
 

 

KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 
AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT 

2019:08:26 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fantasy, Science Fiction & Skräck  
-Tre populärlitterära genrers ställning på två svenska folkbibliotek 

 

 

 

 

 

CATHERINE JOHANSSON 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Författaren/Författarna 

Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats  
– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande. 

 



 

 

  

Svensk titel:                         Fantasy, Science Fiction & Skräck – Tre populärlitterära genrers ställning på         

två svenska folkbibliotek. 

 

Engelsk titel:                       Fantasy, Science Fiction & Horror – Three popular fictional genres position in  

two swedish libraries. 

 

Författare:                          Catherine Johansson 

 

Handledare:                        Charlotte Von Essen & Mats Dahlström 

 

 Färdigställt:                       2019  

 

Abstract:                              Popular fiction have met with an abundance of criticism troughout history. 

Then around the twentieth century events had the libraries forced to reevaluate 

their identities.  

   Fantasy, science fiction and horror are all examples of popular fiction.  There-

fore this thesis aims to show what position the genres holds at two swedish 

public libraries – library A and B. For this pupose the paper will focus on the 

genres availability towards the users. Availability has been reduced into four 

functions – acqusition, placement, display and exhibition. Furthermore the pa-

per uses modifications of Elzingas traditionalistic, pragmatic and emancipa-

torial strategies. This as a way to try to explain the reasons behind the current 

availability of the genres. The research questions are: How has library A and 

library B choosen to make fantasy, science fiction and horrorlitterature avai-

lable in the library? What are the reasons behind the choosen form of availa-

bility? 

  Observations and qualitative interviews has been performed at respective lib-

rary. The result concludes that horror was not broken out as its own genre. Ho-

wever fantasy and science fiction was and where placed together. A lot of the 

librarians work seemded to stem from a desire to simplify for the user. In con-

clusion the pragmatic strategy comes out as the dominent one. However all 

three strategies can be distinguished.  

  The conclusion made is that the horrorgenre did not have a very good position 

in the libraries. Science fiction had a somewhat good position but much in 

adherence to fantasy which had a very good position.  

 

Nyckelord:                          fantasy, science fiction, skräck, populärlitteratur, inköp, placering, skyltning,  

                                             exponering 
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1. Inledning 
 

Populärlitteratur, masslitteratur, kiosklitteratur, tantsnusk, skräplitteratur… benämningarna är 

bara några av namnen på en genre av skönlitteratur som av bibliotek har setts som litterärt un-

dermålig. Populärlitteratur är en av de mindre nedvärderande termerna. Det är även en term 

som direkt pekar på kärnan i genren. Nämligen litteratur som är populär – som läses av 

många. Därför är det främst denna beteckning som kommer att användas för denna genre. Po-

pulärlitteraturens ställning på biblioteken har varit omdebatterad och kritiserad. Genren har 

ofta ställts i kontrast till kvalitetslitteraturen. En benämning av smal litteratur som anses vara 

av god kvalitet. Kvalitetslitteratur menade man skulle äga företräde på biblioteket. Men kring 

slutet av 1900-talet hände något med synen på bibliotekens identitet.1 Bland annat uppstod 

projekt som ämnade lägga mer fokus på användarna. Man experimenterade bland annat med 

inköp på efterfrågan. Ett arbetssätt som gav populärlitteraturen en stor plats bland urvalet. Po-

pulärlitteratur är inte specifikt en genre utan fungerar som ett samlingsbegrepp för flera olika 

genrer. En del populärlitterära böcker har erhållit än mer popularitet/uppmärksamhet genom 

filmatiseringar. Tre populärlitterära genrer som går att urskilja bland filmatiseringarna är fan-

tasy (Sagan om ringen, Harry Potter, Game of Thrones), science fiction (Jurassic park, The 

hunger games,) och skräck(vampyrer & zombies) (Twillight, The walking dead, True blood, I 

am Legend).  

 

De tre genrerna utgör därför bra exempel på modern populärlitteratur. Därför är det intressant 

att studera deras ställning på svenska folkbibliotek. Då kan man få en fingervisning om popu-

lärlitteraturens ställning men även användarnas ställning på folkbiblioteken i Sverige. 

 

1.1 Problemformulering 
 

Tillgänglighet är en viktig faktor i samband med böckers cirkulation på bibliotek.2 Att en bok 

finns på plats i biblioteket är förstås en grundförutsättning för att den ska bli utlånad. Inköp 

blir därför en viktig grundläggande komponent för böckers tillgänglighet på bibliotek. Hur 

biblioteket hanterar kvalitetsaspekter, bibliotekariers arbetssätt och användarnas inflytande 

blir avgörande för vilka böcker som köps in. Synlighet är även en stor del av litteraturens till-

gänglighet. Användare tenderar att låna det som är enkelt för dem att finna. Därför spelar litte-

raturens placering i biblioteksrummet stor roll. Precis som skyltning och exponering av den. 

På så sätt kan bibliotekariers arbetssätt vägleda användarna mot olika slags böcker.   

Processerna kring tillgänglighet påvisar bibliotekets syn på sin funktion som litteraturför-

medlare. Hur biblioteket har valt att definiera sin roll blir avgörande för vilka böcker som blir 

tillgängliga. Med detta i åtanke kan man påstå att böcker som har en bra placering, skyltning 

och exponering är prioriterade av biblioteket. Medan böcker med dålig tillgänglighet är un-

derprioriterade. Graden av en boks tillgänglighet blir då representativ för den aktuella bokens 

ställning på biblioteket. Tillgänglighet kan därför användas som mått för en viss litteraturs 

ställning på aktuellt bibliotek. Genom att se till genrernas tillgänglighet kan man uppskatta 

fantasy, science fiction och skräcklitteraturens ställning på ett bibliotek.  

 

Placering, skyltning och exponering är relativt lätta att observera i biblioteksrummet. Dock 

kan enbart observation inte ge en helhetsbild över aktuell tillgänglighet. Bibliotekarierna är de 

                                                 
1 Malmberg (1996)  
2 Resonemanget utvecklas utförligare under Bakgrundskapitlet. 
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som ansvarar för placering, skyltning, exponering och inköp. Därför är deras syn på sin yrkes-

roll en avgörande del i genrernas ställning på biblioteket. Förmedlarrollen kan säkerligen be-

skrivas utifrån flera teorier. I denna studie har omarbetade versioner av Elzingas traditionalist-

iska, pragmatiska och emancipatoriska strategier använts.  

