillkor för författare,
hur bokmarkanden såg ut.

2. Grupperspektiv – man underöker läsning, läsare och bokutgivningsstatistik genom
kvantitativa metoder för att finna större mönster på alla nivåer, spåra gruppvisa
likheter i beteende, litterära strukturer och motiv.

3. Sociopoetik – man undersöker litteraturens förhållande till samhället. Den s k
speglingsteorin säger att litteraturen är en spegelbild av samhället. Speglingsteorin
kan också handla om frågor som för vilka syften litteraturen skrivs och då
analyseras varför författaren skriver; om det är för att underhålla, övertyga eller
upplysa. Dessa undersökningar behandlar ofta populärkulturen.

4. Brett litteraturbegrepp – man tar inte hänsyn till någon litterär kanon när man väljer
det som ska studeras, man gör inga estetiska gränsdragningar och uppmärksammar
gärna marginaliserad och försummad litteratur.

5. Värderingsdistans – man studerar litterärt värde inom t ex litteraturkritikens historia,
enskilda författarskap eller läsarnas mottagande av enskilda verk.

Litteratursociologins mål är att undersöka litteraturens förhållande till samhället.
Svedjedal talar om olika synsätt, varav samhället i litteraturen är det som bäst passar in
på min undersökning (Svedjedal, 1996). Detta synsätt innebär studier av hur samhället
skildras i litteraturen. När det gäller mellanlitteraturromanerna talar recensenterna ofta
om hur dessa romaner innehåller kända referenser till det liv som många lever idag, med
framför allt inslag från media och livsstil.

5HFHSWLRQVWHRUL�RFK�WLGLJDUH�IRUVNQLQJ

I det här avsnittet kommer jag att redogöra för några betydelsefulla litteratursociologers
forskning, varav några kommer att användas som teoriunderlag för min egen
undersökning.

Inom receptionsteori sysslar man med studier av läsare och läsande, och
receptionsforskning är en del av det övergripande ämnet litteratursociologi. Man ställer
sig frågor om litteraturens mottagande som varför man läser, vem som läser och vad
man läser. Det är ett flitigt utforskat område, och jag tar upp några tongivande forskare
som koncentrerat sig på just receptionsforskning.
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*XQQDU�+DQVVRQ

Gunnar Hansson är en av de mest kända profilerna inom forskningen om läsare,
litteratur och mottagande. Han har bl a skrivit /LWWHUDWXUHQ�RFK�PRWWDJDUQD (1975) och
,QWH�HQ�GDJ�XWDQ�HQ�ERN (1988). Han var den förste i Sverige som gjorde läsarstudier.

Hansson undersöker i ,QWH�HQ�GDJ�XWDQ�HQ�ERN en grupp människors läsning av
populärlitteratur. Med populärlitteratur menar Hansson böcker som produceras av s k
massmarknadsförlag och som säljs i kiosker, tobaksaffärer och varuhus. Under de år
som föregick Hanssons undersökning hade det visserligen publicerats ett antal böcker
och artiklar i tidningar och tidskrifter som undersökte populärlitteraturen som faktiskt
tog just denna litteratur på allvar och behandlade den som vilken annan litteratur som
helst. Däremot undersökte dessa på ett traditionellt sätt själva texten och dess tillkomst.
Hansson var istället intresserad av vad populärlitteraturen betydde för sina läsare.
Hansson kritiserade de tidigare undersökningar som gjorts för att de hade grundat sig på
ett visst antal böcker som är gjorda av någon som har gett böckerna en viss värdering
som det sedan har förutsatts att även andra vanliga läsare har haft. Den som analyserat
boken har alltså inte uppfattat den på samma sätt som den vanlige läsaren.

För att komplettera den bild av populärlitteratur som dessa forskare och kritiker dittills
hade tecknat, lät Gunnar Hansson en grupp människor som brukade läsa sådan litteratur
svara på frågor om sin läsning av den. Hansson skriver att han blev överraskad när han
fick se hur intensivt och kärleksfullt dessa läsare umgicks med sina böcker. Deras
läsning fyllde också flera olika behov. De var mycket medvetna läsare som visste vad
de sökte i sina böcker. Ett vanligt motiv för läsningen var att de ville slippa tänka på
små och stora problem och få ”rensa hjärnan” (ibid., s. 155f) och få koppla av. Läsarna
sa också att de lika gärna som att koppla av kunde tänka efter och reflektera över vad de
läste. Det var vanligt att undersökningsgruppens läsare hade lärt sig läsa tidigt och att
man blivit bekant med populärlitteratur redan i barndomshemmet. De var
s k bokslukare redan som barn. Tvärtemot vad som tidigare sagts i forskning och debatt
om populärlitteratur, visade sig denna grupp läsare vara medvetna och hade en klar
distans till sin läsning. De var alltså inte några ”värnlösa offer” som sökte tröst i böcker,
utan de snarare ”betjänar sig av masskulturen för att få avkoppling, tröst, glädje, i fullt
medvetande om att masskulturens värld är en falsk skenvärld”. Hansson resonerar lite
kring om dessa barn hade läst någon annan litteratur som vuxna om de som barn hade
fått tillgång till något alternativ i hemmen. Hansson poängterar den läsglädje och
entusiasm som läsarna av populärlitteratur kände; hur de hellre läste än såg på tv, att de
läste så fort de fick en stund över, och att de med hjälp av läsningen kunde rensa
hjärnan från tankar och problem. Det är utifrån denna intensiva och starkt engagerande
läsning som Hansson menar att man kan förstå varför folk år efter år läser sådana här
böcker. Hansson konstaterar utifrån intervjuerna att läsning av populärlitteratur fyller
olika behov på olika plan hos olika människor. Att böckerna i allmänhet är lättlästa
betyder inte att de används som ett medel för att fly från någonting besvärligt i
vardagen. Intervjuerna visar att populärromaner läses för att bl a få en stunds
avkoppling och underhållning. Hansson är mycket kritisk mot populärlitteraturens
kritiker och säger att hans undersökning visat att man inte får en förvrängd
människouppfattning eller samhällssyn och inte att deras själ blivit skadad (ibid., s.
157).
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Hansson intresserar sig för läsarnas historia och tar deras parti. Han vänder sig mot den
litterära kanon som bestämmer vilka författarskap som ska ha ett estetiskt värde. I
/lVDUQDV�OLWWHUDWXUKLVWRULD (1998, s. 320) säger Hansson att det är en mycket liten
elitgrupp som bestämmer detta. I denna grupp kan man hitta forskare inom
litteraturvetenskap, tongivande kritiker, bokförläggare, bibliotekarier och lärare. Det är
dessa personer som mer eller mindre bestämmer vad som senare kommer in i våra
litteraturhandböcker och som därigenom kommer att utgöra nationens minne. Denna
elitgrupp är mycket liten och de har gemensamma referensramar, likartad ställning och
utbildning samt likartad uppfattning om vad som är litterär kvalitet. Dessa gemensamma
drag har, säger Hansson, bestämt vad som det forskas i och därmed vad som finns i våra
litteraturhistoriska handböcker (ibid., s. 320). Hansson har ett annorlunda perspektiv i
sin forskning då han intresserar sig för frågor som: ”vilken litteratur var det som
människor läste mycket av, påverkades av och satte värde på under skilda perioder i det
förflutna”. Emellertid kan man inte veta hur litteraturhistorien skulle sett ut om den tagit
hänsyn till vad människor egentligen läste.

(UODQG�0XQFK�3HWHUVHQ

Erland Munch-Petersen har forskat kring receptionsfrågan varför en bok blir populär,
och menar i sin bok +YRUIRU�ODHVHU�YL�WULYLDOOLWWHUDWXU" (1974) att det inte finns något
enkelt svar på det. Istället tror han på några olika förklaringar. Han refererar till den
första danska forskaren i litteratursociologi Sven Möller Kristensen (ibid., s. 15ff) som
anser att det finns tre olika sätt som man kan läsa på, och att samma bok t o m kunde
läsas på alla tre sätten. De olika sätten är:

Den konfirmative laesning, som bekräftar och befäster läsarens åsikter. T ex psalmer
och nationalsånger. Påverkar inte människo- eller samhällssyn.

Den formative laesning, som hjälper läsaren att förstå sig själv och omvärlden och som
kan påverka människo- eller samhällssyn. Kan vara engagerande. Som exempel
nämner han Per Olov Enquists ”Legionärerna”.

Diversiv laesning, som uppfyller önskedrömmar och hjälper oss att fly från
verkligheten. Läsning som avleder istället för att engagera. Hit hör veckotidningar
och triviallitteratur. Den löser inga problem utan skjuter verkligheten tillfälligt åt
sidan.

När det gäller analys av läsning av populärlitteratur är det enligt Munch-Petersen den
diversiva läsningen som är betonad, även om det också kan handla om en kombination
av konfirmativ och diversiv läsning. I populärlitteraturen kan läsaren få bekräftelse på
att man tänker och handlar riktigt och de man kan hänge sig åt önskedrömmar.

-DQLFH�5DGZD\

Ett internationellt och tongivande namn inom receptionsforskning är amerikanskan
Janice Radway. Hon blev banbrytande inom litteratursociologisk forskning i och med
sin avhandling 5HDGLQJ�WKH�5RPDQFH (1984), i vilken hon med en etnologisk metod
undersöker en grupp kvinnors läsning av romantikböcker i den amerikanska
mellanvästern. Hennes sätt att utgå från läsarnas behov och bakgrund påverkade
forskningen inom läsarmottagande. Det som var nytt var att hon visade att denna
litteratur kunde läsas på ett feministiskt sätt.
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I artikeln .YLQQRU�OlVHU�URPDQWLN�(Brott, kärlek, äventyr, 1995, s. 284-309), berättar
Radway om den egna forskningen och om tidigare forskning. Den traditionella
forskningens åsikt har varit att man ansett att kärleksromaner bevarar patriarkaliska
attityder och strukturer genom att romanerna håller fast vid temat att kvinnan finner
lycka och självförverkligande genom en beskyddande man. Denna åsikt har framförts
av forskare som Ann Snitow, Ann Douglas och Tania Modleski, vilka menat att det är p
g a dessa ingredienser som kärleksromanen blivit så populär. Radway kritiserar denna
förklaring och menar att deras förklaringar till läsarnas läsval och motivation är
bristfällig. Forskarna har inte tagit hänsyn till läsarnas egna teorier till varför de läser,
och Radway säger att de därigenom missar de positiva syften som läsningen har.
Radway kritiserar även tidigare litteraturundersökningar inom detta område som
fokuserar på själva texten och inte tar hänsyn till dess sammanhang. Forskarna har
också felaktigt utgått ifrån sin egen läsning och sin egen kulturella bakgrund i denna
tolkning.  Hon säger vidare att tidigare forskning har struntat i delar av romantikläsarnas
verklighet och bakgrund, och p g a det har de inte sett hur kvinnornas urval och
uppbyggnaden av deras favoritromaner har fokuserat på läsarnas problem och
önskningar i livet. Det är denna uppbyggnad med det upprepande mönstret i som
Radway anser vara den viktigaste faktorn för läsarna av kärleksromaner.
Janice Radway har intervjuats av Nina Solomin (SvD, 1996-04-19), och här uttalar hon
åsikten att förhållandet mellan kvalitetslitteratur och populärlitteratur är som det är
beroende på att vi har lärt oss att anamma en viss definition av litteraturen genom
historien och den kultur vi lever i .  Jag tror att de flesta litteraturforskare ställer sig
bakom den tanken. Radway menar också att ”populärkulturella texter har sin egen
komplexitet och tvetydighet, men samtidigt värderar de enkelhet och repetition av det
välbekanta”. Radway försvarar romantikböckerna när de beskylls för att vara fulla av
klichéer, och menar att läsarna ser detaljer, enskildheter och nyanser i varje separat bok;
att de verkligen kan skilja på romanerna och se dem en och en. Radway tror att den
urgamla åsikten att populärlitteratur skulle inverka skadligt på människor i grund och
botten beror på en djupt liggande rädsla för det folkliga; en rädsla för att folket ska ”resa
sig och utmana kritikernas makt”. Kritiker har genom tidernas lopp alltid förfasats över
olika kulturella yttringar, idag är det tv, dataspel och actionfilmer som anses vara
fördummande.

-RIULG�.DUQHU�6PLGW

I februari år 2002 presenterades en intressant avhandling på Institutet för medier och
kommunikation vid Oslo universitet. I 0HOORP�HOLWH�RJ�SXEOLNXP���OLWWHUDHU�VPDN�RJ
OLWWHUDWXUIRUPLGOLQJ�EODQW�ELEOLRWHNDUHU�L�QRUVNH�IRONHELEOLRWHN�(2002, s. 58 ff), beskriver
Jofrid Karner Smidt vad som kännetecknar bibliotekariers litterära smak, deras hållning
till skönlitteratur och syn på sin uppgift som bokförmedlare. För att ta reda på detta
frågade hon sig vad de läste, hur de läste, hur de såg på skönlitteratur och hur de såg på
förmedling av skönlitteratur på folkbibliotek.

Smidt har gjort receptionsstudier av ett antal bibliotekarier på norska folkbibliotek som
har fått svara på ett översiktligt frågeformulär av vilka nio bibliotekarier har fått läsa tre
romaner och sedan blivit djupintervjuade (kvalitativ intervju). I den första översiktliga
undersökningen ville Smidt få in uppgifter som bakgrund, läsvanor, litterära preferenser
och syn på skönlitteratur. När hon sen ville ha fram mer precisa svar vad gäller läsning
av romaner, utarbetade hon en lista på romantyper utifrån sina inledande
undersökningar, samt utifrån de beteckningar som den norska Biblioteksentralen
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använde i sina publikationer om skönlitteratur. Genom att göra djupintervjuer ville
Smidt beskriva hur bibliotekarierna själva uppfattade sina preferenser och sin
litteraturförmedlande praxis (ibid., s. 76 ff). Hon ville också visa hur de förhöll sig till
konkreta litterära texter; hur de tolkade dem, hur de reagerade på dem och hur de
värderade dem. Smidt ville alltså kartlägga bibliotekariernas utveckling som läsare, från
barndom till nutid. Smidt var också intresserad av bibliotekariernas
litteraturförmedlande roll; de värderingar och normer de använde i bokval och inköp,
och deras syn på låntagarnas litterära smak. Dessutom undersökte Smidt
bibliotekariernas förtrolighet för olika typer av litteratur med utgångspunkt från tre olika
romaner som de fick läsa först.

Smidt kom fram till att det fanns tre smakprofiler (ibid., s. 311) bland bibliotekarierna:

De som tyckte mest om att läsa skönlitteratur som ligger mellan hög och låg kvalitet
(flest i denna grupp).

De som även läste experimentell skönlitteratur (färre).
De som även läste populärlitteratur (färre).

Smidt fann bl a att det var få skillnader i läsning med tanke på social bakgrund. Ålder
spelade inte heller någon speciell roll även om de yngre visade sig läsa något mer
poulärlitteratur. Orsakerna till läsning var att man ville ha underhållning och man ville
att romanerna skulle vara både nyttiga och underhållande. Smidt säger här att hennes
undersökta bibliotekarier hade en självständig smak som hävdar sig mot den litterära
elitens värderingar och preferenser, samt är präglad av djup kunskap om litteraturen ”på
midten”. I analysen av översiktmaterialet (enkäten) framkom (ibid., s. 300) en bild av
bibliotekariernas smak som en ”mellansmak” med avgränsningar mot både den höga
och den låga litteraturen. Avgränsningen mot populärlitteratur var helt annorlunda än
den mot hög litteratur. De var mycket mer tvetydiga och ambivalenta gentemot
populärlitteratur men de skiljde på inköpspolitik och personlig smak. Både de själva och
kollegor hade börjat se på populärlitteratur på ett annat sätt, detta till
populärlitteraturens fördel s a s.

Tomas Forser skriver i artikeln %LEOLRWHNDULHU�WLOO�PHOODQVPDNHQV�ORY (GP, 2002-02-25)
att det är en mycket nyanserad bild av bibliotekarierna som träder fram, och som visar
en bibliotekarie som läser allt möjligt och på samma sätt som andra läsare. Även de vill
läsa för att koppla av, drömma sig bort, slippa tänka på vardagens problem etc. De läser
av olika skäl; för nytta och för nöjes skull. De undersökta bibliotekarierna påverkades
inte av elitens litterära smak eller populärkulturens lägre litterära nivå; de brydde sig
alltså inte om huruvida skönlitteraturen var ansedd att vara av hög kvalitet eller ej!
Smidt utgår i sitt arbete från teorier av Michail Bachtin, Jan Mukarovsky, Pierre
Bourdieu och Janice Radway. Hon diskuterar som sagt även bibliotekariernas syn på sin
uppgift som litteraturförmedlare.
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3RSXOlUOLWWHUDWXU�RFK�WLGLJDUH�IRUVNQLQJ

I det här avsnittet ger jag några definitioner på populärlitteratur, samt redogör för några
tongivande forskare inom området. Jag kommer att använda delar av materialet som
jämförelsematerial till min egen undersökning.

'HILQLWLRQ�DY�SRSXOlUOLWWHUDWXU

Uppdelningen i s k hög respektive låg litteratur kan spåras tillbaka till slutet av
upplysningstiden. I antologin %URWW��NlUOHN��lYHQW\U kan vi läsa att det tidigt bildades två
opinioner i frågan om populärlitteraturens vara eller icke vara i Sverige (ibid., s. 7ff).
Det var de som accepterade den reservationslöst å ena sidan och å den andra de som
erkände att den behövdes, men att den borde se ut på ett visst sätt. Den senare åsikten
hade flest anhängare. Carl Jonas Love Almqvist skrev 1839  om nödvändigheten av att
inrätta en populär litteratur som också skulle vara moraliskt fostrande.

Ulf Boëthius har sammanställt sju olika sätt att forska om populärlitteratur samt
definiera den på (ibid., s. 17ff):

1. Att utgå från publiken. Man studerar då vad olika samhällsklasser läser. Denna
metod kan vara missvisande, då det inte bara är människor ur arbetarklass som läser
populärlitteratur.

2. Att utgå från produktions- och distributionsförhållanden. Använder man detta
perspektiv studerar man bara de böcker som ges ut i massupplagor. Alltså går man
miste om t ex de dyrare flärdromanerna som säljs i den vanliga bokhandeln. Åke
Lundqvist använder sig av den här metoden i 0DVVOLWWHUDWXU samt även Yngve
Lindung i .LRVNOLWWHUDWXU.

3. Att utgå från böckernas förmodade syfte. Det syfte som man då tilldelar
populärlitteraturen är förströelse, avkoppling och att roa. Problemet med den här
metoden är att man förutsätter att alla anser att populärlitteratur är underhållande,
vilket de inte gör.

4. Att utgå från att populärlitteraturen läses på ett visst sätt. Det som då blir
populärlitteratur är de böcker som läses för att få njutning och trivsam förströelse.
Med denna metod är problemet att i princip alla böcker kan läsas på ett
njutningsfullt och roande sätt om man är på det humöret.

5. Att förutsätta att populärlitteratur är lättläst litteratur. Emellertid finns det många
lättlästa böcker som inte är populärlitteratur, och å andra sidan s k flärdromaner som
inte alls är så lättlästa.

6. Att utgå från en normativ definition, vilket innebär att man förutsätter att
populärlitteratur är litteratur med en stor läsekrets samt att böckerna är oestetiska
och omoraliska. I denna grupp kallas populärlitteratur ofta för skräplitteratur eller
smutslitteratur. Man söker här gräva fram orsakerna till varför litteraturen inte håller
måttet. Man kan många gånger hitta samma ingredienser även i kvalitetslitteraturen.

7. Att utgå från ett smaksociologiskt perspektiv. Det som då definieras som
populärlitteratur blir den litteratur som har många läsare plus att den av andra anses
vara omoralisk och oestetisk. Ulf Boëthius tycker själv att den här definitionen av
populärlitteratur som lanserades av Helmut Kreuzer 1967 är den bästa. Enligt denna
metod bestäms gränsen mellan populär-/triviallitteratur och kvalitetslitteratur av
kritiker, litteraturhistoriker, skolmyndigheter, bibliotek och akademier. Det är alltså
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de s k smakbärarna som avgör vad som är populärlitteratur i den tid och kultur som
de råkar leva i. Vissa författare kan t o m åka upp eller ner på värdeskalan i
efterhand. Alexander Dumas är ett exempel för detta fenomen, då han i sin tid
ansågs höra till författarna av kvalitetslitteratur, men vars verk idag snarare sorteras
in under populärlitteratur.

Kreuzers definition innebär att populärlitteratur blir en genre som förändras och som
kan ha ett skiftande innehåll. Populärlitteraturens form skiftar dessutom i varje enskild
tid (ibid., s. 19f). Boëthius tillämpar Kreuzers definition på svenska förhållanden och
fastslår två huvudkriterier för vad som är populärlitteratur idag:

1. Böcker som har en stor publik med låga krav.
2. Böcker som har standardisering, likformighet och upprepningar av gamla mönster i

innehållet.