 

1.2 Syfte och Frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att kartlägga fantasy, science fiction och skräcklitteraturens ställ-

ning på två svenska folkbibliotek - bibliotek A och bibliotek B. Det kan finnas ett flertal olika 

sätt att avgöra genrers ställning på svenska folkbibliotek. Denna studie fokuserar på tillgäng-

lighet inom biblioteksrummet samt de bakomliggande orsakerna. Detta kommer att besvaras 

genom frågeställningarna: 

- Hur har bibliotek A respektive bibliotek B valt att framföra fantasy, science fiction & 

skräcklitteratur i sitt biblioteksrum? 

- Vilka är orsakerna bakom det aktuella framförandet? 

 

1.3 Avgränsningar  
 

Studien avgränsar sig till två svenska folkbibliotek – Bibliotek A och B. Denna avgränsning 

har gjorts till följd av resursmässiga skäl samt intresse från tillfrågade bibliotek. Studien är 

avgränsad till genrerna fantasy, science fiction och skräcklitteratur. Genomförande har skett 

med hjälp av observationer och kvalitativa semistrukturerade intervjuer utförda på plats. Alla 

observationer och intervjuer utfördes 2012. Men av personliga skäl färdigställdes inte uppsat-

sen förrän 2019. Studien gäller den aktuella situationen vid observationers och intervjuers ge-

nomförande. Eventuella ändringar hos de berörda biblioteken inkluderas inte inom studien. 

Därmed har även inga referenser som tillkommit efter observationernas och intervjuernas ge-

nomförande använts.3 Denna studie ska därför ses som en undersökning av den aktuella situ-

ationen 2012.  

 

Båda de undersökta biblioteken är folkbibliotek och stadsbibliotek. Andra folkbibliotek, som 

till exempel skolbibliotek, har en mycket snävare målgrupp. Stadsbibliotek tillhandahåller 

medier för olika sorters behov och besökare. Att undersöka två bibliotek med liknande struk-

tur gör det även enklare att jämföra biblioteken. Till en början skickades mail till tre olika 

stadsbibliotek med förfrågning om medverkan.4 Av dessa tre var det två bibliotek som sva-

rade. Detta ledde till att det var dessa två som blev föremål för denna studie. Populärlitteratur 

är som tidigare nämnts ett samlingsbegrepp för olika genrer. Denna uppsats begränsar sig till 

fantasy, science fiction och skräcklitteratur. Att undersöka alla utbrutna genrer på biblioteken 

ansågs vara en alltför bred studie. För att kunna behålla en röd tråd genom uppsatsen fokuse-

ras studien på ett mer specifikt område.  

 

I mailen som skickades ut eftersöktes bibliotekarier som kunde ställa upp på en intervju om 

framförandet av fantasy, science fiction och skräcklitteratur på aktuellt bibliotek. Två bibliote-

karier - A och B, besvarade mailet och blev därför informanter inom denna studie. En tredje 

informant – a, tillkom senare. Förfarandet får förmodligen fram informanter med intresse av 

någon utav dessa genrer. Vilket skulle kunna ge en snedvridning i resultatet. Dock är det inte 

                                                 
3 Wikipedia Shakespeare/brittiska imperiet har uppdaterats/hämtats 2019. Men berör historiskt kända 

ämnen från före 2012. 
4 Bilaga 1 
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denna studies syfte att kartlägga ett mönster ur ett flertal biblioteks framförande(kvantitativ). 

Det skulle kräva ett större slumpartat urval.  Uppsatsen behandlar istället en studie över två 

exempel av framförande(kvalitativt).  Då studien fokuserar på specifika genrer kan det även 

vara av vikt att informanterna har intresse och kunskap om de aktuella genrerna. Två inter-

vjuer har genomförts, en på respektive bibliotek. Till intervjuerna har samma intervjumall an-

vänts.5 Skillnaderna mellan intervjuerna har främst varit antalet informanter och ansvarighets-

område hos informanterna. 

 

1.4 Definitioner 
 

Fantasy, Science Fiction & Skräcklitteratur 

”…all fantasy är fiktionslitteratur, men all fiktionslitteratur är inte fantasy,… all science fict-

ion är fantasy men all fantasy är inte science fiction”.6  

Gränsen mellan definitionen av fantasy och science fiction är ganska vag. Men som det upp-

fattas genom litteraturen som använts i detta arbete så är science fiction: fiktionslitteratur som 

är fantasy men med framtida och teknologiska/vetenskapliga inslag. Science fictionvärlden är 

ofta mer realistiskt trovärdig än fantasyvärlden. Fantasy innehåller mer romantiserande och 

magiska inslag och världarna nås ofta genom magi. Inom science fiction reser man istället 

med till exempel rymdskepp till andra världar och planeter. Science fictions världar behandlar 

ofta framtiden och en stor vetenskaplig utveckling. Inom fantasy ligger världarna ofta paral-

lellt med vår egen tid. Eller något som mer påminner om en forntida tidsålder – ofta medel-

tida.7 Den moderna skräckromanen uppstod kring första hälften av 1800- talet.8 Mary Shelleys 

Frankenstein or the Modern Prometheus(1818) John Polidoris The Vampyre(1819) är de 

skräckromaner som benämns som de första romanerna av det moderna slaget i denna genre. 

Det är ifrån dessa båda romaner som de två nyckelfigurerna inom den moderna skräckroma-

nen har sitt ursprung - Monstret respektive Vampyren. 

 

Folkbibliotek 

I denna uppsats undersöks två svenska folkbibliotek – bibliotek A och bibliotek B. Båda 

biblioteken är stadsbibliotek. För att variera ordvalet kommer folkbibliotek, stadsbibliotek och 

bibliotek att användas för bibliotek A och B om inget annat anges. 

 

Användare  
Det finns många benämningar för de som nyttjar biblioteket - läsare, besökare, låntagare, an-

vändare etc. En läsare läser, besökare besöker och låntagare lånar. Men en användare av ett 

bibliotek kan läsa, besöka, låna och använda sig av biblioteket på ytterligare sätt. Därför kom-

mer det att vara denna term som främst används inom denna studie. 

 

Biblioteksrum 
Detta är termen som inom denna uppsats används för att beskriva utrymmet inne i biblioteks-

lokalen. Det är här som observationerna genomförts, där användarna uppehåller sig och där 

genrerna har placerats, skyltats och exponerats. Inte själva byggnaden, lokalen eller kontor 

och liknande som är låst för användaren.  

 

                                                 
5  Bilaga 2 
6  Broberg (1994) s 9 
7  Öhman (2002) s 136-137 
8  Ibid s 78 
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Tillgänglighet 

Då tillgänglighet diskuteras inom denna uppsats handlar det främst om hur/ i vilken utsträck-

ning användarna har tillgång till bibliotekens material. Tillgänglighet har konkretiserats till 

funktionerna inköp, placering, skyltning och exponering. Framförande används som en om-

skrivning av tillgänglighet. (Hur biblioteket har gjort litteraturen tillgänglig i biblioteksrum-

met.) 

 

Populärlitteratur 
Populärlitteratur är bara ett av många namn som betecknar litteratur som är populär hos läsa-

ren men inte inom finkulturen. Delvis, i detta sammanhang, litteratur som inte anses vara bra 

nog kvalitetsmässigt och läses för underhållning. För enkelhetens skull är det främst denna 

term som kommer att användas inom denna studie.  

 

Kvalité/Kvalitet 
Kvalité eller kvalitet är en abstrakt och subjektiv term. I denna uppsats syftar kvalité/kvalitet 

främst på litterär kvalité/kvalitet. Bland annat i form av debatten kring populär och kvalitets-

litteratur. Samt bibliotekariers uppfattning om litterär kvalité/kvalitet.  

 

1.5 Disposition 
 

Efter detta inledande kapitel följer 2. Teori. Avsnittet presenterar Elzingas tre strategier: trad-

itionalistiska strategin, pragmatiska strategin och emancipatoriska strategin. Därefter beskrivs 

implementeringar av dessa i ett biblioteksammanhang. För att underlätta för läsaren har teorin 

placerats före bakgrundsavsnittet. Den sista delen 3.4 Andersson & Rindälv och Larsson 

behandlar strategierna. Och för att läsaren ska ha kännedom om strategierna utan upprepande 

har detta valet gjorts. 

 

 Efter teorin följer 3. Bakgrund. I detta avsnitt presenteras tidigare forskning under olika te-

man som berör denna studie. Först presenteras populärlitteratur och kvalitetslitteratur. Samt 

debatten som funnits kring litteraturen. Sedan ges exempel på hur inköp går till och tanke-

gångar som berör ämnet. Därefter ett avsnitt om tillgänglighet. Vilket bland annat behandlar 

placeringens, skyltningens och exponeringens effekter på cirkulationen. Slutligen presenteras 

vad Andersson & Rindälv och Larsson har fått fram om strategierna i deras studier.  

 

4. Metod beskriver tillgänglighet samt de fyra funktionerna inköp, placering, skyltning och 

exponering. Men även observationer och intervjuer som har använts i denna studie. Samt lite 

om val av litteratur.  

 

I 5. Resultat & Analys presenteras först resultat från observationerna. Sedan analyseras det 

med hjälp av strategierna. I del två presenteras resultat i form av olika teman från intervju-

erna. Även här används strategierna för att analysera.  

 

Under 6. Diskussion & Slutsats diskuteras först resultatet och analysen utifrån det som kom-

mit fram från bakgrunden till denna studie. Därefter dras slutsatser om de tre strategierna, till-

gänglighet och fantasy, science fiction och skräcklitteraturens ställning på bibliotek A och B.  

Uppsatsen avslutas med 7. Sammanfattning & Vidare Forskning.  
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2.  Teori 
 

Detta kapitel går igenom Aant Elzingas tre strategier: Traditionalistiska strategin, Pragmatiska 

strategin och Emancipatoriska strategin. Orginalrapporten visade sig vara svår att hitta. Enligt 

Andersson & Rindälv är den ursprungliga rapporten opublicerad. 9  De kontaktade därför El-

zinga och blev hänvisade till en artikel som behandlar samma teoribegrepp.10 Det är därför 

denna artikel som har använts som ursprungstext för strategierna i denna uppsats. De ur-

sprungliga strategierna är avsedda att verka inom forskningsetik. Strategierna har sedan im-

plementerats inom litteratursammanhang av John Hultberg och Staffan Thorsson. Litteratur 

ligger närmare till hands för biblioteks och informationsvetenskapsområdet. Därför har Hult-

berg och Thorssons implementeringar använts som komplement för att förenkla övergången 

av strategierna till ett bibliotekssammanhang. Att anpassa strategierna till ett bibliotekssam-

manhang är inget nytt fenomen. Maria Andersson & Anna Rindälv och Jenna Larsson har ti-

digare tillämpat dem för att nå motiven bakom bibliotekariers urval och skyltning och synen 

på användarna. Då de nyttjar samma strategier är det svårt att komma fram till något helt an-

norlunda. Därför kommer nedan följande tillämpningar av strategierna att delvis utgå från de-

ras beskrivningar av strategierna.  

Strategierna behandlas var för sig. Först beskrivs strategierna utifrån Andersson & Elzingas, 

Hultbergs och Thorssons texter. Därefter beskrivs hur de anpassats till ett bibliotekssamman-

hang. För att förtydliga har Den traditionalistiska/pragmatiska/emancipatoriska biblioteka-

rien använts då implementeringen inom bibliotekssammanhang börjar.  

 

2.1 Traditionalistiska Strategin 
 

Den traditionalistiska strategin förknippas med ett fostrande förhållningssätt och fastare nor-

mer.11 Litteraturen har ett värde i sig och läsares egna intressen står som underordnade. Läs-

ningens främsta uppgift är att erhålla bildning och skola in läsaren i tradition och kulturarv. 

Enligt Andersson & Elzinga kan humaniora ses som ett slags ”kulturreservat” – ”…där huma-

niora har en uppgift som förvaltare av landets kulturarv och det offentliga minnet.”12 Hult-

berg kopplar samman det med det ”kulturella kapitalet”(Pierre Bourdieu).13 Delvis om man 

läser de rätta böckerna - eller ser rätt filmer etc., erhåller man kunskaper som ger företräde 

inom samhället. Litteraturen i sig är en kunskapskälla som kan ge läsaren nödvändig kulturell 

allmänbildning. Därför är det viktigt att alla får tillgång till den rätta litteraturen för att kunna 

ingå i samhället på lika kulturella villkor. Andersson & Elzinga menar att det finns motsätt-

ningar mellan finkultur/överklassens kultur och den folkliga kulturen.14 

 

Den traditionalistiska bibliotekarien arbetar utifrån vad Andersson och Elzinga kallar ”be-

varandepolitik”.15 Därför ser de det som sin främsta uppgift att verka som förmedlare av kul-

turarv och tradition. För traditionalisten är det viktigt att användarna läser rätt slags böcker. 