Boëthius säger att det i första hand tycks vara kategoriböcker av typen Vita Serien och
Harlequin som forskare tänkt på när de definierat populärlitteratur.

När det gäller val av terminologi, säger Jofrid Karner Smidt i 0HOORP�HOLWH�RJ�SXEOLNXP
(2002, s. 64ff), att den alltid i viss grad markerar den evaluerade hållningen till den
litteraturen. Enligt denna definition skulle mellanlitteratur befinna sig någonstans i
gränslandet mellan hög och låg litteratur. Smidt valde termen populärlitteratur för att
beteckna den s k lägre skönlitteraturen, men hon nyanserar detta med hjälp av tillägg
när hon sedan ställer frågor till bibliotekarierna i sin undersökning. För mer information
om Smidts undersökning hänvisar jag till kapitlet 5HFHSWLRQVWHRUL�RFK�WLGLJDUH�IRUVNQLQJ
ovan. I sin undersökning lät Smidt bibliotekarierna välja ut olika begrepp på
skönlitteratur som de själva använde (ibid., s. 76 ff), och om det fanns andra begrepp
som de kunde tänka sig att använda men som inte fanns med i de som Smidt
presenterade. Dessa begrepp som Smidt bad dem placera in under två av henne givna
termer (Låg litteratur respektive Hög litteratur) var:

Låg litteratur Hög litteratur
underholdningslitteratur
triviallitteratur
lett litteratur
kommersiell litteratur
bred litteratur
populärlitteratur
folkelig litteratur
kiosklitteratur
smutslitteratur

seriös litteratur
kvalitetslitteratur
tung litteratur
finlitteratur
smal litteratur

Hur bibliotekarierna placerade in begreppen framgår av tabellen ovan. Kanske skulle de
norska bibliotekarierna placera in mellanlitteraturromanerna i kolumnen ”Låg
litteratur”. När de norska bibliotekarierna fick till uppgift att definiera populärlitteratur
(ibid., s. 183ff) tog de upp faktorer som: språket, förutsägbarheten, idealisering,
schabloner av miljöer och personer, att böckerna skrivs på beställning/i vinstsyfte,
verklighetsflykt, den definierades utifrån läsarna och att den då var populär, om den var
lättläst. Smidt menar att gränsen mellan populärlitteratur och seriös litteratur är flytande
och beroende av vilket perspektiv den som dömer har. Detta verkar gälla viss litteratur
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som befinner sig i gränslandet. I min undersökning har mellanlitteratur av recensenter
och skribenter blivit placerad just i detta gränsland. I de intervjuer av bibliotekarier på
Göteborgs stadsbibliotek som redovisas i slutet av denna uppsats, framgår det att de
hade tydliga bekymmer med att bestämma sig för om mellanlitteratur är
populärlitteratur eller inte. Jag anser att termen mellanlitteratur inte är något bra begrepp
då den inte talar om vad böckerna ger innehållsmässigt. Den är allt för vag. Om man
jämför med begreppen deckare och science fiction, så framstår de som mycket
tydligare.

Den amerikanska litteraturforskaren Janice Radway kallar de s k
populärpocketböckerna, som
t ex Nick Carter, Bill och Ben, Harlekin och Vita Serien för kategoriböcker. Det är
denna typ av böcker som kan kallas för populärlitteraturens hårda kärna. Ulf Boëthius
tror med bestämdhet att det är just dessa böcker som de flesta litteraturforskare och
andra har tänkt på när de har definierat begreppet populärlitteratur. Det är bland
kategoriböckerna som man hittar definitionerna av populärlitteratur "på riktigt": de har
ett enkelt språk, är enkla att förstå, deras syfte är framför allt att underhålla och ge
avkoppling samt att de ges ut i långa serier och i stora upplagor. Vidare så läses de av en
ganska homogen grupp människor och anses att ha låga estetiska och moraliska
kvalitéer. Kategoriböckernas författare är dessutom ofta anonyma och böckerna skrivs
snabbt. De säljs oftast på andra ställen än bokhandeln. Språket i böckerna är för det
mesta enkelt och klichéartat. På frågan varför man läser kategoriböcker radar Boëthius
upp en rad orsaker: av samma skäl som man läser skönlitterära böcker, nämligen att
läsningen markerar en kulturell tillhörighet, för att lära oss saker, för att koppla, få
förströelse etc. Min tanke bakom denna redogörelse för olika sätt att definiera
populärlitteraturen är att visa på den stora kvalitetsmässiga spännvidd som finns inom
den.

Två svenska statliga litteraturutredningar, Litteraturutredningen (förkortad L 68) och
Folkbiblioteksutredningen (förkortad FB 80), har kartlagt bibliotekens bokinköp. Om
detta skriver Catharina Stenberg i /LWWHUDWXUSROLWLN�RFK�ELEOLRWHN (2001, s. 42ff).
Utredningen från 1968 genomfördes av forskarna Maj Klasson och Bo Svensson, och
den senare utredningen genomfördes 1980 av Catharina Stenberg. I dessa utredningar
har man delat in skönlitteraturen i kategorier för att kunna hantera materialet. I L 68
använde man sig av en femgradig skala:

1. Väl etablerade seriösa författares romaner. Beviset på detta var att de var kända hos
publik och kritiker, att de hade gett ut minst fem verk och att deras romaner snabbt
blev recenserade och att dessa dessutom var omfångsrika. Dessutom skulle de ha
fått litterära pris.

2. Icke etablerade seriösa författares romaner. Även om författaren hade gett ut fem
verk var dessa okända för en större publik. Deras romaner recenserades sällan eller
aldrig och om så händer var de av litet format. Utgivning på små förlag och oftast i
mer än en upplaga.

3. Seriösa nykomlingars romaner. Relativt unga författare som hade gett ut högst fyra
romaner. Okända för publiken och oftast även för kritiker.

4. Kvalificerade underhållningsförfattares romaner. Uppfyllde rimliga krav på stilistisk
förmåga och kompositionsteknik. Recenserades ibland. Romanerna skulle framför
allt underhålla. Gavs ut på kända förlag och i påkostat utförande. Försäljningen
stimulerad av författarens namn och bokens titel.
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5. Populärserieromaner. Ingår som nummer i en populärserie. Författarnamnet betyder
mindre än seriens namn och titel. Snabbproducerade och enkelt komponerade.
Många schabloner i intrig och personskildring. Enkelt papper, lågt pris, säljs mest i
kiosker och varuhus. Kommersiellt syfte. Recenseras sällan.

Med hjälp av den här indelningen valde utredarna sedan ut fyra extremgrupper för att
analysera texterna:

1. Hög försäljning – hög kvalitet
2. Hög försäljning – låg kvalitet
3. Låg försäljning – hög kvalitet
4. Låg försäljning – låg kvalitet

Enligt den här indelningen, som jag tycker är den mest belysande jag sett, skulle den
mellanlitteratur som jag undersöker med gott resultat kunna placeras in i kategori 4,
”Kvalificerade underhållningsförfattares romaner”. De är ofta rätt bra skrivna och
komponerade, recenseras ganska ofta, är främst ämnade att underhålla läsaren, ges ut på
kända förlag och författarens namn är ofta omskrivet i press så att namnet har kunnat bli
känt bland en större publik. När det gäller indelning i ”extremgrupperna” kan inte
mellanlitteraturen placeras in där. Försäljningen av dem är hög men kvaliteten är varken
låg eller hög.

I nästa statliga litteraturutredning 1980, Folkbiblioteksutredningen (FB 80), berättar
Stenberg hur  man delade in skönlitteraturen enligt följande kategorier, där A, B och C
står för olika grader av utlåningsfrekvens. Exempel: A-böcker lånas ut mer sällan än B-
böcker:

1. A smal – böcker av litterärt värde med liten läsekrets.
2. A bred – böcker av litterärt värde med stor eller mycket stor läsekrets.
3. B allmän – böcker av underhållningskaraktär med god eller tillfredsställande

kvalitet.
4. B spänning – olika typer av spänningsfiktion (deckare etc).
5. C - böcker av underhållningskaraktär av dålig kvalitet. Även en del romantiserade

trivialromaner.

Denna kodningsmodell, skriver Stenberg (Litteraturpolitik och bibliotek, s. 43f), blev
det avgörande analysinstrumentet för de 5 000 titlar som ingick i undersökningen.
Arbetet utfördes av Stenberg och två bibliotekarier i Malmö. Man ansåg det vara viktigt
att det inte skulle finnas någon absolut kvalitetsgräns mellan de olika kategorierna. Just
denna flytande kvalitetsgräns och svårighet med definition är något som
bibliotekarierna på Göteborgs stadsbibliotek gav uttryck för.

Enligt den här kategoriindelningen skulle mellanlitteraturen höra hemma i punkt 3 ”B
allmän – böcker av underhållningskaraktär med god eller tillfredsställande kvalitet”.
Catharina Stenberg skriver (ibid., s. 81) att denna värderingsskala sedan kom att
användas i flera andra utredningar och att ingen hittills på allvar ifrågasatt dem. Den här
indelningen överrensstämmer med det resultat jag fått fram i mitt arbete. De undersökta
mellanlitteraturromanerna har till större delen fått ganska bra recensioner, vissa romaner
har fått bättre än andra (de som är skrivna av Nick Hornby). Det är ingen recensent som
har påstått att den språkliga kvaliteten är låg även om de inte alltid tyckt om själva
handlingen i böckerna. Som materialet har visat har många recensenter betonat
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romanernas underhållande uppgift och detta har även framkommit i intervjuerna (se
kapitel 5-Mottagande på Göteborgs stadsbibliotek). Flera bibliotekarier tyckte att dessa
romaner var ganska bra skrivna även om de ofta ansåg att de hade ett trivialt innehåll.

9DUI|U�PDQ�OlVHU�SRSXOlUOLWWHUDWXU

I undersökningen ,QWH�HQ�GDJ�XWDQ�HQ�ERN (Hansson, 1988, s. 27f), uppger Gunnar
Hanssons undersökta läsare att den främsta anledningen till att de läste
populärpocketserier var behovet av avkoppling och underhållning, och en längtan att
tillfälligt få glömma vardagslivets krav, plikter och bekymmer. I undersökningen var det
fler män är kvinnor som läste för att koppla av. Gunnar Hansson kunde i sin
undersökning märka att kvinnornas läsning verkade hjälpa dem att komma i kontakt
med sina känslor och påverka dem på ett djupt känslomässigt sätt. En del forskare har
ansett att denna känslomässiga påverkan bara är ytlig, men Lisbeth Larsson hävdar
(Brott, kärlek, äventyr, 1995, s. 28f) att läsarna får en ”temporär kontakt med det egna
jagets kraft”. Lisbeth Larsson ansluter sig till samma hållning som Janice Radway,
vilken i sina läsarundersökningar visade att hennes läsare fick ett grundläggande behov
tillfredsställt genom läsning av en speciell kategori kärleksromaner. Läsningen
fungerade som en ”hoppets ritual”, och de kunde om och om igen läsa om:

… den starka och självständiga hjältinnan som till slut fick mannen att böja sig för
hennes krav och ge henne den kärleksfulla omvårdnad och den bekräftelse på att hon var
en unik och sexuellt attraktiv individ som hon längtade efter.
(Brott, kärlek, äventyr, 1995, s. 28)

Radway menar dessutom att läsningen hjälpte kvinnorna att bearbeta rädsla för manlig
aggressivitet och sexuella övergrepp, samt att se sig själv som en självständig människa.
På djupet handlar allt detta enligt Radway om kvinnors frigörelse från modern.
Kategoriläsningen fungerar som ett slags skydd och en trygghet enligt hennes sätt att se
på saken. Receptionsforskaren Norman Holland säger att det egentligen är likadant med
s k vanlig läsning. All läsning har till syfte att bekräfta och skydda den egna identiteten.
Den egentliga skillnaden är bara att trygghetsbehovet och identifieringslängtan verkar
vara oerhört mycket högre bland kategoriboksläsarna (ibid., s. 28).

I 0DVVOLWWHUDWXUHQ�(1977) inleder Åke Lundqvist med förtydligandet att masslitteratur
bara är ett annat namn för kiosklitteratur, populärlitteratur, triviallitteratur,
skräplitteratur och massmarknadslitteratur. De är alla benämningar på samma slags
litteratur. I en undersökning från litteraturutredningen ger man en definition på
populärlitteratur som låter så här: ”en bok som levereras till minst 2 500 av Pressbyråns
återförsäljare och vars försäljning till mer än hälften sker genom Pressbyrån” (ibid., s.
7ff). Enligt den definitionen skulle mellanlitteraturen inte alls inlemmas i
populärlitteratur. Men Lundqvist medger också att det är svårt att pröva varje enskild
bok mot den här definitionen, men han konstaterar ändå att ungefär 90 procent av den
marknad som definieras som populärlitteratur består av populärpocketböcker som ingår
i serier och som kan placeras i genrerna deckare/äventyr, romantik, vilda västern. Det är
den här litteraturen som Åke Lundqvist skriver om. Ett klart kännetecken på
populärlitteratur är att den är tillverkad på ett nästan industriellt sätt. Åke Lundqvists
åsikter är från 1977 och jag tycker nog att hans definition av populärlitteratur är något
förlegad. Det har hänt mycket i bokbranschen, varav pocketböckernas expansion har
förändrat bilden en del. På Pressbyrån t ex säljs idag pocketutgivna kvalitetsböcker
såväl som enklare populärlitteratur.
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Lundqvist talar en del om det litterära kretsloppet. Litteratursociologen Robert Escarpit
delade 1958 upp litteraturen i två olika kretslopp: det bildade och det populära. I det
bildade kretsloppet ingår s k kvalitetsförlag samt litteraturkritiker som bildar en länk
mellan författare, förläggare och läsare. I det populära kretsloppet ingår bara ett fåtal
dominerande förlag vars böcker distribueras via Pressbyrån och säljs i massupplagor till
låga priser. Trots olikheten mellan de båda kretsloppen medger Lundqvist att det i
praktiken finns väldigt många likheter och gemensamma företeelser mellan dem. Som
att massmarknadsförlag säljer sina böcker genom bokhandeln och att de förlag som
vanligtvis säljer sina böcker via bokhandeln också har försäljning via Pressbyrån. Det är
också så, säger Lundqvist, att mycket av det bildade kretsloppets skönlitteratur består av
populärromaner. Det är säkert mycket vanligare idag än 1977 när Lundqvist undersökte
bokmarknaden, att populära böcker som betraktas som kvalitetslitteratur ges ut i pocket
och säljs via Pressbyrån och varuhus. Lundqvist fortsätter med att resonera kring om
inte bokklubbarna skulle kunna betraktas som ett eget, ytterligare, kretslopp. Det skulle
isåfall hamna mitt emellan det bildade och det populära, p g a att förlagen säljer direkt
till läsaren och alltså hoppar över bokhandeln (ibid., s. 14). Det finns även ett fjärde
kretslopp, ett som består av kristen litteratur och dess läsare. Om man överför det
resonemanget till dagens situation stämmer det nog inte fullt ut, då religiös litteratur
hittas i ganska stor utsträckning i vanlig bokhandel, bokklubbar och ofta i speciella
pocketboklådor. Lundqvist konstaterar sedan att bokmarknaden ser betydligt mer
komplicerad ut än vad Escarpits beskrivning gjort gällande. Lundqvists undersökning är
inte intressant för min undersökning, men den ger en bild av tidsandan och man ser hur
mycket som har förändrats på ca. 30 år.

Liksom Robert Escarpit och Åke Lundqvist delar Yngve Lindung (bYHQW\U�RFK�NlUOHN,
1980, s. 2f) upp bokmarknaden i två olika kretslopp; det bildade/kvalificerade och det
populära. Till det populära kretsloppet hör kioskböcker och en del inbunden
underhållningslitteratur. Lindung tycker att det är svårt att definiera vad
underhållningslitteratur är, men säger ändå att det är litteratur som inte ”gräver alltför
djupt och engagerat i verkligheten”. Dess syfte sägs vara att underhålla och den
anpassas därför till läsarens förväntningar. Författarna till dessa böcker styrs enligt
Lindung av marknadens krav och kan inte sägas skildra den egna verkligheten. Lindung
anser också att populärlitteratur döljer och förvanskar verkligheten.

Inom det bildade kretsloppet däremot, har författaren ett konstnärligt, moraliskt och
politiskt engagemang och syfte med sitt skrivande. Distributionen av den bildade
kretsloppslitteraturen sker genom Seelig (distributör för svenska bokförlag) eller av
förlagen själva direkt. Upplagorna är små i motsats till de massupplagor som trycks upp
av populärlitteraturen. Det bildade kretsloppets litteratur utmärks också av att den
recenseras på tidningarnas kultursidor, att de köps in till bibliotek (som för övrigt också
de ingår i det bildade kretsloppet), att en del av dessa böcker går till litteraturhistorien
och att den läses av främst välutbildade människor i de högre socialgrupperna. Kanske
var det så att läsning av kvalitetslitteratur var klassbunden i slutet av 70-talet, men 1997
gjordes bokutredningen %RNHQ�L�WLGHQ, där man kom fram till att läsning av
kvalitetslitteratur inte alls är en klassfråga. En annan sak som utredningen visade var att
svenska folket läser mer populär-/underhållningslitteratur än kvalitetslitteratur (ibid., s.
36).
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Även om de båda kretsloppen skiljer sig åt ganska markant menar Lindung att de har
börjat närma sig varandra på så sätt att inbunden underhållningslitteratur har börjat
säljas i bokhandel och även köps in av biblioteken. Som läsare får man då tänka på att
Lindungs undersökning presenterades 1980. Å andra sidan har böcker från det bildade
kretsloppet kommit i pocketupplaga och säljs via Pressbyrå och varuhus. Idag, år 2001,
kan vi se att den tendensen som Lindung talar om har fortsatt och dessutom blivit ännu
tydligare. De båda kretsloppen har nästan sammanflätats och Escarpits teori stämmer
alltså inte idag. Det populära kretsloppet tenderar att dominera eftersom det är vanligt
med pocketutgåvor av kvalitetslitteratur i Pressbyrå, speciella pocketboklådor, varuhus
och andra ställen som inte är traditionella boklådor. Försäljningen över Internet har
också blivit vanlig då de kan hålla lägre priser än traditionella boklådor.
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���3UHVHQWDWLRQ�DY�XQGHUV|NQLQJDUQD

I det här kapitlet presenteras undersökningens resultat. Jag redogör för romanernas
mottagande i dags- och kvällspress och för hur romanerna mottagits på Göteborgs
stadsbibliotek, samt svenska biblioteks inköp av dem. Intervjuresultatet jämförs sedan
med Jofrid Karner Smidts undersökning av de norska bibliotekarierna.

0RWWDJDQGH�L GDJV��RFK�NYlOOVSUHVVHQ

I det följande avsnittet kommer jag att redogöra för de reaktioner som mina utvalda
romaner fått bland kritiker i dagspress. Jag redovisar varje enskild boks recensioner. I
diskussionsavsnittet kommer jag att tala om recensionerna mer som en helhet.

+LJK�ILGHOLW\�DY�1LFN�+RUQE\

+LJK�ILGHOLW\ recenserades av totalt 16 tidningar enligt A-sök, och fyra av dem är från
mina utvalda tidningar. GT och Expressen använder sig av samma recension.

Alla fyra recensionerna är odelat positiva till +LJK�ILGHOLW\. Sven Rånlund skriver
euforiskt (GP, 1996-12-27) att boken är en ”insiktsfull rapport om de män vars liv
präglas av vinylplattor” samt att Hornby prickar in många frekvenser och ”tecknar
tydliga och väl sammanhållna personporträtt”. Även om det kryllar av musikaliska
referenser i romanen, menar Rånlund att den egentligen handlar om kärlek, och att
denna kärlek så passande beskrivs med hjälp av musik. Hornby beskriver
populärkulturens bindemedel smaken genom skivbutiken vari huvudpersonen arbetar,
och han gör det på ett kärleksfullt samhällskritiskt sätt fortsätter Rånlund. Denna smak
kan vara tunn och dåligt sammansatt men den både förenar och skiljer oss åt enligt
Rånlund. Han tycker i och för sig att Nick Hornby inte är av allra yppersta kvalitet, men
boken är ändå ”oemotståndlig som en perfekt popsingel – läcker, drabbande, svår att
lägga undan”. Enligt Rånlund har boken en given kultstatus.

Lika positiv är Mats Gellerfelt i sin recension  (SvD, 1996-10-23). Att boken blivit så
populär tror Gellerfelt beror på att den är så universell och tidlös, så lätt att känna igen
sig i med dess skildring av kärlek och förhållande. Han tycker t o m att det är en rörande
vacker kärleksroman. Det är en vansinnigt rolig bok skriver Gellerfelt, med repliker
man minns länge efter att man läst den. Dessutom har den lysande miljöskildringar och
är intressant som ett kulturdokument; den beskriver hur populärkulturen formar
mentaliteter och förhållningssätt till livet, en kultur som format och som formar många
av oss menar Gellerfelt. Han tillägger att det är ”en roman att älska”.