Därför går de gärna inte efter efterfrågan när de köper in litteratur. Istället litar de mycket på 

                                                 
9 Andersson & Rindälv (2005) s 6 
10 Andersson & Elzinga (1988) 
11 Thorsson (1988) s 127 
12 Ibid s 58 
13 Hultberg (1988) s 181-182 
14 Andersson & Elzinga (1988) s 59 
15 Ibid s 58 
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sin egen erfarenhet för att välja ut kvalitetslitteratur. De stödjer även sina inköp på ”auktorite-

ter på kulturområdet”.16 Dessa kan bestå av till exempel BTJ, recensioner från journalister 

samt nobelprisnomineringar. Det finns inga direkta objektiva kännetecken över vad som är 

kvalitetslitteratur. Men tradition och kulturarv anses ha stor vikt. Traditionalisten ser därför 

klassiker som en viktig del i utbudet. En traditionalistisk bibliotekarie ser det som sitt syfte att 

förmedla och bevara kvalitetslitteratur. Tanken är att man ska leda användaren till att läsa den 

”rätta litteraturen”. Ett sätt är att tillhandahålla ett stort urval av kvalitetslitteratur på biblio-

teket. Därför är inköp av kvalitetslitteratur viktig men även att man bevarar kvalitetslitteratur 

på biblioteket. Vilket leder till att kvalitetslitteraturen prioriteras även vid gallring. Ett annat 

sätt är ge kvalitetslitteraturen en fördelaktig placering och skyltning i biblioteksrummet. Trad-

itionalisten prioriterar bokens innehåll. Därför spelar inte estetiska kvalitéer in vid till exem-

pel frontning. Populärlitteraturen anses inte nå upp till kvalitetsstandarden och köps inte gärna 

in. Men om det finns populärlitteratur på biblioteket placeras den på en mer undanskymd 

plats. På detta sätt leder bibliotekarien användaren mot rätt litteratur och bort från fel littera-

tur. Det är även troligt att SAB-systemet kan vara av vikt. Då den i sig själv symboliserar en 

tradition och ett kulturarv. 

 

2.2 Pragmatiska Strategin 
 

Till skillnad från den traditionalistiska strategin har litteraturen inget eget värde i denna stra-

tegi. Här är det istället nyttoaspekten som är central.17  Vad man läser har inte lika stor bety-

delse som att man läser. Man ser läsförmågan som ett verktyg för att utveckla praktiska fär-

digheter. Bland annat kan litteratur användas för att förbättra läsförmågan.18 Då är det språket 

och inte innehållet i sig som spelar roll. Andersson & Elzinga menar att den pragmatiska stra-

tegin tar huvudfokus i det nutida samhället.19 Och ämnar ge hållbara och samhällsnyttiga re-

sultat.  

 

Den pragmatiska bibliotekarien ser läsningen som det mest centrala. Andersson & Rindälv 

skriver att den pragmatiska strategins mål är att öka utlåningen i biblioteket.20 Man kan inte 

vara helt säker på att lånade böcker verkligen läses. Men utlåningsstatistik kan ändå ge en bra 

fingervisning. Hultberg lyfter upp läsförmågan som en nyttoaspekt.21 Om man har böcker som 

användarna vill läsa ökar chansen till läsning. För detta syfte köper den pragmatiska bibliote-

karien in väldigt mycket på efterfrågan. Hen håller sig även á jour med samhället den verkar i. 

Bland annat använder sig pragmatikern av utlåningsstatistik, recensioner och trender för att 

förutspå vad användarna kommer att vilja ha/behöva. Just då det gäller läsförmåga är det vik-

tigt att erbjuda litteratur på olika litterära nivåer. Läsförmågan är dock en nyttoaspekt. Som 

även Larsson beskrivit är nyttoaspekten bredare.22 Det pragmatiska biblioteket ser som sitt 

syfte att erbjuda litteratur(medier) som kan vara till praktisk nytta för nutidens samhälle det 

verkar i. Exempelvis kan det finnas någon särskild utbildning, körskola, organisation, evene-

mang eller liknande man kan rikta sitt utbud mot. Även att bistå användarna att underhålla 

                                                 
16 Larsson (2009) s 23 
17 Thorsson (1988) s 127  
18 Hultberg (1988) s 179 
19 Andersson & Elzinga (1988) s 53 -59 
20 Andersson & Rindälv (2005) s 14 
21 Hultberg (1988) s 179 
22 Larsson (2009) s 24 
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modersmål eller utveckla språkliga färdigheter är av vikt. Därför köper pragmatikern gärna in 

böcker på andra språk.  

 

Den pragmatiska bibliotekarien köper även in en hel del facklitteratur. Varken Larsson eller 

Andersson & Rindälv belyser denna genre. Vilket kan anses underligt då genren känns ganska 

uppenbar för litteratur som ska ge praktiska färdigheter. Särskild fokus läggs på facklitteratur 

som behandlar ämnen, trender etc. som är relevant för den tid och samhälle som biblioteket 

verkar i. Då litteraturen ska spegla nuet används gallring flitigt. SAB-systemet innehar ingen 

vikt för pragmatikern. Klassifikationen är alltför snäv och svår att överblicka. Istället bryts lit-

teraturen ut i olika teman som symboliserar trender, popularitet, allmännytta och liknande. 

Dessa teman placeras därefter ut på centrala och synliga platser. Tanken är att ju populärare 

tema desto bättre placering i biblioteksrummet. Detta för att locka användare och göra det lät-

tare för dem hitta vad de letar efter. Utformningen av skyltar och liknande kan med fördel 

återspegla ämnet som är tematiserat. Till följd av sin attraktiva och färgstarka utformning fun-

gerar populärlitteratur även bra för till exempel frontning.23  Pragmatikern fokuserar mycket 

på populära böcker eller fina framsidor. Detta för att förenkla för användarna att hitta det de 

vill ha. Men även för att inspirera till läsning.  

 

2.3 Emancipatoriska Strategin 
 

Denna strategi betonar den kritiska verksamheten.24 Läsningen eller litteraturen i sig är inte 

centralt. Fokus ligger på den politiska och sociala kontext den verkar i. Litteraturen kan an-

vändas som en resurs och inspirationskälla för att ifrågasätta auktoriteter och tradition. Läs-

ningens viktigaste funktion är att bidra till att förstå sig själv och samhället.25 Läsning kan ut-

veckla en kritisk förmåga vilken, bland annat, hjälper olika grupper att delta i samhällsdebat-

ter. Andersson & Elzinga citerar att humaniora ska lämna bidrag till ”förmågan att kommuni-

cera, analysera och avväga ett omdöme”.26 Den pragmatiska strategin beskrivs som lite av en 

”upprosfilosofi” där man har förhoppningar om att förändra samhället. 