Astrid Pernille Hartman (Expressen, 1996-07-31) skriver inte så mycket mer om vad
hon tycker om boken än att det är en mycket charmig roman. Resten av recensionen
fyller hon ut med att berätta om bokens handling.

Den sista recensionen av +LJK�ILGHOLW\ är skriven av Tom Hjelte (Aftonbladet, 1997-02-
28). Det är en mycket kort recension, men Hjelte är mycket positiv till boken och
”skulle knuffa sin mamma över ett stup för att få Hornbys fantastiska språkbegåvning
och blick”. Den är inte bara sanslöst rolig, som Hjelte uttrycker det, utan också trösterik



49

och tankeväckande. Alla som någon gång blivit övergivna eller som helt enkelt har
funderat över tillvaron borde läsa den tycker Hjelte.

2P�HQ�SRMNH�DY�1LFN�+RUQE\

2P�HQ�SRMNH har recenserats av totalt 15 tidningar i enligt A-sök. Av dessa är sex med i
min utvalda grupp. Fyra av dessa sex recensioner är positiva.

Sven Rånlund har recenserat 2P�HQ�SRMke (GP, 1998-10-13) med positiva omdömen.
Visserligen kallar han Hornbys böcker för grabblitteratur men tror samtidigt att det är
fler kvinnor än män som läser honom. Rånlund anser att Hornbys skildring av den 12-
årige pojken är väldigt ömsint och fin, och att han har en suverän känsla för att i
dialogen inte skriva rakt på sak. T o m översättningen är bra enligt Sven Rånlund.

Även DN ger honom ett bra omdöme (1998-09-23). Mårten Blomkvist tycker att det är
”kul att läsa Nick Hornby därför att han har en sådan känsla för vad som ligger i tiden”,
och att han dessutom berör därför att han bryr sig om hur människor känner sig.
Blomkvist talar om Hornbys ”lediga humoristiska stil” och att bokens styrka är just att
Hornby ”med mild humor lyckas gestalta en diskussion som dagligen förs inom oss och
mellan oss”. Blomkvist ser alltså en djupare mening i 2P�HQ�SRMNH, och han tycker
också att det här är en bok som man vill ge bort. Han är helt enkelt pricksäker avslutar
Blomkvist sin recension.

Mats Gellerfelt är översvallande i sitt omdöme av 2P�HQ�SRMNH (SvD, 1998-09-23). Han
kallar Hornby för kultförfattare av rang och en utomordentlig berättare ”med en klar
blick för tillvarons samtidigt komiska och sorgesamma sidor.” Gellerfelt tycker att
Hornby har en sån virtuost uppdriven känsla för dialog och jargong eftersom han ”hör
klangerna i människors sätt att tala”. Gellerfelt talar flera gånger om hur rolig 2P�HQ
SRMNH�är; hur de roliga episoderna avlöser varandra och förvecklingar som är roligt
skildrade. Samtidigt som det är roligt finns det en sorgsen underton; om det ensamma
barnets sökande efter en fadersgestalt och de vuxna huvudpersonernas sökande efter
kärlek och förståelse. Enligt Gellerfelt kan Hornby ”verkligen skildra människors
svagheter och utsatthet utan att det blir föraktfullt eller plumpt.” Gellerfelt skräder inte
orden; Hornby har verkligen en god fingertoppskänsla och är ”en av de bästa brittiska
berättarna i sin generation.”

Även Pelle Andersson poängterar den fina skildringen av pojken (Aftonbladet, 1998-09-
23).  Han säger t o m att han inte tror att Hornby har skrivit bättre tidigare. Andersson
anser att det här inte är stor litteratur, men det gör inget. Han avslutar med en
jämförelse: ”Hornby är Englands och nittiotalets svar på Per Rådström”.

Betydligt mindre positiv är Nils Schwartz i sin recension av 2P�HQ�SRMNH (Expressen,
1998-09-24). Han konstaterar kort att den inte lär bli någon kultroman som Hornbys två
första böcker och att den visserligen är rolig men föga upphetsande.
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(Q�JRG�PlQQLVND�DY�1LFN�+RUQE\

(Q�JRG�PlQQLVND recenserades av totalt 16 tidningar i A-sök,och fyra av dem ingår i
mitt tidningsurval. Den får blandade reaktioner.

När Per Arne Tjäder recenserar (Q�JRG�PlQQLVND (GP, 2001-10-26), noterar han att
Nick Hornby i denna sin fjärde roman lämnat de unga vuxna männens skara och
övergått till att skildra den medelålders medelklassen. Tjäder säger att Hornby har en
underbar känsla för situationen och kan skapa en bra stämning runt en situation samt
föra den framåt. Det är p g a denna talang som hans böcker blir så bra filmer. Tjäder ser
storyn som fyndigt och tänkvärt utförd. Han anser också att berättelsen är rolig men
samtidigt sorgsen. Hornbys styrka är hans skarpa blick för hur vanliga vilsna människor
kan ställa till det för sig. Tyvärr, säger Tjäder, känns hans skildring av den kvinnliga
huvudpersonen inte riktigt trovärdig.

Johan Croneman ger (Q�JRG�PlQQLVND mycket bra omdöme (DN, 2001-06-09). Nick
Hornby skjuter ”prick på vår tids allra värsta fördomar” med ”svart och sprudlande
humor”, och Hornbys språk får av Croneman beröm för att vara sobert ”utan att
förenkla eller trivialisera”. Croneman förfasar sig lite över samtidsromanen i övrigt som
han tycker skriver ut verkligheten som ett förhörsprotokoll med massor av referenser till
film, musik, tidningar, böcker, skomärken, cigaretter, tv-program osv. Nick Hornby
däremot, har lyckats ”långsamt med den svåraste av korsbefruktningar och
kombinationer: journalistik och litteratur.”

Jesper Högström är än mera ljum i sin recension (SvD, 2001-09-27). Halva artikeln
ägnar han åt att sentimentalt hylla Hornbys debutbok )HYHU�SLWFK (1991). Enligt
Högströms sätt att se på saken, försöker Hornby granska hur aggressiviteten i brittisk
kultur hänger ihop med dess ironi, skepticism och common-sense-ideologin. Men tyvärr
klarar inte Hornby av att hålla ihop berättelsen, den påminner om stå-upp-komedi med
olika teser som motsäger sig själva. Högström håller med om att Hornby är rolig, men
påpekar att det finns fler författare i England som är roliga och som dessutom ger
mycket mer tillfredsställelse att läsa än vad Hornby gör.

Kai Martin vet inte riktigt vilket ben han ska stå på i sitt omdöme av (Q�JRG�PlQQLVND
(GT/Expressen, 2001-10-21). Å ena sida tycker han att Nick Hornby ”är i sitt esse” och
Martin ”skrattar högt, ljudligt och fullkomligt ogenererat”. Hornby är ”pricksäker” i sin
beskrivning av det trasiga äktenskapet, oförmågan till kärlek och helbrädgagörandet,
men skrattet fastnar i halsen när romanen glider över till att vilja vara något mer än
roande. Plötsligt blir de goda handlingarna i berättelsen ifrågasatta och Martin undrar
vad Hornby egentligen vill säga. Är godhet, välgörenhet och empati något att skratta åt
egentligen, undrar han, och tillägger att det finns en ”raljant och överlägsen ton” som
han inte tycker om.
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%ULGJHW�-RQHV�GDJERN�DY�+HOHQ�)LHOGLQJ

%ULGJHW�-RQHV�GDJERN har recenserats av totalt 12 tidningar enligt A-sök Den har
recenserats av Expressen, SvD, GP, Aftonbladet och DN. Expressens recension är
registrerad även på GT, så det innebär att alla mina utvalda tidningar har recenserat den.

Det är bara två av recensionerna som är odelat positiva till %ULGJHW�-RQHV�GDJERN.
Magnus Eriksson har i sin recension (SvD, 1998-03-13) sympati med Bridgets
misslyckanden när han skriver: ”visst blir man förälskad i en sådan gestalt, inte för att
hon avger dessa löften (och många fler), utan för att hon så omsorgsfullt bryter dem”.
Salman Rushdie har kallat boken ”a brilliant comic creation” och Magnus Eriksson
instämmer. Han tycker att Fielding har en attityd och en humor som undanröjer allt
motstånd. Bridget är ett under av uppkäftighet, bortskämdhet och befriande humor.
Eriksson kommenterar även Fieldings språk, och säger att hon har en ”osviklig känsla
för talspråket och för de grälla nyanser som utvecklas i förhållandet mellan Bridget och
hennes väninnor”. Eriksson medger dock att boken bör läsas på originalspråket engelska
för att inte den mix av underdrifter, lakonismer och naivitet som den innehåller ska gå
förlorade. På svenska blir Bridget naivare och mindre cynisk.
Översättningsproblematiken kommer jag att ta upp i redovisningen av intervjuerna.

Ingrid Bosseldal är också positiv (GP, 1998-03-09). Hon vill se boken i en större roll,
och menar att boken är ett tidsavtryck och en gångbar schablon. Det är just schablonen
som ger igenkännande och ibland identifikation, även om identifikationen är ytlig.
Bokens framgång ligger främst i att Fielding lyckats röra sig bakom schablonen menar
Bosseldal. Fielding visar vad som finns bakom bilden av en ”hyfsat framgångsrik
singelbruds alla förhoppningar, löften och periodiska sammanbrott”; hon visar vad som
skapat schablonen. Bosseldal talar också om bokens komik och att texten rör sig i en
”komisk spänning mellan normalitet och avvikelse, mellan unga och gamla och mellan
kvinnligt och manligt”. Fielding driver ömsint med romantiska ungflicksdrömmar, och
detta visar sig speciellt i hur hon låter bokens manliga hjälte ha samma namn som Jane
Austens hjälte i romanen 6WROWKHW�RFK�I|UGRP�(Pride and prejudice, 1813): Mr Darcy.

Om vi går över till de mer kritiska recensionerna, så skriver Sisela Lindblom om
%ULGJHW�-RQHV�GDJERN�(Aftonbladet, 1998-03-09). Lindblom är medveten om att
Bridgets svaga karaktär är ett medvetet grepp av författaren för att skildra en
singelkvinnas öden och äventyr på ett humoristiskt sätt, men hon tycker att satiren inte
blir tillräckligt vass. Istället för att skratta blir hon förtvivlad. Förtvivlad över att något
som hela Storbritannien skrattar åt visar sig vara ett så gammalt grepp och bild av
kvinnor. Hade hon varit man hade hon nog skrattat åt det och inte tänkt på vilket
bakåtsträvande det är att kvinnor är vimsiga och bara tänker på hur de ska fixa en karl.
Lindblom anser att Bridget Jones är mer än lovligt korkad.

Den kända feministen Nina Björk har recenserat %ULGJHW�-RQHV�GDJERN  (DN, 1998-03-
09) och hon sågar den rejält. Tonen är ironisk och galghumoristisk skriver Björk, och
full av drastiska och fräcka formuleringar. Det är intressant att se hur Björk drar
parallell med jagets tolkning utifrån medier när hon talar om hur liknelser hämtas från
såpoperor och reklamfilmer. Samtiden visas genom tolkningen av jaget och världen via
medier. Även om boken är ironisk menar Björk att det inte blir någon satir eftersom
både kritik och analys saknas. Alltså raka motsatsen mot vad Ingrid Bosseldal sa i sin
recension. Hon ansåg ju att boken visade vad som fanns bakom schablonen och att den
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var ett utmärkt tidsdokument. Det är en gåta för Nina Björk att %ULGJHW�-RQHV�GDJERN
har blivit en sådan succé. Hon anser den vara förnedrande för kvinnor, för samtiden, för
samhället och för litteraturen. Hon t o m skäms när hon läser den och säger att det finns
absolut inga skäl att läsa %ULGJHW�-RQHV�GDJERN för du ”har redan läst den. Och sett den.
Men förhoppningsvis inte levt den”.

Även Nils Schwartz är kritisk till %ULGJHW�-RQHV�GDJERN  (Expressen, 1998-03-09). Han
får ”halsbränna, huvudvärk och dåligt samvete ” av att läsa den. Fieldings självironi och
den eventuellt satiriska avsikten biter sig själv i svansen, skriver han, och blir
”bekräftande och bejakande istället för kritiskt distanserande”. Fast mycket var ju
förstår roligt i boken ändå…

3n�VSDQLQJ�PHG�%ULGJHW�-RQHV�DY�+HOHQ�)LHOGLQJ

I A-sök är 3n�VSDQLQJ�PHG�%ULGJHW�-RQHV recenserad i totalt sex tidningar, varav endast
en ingår i min utvalda grupp av dagspress.

Ellen Mattsson recenserar 3n�VSDQLQJ�PHG�%ULGJHW�-RQHV  (GT/Expressen, 2000-08-15),
och hon medger att Helen Fielding är en mästare på ”hysterisk situationskomik” och det
är absolut det enda som räddar boken. Mattsson tycker att Bridget är det mest korkade
och omogna som finns; ”okunnig om de mest elementära fakta, utan självinsikt och
förslavad av veckotidningarnas softade estetik är hon en mänsklig nidbild”. En nidbild
men ändock en ganska rolig nidbild, menar Mattsson, som också tycker att Fielding
borde ha nöjt sig med en bok om Bridget.

Jag har tyvärr mycket dåligt recensionsunderlag när det gäller just den här romanen,
vilket är en stor brist. Att jag ändå lät den vara kvar beror på att bibliotekens
inköpssiffror visade ett mer intressant resultat.

0DQQHQ�RFK�SRMNHQ�DY�7RQ\�3DUVRQ

0DQQHQ�RFK�SRMNHQ har recenserats av endast nio dagstidningar, varav SvD och DN
ingår i min undersökning. I DN har den t o m recenserats två gånger; när den engelska
utgåvan publicerades och sedan även den svenska översättningen.

Jan Gradvall (DN, 1999-10-09) läser Parsons roman som en självbiografi över Parson
eget liv som ensamstående far och säger att det är i skildringarna av förhållandet far –
son men även förhållandet mellan den manliga huvudpersonen och hans far som
romanen verkligen berör. Mindre övertygande blir det, säger Gradvall, när Parsons
använder sitt språk från krönikorna i tidningar som han annars skriver, och ”fyrar av
vassa formuleringar om tv, medier, England, män och kvinnor”. Gradvall tycker
visserligen att det är skickligt formulerat men att det urholkar romanbygget. Han tycker
också att romanen känns som ett filmmanus.

Åsa Beckman recenserade den översatta utgåvan av 0DQQHQ�RFK�SRMNHQ, och det är ett
halvljumt omdöme som Beckman ger (DN, 2001-09-13). Hade det inte varit så ”slitna
scener” skulle det ha kunnat bli en humoristisk och angelägen bok skriver hon. Nu är
det bara en ”lättläst och smårolig light-roman”. Emellertid ger hon honom lite beröm för
hur han beskriver den osäkra och förvirrade faderligheten och tycker ändå att Parsons
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”fångar hur faderskapet förlorat sin självklara auktoritet”. Parsons roman ligger i tiden
med sin skildring av splittrade kärnfamiljer och mobila barn.

Både Gradvall och Beckman ansåg alltså att styrkan hos 0DQQHQ�RFK�SRMNHn låg i hur
han skildrade faderskapet.

Jesper Högström  (SvD, 2001-11-13) är negativt inställd till den här typen av böcker
rent generellt, ja till hela ”genren” halvlitteratur (som han kallar den). Han talar mer om
halvlitteratur i stort och vad som utmärker den än om Parsons bok. Enligt Högström ger
den nya halvlitteratur oss en ”verklighet” som det är meningen att vi ska identifiera oss
med, men som vi tröttnat på innan vi ens har sett den.

6DPPDQIDWWQLQJ�DY�UHFHQVLRQHUQD

Delar man in samtliga recensioner i grupperna positiva, negativa, tveksamma blir
resultatet följande: 3RVLWLYD: 12 1HJDWLYD: 7 7YHNVDPPD: 2
Nick Hornby var den författare som fick fick flest positiva recensioner (10 st). De flesta
var alltså positiva, men delar man upp resultatet på varje roman ser det ut så här:

SRVLWLYD�UHFHQVLRQHU QHJDWLYD�UHFHQVLRQHU
WYHNVDPPD

High fidelity (Hornby): 4  (av 4 möjliga) - -
Om en pojke (Hornby): 4 (av 6 möjliga) 2 (av 6 möjliga) -
En god människa (Hornby):1 (av 3 möjliga) 1 (av 3 möjliga) 1 (av 3
möjliga)
Bridget Jones …(Fielding):2 (av 6 möjliga) 3 (av 6 möjliga) 1 (av 6
möjliga)
På spaning med…(Fielding):      - 1 (av 1 möjlig) -
Mannen och …(Parsons):1 (av 3 möjliga) 2 (av 3 möjliga) -

Här ser man att +LJK�ILGHOLW\ fick enbart positiva recensioner i de tidningar jag valt ut.
2P�HQ�SRMNH fick blandat mottagande men ändå övervägande positiva recensioner.
%ULGJHW�-RQHV�GDJERN var recenserad lika många gånger som 2P�HQ�SRMNH men fick ett
tveksamt mottagande. Jag är här medveten om att vissa av dessa titlar kan ha blivit
recenserade i annan press dessutom som inte ingår i de tidningar jag valt ut att
undersöka.

%LEOLRWHNHQV�LQN|S

I det här avsnittet kommer jag att redogöra för hur många av landets bibliotek som har
köpt in de böcker av Helen Fielding, Nick Hornby och Tony Parson som ingår i min
undersökning. Eftersom det i intervjuerna av bibliotekarierna på Göteborgs
stadsbibliotek framgick att man gärna använde sig av dessa böckers engelska upplagor,
tyckte jag att det var intressant att även räkna de inköp som gjorts av dessa.

Jag sökte upp titlarna i databasen bibliotek.se som är sökbar gratis via Internet, och
detta gjordes måndagen den 11 februari 2002. Enligt BTJ´s hemsida på Internet är fler
än 180 biblioteks inköp registrerade i BURK som man kommer åt via databasen
bibliotek.se. Jag har endast räknat antalet kommunala folkbibliotek som köpt in
böckerna. Sverige har 289 kommunala folkbibliotek men som BTJ säger på sin hemsida
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så är det ”fler än 180 biblioteks inköp” som är registrerade. Alltså är inte samtliga 289
kommunala folkbiblioteks inköp registrerade, vilket innebär att det inte är en fullständig
bild av dessa romaners inköp som kommer fram här. Varje bibliotek som är listade i
bibliotek.se har eventuella filialer och boken i fråga kan vara inköpt i flera exemplar.
Detta har jag inte tagit hänsyn till, utan har endast räknat antalet kommunala
folkbibliotek. Ljudupptagningar räknas inte in i resultatet. Göteborgs stadsbiblioteks
inköpssiffror är även redovisade separat.

I den vänstra listan åtföljs varje titel av en siffra som anger hur många av landets
kommunala folkbibliotek som har boken i sitt bestånd. I den högra listan visas hur
många exemplar Göteborgs stadsbibliotek har köpt in av varje titel.