 

Den emancipatoriska bibliotekarien ser det som sin uppgift att förse användaren med litte-

ratur som utmanar. Andersson & Elzinga skriver bland annat att man ska överskrida nuet och 

frigöra människors kulturella potential.27 Inom kontexten kan man göra tolkningen att biblio-

tekarien drivs av en ideologisk ansats. Det nutida samhället är inte osvikligt. Bibliotekariens 

jobb blir då att tillhandahålla material som utbildar/informerar användaren. Men som även 

kan bidra till ett mer kritiskt förhållningssätt. Bibliotekarien fäster ingen vikt på varken kvali-

tets eller populärlitteratur. Det viktigaste är att man förstår vad man läser och att innehållet är 

tankeväckande. Bibliotekarien använder gärna inte auktoritära eller traditionella verktyg vid 

inköp. Bibliotekarien har själv en aktiv roll när det kommer till litteraturutbudet. Andersson & 

Rindälv kopplar samman strategin med smak.28 Smak är dock mer förknippat med kvalitetslit-

                                                 
23 Stjerne Nilsson (1972) s 63 
24 Thorsson (1988) s 128 
25 Hultberg (1988) s 182 
26 Andersson & Elzinga (1988) s 58  
27 Ibid s 54 
28 Andersson & Rindälv (2005) s 15  
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teratur och den traditionalistiska strategin. Larsson menar istället att det handlar om en ideal-

istisk ståndpunkt än om personlig smak.29 Detta stämmer bättre in under den emancipatoriska 

strategin. Bibliotekarien fokuserar på litteratur som knyter an till den ideologi hen verkar 

inom. Bibliotekarien utgår mycket från sin egen kunskap om litteratur eller forum inom sin 

ideologiska ståndpunkt. Och försöker även motverka inköp av litteratur som motsätter hens 

ideologiska principer. Varken Andersson & Rindälv eller Larsson tar med i beräkningen kon-

texten som bibliotekarien verkar i. Biblioteket och samhället biblioteket befinner sig sätter 

vissa restriktioner på bibliotekarien. Detta gäller givetvis de andra strategierna. Men det blir 

extra tydligt inom emancipatoriska strategin. En nazistisk bibliotekarie skulle till exempel tän-

kas ha svårt att sprida nazism på ett bibliotek inom ett demokratiskt samhälle.  

 

Den ideologiska ståndpunkten genomsyrar hela bibliotekariens yrkesroll. Därför placeras ide-

ologiskt bra litteratur på en central och synlig plats. Medan litteratur som motsätter sig ideolo-

gin får en mer undanskymd plats. Bibliotekarien vill på detta sätt leda användaren mot ”rätt” 

litteratur och bort från den ”dåliga”. SAB-systemet symboliserar tradition och auktoritet för 

en emancipatorisk bibliotekarie. Därför är utbrytningar vanligt förekommande. Helst ska all 

tematisering röra ämnen som berör den ideologiska ståndpunkten. En vanlig exponering kan 

verka för traditionsenlig och auktoritär. Bibliotekarien vill ha en exponering som inspirerar 

och väcker tankar. Frontning är inget ovanligt. Dock är det innehållet som spelar roll. Därför 

fokuserar bibliotekarien mycket på olika utställningar. En feminist kan till exempel nyttja in-

ternationella kvinnodagen för att ställa ut feministisk litteratur. En bibliotekarie som stöder 

LGBTQ kan nyttja Pride och regnbågar osv.  

 

3. Bakgrund 
 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning sammanfattad under olika teman.  Facklitteratur 

har använts i den mån den funnits. Därefter har uppsatser använts för att ge utförligare exem-

pel. 

 

3.1 Populärlitteratur vs Kvalitetslitteratur 
 

Vad är då kvalitetslitteratur? Under denna uppsats teoridel nämns kulturarv, tradition, värde-

ringar och klassiker i relation till kvalitetslitteratur. Det är ganska vaga och breda beskriv-

ningar. Johnson behandlar populärlitteratur och kvalitetslitteratur mellan åren 1940 - 2000. I 

första delen beskrivs definitioner av populärlitteratur och debatten kring genren. I andra delen 

ligger fokus på bedömmandet av vad som är kvalitetslitteratur. Sammanfattningsvis kan man 

säga att kvalitetslitteraturen är den smala exklusiva litteraturen som ofta kopplas samman med 

eliten/överklassen. Populärlitteratur är litteratur som massproduceras och kopplas samman 

med underklassen. Man har historiskt varit väldigt kritisk till populärlitteraturen. Men genren 

har fått mer erkännande under senare tid.30 Synen på genrerna har varit skiftande och berott 

mycket på vem som bedömt och vilken tid bedömningen har skett. Bland annat har böcker av 

Charles Dickens eller Brontë systrarna gått från att först vara populärlitteratur till att senare 

definierats som klassiker.31 Johnson beskriver även hur Virginia Woolfs Mrs Dalloway har 

                                                 
29 Larsson (2009) s 25-26 
30 Johnson (2005) s 9 
31 Ibid s 6 
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gått från att vara smal litteratur som inte lästs av många till att i modernare tid bli populär. 

Vilket enligt tidigare definitioner skulle betyda att boken gått från kvalitetslitteratur till popu-

lärlitteratur. Men det beskrivs även hur bedömare från samma tidsperiod kan se olika på po-

pulärlitteratur.32 

 

Bedömningen kopplas samman med smak. Bland annat tas Pierre Bourdieu upp som exem-

pel.33 Bourdieu menade att smak (bland annat litterär) stod i relation till socioekonomiska för-

hållanden. Detta gör smak till en klassfråga då överklassen har större kulturellt kapital än un-

derklassen. Vilket betyder att kvalitetslitteratur definieras av överklassens/elitens smak och 

populärlitteratur av underklassens smak. Förutom denna klasspartiskhet(bias) inom bedöm-

ningen av litteratur nämns även en rasistisk och en sexistisk partiskhet.34 Man menar att be-

dömningen av vad som är kvalitetslitteratur är skev då den har bedömts utifrån ett maskulint 

och europacentrerat perspektiv. 

   

I boken var det en definition av populärlitteratur som stod ut: ”The `popular`is what is left 

over after we decided what is `high`…”.35 Populärlitteratur och kvalitetslitteratur ställs ofta 

som motpoler till varandra. Om populärlitteratur ”the popular” är det som inte är kvalitetslitte-

ratur ”high” borde det betyda att kvalitetslitteratur är det som inte är populärlitteratur. Själv-

klart är det en ganska förenklad indelning. Johnson beskriver även hur kvalitets och populär-

litteratur ibland går in i varandra. Citatet anspelar även på att ”vi”(we) bestämmer vad som är 

kvalitetslitteratur. Vilka som ingår i citatets vi förklaras inte. Däremot med vad som beskrivits 

tidigare skulle man kunna koppla samman ”vi” med den europeiska manliga överklas-

sen(smak, bias).   

 

Kerstin Stjerne Nilsson beskriver olika karaktäristiska drag för populärlitteratur i Sverige i 

början av 70-talet.36 Det hon tar upp är: Säljande förpackningar – Böckerna är läsvänliga, at-

traktiva och i miniformat. De har färgglada omslag som har mycket lite att göra med innehål-

let. Schabloner och klichéer – Ett framgångsrikt berättarmönster som reproduceras i olika 

böcker. Den starke mannen med uppgiften – ”Manlighetens, Styrkans, Skönhetens, Intelli-

gensens inkarnation. Det är han som sörjer för det Goda och det Rätta i världen.”37[Protago-

nisten] Den onde skurken – Antagonisten i berättelsen. Är motsatsen till protagonisten: ego-

istisk, motbjudande etc. Det goda och det onda våldet – ”Den Onde förändras inte, han eli-

mineras”.38 Protagonisten verkar som polis, domare och bödel. Hans våld hyllas medan anta-

gonistens våld är ondska. Den skälvande lilla kvinnan – Kvinnorna i populärlitteratur är 

vackra varelser som verkar i periferin. De är svaga och behöver ständigt räddas och ledas av 

den handlingskraftige, starke mannen.   

 

Även Åke Lundqvist nämner det fasta könsrollsmönstret som ett av populärlitteraturens kän-

netecken.39 Han menar bland annat att det finns en manlig – handlingskraft och hävdelseför-

måga, och kvinnlig – mjukhet och tillgivenhet, genreuppdelning inom masslitteraturen. 

                                                 
32 Johnson s 10 
33 Ibid s 203-204 
34 Ibid s 205-207 
35 Ibid s 54 
36 Stjerne Nilsson (1972) s 62 - 73 
37 Ibid s 65 
38 Ibid s 68  
39 Lundqvist (1977) s 113-114 
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Lundqvist belyser även ett par tyska läsarundersökningar.40 Dessa menar att det är främst ar-

betarklassen och lägre medelklassen som läser masslitteratur. Dessutom beskriver han den 

kulturpolitiska debatt som funnits kring masslitteraturen(masskulturen).41  Lundqvist medger 

att debatten har sanningshalt men att den är ”rejält tillspetsa[d]t”.42 Han menar att en stor del 

av debatten har gått ut på att masskulturen: Är farlig: Masskulturen påverkar folk negativt. 

Den är full av fördomar, sexism, odemokratiska värderingar, rasism, antisociala attityder och 

förhärligar våld. Den riktar sig även mot de lägre samhällsskikten(arbetarklassen) som anses 

vara extra mottaglig för masskulturens påverkan. Den manipulerar dem och försätter dem i en 

slags skenverklighet. Vilket förhindrar dem att se de verkliga problemen och finna en lösning 

på dessa. Lundqvist kritik mot detta är att det leder till en negativ kulturpolitik byggd på för-

myndarskap.43  Man generaliserar underklassen till försvarslösa offer som inte har egen kog-

nitiv förmåga att skilja verklighet och fantasi åt. Han menar även att man tillskriver masskul-

turen för stort inflytande. Att det finns andra orsaker som påverkar människor. Masskulturen 

kan nyttjas som ett avsiktligt verktyg för avkoppling och förströelse. Hotar den goda kul-

turens existens: Masskulturen har ökat kraftigt och riktar sig till en alltjämt yngre publik. Den 

vinner mark på bekostnad av den seriösa kulturen. Men Lundqvist pekar på att även den seri-

ösa kulturen ökar.44 Han beskriver hur biblioteksutlåningen har ökat kraftigt. Och trots ett mer 

populariserat inköp har andelen skönlitterära lån varit i stort sätt oförändrad. Vilket betyder att 

allt läsande har ökat även av kvalitetslitteraturen. Bekämpa: Det finns en motsättning mellan 

samhällssynen i masslitteraturen och i verkligheten. Masslitteraturen präglas främst av ett in-

dividualistiskt synsätt. Den beskriver samhället som laglöst – hotfullt, farligt och främmande. 

Man ska klara sig själv och inte vara beroende av andra. Detta står i kontrast mot det demo-

kratiska samhället som står för kollektivet, gemenskapen, frihet, integritet och beroendet av 

varandra. Det finns även en motsättning mot kommersialismen. Masslitteraturen är billig och 

lätt att få tag på. Lundqvist menar att en kulturpedagogik måste ingå i kulturpolitiken.45Att 

man ska försöka utveckla människors läsvanor men vara öppen och förstående för deras be-

hov av verklighetsflykt.  

 

Amelie Hövenmark har utfört en intervjuundersökning om bibliotekets förhållande till popu-

lärlitteratur. Hon beskriver att det är svårt att definiera populärlitteratur.46 Begreppet myntades 

av överklassen som kritik mot den, enligt dem, sämre litteratur den undre klassen läste. Däref-

ter har definitionen förändrats i samband med normer och värderingar. Populärlitteratur och 

kvalitetslitteratur har även en benägenhet att gå in i varandra. Populärlitteratur anses vara en 

massproducerad litteratur för en bred publik. En lättsam underhållningsgenre med undermålig 

kvalitets- och moralhänseende. Men kritiken menar att även välutbildade läser populärlittera-

tur. Det finns även kvalitativ populärlitteratur och lättsam kvalitetslitteratur. Även dyrare 

böcker som anses vara populärlitteratur. Populärlitteratur har även historiskt varit nedvärderad 

politiskt. Man har bland annat ansett att biblioteket ska motverka kommersialism och för-

medla den goda litteraturen. 47 Hövenmark menar att inköp enligt efterfrågan kan verka som 

                                                 
40 Lundqvist (1977) s 116 
41 Ibid s 130 -153 
42 Ibid s 132 
43 Ibid s 143 
44 Ibid s 133 
45 Ibid s 144 
46 Hövenmark (2006) s 13 
47 Ibid s 19 
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en överlevnadsstrategi för biblioteken.48 Då hög utlåningsstatistik kan hindra ekonomiska 

nedskärningar. Hon avslutar med att det är bibliotekariens värderingar som har det avgörande 

inflytandet över utbudet.  

 

Malmberg beskriver hur de svenska folkbiblioteken växte fram kring 1900-talets början. Först 

var beståndet styrt av bibliotekarierna. Vilka lade stor vikt vid kvalitet och bildning.. Kring 

1970/80-talet hände något med de svenska folkbibliotekens syn på sin roll och hur de fram-

förde sitt bestånd. Efter en tid med högkonjunktur försjönk Sverige istället ner i en lågkon-

junktur. För att kunna behålla en framstående plats i samhället var biblioteken tvungna att 

strukturera om sitt arbetssätt. Man började bland annat fokusera mer på marknadsföring och 

låntagaren. För att få igång förändringsarbetet startades olika projekt som skulle fokusera mer 

på användarna än samlingarna. 