%RNWLWHO +HOD�ODQGHW *|WHERUJV�VWDGVELEOLRWHN

Bridget Jones dagbok
(Fielding)

187 7

Bridget Jones´s diary
(Fielding)

104 6

High fidelity (sv) (Hornby) 181 12
High fidelity (eng) (Hornby) 71 3

Om en pojke (Hornby) 177 7

About a boy (Hornby) 94 3

På spaning med Bridget Jones
(Fielding)

176 4

Bridget Jones – the (Fielding) 59 3

En god människa (Hornby) 172 6

How to be good (Hornby) 66 1

Mannen och pojken (Parsons) 158 3

Man and boy (Parsons) 14 0

Av inköpssiffrorna ovan kan man först och främst utläsa att dessa romaner har köpts in
till väldigt många av landets bibliotek. Det är också intressant att se hur någorlunda lika
inköpssiffrorna är; åtminstone åtta av romanerna (av 12) är inköpta till över eller runt
100 kommunbibliotek. Några titlars engelska upplagor har även påfallande höga
inköpssiffror, då speciellt %ULGJHW�-RQHV�V�GLDU\ och $ERXW�D�ER\��%ULGJHW�-RQHV�GDJERN
är den roman som har köpts in till allra flest bibliotek, och även den engelska upplagan
är den engelskspråkiga roman som också har köpts in av flest bibliotek. På andra plats
ligger +LJK�ILGHOLW\�på svenska. Nick Hornbys $ERXW�D�ER\�och +LJK�ILGHOLW\ på engelska
är de engelska böcker som kommer på andra och tredje plats. Helen Fieldings romaner
fick i pressen sämre recensioner än Nick Hornbys, men jag tror att Fieldings romaner
är/har varit mycket efterfrågade på bibliotek i o m den uppmärksamhet som
romanfiguren Bridget Jones har fått, samt lanseringen av filmen %ULGJHW�-RQHV�GDJERN�
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0DQQHQ�RFK�SRMNHQ, som är den roman i sällskapet som fått de sämsta recensionerna
och minst uppmärksamhet har också lägst inköpssiffror. Jag undrar om det kanske är så
att fler bibliotek än Göteborgs stadsbibliotek använder dessa romaner i
engelskaundervisning, och om det är därför som de är inköpta i så pass många
exemplar. Det var anmärkningsvärt att 3n�VSDQLQJ�HIWHU�%ULGJHW�-RQHV��uppföljaren till
%ULGJHW�-RQHV�GDJERN��hade så höga inköpssiffror eftersom den fick dåliga recensioner.
En tänkbar förklaring tror jag skulle kunna vara att den red på framgångsvågen av
%ULGJHW�-RQHV�GDJERN�

Nick Hornbys romaner som fick bäst kritik är tillsammans med Helen Fieldings %ULGJHW
-RQHV�GDJERN de som köpts in i flest exemplar av Stadsbiblioteket. %ULGJHW�-RQHV
GDJERN�är av detta bibliotek inköpt i så gott som lika många exemplar på svenska som
på engelska. Man ser här tydligt bibliotekets intresse för att presentera dessa författare
på dess originalspråk. På Göteborgs stadsbibliotek har man en hyllplacering som kallas
”Läs på engelska” där man har sammanställt ett urval av böcker som är lagom svåra och
som kan passa för engelskastudier. Målgruppen är främst studerande. På denna hylla
hade man på Stadsbiblioteket:

%ULGJHW�-RQHV�V�GLDU\: 4 ex (av totalt 6)
+LJK�ILGHOLW\: 2 ex (av totalt 3)
$ERXW�D�ER\: 3 ex (av totalt 3)

$ERXW�D�ER\ var alltså endast inköpt till ”Läs på engelska”-hyllan. Övriga titlar i min
undersökning fanns inte på denna hylla. Av dessa siffror ser jag att de kommentarer jag
fick av de intervjuade bibliotekarierna angående att mellanlitteraturböckerna passade
bättre att köpa in på engelska (se intervjuredovisningen nedan) stämmer mycket bra.
Biblioteket har här gjort en medveten satsning som de själva tyckte fungerade mycket
bra.

0RWWDJDQGH�Sn�*|WHERUJV�VWDGVELEOLRWHN�±�UHGRYLVQLQJ�DY�LQWHUYMXHU

I det här kapitlet kommer jag att redovisa intervjuerna från Stadsbiblioteket, säga några
ord om den valda metoden samt ställa intervjusvaren mot Jofrid Karner Smidts resultat
från den ovan nämnda 0HOORP�HOLWH�RJ�SXEOLNXP, i den mån det är möjligt. Hennes
undersökning är så oerhört mycket mer omfattande, men några saker skall ändå kunna
diskuteras lite mer.

Jag gjorde alltså en kvalitativ intervju av fem bibliotekarier samt en yngre kvinna som
arbetade delvis som bibliotekarie men som också ledde skrivarkurser på biblioteket.
Hon var författare själv och hade en tillfällig anställning. Alla mina andra respondenter
är kvinnor, över 40 år och har många års erfarenhet i yrket. Det fanns ingen skillnad i
resultatet p g a ålder och utbildning så jag fann det lämpligast att inte separera den
yngre kvinnans svar. Intervjumanualen finns som bilaga i slutet av denna uppsats. Vissa
av frågorna har jag inte redovisat svaren på i denna text, eftersom uppsatsen under
arbetets gång har ändrat vinkling något, och några frågor har blivit inaktuella.

Bibliotekarierna på den skönlitterära avdelningen hade några månader innan mitt besök
haft en diskussion om sin inköpspolicy, där man tagit upp vilket förhållningssätt man
skulle ha till bl a ”Bridget Jones-imitationer”. Bakgrunden till mötet var att man tyckte
att den egna inköpspolicyn var otydlig och flytande. Man ville hitta en gemensam linje
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med en tydligare formulering. Mötet hade rubriken ”Diskussion om vår inköpspolicy –
med $PHULFDQ�SV\FKR som exempel” (se bilaga). När $PHULFDQ�SV\FKR gavs ut på
svenska 1991 köpte Stadsbiblioteket den inte p g a dess våldsinslag, men långt senare
beslutade man efter stor oenighet på avdelningen att köpa den trots allt. Jag fick ta del
av de frågor som diskuterades på detta möte, där man med tanke på sina uppdragsgivare
ville definiera sitt förhållningssätt till:

•  nyskapande litteratur
• omdiskuterade böcker
• våldsskildringar
• likgiltiga litterära produkter, främst översättningar
• Göteborgsförfattare av mindre framstående kvalitet
• romantik för vuxna flickor
• Bridget Jones-imitationer
• kultstatus
• klassiker i framtiden
• efterfrågan

Inför denna diskussion påpekades att Stadsbibliotekets uppdrag är att vara:

• närbibliotek för folk som bor i området
• resursbibliotek för stadsdelsbiblioteken i Göteborg
• en del av regionbiblioteket i Västra Götaland
• landets näst största folkbibliotek

Resultatet av denna diskussion blev att man bestämde sig för att fortsättningsvis kunna
göra undantag i sin inköpspolicy för enstaka verk som man trodde skulle komma att bli
s k kultböcker (de hade $PHULFDQ�psycho som diskussionsexempel). I bibliotekets
3URJUDP�I|U�PHGLD (bilaga) står bl a att läsa att biblioteket skall sträva efter att vara
neutralt i moraliska, politiska och religiösa frågor. Vägledande skall vara kvalitet och
saklighet med även en allsidig belysning av kontroversiella frågor. En viss hänsyn till
efterfrågan kan vara motiverad. Biblioteket tar avstånd från media som spekulerar i
olika former av våld, avsiktligt förvränger fakta eller propagerar för sådant som strider
mot de mänskliga rättigheterna. Mediebeståndet skall hållas aktuellt genom kontinuerlig
översyn, gallring och komplettering. Detta program för media finns att läsa i sin helhet
som en bilaga i denna uppsats. Min reflektion över Stadsbibliotekets 3URJUDP�I|U�PHGLD
är att biblioteket har fyra olika roller och frågan är om det inte kan medföra konfliker,
om det innebär att varje roll som biblioteket har ger olika syn på den litteratur som man
ska ta ställning till. Det kan kanske vara svårt för Stadsbiblioteket att förena dessa fyra
roller!

I redovisningen av de sex intervjuerna på Stadsbiblioteket, kommer presentationen att
hållas  anonym. Svaren redovisas i en löpande text på ett diskuterande sätt under några
ämnesrubriker.
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%LEOLRWHNDULHUQDV�GHILQLWLRQ�RFK�nVLNW�RP�PHOODQOLWWHUDWXU

Alla respondenter var först tveksamma till vad mellanlitteratur egentligen var. Det rådde
först en påfallande osäkerhet när de blev ombedda att definiera den. Någon funderade
över om inte FLN-litteratur (Flärd – Lidelse – Njutning) också kunde räknas in i
mellanlitteratur. Flera respondenter kände sig osäkra på var gränsen mellan framför allt
populärlitteratur – mellanlitteratur fanns. Det rådde däremot föga osäkerhet över vad
kvalitetslitteratur var. Flera svarade att dessa romaner var populärlitteratur fast lite
bättre.

Det fanns några faktorer som de definierade mellanlitteraturen utifrån, och det var
målgrupp, språklig nivå, aktualitet och handling. Två bibliotekarier gjorde ett säkert
uttalande om vad mellanlitteratur är och de ville gärna definiera den utifrån dess
målgrupp. En av dem säger: ”Det finns en utpräglad målgrupp som på nåt sätt befinner
sig i samma situation som de boken handlar om, och ofta lever kanske personerna i
boken ett allmänt liv fast de gör det med lite mera alkohol, lite mera sex – alltså – de har
en mer kryddad vardag”. Läsaren kan känna igen sig även om man inte lever riktigt lika
”kryddigt”. En annan kommentar är att det ofta handlar om skickliga författare som är
”smarta, intelligenta och väldigt trendmedvetna, eller också är det bara så att de lever i
den världen och är sådana personer. Och så är de ju upplockade av något förlag som
lanserar dem”. Bibliotekarien bakom den senare kommentaren poängterar att vi i
Sverige säkert bara ser en bråkdel av denna litteratur, som dessutom är väldigt brittisk.
Det finns säkert lika mycket i Frankrike och Tyskland, säger hon, fast det översätts inte
och vi vet bara inte om det. Någon betonade denna litteraturs korta livslängd; att den
bara är en dagslända som är väldigt efterfrågad idag. Läsning för stunden som kan vara
lite kul, inget man nödvändigtvis behöver men ändå inte dålig litteratur. Hon tyckte
också att ”det är ju väldigt efterfrågat, så jag tycker det är självklart att vi ska ha den”.

De flesta av respondenterna hade egna synpunkter och erfarenheter av mellanlitteratur.
Stereotypt men ganska bra, säger någon. Det är ingen utveckling i den ofta stereotypa
handlingen men språket kan ofta vara bra. Ganska ”glassiga” personer dessutom,
fortsätter denna respondent som själv hade läst Nick Hornby och Marian Keyes. En
annan respondent  hade läst några av dem på engelska innan de blev översatta och
tyckte att ”de var lite roliga faktiskt”. Hon tyckte emellertid att de var mycket bättre på
engelska, eftersom de typiskt brittiska ordlekarna och ironin försvann när de översattes
till svenska. Hon poängterar också att vi i Sverige ju är mycket mer medvetna när det
gäller könsroller. Några respondenter poängerar all litteraturs berättigande, bibliotekets
uppgift att ge något till alla och att inte sätta sig till doms över andras smak.
Mellanlitteraturen kan ta upp många olika aspekter i livet, olika länders
levnadsförhållanden, människors sätt att leva osv som du kanske inte hittar i
kvalitetslitteratur, menar en bibliotekarie, så den har helt klart ett berättigande genom att
man kan lära sig saker genom den.

En respondent är helt klart negativt inställd: ”Jag tycker hemskt illa om den här genren,
jag vet inte om Marian Keyes ingår? Jag har väldigt svårt för den här genren, alla utom
Nick Hornby som jag egentligen inte riktigt kan relatera till den genren. Rent språkligt
är han ju bättre. Jag har svårt för den här sortens litteratur för jag tycker den blir så
likgiltig för mig personligen”. Hon säger också att den må vara underhållning för andra,
men för henne är kvalitetslitteratur mer underhållande.
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%LEOLRWHNDULHUQDV�GHILQLWLRQ�DY�SRSXOlUOLWWHUDWXU

Så gott som alla respondenterna definierar populärlitteratur utan någon större tvekan.
Man är också ganska eniga över vad det innebär. De talar om faktorer som: klichéer,
förutsägbart, ingen djup personskildring, mest om det yttre, en bok som man kan
drömma sig bort i, lätt och rappt skriven, enkelt språk, inte så utarbetade miljöer,
stereotyp personskildring, ingen utveckling i handlingen. Någon betonar åter igen
identifieringsfaktorn, och då att det är den ”allmänna massan” som kan identifiera sig
genom att den tar upp väldigt vardagliga saker. Flera respondenter nämner att
populärlitteratur är lätt att läsa men inte ger någon ”eftersmak”.

%LEOLRWHNDULHUQDV�GHILQLWLRQ�DY�NYDOLWHWVOLWWHUDWXU

Även när det gäller vad kvalitetslitteratur är råder ganska stor enighet. Två respondenter
lägger emellertid in andra värderingar i begreppet, en av dem ifrågasätter om smal
litteratur innefattas av kvalitetslitteraturbegreppet samt påpekar att smal litteratur även
är debutanter i lyrik, och debutanter håller inte alltid hög kvalitet. Stadsbiblioteket köper
ett exemplar av all debuterande lyrik även om det inte håller hög kvalitet. Å andra sidan
är kvalitetslitteratur också smal menar hon, och den inkluderar väl också klassikerna;
den litteratur som har blivit stor över lång tid. Det är främst klassikerna som denna
respondent betraktar som kvalitetslitteratur, eftersom de har bevisat att de har överlevt.
Men hon tycker också att frågan om hur man själv läser och vad man   lägger vikt vid är
avgörande och intar en mycket ödmjuk hållning till definitionsfrågan vad
populärlitteratur är. Den andra respondenten vars uttalande skiljer sig från de övrigas,
anser att kvalitetslitteratur för henne innebär att boken rent språkligt håller en hög klass.
Den kan behandla samma ämnen som populärlitteraturen gör, men gör det rent språkligt
på ett annat sätt. Det kan också vara så, menar hon, att den har en annan uppbyggnad
och är mer strukturerad. Hon fortsätter med att säga att en kvalitetsbok inte bara går att
”ögna igenom”, utan den är ”mer komplicerad, mer detaljerad, kanske helt specifikt går
in på en liten grej och gräver och gräver och gräver”. Den kräver att hon får använda
”sin hjärna och sitt läsförstånd”.

Den mer eniga resterande gruppen av respondenter anser att kvalitetslitteratur ”väcker
tankar, är något man kan återkomma till, den kan läsas på flera sätt, har utvecklade
miljöer och personskildringar”. De anser över lag att den ger något mer och djupare än
populärlitteratur, och det behöver nödvändigtvis inte vara någon direkt handling i
berättelsen. Den lämnar en eftersmak åt ens inre på något sätt. En respondent betonar
den ekonomiska aspekten; författaren av kvalitetslitteratur är inte i första hand ute efter
att tjäna pengar, utan vill dela med sig av någonting som denne tycker är viktigt.

)|UlQGUDGH�nVLNWHU�JHQRP�nUHQ��L�\UNHVUROO�RFK�SULYDW

Vid frågan om deras inställning till olika typer av litteratur har förändrats genom åren,
delar gruppen sig i två lika halvor. Några poängterar åter igen att man inte ska sätta sig
till doms över andras litterära smak, men att biblioteket naturligtvis inte ska köpa ren
skräplitteratur, som t ex kioskdeckare och Vita Serien. Biblioteket använder sig av
skattepengar, och man bör tillgodose de flesta önskemål. Några berättar om hur de i o m
egna barns lässvårigheter har fått en lite annorlunda syn på litteratur, och har då ansett
att det är bättre att barnet läser något av sämre kvalitet än inte läser alls. Någon
bibliotekarie svarar med att tala om hur trenderna i biblioteksvärlden har svängt; vissa
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årtionden ska biblioteken ha allt eller ganska mycket och alla möjliga aktiviteter, men
nästa årtionde ska man bara ha kvalitetsböcker. Hon påpekar också att man måste tänka
på bibliotekets storlek när det gäller vad som ska finnas på hyllorna. Ett huvudbibliotek
ska självklart ha högre krav på att tillhandahålla kvalitet, man ska ha mer av den smala
litteraturen. Däremot om det gäller ett stadsdelsbibliotek kan man få profilera sig på ett
annat sätt och tänka mer på publiken och efterfrågan.

Den unga, korttidsanställda kvinnan på avdelningen hade i sin inställning påverkats
mycket av arbetet på Stadsbiblioteket. Här hade hon fått uppleva fler författarskap och
kunde inte längre tänka sig att läsa något annat än kvalitetslitteratur. Två av
bibliotekarierna som var från Finland respektive Danmark, berättade om sina reaktioner
när de för flera år sedan flyttade till Sverige och på svenska bibliotek märkte vilken
mycket mer sträng syn man här hade på kvalitetskrav vid inköp. I deras hemländer
köpte man in mycket mer populärlitteratur och biblioteken hade också mycket högre
utlåningssiffror.

'UDJDUH

Med ”dragare” menas litteratur av ofta lite sämre kvalitet som hjälper en människa att
komma igång med att läsa böcker. Tanken är att läsaren stegvis ska arbeta sig uppåt i
läsandet till allt bättre kvalitet.

Alla utom en av respondenterna ansåg att det var positivt med dragare och att de
fungerade ganska bra. Den som var odelat negativt inställd kallade dragarna för
”kvarhållare”, för hon var övertygad om att läsarna av deckare och populärlitteratur
(även böcker av Helen Fieldings slag)  fastnade i den gruppen eftersom det ändå finns
så mycket sådan litteratur. Dessa läsare behöver bevisligen mycket hjälp för att ta sig
över det, menade hon och trodde inte att det fanns någon automatisk övergång.

Även de som var mer positivt inställda till dragare poängterade vikten av hjälp för att ta
sig vidare. Några tog som exempel egna barn som hade haft svårt att komma igång med
sin läsning men som med hjälp av enklare litteratur hade lyckats avancera i sin läsning,
men då med hjälp av sin mor bibliotekarien. En respondent uttryckte det så här: ”Då
hade hon ju mig då. Men det är ju alltid så med den typen av litteratur, att det måste
vara någon som visar på fortsättningen och då är det vårt jobb kanske, lite som
bibliotekarier”. Hon tycker också att det är viktigt att de som bibliotekarier själva vet
hur böckerna är, och att man sen utifrån det kan ha dem som någon slags inkörsport för
unga människor. Å andra sidan läses de av många andra också, som äldre kvinnor.
Denna respondent jämförde läsandet av mellanlitteratur bland unga människor med
såporna på tv. En annan respondent med liknande inställning tycker att den enklare
litteraturen har stor betydelse för att få folk att läsa, och att man sen själv ganska snabbt
upptäcker vad som är klichéer, tröttnar på det och upptäcker att något annat ger mer.

En annan kommentar med positiv inställning är att dragarna är ett sätt att visa att
biblioteket inte bara är finkulturellt, inte bara för eliten. Denna bibliotekarie anser att det
är viktigt att visa att man hänger med, hon säger: ”Jag vill gärna skylta med sådant som
har setts i tv dagen innan”. Bibliotekariens ansvar för låntagaren poängterades även av
flera respondenter. Om man ska ha en dragare ska man dra folk ända in, är en
kommentar. ”Man ska inte lämna dem när man dragit in dem i skönlitteraturen, och låta
dem gå omkring och titta på en och samma tavla hela tiden. Det måste finnas en nästa
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dragare som tar vid och som visar hela det breda spektrat”. Denna senaste kommentar
kompletterar hon med att det ju finns dragare inom alla genrer och att det kanske är lika
bra att plocka fram dem på en gång. Hon förstår inte att man ska behöva gå en omväg
via populärlitteratur. Det finns ju t ex många klassiker i pocket. Hon fortsätter med att
säga att mellanlitteraturen naturligtvis fungerar som en dragare, inte minst för att det
skrivs så mycket om dessa författare i tidningar. Hon har en poäng när hon sen pekar på
att människor har en social användning av dessa författare då de flesta vet vem som har
skrivit den eller den boken, och det blir något att samtala kring. Det blir alltså en social
form av litteratur.

,QN|S�DY�PHOODQOLWWHUDWXUHQ

Det rådde delade meningar om biblioteket köper in fler eller färre
populärlitteraturböcker nu än för ca tio år sedan, och också delade meningar huruvida
man ska ha dessa böcker eller ej. Respondenterna var dock eniga om att man måste
bedöma varje mellanlitteraturroman separat, och inte besluta om inköp utifrån ett helt
författarskap eller genre. Det finns naturligtvis bättre och sämre litteratur inom
mellanlitteraturen. De svar jag fick måste ses utifrån varje bibliotekaries definition av
populärlitteratur. Några bibliotekarier sa att biblioteket nog köpt in något mer
populärlitteratur, men då menade man inte sådana romaner som säljs i pocketserier, som
t ex Vita serien och Harlequin, utan romaner på Belva Plain och Maeve Binchys nivå.
På 80-talet och början av 90-talet var man mycket strängare i sin inköpspolicy menade
några respondenter. Man trodde att man i och med sina måldiskussioner på avdelningen
skulle komma att ”höja ribban lite” då man hade tyckt att inköpspolicyn på senare tid
hade varit något otydlig. Biblioteket köper bara in vissa mellanlitteraturromaner som
fått bra recensioner säger en bibliotekarie, och berättar att det är ett ständigt vägande för
och emot mellanlitteraturen. Hon säger att hon faktiskt inte vet vad hon tycker om
mellanlitteraturen som sådan, utan vill istället ta ställning till varje enskild roman som
man överväger att köpa in .

Alla är eniga om att man tar hänsyn till låntagarnas önskemål. Varje inköpsförslag
behandlas med största respekt och recensioner kontrolleras noga innan man tar
ställning. Samtidigt menar alla respondenter att inköpen av sådan litteratur måste hållas
inom en rimlig gräns. Det får inte svämma över. Det skulle vara lätt att få höga
utlåningssiffror om man köpte in alla sådana böcker, men det är inte det som är
bibliotekets uppgift. Man håller sig i sina uttalanden nära de mål som Stadsbiblioteket
har när det gäller inköp.

Massmedias uppmärksamhet av författarna till mellanlitteraturen påverkar inköpen,
ansåg respondenterna. Debatter och recensioner i tidningar, litteratur som det talas om i
TV, allt detta påverkar inköpen menar några bibliotekarier. Bristen på recensioner kan
vara ett problem. Förr recenserades romaner i Sambindningslistan /Btj av två personer,
sedan början av 90-talet är det endast en. Detta gör att man ibland gör ”snedköp”. Vissa
recensenter litar man mindre på än andra. Ibland hinner inte en recension komma i
tidningen innan det är dags att besluta om inköp, och om man då är mycket osäker
avvaktar man inköp.

Före stadsdelsreformen i Göteborg 1990 var Stadsbibliotekets beslut om att t ex inte
köpa en s k C-märkt bok (mycket låg kvalitet) en norm för även alla andra bibliotek i
Göteborg. I och med denna reform blev stadsdelsbiblioteken fria i sina inköpsbeslut. En
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respondent berättar att man ibland är mycket oense när det gäller inköp, p g a att man
har så olika litterära smaker och erfarenheter. Detta ser hon som en styrka. Hon tror att
mellanlitteraturen är en modetrend och tycker att marknaden styr mycket.

Två bibliotekarier som ursprungligen kommer från Danmark respektive Finland,
poängterar den stora skillnaden i inköpspolitik mellan dessa länder och Sverige. I
Sverige har man hela tiden på biblioteken diskuterat vad andra människor bör och skall
läsa, vad som passar och inte passar. I Danmark och Finland har man gett låntagarna
vad de vill ha i mycket högre grad och mycket tidigare än när man i Sverige började
intressera sig mer för låntagarnas önskemål. Mellanlitteraturen är viktig att ha på
biblioteket även om det skulle visa sig vara en dagslända, menar en respondent. Den är
lättsammare än kvalitetslitteratur och tilltalar många och kanske inte avskräcker så som
kanske enbart kvalitetslitteratur skulle göra. Det är också bättre än riktig
populärlitteratur. En annan respondent säger: ”I stort sett tycker jag att vi försöker
bibehålla det bestånd av klassiker och bra böcker som vi har på en relativt hög nivå, och
ändå köpa in populärlitteratur utan att överdriva på det sättet som kanske den breda
massan skulle vilja”. Denna respondent räknar in mellanlitteraturen i
populärlitteraturen. Hon tycker också att man inte kan ha en stor hyllsektion med denna
populärlitteratur även om den skulle lånas väldigt mycket, för det är inte på det sättet
som biblioteket är tänkt att fungera.

En bibliotekarie tycker att det räcker med de mellanlitteraturromaner som man har köpt
in nu, för de är ju ganska lika varandra. Hon berättar att man på avdelningen haft en
diskussion om att det kanske är mer motiverat att ha dem på engelska. De passar bättre
på den hyllan enligt henne.

I artikeln ”Efterfrågan styr alltmer bibliotekens inköp” (SvD, 1997-04-09) skriver Beata
Arnborg om Statens Kulturråds kartläggning av bibliotekens inköp. I undersökningen
tittade man även på om 13 kända populärförfattare hade köpts in av biblioteken, och
upptäckte att biblioteken idag köper in mer populärlitteratur än tidigare. Rent generellt
hade biblioteken köpt in färre antal exemplar av varje kvalitetstitel. Regionbiblioteket
Västra Götaland ingick i undersökningen och det som utmärkte dem var att de till
skillnad mot de andra deltagande biblioteken köpte in ett exemplar av all lyrik som
publiceras. Här får man ha i åtanke att Stadsbiblioteket i sin roll som regionansvarig
samt som landets andra största bibliotek, har ett ansvar att tillhandahålla bredd och djup
i sitt bestånd. Regionbiblioteket har numera inga egna samlingar utan deras böcker står
på samma hyllor som Stadsbibliotekets böcker. I intervjuerna framgick också
Stadsbibliotekets mål att köpa in all lyrik och man uppmärksammade särskilt
debutanter.

0nOJUXSS�I|U�PHOODQOLWWHUDWXUHQ

Det var flera olika svar som gavs på frågan om biblioteket har en målgrupp för
mellanlitteraturen. Några sade att den kan fungera som dragare för unga människor eller
att det var unga människor som i så fall var målgruppen, medan andra inte tyckte att det
fanns någon egentlig målgrupp. Litteraturen efterfrågades av alla åldersgrupper sade
man. En bibliotekarie uttryckte sig så här: ”Jag tror inte man kan säga att vi vänder oss
till vissa grupper med mellanlitteratur. Vi vänder oss ju till hela befolkningen eftersom
vi ska serva alla kategorier så  det ska finnas litteratur för unga, för yrkesarbetande, för
studerande, för äldre. Vi måste ju ha hela spektrat eftersom alla har lika mycket rätt till
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att få hjälp på biblioteket. Det är en demokratisk rättighet att få komma”. Den här
kommentaren var den som mest skilde sig från de övriga, alla andra var mer specifika
även om de hade olika åsikter. En respondent tyckte att mellanlitteraturen kunde
fungera som dragare åt folk som läser sällan, och att det alltså var de som var
målgruppen då. Hon ville också att man skulle köpa in ännu fler sådana böcker men
bara på engelska, för där tyckte hon att de verkligen fyllde en funktion. En annan
respondent tyckte att målgruppen var de människor som böckerna handlade om, och om
man såg till t ex 9DWWHQPHORQHQ av Marian Keyes, så skulle det då bli unga kvinnor.
Denna respondent berättade dessutom att de hade diskuterat just målgruppsfrågan på ett
avdelningsmöte och att det då hade visat sig att man hade lite olika uppfattningar. Hon
trodde att spridningen av dessa böcker skedde genom vänners rekommendation från
mun till mun.

En enda bibliotekarie tog upp frågan ur ett brittiskt perspektiv, varifrån många av dessa
romaner kommer. Hon menade att de här böckerna är mer annorlunda än s k vanlig
populärlitteratur, och med vanlig menar hon då böcker som t ex Vita Serien, C.
Cookson och Sagan om IsfoONHW. Dessa enkla och enformiga böcker vänder sig till
ganska obildade människor, sådana som har låg utbildning menar hon. Men de mer
fräcka mellanlitteraturromanerna tror hon, åtminstone när det gäller i England, vänder
sig till lite mer utbildade människor, fast kanske inte så väldigt litterärt bevandrade. Hon
tror att denna brittiska målgrupp har utbildning och bra jobb och att de är i en viss ålder.
Hon säger: ”Det är ju inte gjort för 60-åringar”. Denna bibliotekarie tycker att
Stadsbibliotekets målgrupp för mellanlitteratur är de som inte läser så mycket. Hon talar
gärna om den engelska hyllan med lite lättare böcker, för det är som hon säger, viktigare
att få något som man verkligen vill läsa och kan ta sig igenom. Hon avslutar med att
säga att målgruppen, med tanke på denna satsning på mellanlitteratur på engelska, ”är
väl då just unga”. Hennes åsikter om att åtminstone den brittiska målgruppen består av
utbildade människor överensstämmer med vad Virginia Woolf (1961) sagt om ”the
Middlebrows”, medelklassmänniskan med en smak på mellannivån. Janice Radway har
i $�)HHOLQJ�IRU�%RRNV�(1997, s. 261) talat om den amerikanska företeelse som kallas
”middlebrow culture”, vilket betyder ung. ”en bildad, kultiverad medelklasskultur”.
Enligt henne finns det även en viss sorts litteratur som hör ihop med denna yttring, den s
k ”middlebrow-litteraturen”. Den är placerad mellan den goda och den dåliga
litteraturen. Jofrid Karner Smidt drog i 0HOORP�HOLWH�RJ�SXEOLNXP slutsatsen att de
norska bibliotekarierna företrädde en ”mellansmak”. För mig synes det som om dessa
två forskare talar om samma läsargrupp, eller åtminstone samma litterära smaknivå.�    

)|UPHGOLQJVPHWRGHU�RFK�VN\OWQLQJ

Stadsbiblioteket visade sig ha några speciella förmedlingsmetoder som man arbetade
regelbundet med. Dessa var:

• månadens författare
• poesiaftnar med uppläsning
• bokprat i radions P4
• läsecirkel

När det gällde mellanlitteraturen gjorde man inget speciellt alls för att lyfta fram den,
det enda var att man eventuellt mer eller mindre medvetet skyltade med en sådan bok.
Alla respondenter ansåg att mellanlitteraturen inte behövde någon extra reklam; den
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sålde sig så bra själv. På den skönlitterära avdelningen fanns det en ”snurra” för
skyltning av böcker och en vanlig bokhylla där man också skyltade. Någon respondent
sa att hon gärna satte en annan bättre bok bredvid mellanlitteraturromanen så att folks
ögon skulle falla på den också. På den vanliga bokhyllan skyltade en bibliotekarie med
enbart ”god litteratur”. Mellanlitteraturen fick inte stå där. På snurran kunde man
däremot ställa allt möjligt, mellanlitteratur, ”tantböcker” och liknande somförsvann
direkt från denna snurra. De behövde ingen extra reklam.

En annan åsikt var att gärna skylta med böcker som det talats om i press , tv och radio.
Alla aktuella böcker var intressanta, även mellanlitteraturen. Detta var ett sätt att närma
sig åtminstone HQ grupp låntagare.

Man hade ingen förmedling via Internet, men var öppna för att eventuellt ha det i
framtiden. Vid intervjutillfället hoppades man på att kunna starta en skrivarkurs längre
fram. De hade också talat mycket om hur de skulle kunna nå andra läsargrupper som
sällan använder biblioteket, och också hur de skulle kunna fördjupa sitt arbete med
läsargrupper. Här påtalades svårigheten med detta och att det krävde mycket tid. Alla
aktiviteter tar så lång tid att etablera och bli kända bland folk. Man trodde att det var
viktigt att ha programverksamheten väldigt regelbundet. Idag har stadsbibliotekets
skönlitterära avdelning ett program nästan varje torsdag. Någon respondent tyckte att
man skulle kunna arbeta mer med att fånga upp de läsare som läser populärlitteratur
efter ett tag och få dem att komma vidare. Hon tyckte också att man borde ha fler
läsecirklar, mer läsning för allmänheten, fler öppna tillställningar.

Alla respondenter ville gärna rekommendera någon annan bok som var lite bättre när en
låntagare kom och frågade efter en mellanlitteraturroman. Det var en vilja man hade
men som man inte alltid genomförde, främst p g a brist på tid.

-lPI|UHOVH�LQWHUYMXUHVXOWDW�±�-RIULG�.DUQHU�6PLGWV�XQGHUV|NQLQJ

För att knyta intervjuerna till den teori den här uppsatsen åberopar, kommer de delar
som är relevanta att tala om här att jämföras med Jofrid Karner Smidts resultat från
0HOORP�HOLWH�RJ�SXEOLNXP�

De norska bibliotekarierna hade en motsägelsefylld hållning till populärlitteratur (ibid.,
s. 194). Någon skilde mellan olika former av populärlitteratur, och de mest negativa
kritiserade den för att vara spekulativ, lättvindig, förutsägbar, idylliserande,
onyanserade personskildringar, dåligt språk och kommersiella intressen. Exakt likadana
kommentarer som flera av Stadsbibliotekets bibliotekarier gav. De norska bibliotekarier
som var mest positivt inställda poängterade populärlitteraturens funktion; att den
tillfredsställer ett behov av verklighetsflykt och avslappning. Just den här aspekten  kom
Janice Radway fram till i sin undersökning av romantikläsare i den amerikanska
mellanvästern. I 5HDGLQJ�WKH�5RPDQFH (1984) visade Radway att kvinnor läste
populärlitteratur på ett feministiskt sätt och att det fungerade uppbyggande för dem;
romanerna fick en mycket positiv funktion och det var just funktionen som var det
viktiga. Populärlitteraturen tillfredsställer ett behov av verklighetsflykt och avslappning.
I Norge tyckte man att eftersom så många låntagare är intresserade av denna litteratur
borde de få den på biblioteket, och dessutom har de en demokratisk rättighet till det.
Denna sista synpunkt hade även några på Stadsbiblioteket. Särskilt tre bibliotekarier
betonade den demokratiska rättigheten. Smidts bibliotekarier såg också
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populärlitteraturen som å ena sidan lättläst och därmed som ett redskap till
vidareutveckling av litterära intressen, men å andra sidan som då dåligt skriven att
läsfärdigheten kunde hämmas. Mina bibliotekarier hade precis samma synpunkter.
Några tyckte att det var bäst att hoppa över de s k dragarna och istället rekommendera
lättlästa klassiker eller lättare litteratur inom varje genre, eller som en bibliotekarie
uttryckte det: ”De är kvarhållare!”.

Smidt återger några uttalanden om bilden av allmänheten i (ibid., s. 260ff). Hon talar
om vilka ord som användes för låntagarna (brukare, kunder etc), att bibliotekarierna
riktade sin uppmärksamhet mycket mot speciella låntagargrupper, att läsare av
populärlitteratur oftare omtalades än andra. Denna sista punkt tror Smidt beror på att
låntagare av kvalitetslitteratur oftare vet vilken bok de ska ha samt att
populärlitteraturens plats i folkbibliotekens samlingar har debatterats under många år.
Hon fortsätter redovisningen med att några bibliotekarier lägger mer vikt än andra vid
hjälparrollen, någon tycker att folk ska ”följa sin egen näsa”. Någon bibliotekarie säger
att populärlitteraturen får så mycket gratis reklam så att vissa låntagare inte känner till
något annat, och hon säger att hon hade velat visa dem titlar som de aldrig hittar. Detta
är även något som bibliotekarierna på Göteborgs stadsbibliotek har visat; man ville
gärna locka över läsarna av populär- /mellanlitteratur till litteratur av högre kvalitet. De
påpekade att det ofta brast på tid och vikten av att skylta med sådan litteratur som
påminde om den ”lägre” romanen men som ändå var lite bättre, så att det blev enklare
att snabbt sträcka ut handen eller peka på skyltningen.

Smidts bibliotekarier talade också om frågan om huruvida bibliotekets utbud och
tjänster ska vara låntagarstyrda eller ej. Denna tanke sattes ofta i motsättning till
folkbildningsambitionen som ju tidigare varit en dominerande idé. Smidt säger att hon
ser detta som en äldre och en nyare trosföreställning som existerar sida vid sida, ibland
konkurrerande, ibland samverkande. I intervjuerna på Stadsbiblioteket kom den här
motsättningen också fram tydligt. Några bibliotekarier betonade att biblioteket skulle ge
folk vad de ville ha eftersom de betalade skatt och det var deras demokratiska rättighet,
och inte fungera som någon slags smakdomare.Andra ansåg att bibliotekets viktigaste
uppgift var att hålla ett bestånd av god litteratur. Alla Smidts respondenter tyckte att de
skulle ha ett utbud som passade de flesta låntagare. För någon betydde det att den
skönlitterära samlingen skulle ha stor bredd och innehålla populära serier och genrer.
Låntagarna skulle bestämma inköpen. Någon tyckte att triviallitteratur var porten till
annan litteratur. Flera ansåg att det var viktigt att ta hänsyn till låntagarnas smak, och
någon tyckte t o m att låntagarna helt skulle få bestämma bibliotekets inköp eftersom de
betalt skatten som biblioteket använder sig av. I enkätundersökningen ansåg 20 % att
låntagarnas önskemål skulle väga tyngre än bibliotekets kvalitetsvärdering vid inköp! I
intervjuerna fick Smidt en mer nyanserad bild, men säger ändå att hon fick intrycket av
att efterfråganstyrd förmedling är på frammarsch. Jämfört med bibliotekarierna på
Stadsbiblioteket verkar de norska kollegorna vara mer ”tillåtande” än de svenska. Det
var ingen av de svenska som tyckte att låntagarna skulle få bestämma helt, och man
behandlade varje inköpsförslag mycket seriöst och kontrollerade recensioner noga innan
man tog ställning till inköp. Detta tycker jag tyder på att man hade en kritisk inställning
när man behandlade inköpsförslag. På Stadsbiblioteket sade dessutom flera av
bibliotekarierna att de efter sin diskusssion om bibliotekets inköpspolicy trodde att de
skulle bli strängare med att köpa in populär litteratur. Jag upplever det som att de
undersökta norska bibliotekarierna är mycket mindre restriktiva i sina inköp. Någon av
de norska bibliotekarierna tyckte att inköp av populärlitteratur kunde vara ett sätt att
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komma i dialog med låntagarna. Detta betonade även en av bibliotekarierna på
Stadsbiblioteket. Hon sade att böckerna var ett sätt att närma sig åtminstone en
låntagargrupp och att det visade att biblioteket ”hängde med” i boktrenderna. Smidt
anser att folkbildningsförmedlingen är satt ”under press”. Hon tror att den
efterfråganstyrda litteraturförmedlingen kan vara ett bibliotekspolitiskt ideal som är på
väg att vinna större mark. Smidt tyckte sig se att en mer positiv hållning till
populärlitteratur (ibid., s. 302ff) är på väg in i biblioteksmiljön. Smidt kunde finna en
ambition till folkbildning bland bibliotekarierna ändå, då det visade sig att de lade större
vikt vid själva läsningen än vad folk läste. På Stadsbiblioteket visade intervjuerna
samma resultat. Nästan alla bibliotekarier berättade om hur de antingen hade
erfarenheter med egna barn som haft lässvårigheter och hur de hade blivit hjälpta på
traven av populärlitteratur, eller hur de ibland rekommenderade en låntagare (ofta yngre
sådana eller studerande) att läsa en enklare bok i förhoppningen att denne skulle kunna
läsa ut den hellre än att tröttna efter några kapitel. Så även bibliotekarierna på
Stadsbiblioteket har folkbildningstanken i sig enligt detta sätt att se på saken. Det är
alltså ganska stora likheter när det gäller förmedlingsrollen bland dessa svenska och
norska bibliotekarier, men de norska verkar vara mer villiga att köpa in efterfrågad
populärlitteratur.

Smidts översiktsundersökning visade att flertalet av bibliotekarierna själva läste
skönlitteratur i underhållnings- och avkopplingssyfte (ibid., s. 188f), och hon tror inte
att de då tänker på speciella typer av underhållningslitteratur, utan snarare den funktion
som skönlitteraturen har i vardagslivet. Bibliotekarierna på Stadsbiblioteket fick aldrig
frågan vad de läste på sin fritid, men det framgick ändå genom svar på andra frågor att
de åtminstone tidigare hade läst populärlitteratur. Många av dem försökte läsa allt
möjligt för att i arbetet lättare kunna rekommendera litteratur. Någon sade att hon enbart
läste kvalitetslitteratur. De norska bibliotekarierna avvisade begreppen hög och låg
litteratur och ansåg att man inte kan göra en sådan indelning. Bibliotekarier och
låntagare borde istället frigöra sig från den traditionella distinktionen mellan finlitteratur
och populärlitteratur, och istället värdera utifrån sina egna värderingar. Man borde inte
heller knyta litterär kvalitet till bestämda genrer eller förlag. Denna åsikt uttalade även
några av de svenska bibliotekarierna. Man hade där valt att ta ställning till varje enskild
mellanlitteraturroman istället för att döma ut hela genren som sådan. Någon påpekade
också att man för ca tio år sedan hade kunnat märka en tendens till utdömning av hela
författarskap, men att detta var något som låg bakom dem.
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Detta är uppsatsens slutkapitel. Här knyter jag samman den teori mitt material består av
med det resultat jag fick från mina undersökningar, försöker hitta några slutsatser och
besvara de frågor jag i början av uppsatsen ställde. Det övergripande syftet var att
undersöka hur en litterär riktning inom populärlitteraturen-mellanlitteratur mottagits av
bibliotek och recensenter. De frågeställningar som ställdes upp var:

• Hur ställer sig bibliotekarier till mellanlitteratur?
• Hur ser biblioteksinköpen av dessa romaner ut?
• Hur har biblioteket förmedlat denna litteratur?
• Hur har recensenter i dagspress mottagit vissa mellanlitteraturromaner?
• Vad är mellanlitteratur?
• Hur kan denna litteraturs popularitet förklaras?

För att kunna definiera begreppet mellanlitteratur och för att kunna placera in den i den
populärlitterära genren ville jag först se hur forskare såg på populärlitteratur. Jag ville
också undersöka forskarnas inställning för att få ett jämförelsematerial till
recensenternas och bibliotekariernas mottagande av mellanlitteraturen.