 

Det största och mest omnämnda av dessa projekt är GÖK-projektet.49 Namnet GÖK kommer 

från de första bokstäverna från de bibliotek som bedrev detta projekt: Göteborg, Örnsköldsvik 

och Kalmar. GÖK byggde vidare på idéerna om att sätta låntagaren i fokus. Vilket bland an-

nat medförde att inköpen styrdes allt mer av efterfrågan. Flertalet förändringar gjordes även i 

hur man framförde sin samling. Stora gallringar gjordes för att kunna möblera biblioteket mer 

attraktivt för låntagaren. Frontexponering, skyltbord, skyltpelare, utställningsskåp och snabb-

lånshylla är några exempel som hörde till projektet. För att göra det lättare för låntagaren att 

hitta gick man ifrån det traditionella SAB- systemet och ställde bland annat upp böcker i olika 

genrer. GÖK- projektet inspirerades av Det tredelade biblioteket.50 (Ursprungligen ”Det tre-

delte bibliotek”)51  

 

3.2 Inköp 
 

I bibliotekslagen (1996:1596) står bland annat att alla ska ha tillgång till ett folkbibliotek.52  

Samt att folk och skolbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt minoritetsgrupper. 

Bland annat ska man erbjuda litteratur på andra språk än svenska för invandrare. Lagen pekar 

även ut barn och ungdomar som en särskilt viktig grupp. Biblioteken ska främja språkutveckl-

ing och stimulera till läsning genom att erbjuda böcker och andra medier anpassade för deras 

behov.  

 

Statistik specifikt för fantasy, science fiction och skräck visade sig vara svår att finna. I de un-

dersökta statistiska framläggningarna stod dessa genrer under skönlitteratur. Därför krävdes 

det lite omvägar för att få en fingervisning om genrernas popularitet.  

 

Svenska barnboksinstitutet(Sbi) publicerar årliga bokprovningsrapporter där de sammanfattar 

utgivningen av barnböcker i Sverige. I en rapport från 2012 beskriver Sbi deckare, spökhisto-

rier, fantasy och hästböcker som en stor del av utgivningen för mellanåldern(9-12år).53 Även 

magi skildras som ett viktigt inslag. Rapporten fortsätter in på ungdomsboksböcker(12år-

                                                 
48 Hövenmark (2006) s 21 
49 Malmberg (1996) s 32-37 
50 Ibid s 38-39  
51 Evald (1997) 
52 Sveriges Riksdag (Bibliotekslagen 1996:1596) 
53 Sbi (2012) s 13 
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vuxen).54 Där ligger fokus på ungdomars inre liv och tankar - antingen i vardagsrealism eller 

med fantastiska element. Dystopier – ofta med övernaturliga inslag, pekas ut som vanligt fö-

rekommande.55  

 

Stockholms stadsbiblioteks hemsida listar topplistor för olika år.56 Under topplistan tonår 

2011 och 2012 hade nio respektive tolv av de tjugo mest utlånade böckerna övernaturliga in-

slag. 57 Av dessa var det fyra respektive tre böcker med vampyr/varulvstema och en respektive 

två böcker(Vargbröder) som hade demon med i beskrivningen. Den största delen av vampyr-

böckerna bestod utav Twillight – serien. Denna serie har kanske mer inslag av romantik än av 

skräck. Vilket skulle kunna göra den till mer av en fantasybok med skräckinslag. Däremot är 

monstret och vampyren två av de mest välkända figurerna inom skräcklitteraturen.58 Därför 

kan detta anses som en fingervisning av viss popularitet av skräckgenren bland tonåringar. 

Genreotydlighet kan även tolkas i Michelle Pavers Vargbröder. Beskrivningen av serien pe-

kar på död, ondska och demon. Dock kan även dessa inslag finnas inom fantasy. Resten av 

böckerna är mer tydligt fantasyböcker. Dock finns det visst inslag av science fiction. Till ex-

empel utspelas Susan Collins Hungerspelen i en dystopi. Barntopplistorna är mer svårtydda 

inom genreindelning och vuxentopplistorna domineras främst av kriminal/spänningsroma-

ner.59 

 

 Newsroom presenterar ett pressmeddelande över Adlibris mest sålda böcker bokåret 2012.60 

Bland annat lyfts pocketboken fram som den mest populära bokformen. Hungerspelen- trilo-

gin toppar både listan över mest sålda pocketböcker och barn och ungdomsböcker. Dock är 

det E. L James Femtio nyanser av honom som listas som den mest sålda boken.  

 

Höglund & Klingberg menar att urvalet ska stå i förhållande till invånarnas bildning och ut-

bildning.61 Folkbildningen ska vara en viktig aspekt inom folkbibliotek. Biblioteket ska kunna 

se till vad kommunens behov är och anpassa sitt litterära utbud efter dessa. Finns det till ex-

empel invandrare i kommunen ska de ha tillgång till litteratur på sitt modersmål. Barn i kom-

munen ska ha material för sin läsutveckling, studenter akademiskt material och så vidare. Det 

är behoven tillsammans med uppsatta politiska mål som ska avgöra hur man fördelar medie-

anslaget. Höglund & Klingberg menar att behov inte är det samma som efterfrågan.62 De vän-

der sig bort mot populärlitteraturen(massmarknadslitteratur). De anser att den ska få finnas i 

biblioteket. Men att det är den smalare och mer seriösa litteraturen – samhällslitteraturen, som 

ska prioriteras. Denna litteratur är inte lika lättillgänglig och det blir då folkbibliotekets upp-

gift att tillhandahålla den. Gallringen(magasinering eller utrangering[slängas]) ska vara effek-

tiv och rationell.63 De sätter upp fyra huvudsakliga kriterier för gallring: 1. Bokens skick. 2. 

Om den blivit inaktuell. 3. Om det finns dubbletter/för många exemplar. 4. Om boken inte har 

lånats ut/inte varit utlånad under en längre tid. 