Det visade sig att denna litteratur traditionellt sett har haft lågt anseende. Kriterierna för
populärlitteratur skapades redan under 1800-talets senare hälft (Smidt, 2002, s. 183ff),
och de var: standardisering, likformighet, upprepning av gamla mönster och en stor
publik med låga litterära anspråk. Magnus von Platen (Litteratursociologi, 1997,  s.
492ff) och Ian Watt (Den litterära institutionen, 1975, s. 126ff) har redogjort för den
populära romanens kamp för erkännande, men det var inte förrän på 1970-talet som
dess status började höjas när litteratursociologin som universitetsämne började forska
om populärlitteratur. Forskare som Gunnar Hansson och Janice Radway har gjort
mycket för att dess status har höjts. Radway säger att förhållandet mellan
kvalitetslitteratur och populärlitteratur är som det är beroende på att vi har lärt oss att
anamma en viss definition av litteraturen genom historien och den kultur vi lever i
(Solomin, SvD, 1996).

Det finns en mängd olika sätt att definiera populärlitteratur på. Ulf Boëthius förespråkar
den smaksociologiska definitionen som den tyske forskaren Helmut Kreuzer lanserade
1967. Den innebär att populärlitteraturen ses som någonting av föränderlig art som kan
anpassas efter vad forskarna i varje enskild tid anser vara dålig eller sämre litteratur
(Boëthius, 1995, s. 17f). Gunnar Hansson å andra sidan, anser att attityden till en
särskild bok eller ett författarskap förändras med tiden i takt med att nya läsare
tillkommer (Hansson, 1988, s. 327f). Hansson utgår i sin forskning från läsarnas
perspektiv och det är de som också avgör vad som är god och dålig litteratur, inte någon
litteraturvetenskaplig elit. Enligt Hansson är det läsarna som avgör smakfrågan men
enligt Kreuzer och Boëthius är det forskarna, eller de s k smakbärarna, i varje tid som
avgör. Alla dessa tre forskare är emellertid överens om att populärlitteraturen förändras
med åren, och att frågan om vad som är bra och dålig litteratur skiftar med varje ny tid.
Populärlitteratur kan läsas utifrån olika förutsättningar, och Janice Radway intar en
feministisk syn på läsning av populärlitteratur (Brott, kärlek, äventyr, 1995, s. 284ff).
Hon menar att kärleksromaner inte alls motsäger ett feministiskt läsande, utan att
läsningen av dessa böcker tvärtemot fungerar stärkande och uppbyggande, och att
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läsarna lär sig att hantera sina liv på ett bättre sätt. Detta synsätt stämmer inte med hur
de kritiker som var negativt inställda såg på %ULGJHW�-RQHV�GDJERN��som t ex Nina Björk
(DN, 1998-03-09) som ansåg att denna roman var förnedrande för kvinnor. Även Sisela
Lindblom (Aftonbladet, 1998-03-09) intar den feministiska hållningen när hon säger sig
bli förtvivlad över att något som hela Storbritannien skrattar åt visar sig vara ett så
gammalt grepp och bild av kvinnor. Hon tycker att det är ett bakåtsträvande att kvinnor
målas upp som vimsiga och att de bara tänker på hur de ska fixa en karl. Forskare och
recensenter är alltså inte eniga här; man intar två olika hållningar. Något överraskande
visade det sig att forskarna var mer positivt inställda än vad recensenterna var.

9DG�lU�PHOODQOLWWHUDWXU"

En av mina avsikter i uppsatsen var att ta reda på vad termen mellanlitteratur egentligen
stod för, och denna term är en av de benämningar på en viss sorts litteratur som jag
funnit. Andra termer är: halvlitteratur, genomsnittslitteratur, daughters of Bridget, the
spinsterati blockbuster, 30+singel-böcker. Ordet mellanlitteratur förekommer för första
gången 1997 och den förekommer sedan oftare efter att Helen Fielding och Nick
Hornbys romaner kommit ut på bokmarknaden. Cyril Hellman använder sig av den
engelska benämningen ”middle literature” (SvD, 2001-09-27), där dessa romaner
placeras in mellan kiosk- och skönlitteratur.

Recensenter och bibliotekarier har definierat mellanlitteraturen (kapitel 3-
Mellanlitteratur), och de mest utförliga definitionerna kommer från Karin Willén och
Jesper Högström. Willén anser att handlingen har ett standardrecept (Expressen, 1998-
04-02) som består i en kvinna 25-30 år gammal som lever singelliv och är mitt i
karriären. Hon bor i storstaden, har ett mediarelaterat arbete och vänner att diskutera
vardagens problem med. Relationen med modern är problematisk. Hjältinnan har höga
ambitioner för sitt liv och höga krav på den man hon söker. Hennes liv är kaotiskt och
hon får ibland hysteriska anfall. Jesper Högström har en mer strukturerad definition
(SvD, 2001-11-13), då han menar att dess typdrag är att den handlar om unga vuxna och
deras problem att bli vuxna, att det finns en mansroll i förändring, att de utspelar sig i
tv:s glamorösa värld och att den inte lyckas få ett grepp om de problem den har
ambitionen att ta upp. Han säger också att de egentligen är utbyggda tidningskrönikor,
att de hämtar metaforer från vardag och populärlitteratur, att varje kapitel avslutas med
en ”knorr” samt att översättningarna ofta är dåliga.

Ser man sedan till den definition av mellanlitteratur som bibliotekarierna på Göteborgs
stadsbibliotek gjorde, visade den (Kapitel 5-Mottagande på Göteborgs stadsbibliotek)
att de definierade denna litteratur utifrån faktorerna målgrupp, språk, aktualitet och
handling. De hade svårigheter med att placera in mellanlitteraturen i genresystemet och
tvekade över var gränsen mellan populärlitteratur och mellanlitteratur gick, om det var
samma sak eller om mellanlitteratur var lite bättre än populärlitteratur. Denna
problematik visade även de norska bibliotekarier som Jofrid Karner Smidt intervjuade
(Smidt, 2001, s. 76ff). Just den litteratur som befann sig i gränslandet mellan
populärlitteratur och seriös litteratur var svår att definiera och Smidt menade att gränsen
här var flytande och berodde på vilket perspektiv den som dömer har. Janice Radway
har forskat kring denna litteratur som befinner sig i gränslandet mellan populär- och
seriös litteratur (Radway, 1997, s. 261ff) och hon kallar den ”middlebrow-litteraturen”
vars läsare hör till den kulturella företeelsen ”middlebrow culture”. Denna litteratur
placeras in mitt emellan den höga och den låga litteraturen.
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För att göra ett eget försök att definiera mellanlitteraturen har jag använt mig av den
modell som Staffan Bergsten, vid Uppsala universitet, delar upp romanlitteratur efter
(Litteraturhistoriens grundbegrepp, 1990, s. 123ff). Enligt denna modell placerar jag in
mellanlitteraturen som realistisk samtidsroman och berättartekniskt skriven som
jagroman och dagboksroman. Handlingen i dessa romaner är realistisk, då dess
huvudpersoner ofta lever singelliv i storstaden, brottas med sina relationsproblem och
ofta arbetar inom ett mediarelaterat område. Referenser till media är ett mycket vanligt
inslag, och Claes Wahlin säger apropå den nya litteraturens många mediainslag
(Aftonbladet, 1998-05-19), att ”den litteratur som lydigt hemfaller åt realismen lierar sig
fullständigt med media”. Både recensenter och bibliotekarierna i mina intervjuer har
påtalat identifieringsfaktorn i dessa romaner, så enligt dem är romanerna med största
sannolikhet realistiska. Vissa recensenter och skribenter har emellertid starka
invändningar mot äktheten i denna realism som läsaren kan identifiera sig utifrån. Nina
Björk (DN, 1998-03-09) påstår att identifieringen är konstruerad och kommer från
påverkan av media och således inte hör till något verkligt liv. Ebba Witt-Brattström
tangerar frågan (Jordahl, GP, 1994-07-18) när hon anser att samtida kvinnliga författare
ger en negativ självbild och könsförvirring, och att man genom media idag får
föreställningar om hur kärlek och passion skall vara. I %ULGJHW�-RQHV�GDJERN ser Björk
tydliga exempel på denna medialisering, då Bridget t ex skrattar ett ”självförverkligat
skratt i tv-reklam för dyra spisar, mysfilm el. dyl.” (Björk, DN, 1998-03-09). Björks
åsikt krockar rejält med Janice Radways teori (Brott, kärlek, äventyr, 1995, s. 284ff) om
att romantikläsarna läste sina böcker på ett mycket verklighetsnära sätt. Forskaren
Radway hade alltså en mer positiv syn på populärlitteratur för kvinnor.

När det gäller mellanlitteraturromanen som samtidsroman (enligt Bergstens modell) vill
jag åter åberopa dess fokus på media och det urbana livet med en viss livsstil som i
mycket utspelar sig bland vänner och på pubar och restauranger. Den förändrade
mansrollen är också synlig,
t ex i romanen 0DQQHQ�RFK�SRMNHQ där Tony Parsons skriver om det som i England
visade sig vara radikalt (Erika Josefsson, Borås Tidning, 2001-11-20); att en man ensam
skulle ta hand om sitt barn. Även Nick Hornby ger en ”mjukare” bild av mannen i
romanerna 2P�HQ�SRMNH och (Q�JRG�PlQQLVND, och det handlar då om män som funderar
över sina relationer till närstående och som utvecklas på ett positivt sätt. Jag vill påstå
att dessa mellanlitteraturromaner är en tidsspegel av just vår tid och en viss generation;
den som är född på 60- och 70-talet. Jag tycker att dessa romaner är vår tids
relationsromaner, och jag utgår då från läsarnas perspektiv och deras verklighet.
Margaretha Fahlgren har undersökt den kvinnliga populärromanen (Brott, kärlek,
äventyr, 1995, s. 274ff), och menar att dessa romaner har ett tema som återkommer
under hela 1900-talet; kvinnan som söker en man som visar sig vara den omöjliga
kärleken men som hon till slut får. Jämför man med Helen Fieldings romaner är detta
tema mycket tydligt.

Ser man till sist på berättartekniken i form av jagroman och dagboksroman (enligt
Bergstens modell), kan det snabbt konstateras att t ex %ULGJHW�-RQHV�GDJERN är skriven i
dagboksform. Jag tycker också att romanerna är krönikor, utbyggda tidningskrönikor.
Här kommer den språkliga aspekten in, då dessa romaner är skrivna på s k
journalistprosa samt med mycket humor. Fielding, Hornby och Parsons har alla tre ett
tidigare förflutet som journalister, och det typiska språket är något som flera recensenter
tar upp. Annina Rabe beskriver det som ett ”smart och slagfärdigt språk” (SvD, 2002-



69

01-28), Mårten Blomkvist (DN, 1998-09-23) talar om Hornbys ”lediga humoristiska
stil”, Magnus Eriksson (SvD, 1998-03-13) tycker att Fielding har en ”osviklig känsla
för talspråket”. Jan Gradvall (DN, 1999-10-09) kritiserar Parsons sätt att använda sitt
språk från de tidningskrönikor han annars skriver och säger att Parsons ”fyrar av vassa
formuleringar om tv, medier, England, män & kvinnor”. Beata Agrell, professor i
litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, forskar om kortprosa (Begränsningens
konst och prosakonstens gränser, 2001-03-30). Hon säger att kortprosa förekommer i bl
a tidningsartiklar och dagböcker, och att den är påverkad av nya medier som förändrar
litteratursynen och som påverkar språket även i romaner. Denna teori stämmer överens
med de åsikter som Nina Björk (DN, 1998-03-09), Ebba Witt-Brattström (Jordahl, GP,
1994-07-18) och Claes Wahlin (Aftonbladet, 1998-05-19) har att språket i såväl seriös
litteratur som mellanlitteratur är medialiserat, alltså att det språk som förekommer i
media har påverkat litteraturen.

Litteratursociologiskt vill jag också placera in mellanlitteraturen i Johan Svedjedals
modell ”speglingsteorin”, vilket i korthet innebär att dessa romaner ger en spegelbild av
samhället med dess speciella livsstil, identifieringsfaktorer och referenser till
populärkultur. Detta överensstämmer också med att böckerna är ”realistiska
samtidsromaner” enligt Bergstens modell för indelning av romaner.

I de två statliga litteraturutredningarna, Litteraturutredningen L 68 och
Folkbiblioteksutredningen FB 80 har skönlitteratur delats in i olika kategorier
(Stenberg, 2001, s. 42ff). I den utredning som gjordes 1968 innebar detta:

1. Väl etablerade seriösa författares romaner. Beviset på detta var att de var kända hos
publik och kritiker, att de hade gett ut minst fem verk och att deras romaner snabbt
blev recenserade och att dessa dessutom var omfångsrika. Dessutom skulle de ha
fått litterära pris.

2. Icke etablerade seriösa författares romaner. Även om författaren hade gett ut fem
verk var dessa okända för en större publik. Deras romaner recenserades sällan eller
aldrig och om så händer var de av litet format. Utgivning på små förlag och oftast i
mer än en upplaga.

3. Seriösa nykomlingars romaner. Relativt unga författare som hade gett ut högst fyra
romaner. Okända för publiken och oftast även för kritiker.

4. Kvalificerade underhållningsförfattares romaner. Uppfyllde rimliga krav på stilistisk
förmåga och kompositionsteknik. Recenserades ibland. Romanerna skulle framför
allt underhålla. Gavs ut på kända förlag och i påkostat utförande. Försäljningen
stimulerad av författarens namn och bokens titel.

5. Populärserieromaner. Ingår som nummer i en populärserie. Författarnamnet betyder
mindre än seriens namn och titel. Snabbproducerade och enkelt komponerade.
Många schabloner i intrig och personskildring. Enkelt papper, lågt pris, säls mest i
kiosker och varuhus. Kommersiellt syfte. Recenseras sällan.

I nästa statliga litteraturutredning, Folkbiblioteksutredningen 1980, valde man att dela
in skönlitteraturen enligt dessa kategorier:
A smal – böcker av litterärt värde med liten läsekrets
A bred – böcker av litterärt värde med stor eller mycket stor läsekrets
B allmän – böcker av underhållningskaraktär med god eller tillfredsställande kvalitet.
B spänning – olika typer av spänningsfiktion (deckare etc)
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C - böcker av underhållningskaraktär av dålig kvalitet. Även en del romantiserade
trivialromaner.

Dessa indelningar är de mest belysande jag sett, och enligt dem skulle den
mellanlitteratur som jag undersöker med gott resultat först kunna placeras in i kategori
4, ”Kvalificerade underhållningsförfattares romaner”, då de ofta är ganska bra skrivna
och komponerade, recenseras ganska ofta, är främst ämnade att underhålla läsaren, ges
ut på kända förlag och författarens namn är ofta omskrivet i press så att namnet har
kunnat bli känt bland en större publik. Enligt den andra modellen tycker jag att de
mellanlitteraturromaner jag undersökt passar bra in i kategorin B allmän-böcker av
underhållningskaraktär med god eller tillfredsställande kvalitet.

Jag har således kommit fram till att mellanlitteraturen består av romaner som har några
mycket utmärkande drag: humor, igenkännande, att de språkligt kan definieras som s k
journalistprosa och att de utspelar sig i en speciell miljö. De kan vidare definieras som
kvalificerade underhållningsromaner som är förhållandevis bra skrivna och
komponerade och har en god eller tillfredsställande kvalitet, och att de är realistiska
samtidsromaner skrivna i dagboks- eller jagform. Jag vill tillägga att de också
återspeglar en generationsbunden livsstil.

+XU�NDQ�GHQQD�OLWWHUDWXUV�SRSXODULWHW�I|UNODUDV"

För att kunna försöka förklara dessa romaners popularitet kommer jag att koppla mitt
resultat till teoretiker som har forskat kring varför människor läser populärlitteratur.

Munch-Petersen talar om tre olika typer av läsning som kan tillämpas på varje enskild
bok (Munch-Petersen, 1974, s.15f). Dessa sätt kallar han konfirmativ läsning, formativ
läsning och diversiv läsning. Jag har tidigare gått igenom vad dessa typer innebär, men
kort kan sägas att konfirmativ läsning betyder att bokens innehåll bekräftar läsarens
åsikter, formativ läsning att läsaren lär sig förstå sin omvärld bättre och diversiv läsning
att läsaren flyr från verkligheten en stund. Enligt Munch-Petersen handlar läsning av
populärlitteratur om diversiv läsning, alltså verklighetsflykt, men han är också öppen för
möjligheten att det skulle kunna röra sig om en kombination av konfirmativ och
diversiv läsning, alltså att läsaren ibland även kan finna bekräftelse på ett riktigt
handlande. Denna slutsats vände sig Gunnar Hansson emot. Han menade tvärtom att
läsningen handlar om att uppfylla olika behov, varav verklighetsflykt kan vara ett, hos
olika människor. Han ansåg också att det inte finns några tecken som tyder på att
läsaren skadas i själen genom att läsa populärlitteratur (Hansson, 1988, s. 155ff).
Hansson säger också att läsaren visst kan stanna upp och reflektera över det de läser och
inte alls passiviseras eller manipuleras av läsning av poulärlitteratur. Hansson påpekar
att särskilt kvinnors läsning hjälpte dem att komma i kontakt med sina känslor. Detta
sista resultat kom även Janice Radway (Brott, kärlek, äventyr, 1995, s. 28) och Lisbeth
Larsson (ibid.) fram till.

I undersökningarna av kritikerna (kapitel 5-Mottagande i dagspressen samt Kapitel 3-
Förklaringar till Fielding, Hornby och Parsons popularitet) fann jag att
igenkänningsfaktorn, identifikationen, var den faktor som flest recensenter/skribenter
ansåg låg bakom mellanlitteraturens popularitet. Det som läsaren skulle kunna känna
igen sig i var sättet att leva, att man misslyckades i livet ibland (bl a Ahlström,
Damernas Värld, 1998) och att man genom att leva i ett mediainfluerat samhälle hade
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samma referensramar i t ex musik (bl a Gellerfelt, SvD, 1996-10-23). Även
bibliotekarierna på Stadsbiblioteket påtalade identifikationsfaktorn, att få bekräftelse på
sitt sätt att leva. Humor var en annan faktor som påtalades mycket ofta, och sett ur
Munch-Petersens modell skulle kritikerna företräda en diversiv läsning, då humorn får
läsaren att skratta och glömma omvärlden för en stund, men de skulle också företräda en
konfirmativ läsning med tanke på identifieringsförklaringen. På Stadsbiblioteket
betonades också förströelsen som orsak till läsning av mellanlitteraturböcker, alltså
diversiv läsning enligt Much-Petersen. Något förvånande var någon bibliotekaries åsikt
om att mellanlitteraturen kunde ta upp många olika aspekter av livet och att man kunde
lära sig något om andra länders levnadsförhållanden och människors sätt att leva genom
att läsa sådana romaner. Detta skulle alltså innebära en formativ läsning, något som
Munch-Petersen inte anser hör till läsning av populärlitteratur. Jag är egentligen
tveksam till om det går att applicera Munch-Petersens modell rakt över på mitt material,
men sett ur hans modell skulle det se så här ut. Eftersom Munch-Petersen ansåg att
modellen skulle tillämpas på varje enskild bok, kan det också vara riskabelt att tillämpa
den generellt på de böcker jag undersökt.

Det slagfärdiga språket har också påtalats som en av orsakerna till romanernas
popularitet, bl a i recensioner av Mårten Blomkvist (DN, 1998-09-23), Mats Gellerfelt
(SvD, 1998-09-23), Per Arne Tjäder (GP, 2001-10-26), och Johan Croneman (DN,
2001-06-09). I mina intervjuer på Stadsbiblioteket visade det sig att få bibliotekarier
lade vikt vid det slagfärdiga, humoristiska språket. De nöjde sig med att konstatera att
språket var ganska bra och på en högre kvalitetsnivå än i annan populärlitteratur. En
respondent påpekade att den brittiska ironin med dess ordlekar försvann i den svenska
översättningen, men annars var man mer fokuserad på själva handlingen i dessa
romaner. När de skulle förklara mellanlitteraturens popularitet talade de flesta om
möjligheten till igenkännelse och då tänkte man på målgruppen unga kvinnor som lever
på ett liknande sätt.

Min slutsats här är att de faktorer som utgör de utmärkande dragen också är det som gör
de populära, alltså: humorn, igenkännandet, språket och miljön de utspelar sig i.

+XU�KDU�UHFHQVHQWHU�L�GDJV��RFK�NYlOOVSUHVV�PRWWDJLW�YLVVD
PHOODQOLWWHUDWXUURPDQHU"

Nick Hornbys romaner fick överlägset flest positiva omdömen. Det är ett något ojämnt
resultat, då fler recensenter är positiva än negativa i sina recensioner av
mellanlitteraturromanerna, men att det var Hornby som fick tio (av totalt tolv) positiva
omdömen men Fielding endast två (av tolv)! Det finns här inget samband mellan
recensioner och inköp av Fieldings romaner, då hon visade sig få ganska dåliga
recensioner men ändå är den vars böcker blivit mest inköpta till biblioteken i Sverige.
Jag tror att de höga inköpssiffrorna till stor del kan förklaras med att Fielding var först
ut på marknaden med en viss typ av litteratur, samt att hon blivit uppmärksammad i
media. Hornby är den av författarna som fått mest beröm för sitt språk i böckerna, och i
intervjuerna på Stadsbiblioteket framgick det också att man ansåg Hornby vara bättre än
de andra mellanlitteraturförfattarna. Det manliga perspektivet på livet i Hornbys böcker
har aldrig ifrågasatts så som Bridget Jones levnadssätt har. Bridget Jones har av
åtskilliga skribenter beskyllts för att cementera könsroller och ge en förvrängd bild av
den moderna kvinnan som ett vimsigt våp som bara är intresserad av att hitta en lämplig
man. Denna åsikt uttalar bl a Sisela Lindblom (Aftonbladet, 1998-03-09), Nina Björk
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(DN, 1998-03-09) och Nils Schwartz (Expressen, 1998-03-09). Nina Solomin har en
intressant kommentar som jag tycker kan säga något (SvD, 1996-01-24), då hon säger
att traditionella manliga genrer som deckare och science fiction har fått högre status
medan de kvinnliga populärlitterära genrerna inte har fått samma uppgradering. Hon
tror att detta beror på att det är en manlig dominans av kulturskribenter och att det är de
som kultförklarat t ex viss science fiction. Men, och detta är viktigt, hon tror också att
det beror på att kvinnliga feminister har varit kritiska till populärromanen och att det är
de som fört ut budskapet att den cementerar patriarkala värderingar och strukturer. Jag
håller bara delvis med Nina Solomin, då jag i recensioner har kunnat se att några av
Nick Hornbys böcker blivit kultförklarade av vissa journalister, och jag undrar om inte
%ULGJHW�-RQHV�GDJERN är på väg att få kultstämpel den också, särskilt när filmatiseringen
visade sig bli en sådan succé, och då det ofta refereras till den när andra liknande
romaner publiceras.

Så även om recensenternas mottagande var ojämnt om man ser till vilka författare som
fick positiva omdömen, var det ändå fler positiva än negativa recensioner, sett utifrån de
recensioner denna studie omfattat. En annan slutsats är att dessa romaner verkligen har
delat recensentkåren och upprört flera av dem! Ingen har varit direkt likgiltig inför dem.
Kritikerna var emellertid mer positivt inställda till denna litteratur än vad
bibliotekarierna på Göteborgs stadsbibliotek visade sig vara, även om de inte var lika
positivt inställda som forskarna var.

+XU�VWlOOHU�VLJ�ELEOLRWHNDULHU�WLOO�PHOODQOLWWHUDWXU�RFK�KXU�KDU�GH
I|UPHGODW�GHQ"

Jag har här valt att redovisa svaren på två frågeställningar tillsammans eftersom de är så
nära förknippade med varandra, då vissa svar skulle upprepas om de vore separerade.

På Stadsbiblioteket hade man klara svårigheten med att identifiera mellanlitteratur, men
de åsikter som gavs var: stereotypt men ganska bra, ingen utveckling i handlingen,
språket ganska bra, faktiskt roliga, bättre på engelska, ”jag tycker hemskt illa om den
här genren”, några ville inte säga vad de tyckte eftersom de var rädda för att fördöma
andras smak. Alla hade egen erfarenhet av populärlitteratur och hade dessutom läst eller
hört talas om mellanlitteraturböckerna. Man tyckte att dessa böcker ”sålde sig själva”
och att de inte behövde förmedlas mer än så. Däremot hade man mycket medvetet satsat
på att förmedla dessa böcker på originalspråket engelska på en särskild ”Läs på
engelska”-hylla (Läs på engelska, lagom svåra, lagom tjocka böcker på engelska) som
främst var avsedd för studerande som behövde en lagom lätt/svår bok på engelska.
Detta hade man mycket goda erfarenheter av och tänkte fortsätta att arbeta med.
Kvaliteten på mellanlitteraturromanerna är något ojämn och bibliotekarier och
recensenter håller sig fortfarande något avvaktande till dem. Vissa av dem håller en
högre litterär kvalitet än andra; Nick Hornbys böcker har, som vi har kunnat se, fått
bättre recensioner än Tony Parsons och Helen Fieldings böcker hamnar mitt emellan
dem. På Göteborgs stadsbibliotek är man något avvaktande och vill hellre ta ställning
till varje enskild roman än ”genren” som sådan. Emellertid är det en stor efterfrågan på
dessa romaner och biblioteken har köpt in dem allt mer. På Stadsbiblioteket brukar man
köpa in fler exemplar av de romaner som det blir många reservationer på, men när det
gäller mellanlitteraturböckerna ställer man sig tveksamma till att köpa in fler även om
de skulle vara väldigt efterfrågade.
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När det gäller den tänkta målgruppen för mellanlitteraturen överensstämde resultatet
från intervjuerna ganska bra med resultatet från recensionerna. På Stadsbiblioteket
tänkte man sig romanerna som dragare för unga människor, som lämplig för folk som
läste sällan, att de skulle passa de som böckerna handlade om (alltså trettioåringar i
karriären i urban miljö), att en lämplig målgrupp var utbildade med dåliga kunskaper i
litteratur. En person tyckte att de kunde passa alla åldersgrupper. I artiklar talas det om
målgruppen singlar i trettioårsåldern (Johan Lundqvist, Helsingborgs Dagblad, 1998-
06-04 och Karin Willén, Expressen, 1998-04-02), och när det gäller Hornby finns även
målgruppen medelålders män som läser sällan. Hornby får av Cyril Hellman (SvD,
2001-09-27) en eloge för att han ”återvunnit den tidigare litterärt förtappade gruppen
medelålders män”. När recensenterna talar om identifieringsfaktorn är det dessutom
ganska självklart vilken läsargrupp de tänker på. Om man applicerar recensenterna och
respondenternas tänkta målgrupper på Janice Radways teori om middlebrow literature,
kan man se en något liknande läsargrupp som formerar sig. Radway talar om en bildad,
kultiverad medelklasskultur (A feeling for books, s. 261) som tillräknas en viss sorts
litteratur som kallas middlebrow literature. Denna grupp företräder en slags
”mellansmak”, vilket var vad också Jofrid Karner Smidt kom fram till att de norska
bibliotekarierna företrädde i sin undersökning (Mellom elite og publikum, 2002, s. 311).

På Stadsbiblioteket visade intervjuerna att bibliotekarierna arbetade utifrån ett
folkbildningsideal, då de tyckte att det trots allt var bättre att läsa en dålig bok än ingen
alls. De rekommenderade emellertid gärna en bok med högre kvalitet om låntagaren
efterfrågade en mellanlitteraturbok.
De styrdes i sina inköp och sitt förmedlande av mellanlitteratur av en kombination av
sin inköpspolicy, folkbildningsidealet och av varje individuell boks värde. Ett värde
som bestämdes utifrån recensioner, uppmärksamhet och låntagares önskemål.
Bibliotekarierna visade sig alltså vara minst positivt inställda till mellanlitteratur,
jämfört med recensenterna och forskarna.

+XU�VHU�ELEOLRWHNVLQN|SHQ�DY�GHVVD�URPDQHU�XW"

Romanerna %ULGJHW�-RQHV�GDJERN��+LJK�ILGHOLW\��2P�HQ�SRMNH��3n�VSDQLQJ�HIWHU�%ULGJHW
-RQHV��(Q�JRG�PlQQLVND�samt 0DQQHQ�RFK�SRMNHQ är inköpta till landets bibliotek i högt
antal. Även de engelska upplagorna är, nästan alla, även de flitigt inköpta. Jag undrar
här om det är så att fler bibliotek än Stadsbiblioteket i Göteborg har upptäckt hur bra de
fungerar på originalspråket i undervisningssyfte. Ett resultat som överraskade mig var
att %ULGJHW�-RQHV�GDJERN var den mest inköpta romanen i gruppen, trots att den hade fått
ganska dåliga recensioner. Det kan vara en tänkbar förklaring att bibliotekens inköp här
har påverkats av uppmärksamhet i media samt av låntagarönskemål. Helen Fielding var
också först på marknaden med en viss romantyp.

På Stadsbiblioteket trodde man att den här litteraturen var en dagslända och var något
som skulle försvinna liksom andra genrer har gjort tidigare (t ex FNL-litteraturen). Man
tyckte också att man hade tillräckligt av mellanlitteratur nu och kunde istället tänka sig
att istället köpa in dem på engelska för att kunna förmedla dem till studerande. Av
intervjuerna framgick det att Stadsbiblioteket köpte in mer populärlitteratur idag än för
några år sedan. Men man var samtidigt mycket mån om att värna om kvalitetslitteratur
och debutanter. Man tog ganska stor hänsyn till låntagarnas önskemål men man köpte
inte in allt reservationslöst. Vid inköp tog man inte ställning till mellanlitteraturen som
”genre”, utan såg på kvaliteten hos varje enskild roman och var noga med att läsa
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recensioner i dagspress, tidskrifter och sambindningslistor före varje eventuellt inköp.
Jag tolkar det som att man på Stadsbiblioteket intog en ganska kritisk hållning
i o m detta noggranna förfarande. Även de norska bibliotekarierna var måna om att inte
döma ut hela författarskap eller böcker som utkom på ej så väl ansedda förlag (Smidt,
2001, s. 188f). På Stadsbiblioteket hade man gemensamma diskussionsmöten om
litteratur som man av någon orsak kände sig tveksam inför, och var också mån om att
informera varandra om debattartiklar och recensioner av skönlitteratur. Kvalitet var det
mest vägledande kriteriet i deras inköpspolicy, och detta arbetade de också praktiskt
efter. Man tänkte en hel del på sitt ansvar och sin roll som huvudbibliotek i Göteborg
och en del av Regionbiblioteket Västra Götaland, och var mån om att tillhandahålla
kvalitet. Jag tolkar resultatet som att Stadsbiblioteket såg mer till kvalitet än
låntagarönskemål. Beata Arnborg har redogjort för Statens Kulturråds kartläggning av
bibliotekens inköp (SvD, 1997-04-09), och det visade sig i den utredningen att
biblioteken köper in mer populärlitteratur idag än tidigare. Biblioteken hade köpt färre
exemplar av varje kvalitetstitel.

Av mina intervjuer kunde jag utläsa att bibliotekarierna på Stadsbiblioteket inte var lika
benägna till låntagarstyrning av inköpen som de norska bibliotekarierna var (Smidt, s.
260ff). Jofrid Karner Smidt trodde att efterfråganstyrd litteraturförmedling var ett
bibliotekspolitiskt ideal som var på väg att vinna större mark (Smidt, s. 302f). På
Stadsbiblioteket var man tvärtom mer benägen att strama åt de efterfråganstyrda
inköpen, och istället satsa mer på kvalitet. I sin förmedling av litteratur var
bibliotekarierna på Stadsbiblioteket mer benägna att rekommendera en liknande bok
med lite högre kvalitet än den som en låntagare frågade efter. I Norge visade
bibliotekarierna sig mer villiga att låta låntagarna följa sin egen näsa (Smidt, s. 260f).

Ett biblioteks inköp är mycket viktiga i ett långt perspektiv, då de dels ger biblioteket
dess profil utåt, men också för att biblioteken, enligt bl a Gunnar Hanssons (Läsarnas
litteraturhistoria, 1988, s. 320), Ulf Boëthius (Brott, kärlek, äventyr, s. 17ff), Åke
Lundqvists (Masslitteraturen, 1977, s. 7ff) och Yngve Lindungs (Äventyr och kärlek,
1980, s. 2f) sätt att se det, ingår i den elit som utgör ”smakbärare” inför framtiden och
som sänder ut signaler till folk om vad som är bra och dålig litteratur. På lång sikt
påverkar bl a biblioteken det urval litteratur som får plats i våra litterära uppslagsverk.
Även litteraturkritiker ingår enligt dessa forskare i gruppen av smakbärare, och dessa
(vilket intervjuerna på Stadsbiblioteket har visat) påverkas i sin tur av kritikernas röster,
så det hela tycks vara en ändlös cirkel! Jag undrar om mellanlitteraturen har fått plats på
biblioteken för att man nu under en tid har haft förhållandevis gott om pengar. I
intervjuerna på Stadsbiblioteket framgick att just detta bibliotek hade haft mycket snäva
ekonomiska ramar under början av 90-talet, och att man då bara kunde köpa det allra
”nödvändigaste”. Idag har Stadsbiblioteket däremot råd att köpa in det man anser sig
vilja ha, enligt respondenterna. Flera bibliotekarier talade om hur ”biblioteksmodet”
skiftade genom tiden; vissa årtionden skulle man satsa enbart på kvalitet och andra
årtionden skulle biblioteken ha allt och göra allt möjligt.

Slutsatsen blir att Stadsbiblioteket, enligt intervjuerna, kommer att mer eller mindre
sluta att köpa mellanlitteratur på svenska för att satsa på denna litteratur på engelska,
där dessa romaner tjänar ett något annat syfte. På Stadsbiblioteket var man ganska
kritisk och tveksam inför denna litteratur och man ville gärna rekommendera en annan
bok med högre kvalitet när en låntagare frågade efter en mellanlitteraturbok. Samtidigt
arbetade majoriteten av bibliotekarierna utifrån en folkbildningstanke, då de ansåg att
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det trots allt var bättre att folk läste något av dålig kvalitet än inte läste något alls. De
styrdes i sina inköp och sitt förmedlande av mellanlitteratur av en kombination av sin
inköpspolicy, folkbildningsidealet och av varje individuell boks värde. Ett värde som
bestämdes utifrån recensioner, uppmärksamhet och låntagares önskemål.

���6DPPDQIDWWQLQJ

Uppsatsen behandlade mellanlitteraturens mottagande på bibliotek och i dags- och
kvällspress. Sex romaner av författarna Helen Fielding, Nick Hornby och Tony Parsons
valdes ut för att representera mellanlitteraturen. De frågor som jag arbetade utifrån var:
vad är mellanlitteratur och hur kan dess popularitet förklaras? Hur har recensenter
mottagit vissa romaner inom denna riktning? Vad tycker några bibliotekarier om
mellanlitteraturen och hur har de förmedlat den? Hur ser inköpen av mellanlitteratur till
bibliotek ut?

Jag studerade litteratur inom områdena litteratursociologi och receptionsteori samt
litteratur som behandlar tidigare forskning om populärlitteratur. I uppsatsens teoridel
redogjordes för forskning i ämnet. I kapitlet 6N|QOLWWHUDWXUHQV�EDNJUXQG redogjordes för
romanens historia och den populära kvinnoromanens historia.

Jag undersökte hur kritiker i dags- och kvällspress förhållit sig till de romaner som var
utvalda att undersökas. Jag undersökte också hur bibliotekens inköp av dem såg ut, och
undersökte Göteborgs stadsbiblioteks mottagande av mellanlitteraturen närmare. Efter
genomförd analys av recensioner och inköpssiffror, samt intervjuer av bibliotekarier och
jämförande med forskningsteorier drog jag följande slutsatser:

Det finns flera olika sätt att se på populärlitteratur, varav ett är Janice Radways
feministiska sätt att läsa den, vilket i korthet innebar att läsning av denna typ av
litteratur verkade på ett stärkande sätt på de kvinnliga läsarna. Vissa recensenter av
Helen Fieldings romaner ansåg att hennes romaner motarbetade feminismen, något som
motsade Radways resultat. Flera forskare poängterade populärlitteraturens funktion som
det viktiga; att de fungerade avkopplande och ibland identifierande. Mellanlitteratur är
en term som recensenter hittat på och som avser en typ av litteratur som har några
utmärkande, gemensamma drag och funktioner. Dessa är: humor, igenkännande för
läsaren, att de är skrivna på journalistprosa och att de utspelar sig i en stadsmiljö bland
människor som är runt 30 år. Det visade sig vara dessa utmärkande drag som också
gjorde dem populära. Recensenternas mottagande av mellanlitteraturen var blandad.
Hornbys romaner fick övervägande positiva recensioner, men Fielding och Parsons
romaner fick ganska dåliga recensioner. Analysen av bibliotekens inköpssiffror visade
överraskande att Fieldings romaner ändå var inköpta i lika höga antal som Hornbys,
trots att Fielding fått sämre recensioner. Intervjuerna på Göteborgs stadsbibliotek visade
att bibliotekarierna tyckte att man nu köpt in tillräckligt med mellanlitteratur, och att
man skulle strama åt sin inköpspolicy. De tyckte att mellanlitteratur fungerade bäst på
engelska i studiesyfte, och tänkte istället inrikta sig på inköp av mellanlitteratur för detta
ändamål. Bibliotekarierna visade sig benägna att vilja rekommendera en
kvalitetsmässigt bättre roman än en mellanlitteraturroman, samtidigt som man i enlighet
med folkbildningsidealet tyckte att det ändå var bättre att läsa böcker av dålig kvalitet
än att inte läsa alls. De styrdes alltså i sina inköp och sitt förmedlande av
mellanlitteratur av en kombination av sin inköpspolicy, folkbildningsidealet och av
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varje individuell boks värde. Ett värde som bestämdes utifrån recensioner,
uppmärksamhet och låntagares önskemål. Slutligen utkristalliserades ett mönster, där
det visade sig att forskarna var mest positivt inställda till mellanlitteratur. Recensenterna
å andra sidan var oeniga men såg ändå mellanlitteraturen på ett mer positivt sätt än vad
bibliotekarierna gjorde, som var den grupp som var minst positivt inställda.

.lOOI|UWHFNQLQJ

2WU\FNWD�NlOORU

Muntliga uppgifter i författarens ägo
 Intervjuer på kassettband med bibliotekarier på Göteborgs stadsbibliotek, gjorda i 2002.

7U\FNWD�NlOORU�RFK�HOHNWURQLVND�NlOORU

Agrell, Beata (2001-03-30). %HDWD�$JUHOO��%HJUlQVQLQJHQV�NRQVW�RFK�SURVDNRQVWHQV
JUlQVHU�������WDOHWV�NRUWSURVD�L�VNDQGLQDYLVN�OLWWHUDWXU��http://www.hum.gu.se/~litab/
[2002-09-09]

Ahlström, Gabriella (1998). Mer käck än fräck: den nya flickboksfeminismen.
'DPHUQDV�YlUOG,  nr 7, s. 28-30.

Andersson, Pelle (1998). Poff, där sprack bubblan! $IWRQEODGHW, 1998-09-23, Avdelning
Kultur, s. 5.

Arnborg, Beata (1997). Efterfrågan styr alltmer bibliotekens inköp. 6YHQVND�'DJEODGHW,
1997-04-09.

Arvidson, Gunnel (2002). Bibliotek behöver kritikerna. 6YHQVN�%RNKDQGHO, 2002, nr 4, s.
11.

Beckman, Åsa (2001). Lättroman om en osäker fader. 'DJHQV�1\KHWHU, 2001-09-13,
Avdelning Kultur, s. 2.

Bergsten, Staffan (1990). /LWWHUDWXUKLVWRULHQV�JUXQGEHJUHSS. Lund: Studentlitteratur.

Björk, Nina (1998). Du har redan läst den. 'DJHQV�1\KHWHU, 1998-03-09, Avdelning
Kultur, s. 2.

Blomkvist, Mårten (1998). Livet är lätt som en plätt. 'DJHQV�1\KHWHU, 1998-09-23,
Avdelning B, s. 2.

%RNHQ�L�WLGHQ (1997). Slutbetänkande från utredningen Boken och kulturtidskriften�.
(Statens offentliga utredningar (SOU), 1997:141). Stockholm: Fritzes.

Bosseldal, Ingrid (1998). Förhoppningar, löften och periodiska sammanbrott.
*|WHERUJV�3RVWHQ, 1998-03-09, Avdelning Kultur, s. 36.

%URWW��NlUOHN��lYHQW\U��7H[WHU�RP�SRSXOlUOLWWHUDWXU�(1995). Hedman, Dag, red. Lund:
Studentlitteratur.



77

Bråstedt, Mats (2000). Vart tog svänget vägen…? ([SUHVVHQ, 2000-09-01, Avdelning
GET, s. 4.

Carlsson Bergdahl, Annica (1997). Tantens åtrå var tabu…men Jacks lust hyllades.
*|WHERUJV�3RVWHQ, 1997-10-13, Avdelning Gränslöst, s. 37.
Contemporary Authors Online. The Gale Group (2001). Helen Fielding.
http://infotrac.london.galegroup.com [2002-04-09]

Contemporary Authors Online. The Gale Group (2002). Nick Hornby.
http://infotrac.london.galegroup.com [2002-04-09]

Croneman, Johan (2000). Älskvärd film med stor spelglädje. 'DJHQV�1\KHWHU, 2000-09-
01, Avdelning Kultur, s. 3.

Croneman, Johan (2001). Kommer hem och är snäll, 'DJHQV�1\KHWHU, 2001-06-09,
Avdelning Kultur, s. 1.

Eklund, Jan. (1996). Besatt av fotboll och musik. 'DJHQV�1\KHWHU, 1996-10-27,
Avdelning Kultur, s. 1.

Eriksson, Karoline (2001). Som choklad fast nyttigare. 6YHQVND�'DJEODGHW, 2001-07-18,
Avdelning Kultur, s. 54.

Eriksson, Magnus (2002). Bovary, Rambo och priset för frigörelse. 6YHQVND�'DJbladet,
2001-01-24, Avdelning Under strecket, s. 9.

Eriksson, Magnus (1998). Sloan ranger med drag av Pippi Långstrump. 6YHQVND
'DJEOadet, 1998-03-13, Avdelning Kultur, s. 14.

Fahlgren, Margaretha (1995). ”Det maskinsydda broderiet”: Lace och 1980-talets
kvinnliga populärroman. Ingår i Hedman, Dag, red. %URWW��NlUOHN��lYHQW\U���WH[WHU�RP
SRSXOlUOLWWHUDWXU, s. 274-283. Lund: Studentlitteratur.

Fielding, Helen (2000). %ULGJHW�-RQHV�GDJERN (Bridget Jones´s diary, 1996). Malmö:
Richers.

Fielding, Helen (2000). 3n�VSDQLQJ�PHG�%ULGJHW�-RQHV (Bridget Jones: The edge of
reason, 2000)��Malmö: Richers.

Forser, Tomas (2002). Bibliotekarier till mellansmakens lov. *|WHERUJV�3RVWHQ, 2002-
02-25, Avdelning Del 3, s. 40.

Fowler, Alastair (1997). Genrebegrepp. Ingår i Haettner, Eva & Götselius, Thomas, red.
*HQUHWHRUL� s. 254-273.  Lund: Studentlitteratur.

Furuland, Lars (1997). Litteratur och samhälle: Om litteratursociologin och dess
forskningsfält. Ingår i Furuland, Lars & Svedjedal, Johan, red. /LWWHUDWXUVRFLRORJL��
WH[WHU�RP�OLWWHUDWXU�RFK�VDPKlOOH. s. 16-49. Lund: Studentlitteratur.



78

Gellerfelt, Mats (1996). När popmusiken är meningen med livet . 6YHQVND�'DJEODGHW,
1996-10-23, Avdelning Kultur, s. 36.

Gellerfelt, Mats (1998). Komik med sorgsen underton. 6YHQVND�'DJEODGHW, 1998-09-23,
Avdelning Kultur, s. 14.

Genre (1992). I 1DWLRQDOHQF\NORSHGLQ. Bd 7, s. 395. Höganäs: Bra Böcker.

Gradvall, Jan (1999). Ensam pappa: Tony Parsons berör när han visar sig sårbar.
'DJHQV�1\KHWHU, 1999-10-09, Avdelning Kultur, s. 3.

Guardian unlimited film (2001-04-08). 3ULYDWH�GLDULVW��YJ�.
http://film.guardian.co.uk/features/featurepages/0,4120,470824,00.html [2002-
09-09]

Gustavsson, Cecilia (2000). Nörden är en man. $IWRQEODGHW, 2000-08-14, Avdelning
Kvinna, s. 27

Haglund, Magnus (1995). Blir popsnören någonsin vuxna? *|WHERUJV�3RVWHQ, 1995-06-
17, Avdelning Kultur, s. 46.

Hansson, Bo (2001). En clown med hjärtat på Highbury. *|WHERUJV�3RVWHQ, 2001-09-
22, Avdelning Tvådagar, s. 4-7.

Hansson, Gunnar (1988). ,QWH�HQ�GDJ�XWDQ�HQ�ERN��2P�OlVQLQJ�DY�SRSXOlUILNWLRQ.
Linköping: Tema, Univ. (Linköping studies in arts and science ; 30).

Hansson, Gunnar (1997). Läsarnas litteraturhistoria: När, hur och varför?  Ingår i
Furuland, Lars & Svedjedal, Johan, red. /LWWHUDWXUVRFLRORJL��s. 376-387. Lund:
Studentlitteratur.

Hartman, Astrid Pernille (1996). I skivsamlingens våld. ([SUHVVHQ, 1996-07-31,
Avdelning Kultur, s. 4.

Hellman, Cyril (2001). Den manliga läsarens tröst. 6YHQVND�'DJEODGet, 2001-09-27,
Avdelning Nöje, s. 76.

Hjelte, Tom (1997). Kul & listig kille: Nu på svenska. $IWRQEODGHW, 1997-02-28,
Avdelning Kultur, s. 58.

Holmberg, Claes-Göran & Ohlsson, Anders (1999). (SLNDQDO\V��(Q�LQWURGXNWLRQ. Lund:
Studentlitteratur.

Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1986). )RUVNQLQJVPHWRGLN� Lund:
Studentlitteratur.

Hornby, Nick (2001). (Q�JRG�PlQQLVND. (How to be good, 2001). Stockholm: Forum.

Hornby, Nick (1996). +LJK�ILGHOLW\��HQ�URPDQ�RP�NlUOHN�RFK�PXVLN��(High fidelity,
1995). Stockholm: Forum.



79

Hornby, Nick (1998). 2P�HQ�SRMNH��(About a boy, 1998). Stockholm: Forum.

Högström, Jesper (2001). Arg ung mans försök att ompröva sig själv. 6YHQVND
'DJEODGHW, 2001-09-27, Avdelning Kultur, s. 72.

Högström, Jesper (2001). Varenda mening låter som en slutkläm. 6YHQVND�'DJEODGHW,
2001-11-13, Avdelning Kultur, s. 60.

Jacobson, Maria (1997). Hjältinnan satt på undantag i litteraturen. *|WHERUJV�3RVWHQ,
1997-06-07, Avdelning Gränslöst, s. 45.

Jordahl, Anneli (1994). Sexualiteten speglar samhället. *|WHERUJV�3RVWHQ, 1994-07-18,
Avdelning Kultur, s. 4.

Jordebo, Lena (2001). Halvlitteratur: Annat ord för skräp? 'DJHQV�1\KHWHU, 2001-11-
21, Avdelning Kultur, s. 1.

Josefsson, Erika (2001). Från punk till papparoll. %RUnV�7LGQLQJ, 2001-11-20, s. 16.

Lindblad, Helena (2001). Bridget Jones har en kaxig aptit på livet. 'DJHQV�1\KHWHU,
2001-07-18, Avdelning Kultur, s. 3.

Lindblom, Sisela (1998). Som en unken kindpuss. $IWRQEODGHW, 1998-03-09, Avdelning
Kultur, s. 4-5.

Lindung, Yngve (1980). bYHQW\U�RFK�NlUOHN��2P�NLRVNOLWWHUDWXUHQ. Arlöv: Berlings.

'HQ�OLWWHUlUD�LQVWLWXWLRQHQ��6WXGLHU�L�GHQ�ERUJHUOLJD�OLWWHUDWXUHQV�VRFLDOD�KLVWRULD
(1975). Melberg, Arne, red. Stockholm: Rabén & Sjögren.

/LWWHUDWXUVRFLRORJL��7H[WHU�RP�OLWWHUDWXU�RFK�VDPKlOOH (1997). Furuland, Lars &
Svedjedal, Johan,  red. Lund: Studentlitteratur.

Lindqvist, Johan (1998). Bara en formsvacka, Hornby? +HOVLQJERUJV�'DJEODG, 98-06-
04, Avdelning Kultur, s. 21.

Lundqvist, Åke (1977). 0DVVOLWWHUDWXUHQ��)|UVWU|HOVH�±�I|UI|UHOVH�±�IDUD". Stockholm:
Aldus/Bonnier. (Aldusserien).

Lundqvist, Åke (1976). «RFK�N|SDUHQ�EOLU�Q|MG��)HP�I|UIDWWDUH�RFK�GHUDV�SXEOLN.
Stockholm: Aldus.

Martin, Kai (2001). Visst skrattar man – men åt vad?. *|WHERUJV�7LGQLQJHQ�([SUHVVHQ,
2001-10-21, Sektion Kultur, s. 2.

Mattsson, Ellen (2000). Fortfarande kul – men nu räcker det. *|WHERUJV�
7LGQLQJHQ�([SUHVVHQ, 2000-08-15, Avdelning Kultur, s. 4.



80

Mellander, Helena (2001). ”Skönt med en antihjältinna som inte gör perfekt karriär”.
6YHQVND�'DJEODGHW, 2001-07-21, Avdelning Kultur, s. 54.

Milles, Ulrika (1999). På spaning efter den snälla flicka som rymt. *|WHERUJV�3RVWHQ,
1999-04-21, Avdelning Kultur, s. 40.

Milles, Ulrika (1999). Bitcha ihop och slå ihjäl. *|WHERUJV�3RVWHQ, 1999-04-20,
Avdelning Kultur, s. 47-48.

Munch-Petersen, Erland (1974). +YRUIRU�ODHVHU�YL�WULYLDOOLWWHUDWXU"� Köpenhamn:
Forum.

1RUGLVN�NYLQQROLWWHUDWXUKLVWRULD (1997). Lisbeth Larsson, svensk huvudred. Höganäs:
Bra Böcker. s. 146-254.

Parsons,Tony (2001). 0DQQHQ�RFK�SRMNHQ� (Man and boy, 1999). Stockholm: Prisma.

Peterson, Jens (2001). Lika bra som boken. $IWRQEODGHW, 2001-07-20, Avdelning Puls, s.
27.

Peterson, Jens (2000). En perfekt träff. $IWRQEODGHW, 2000-09-01, Avdelning Puls, s. 35.

von Platen, Magnus (1997). Romanföraktet: en genres väg till prestige. Ingår i
Furuland, Lars & Svedjedal, Johan, red. /LWWHUDWXUVRFLRORJL��7H[WHU�RP�OLWWHUDWXU�RFK
VDPKlOOH, s. 492-505. Lund: Studentlitteratur.

Powell´s books interviews - Helen Fielding (1999-06-03) Weich, Dave. +HOHQ�)LHOGLQJ
LV�QRW�%ULGJHW�-RQHV�http://www.powells.com/authors/fielding.html [2002-09-09]

Rabe, Annina (2002). Fullständigt onödig halvlitteratur. 6YHQVND�'DJEODGHW, 2002-01-
28, Avdelning Kultur, s. 41.

Radway, Janice (1995). Kvinnor läser romantik: Om samspelet mellan text och kontext.
Ingår i Hedman, Dag, red. %URWW��NlUOHN��lYHQW\U��7H[WHU�RP�SRSXOlUOLWWHUDWXU, s. 284-
309. Lund: Studentlitteratur.

Radway, Janice (1997). $�IHHOLQJ�IRU�ERRNV��7KH�ERRN�RI�WKH�PRQWK�FOXE��OLWHUDU\�WDVWH
DQG�PLGGOH�FODVV�GHVLUH. NC: Chapel Hill.

Rickardson, Jenny (2001). Slätstruken singel-dagbok. ([SUHVVHQ�*|WHERUJV�
7LGQLQJHQ�.YlOOVSRVWHQ, 2001-07-20, Avdelning Nöje, s. 36.

Rånlund, Sven (1996). Kärlek i popskrud: Roman med given kultstatus. *|WHERUJV�
3RVWHQ, 1996-12-27, Avdelning Kultur, s. 62.

Rånlund, Sven (1998). Hornbys hjälte får en son på halsen. *|WHERUJV�3RVWHQ, 1998-10-
13, Avdelning Kultur, s. 44.

Schottenius, Maria (1997). Halvt om allt. ([SUHVVHQ, 1997-10-03, Avdelning Kultur, s.
4.



81

Schwartz, Nils (1998). Halsbrännande frågor. ([SUHVVHQ, 1998-03-09, Avdelning
Kultur, s. 4.

Schwartz, Nils (1998). Kul utan t. ([SUHVVHQ, 1998-09-24, Avdelning Kultur, s. 4.

Smidt, Jofrid Karner (2002). 0HOORP�HOLWH�RJ�SXEOLNXP��/LWWHUDHU�VPDN�RJ
OLWWHUDWXUIRUPLGOLQJ�EODQW�ELEOLRWHNDUHU�L�QRUVNH�IRONHELEOLRWHN� Oslo: Unipub förlag.
Diss. Oslo universitet.

Solomin, Nina (1996). Hon bekämpar skräcken för mental spenat. 6YHQVND�'DJEODGHW,
1996-04-19, Avdelning Kultur, s. 41.

Solomin, Nina (1996). Två kg potatis och en Romantik special tack! 6YHQVND
'DJEODGHW, 1996-01-24, Avdelning Kultur, s. 35.

Stenberg, Catharina (2001). /LWWHUDWXUSROLWLN�RFK�ELEOLRWHN��HQ�NXOWXUSROLWLVN�DQDO\V�DY
ELEOLRWHNHQV�OLWWHUDWXUI|UYlUY�VSHJODG�L�/LWWHUDWXUXWUHGQLQJHQ�/����RFK
)RONELEOLRWHNVXWUHGQLQJHQ�)%���� (Skrifter från Valfrid, 23). Borås: Valfrid. Högskolan
i Borås.

Svedjedal, Johan (1996). Det litteratursociologiska perspektivet: om en
forskningstradition och dess grundantaganden, 7LGVNULIW�I|U�OLWWHUDWXUYHWHQVNDS, nr 3-4,
s. 3-20.

Svensson, Britta (2001). Vad var det som hände?, ([SUHVVHQ�*|WHERUJV�
7LGQLQJHQ�.YlOOVSRVWHQ, 2001-09-30, Avdelning Nyheter, s. 26.

Theorin, Johan (2002). Relationshistoria med många turer, %RKXVOlQLQJHQ, 2002-01-26,
Avdelning Kultur, s. 4.

Tjäder, Per Arne (2001). Med kärlek till makens bakre delar, *|WHERUJV�3RVWHQ, 2001-
10-26, Avdelning Kultur, s. 46-47.

Torell, Kristina (2001). En dagbok som får tittaren att må riktigt bra, *|WHERUJV�3RVWHQ�
2001-07-18, Avdelning Nöje, s. 38-39.

Torell, Kristina (2000). High fidelity ingen listetta, *|WHERUJV�3RVWHQ, 2000-09-01,
Avdelning Nöje, s. 43.

Wahlin, Claes (1998). Litteraturen som gick vilse, $IWRQEODGHW, 1998-05-19, Avdelning
Kultur, s. 4.

Watt, Ian (1975). Den läsande allmänheten och romanens framväxt. Ingår i Melberg,
Arne, red. 'HQ�OLWWHUlUD�LQVWLWXWLRQHQ��6WXGLHU�L�GHQ�ERUJHUOLJD�OLWWHUDWXUHQV�VRFLDOD
KLVWRULD, s. 98-128.  Stockholm: Rabén & Sjögren.

Willén, Karin (1998). Osäker, virrig och på ständigt jakt, *|WHERUJV�3RVWHQ, 1998-04-
02, Avdelning Kultur, s. 66.



82

Woolf, Virginia (1961). Middlebrow. Ingår i 7KH�GHDWK�RI�WKH�PRWK. Harmondsworth:
Penguin.

Worpole, Ken (1995). Bestsellerindustrien. Ingår i Hedman, Dag, red. %URWW��NlUOHN�
lYHQW\U��7H[WHU�RP�SRSXOlUOLWWHUDWXU� s. 42-60. Lund: Studentlitteratur.

%LODJRU

�� Göteborgs stadsbibliotek (2001). 3URJUDP�I|U�PHGLD��8UYDOVSULQFLSHU.

���Intervjumanual

���Göteborgs stadsbibliotek (2002). 'LVNXVVLRQ�RP�YnU�LQN|SVSROLF\�PHG�$PHULFDQ
SV\FKR�VRP�H[HPSHO�



83

��

352*5$0�)g5�0(',$
Urvalsprinciper

I sitt medieurval skall biblioteket sträva efter att vara neutralt i moraliska, politiska och
religiösa frågor. Vägledande skall vara kvalitet och saklighet men även en allsidig
belysning av kontroversiella frågor. En viss hänsyn till efterfrågan kan vara motiverad.

Biblioteket tar avstånd från media som spekulerar i olika former av våld, avsiktligt
förvränger fakta eller propagerar för sådant som strider mot de mänskliga rättigheterna.
Detta bör beaktas speciellt noga i fråga om barn- och ungdomslitteratur.

För lokalsamlingen kan undantag från ovan angivna principer komma ifråga. Detta kan
även gälla klassiker vars värderingar speglar en annan tid.

För svenska dagstidningar gäller att samtliga tidningsutgivarområden skall finnas
representerade på huvudbiblioteket och att politisk jämvikt skall eftersträvas. För
utländska tidningar gäller regeln att den i upplaga största tidningen skall finnas i första
hand. Men en kvalitativ bedömning bör göras liksom tillgodoseende av politisk jämvikt.
Av stor betydelse är att invandrare och flyktingar får tillgång till sina hemländers
tidningar.

Biblioteket är restriktivt när det gäller inköp av kurslitteratur och läromedel. Böckerna
bör ha allmänt intresse, i övrigt hänvisas till stadens specialbibliotek.

Dessa urvalsprinciper gäller även gåvor.

Mediebeståndet skall hållas aktuellt genom kontinuerlig översyn, gallring och
komplettering.

Utförligare riktlinjer finns när det gäller litteratur för barn och ungdom och litteratur för
invandrare.
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1. GENRE

Spelar det någon roll att man vet vilken genre en bok tillhör när man läser den?
Påverkar genretillhörigheten förförståelsen av texen?

Hur definierar du populärlitteratur?
Hur definierar du kvalitetslitteratur?
Hur definierar du mellanlitteratur? (Nick Hornby, Helen Fielding, Alan Parsons
och andra relationsromaner som handlar om runt 30-åringar som inte riktigt vill
”växa upp”)

Vad tycker du om populärlitteratur?
Vad tycker du om kvalitetslitteratur?
Vad tycker du om mellanlitteratur?

Har din inställning förändrats genom åren?

Vad tycker du om de böcker som ibland kallas för ”dragare”?
Pos?
Neg?

Tycker du att man kan se mellanlitteratur som ”dragare”?

Tycker du att mellanlitteratur ska höra till populärlitteratur eller till någon annan
genre?
Tycker du att det verkar vara svårt att placera mellanlitteraturen i någon genre?
Särskiljer sig mellanlitteraturböckerna från annan litt?

2. INKÖP�±�RECENSIONER�±�MOTTAGANDE���PRESENTATION

Har inköpen av kvalitetslitteratur ökat de senaste åren?

Har inköpen av populärlitteratur ökat de senaste åren?

Hur stor hänsyn tar ni till låntagarens önskemål?
Hur resonerar ni?

Skyltar ni mellanlitt-böcker?
Gör ni någon reklam för mellanlitt-böcker?
Tvärtom?

Påverkar massmedias uppmärksamhet (rec, int, debattartiklar).när du ska köpa
in/vad du tycker?
På vilket sätt?
Hur stor betydelse har tidningsrecensioner vid inköp?
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Riktar sig biblioteket till vissa grupper med mellanlitteraturen?
Vilka?
Används mellanlitt. för studier?
Av vilka?

Använder sig biblioteket av några speciella förmedlingsmetoder för att tala om
att ni har mellanlitteratur?
Vilka i så fall?
Har Internet någon roll i förmedlingsarbetet? Några nya grepp?

3. PERSONLIGA UPPGIFTER (om respondenten tillåter det)

Namn
Ålder
Antal yrkesverksamma år som biblitekarie
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'LVNXVVLRQ�RP�YnU�LQN|SVSROLF\
PHG�$PHULFDQ�SV\FKR�VRP�H[HPSHO

Tid: tisdag 2 oktober kl. 10.00 eller direkt efter arbetsplatsmötet
Plats: Dicksonska rummet

Vår inköpspolicy flyter som en vattenlinje. Kan vi formulera den tydligare?
Kan vi hitta en gemensam linje, som alla kan försvara?
Tanken bakom denna diskussion är att vi åtminstone ska göra ett försök.

Vårt uppdrag:
Stadsbiblioteket är:
- närbibliotek för folk som bor i området
- resursbibliotek för stadsdelsbiblioteken i Göteborg
- en del av regionbiblioteket i Västra Götaland
- landets näst största folkbibliotek

Med tanke på våra uppdragsgivare får vi definiera vårt förhållningssätt till
- nyskapande litteratur
- omdiskuterade böcker
- våldsskildringar
- likgiltiga litterära produkter, främst översättningar
- Göteborgsförfattare av mindre framstående kvalitet
- Romantik för unga vuxna flickor
- Bridget Jones-imitationer
- kultstatus
- klassiker i framtiden
- efterfrågan

Tänk till inför mötet! Tänk också på vilken bok du vill att vi gemensamt ska läsa och
prata om i den nya studiecirkeln som börjar med denna diskussion!

2001-10-01 Heli

'HW�H[LVWHUDU�LQJHQWLQJ�VnGDQW�VRP�HQ�PRUDOLVN�HOOHU�RPRUDOLVN�ERN�
%|FNHU�lU�DQWLQJHQ�YlO�HOOHU�LOOD�VNULYQD�

Oscar Wilde