                                                 
54 Sbi (2012) s 14- 15 
55 Böcker som skildrar en negativ samhällssyn/framtidssyn. 
56 Stockholms Stadsbibliotek (Topplistor) 
57 Ibid (Topplistan 2011/2012: tonår) 
58 Öhman (2002) s 78 
59 Stockholms Stadsbibliotek (Topplistan 2011/2012: barn/vuxen) 
60 Newsroom (Pressmeddelande Adlibris) 
61 Höglund & Klingberg (2004) s 36 
62 Ibid s 37 
63 Höglund & Klingberg (2004) s 105 
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Ovan nämns politiska mål som ett viktigt inslag i urvalet. Höglund & Klingberg beskriver 

medieplaner som ett effektiviserande av urvalet.64 Kungliga biblioteket utkom 2012 med en 

rapport om kartläggning av bibliotekens planer.65 Denna visar att många bibliotek inte har 

några politiskt antagna planer. Att många av de som finns är inaktuella eller vagt formulerade. 

Bland annat hade bara åtta procent av de tillfrågade biblioteken en politiskt antagen medie-

plan.66 

 

Kåmark tar upp ekonomin som en viktig komponent inom inköp.67 Hur mycket pengar ett 

bibliotek har till sitt förfogande för inköp är en direkt avgörande faktor för hur mycket man 

kan köpa in. Ekonomin grundar sig på utlåningsstatistik, geografiskt läge och antalet barn och 

ungdomar i spridningsområdet. Vissa av bibliotekarierna påpekade att detta kunde leda till att 

man bara köpte in populära böcker som ökade utlåningsstatistiken, En annan tyckte att det bi-

drog till att man aktivt arbetade med läsfrämjande åtgärder. Beslut om vad som ska köpas in 

sker på bokmöten. Man använder sig även en del av recensioner. Inköp sker en hel del på ef-

terfrågan. Bibliotekarierna ser det som att användarna får läsa vad de vill och är det dåligt får 

det stå för dem.  

 

I sin magisteruppsats intervjuade Hövenmark svenska bibliotekarier. Syftet var att utröna 

bibliotekens förhållande till populärlitteratur. Från intervjuerna kom det fram att biblioteken 

blivit mer efterfrågestyrda.68 Bland förklaringarna finns att allmänheten ställer mer krav. 

Bibliotekens målgrupp har utökats och man behöver därför ett mer varierat utbud. Använ-

darna har även blivit mer medvetna och börjat ställa krav på utbudet. Men även att verksam-

hetens arbete mäts mer kvantitativt(utlåningsstatistik). Folkbildningstänkandet finns kvar men 

man är mer fokuserad på användarna och deras önskemål.69 Biblioteken tycker det är viktigt 

att man kan erbjuda det som efterfrågas. Man ser även populärlitteraturen som ett sätt att få 

folk att komma till biblioteket. Därefter kan man visa upp annan litteratur. En av informan-

terna nämner att det står i kulturförvaltningens mål att: man ska ha hög kvalité, tillgodose al-

las intressen och ha en bredd i utbudet.70 Detta tillgodoses i varierande grad utifrån de olika 

bibliotekens budget. Biblioteken utgår mycket från sig själva i sitt inköp.71 En del bibliotek 

hade egna utformade muntliga policys. Men annars var urvalskriterier alltför vaga eller icke 

existerande. Biblioteken går mycket efter efterfrågan. Det mesta som efterfrågas är populärlit-

teratur. Men man ser även till kvalité. Bland annat menade de att olika förlag hade olika kva-

lité. De använde sig även en del av recensioner i BTJ.  

 

3.3 Tillgänglighet  
 

Enligt Höglund & Klingberg är tillgänglighet det viktigaste kriteriet för att en bok ska bli utlå-

nad.72 Dels ska boken finnas på plats på hyllan. Men det är även av vikt att hyllan inte är för 

                                                 
64 Höglund & Klingberg (2004) s 98 
65 Kungliga Biblioteket (2012) 
66 Ibid s 8 
67 Kåmark (2006) s 29-33 
68 Hövenmark (2006) s 26-53 
69 Ibid s 34 
70 Ibid s 36 
71 Ibid s 47 
72 Höglund & Klingberg (2004) s 69 
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välfylld och att böckerna exponeras mer än bokryggarna utåt. De tar upp ett exempel på en 

undersökning som gjorts i USA av Herbert Goldhor.73 Då valde man ut böcker som placera-

des på traditionellt sätt på två olika bibliotek. Därefter flyttade man böckerna på det ena 

biblioteket till en mer exponerad plats vid utlåningsdisken. Utlåningsstatistiken visade att de 

omplacerade böckerna lånades mer. På så sätt kunde man konstatera att placeringen av böck-

erna betydde mycket för nyttjandegraden.  

 

Rubin tar upp ”principle of least effort”.74 Principen går ut på att folk i allmänhet inhämtar in-

formation på det sätt som erbjuder minst ansträngning. Även om kvalitén skulle vara sämre. 

Inom bibliotekssammanhang kan placering, skyltning och exponering förenkla för användarna 

att hitta den information/bok de vill ha. Vilket enligt principen skulle påverka cirkulationen av 

den aktuella informationen/boken.  

 

I samband med GÖK-projektet nämns det tredelade biblioteket. Tanken med denna modell är 

att öka utlåningen genom att dela in biblioteksrummet i tre olika delar.75 Närområdet är det 

mest synliga och står i anslutning till entrén. Här tematiserar man den mest populära och aktu-

ella litteraturen. Den större delen av beståndet ställs ut i en mer traditionell indelning i mellan-

området. Delen längst bort utgörs av ett magasin med öppna hyllor.  

 

Niels Ole Pors menar att böckernas cirkulation ökar drastiskt då de exponeras.76 Han tar bland 

annat upp en annan av Goldhors undersökningar.77 Undersökningen genomfördes i Jamaica 

och fokuserade på böcker som inte hade lånats under en längre tid. Böckerna delades in i tre 

grupper: A-exponerat på boksnurror med ”Bra böcker du måste ha förbisett”. B-Stod kvar i 

hyllan men omtalad i en boklista. C- stod kvar i hyllan. Resultatet blev ökade utlån för B och 

en drastisk ökning av A.  

 

Andersson & Rindälv undersöker bland annat skyltningens makt i sin uppsats. Ur sina inter-

vjuer får de fram att skyltningen påverkar användarna.78 Bibliotekarierna uttrycker bland an-

nat att det som skyltas ofta lånas. Vissa av bibliotekarierna skyltar med populära böcker. 

Andra har en vilja att lyfta fram smalare och mer kvalitativ litteratur. Medan en tredje grupp 

bibliotekarier är mer neutrala. Min tolkning är att det är upp till bibliotekarierna vad som skyl-

tas eller inte skyltas. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att tillgänglighet i form av inköp, placering, skyltning och 

exponering är viktiga för en boks cirkulation inom bibliotek. 

 

3.4 Andersson & Rindälv och Larsson 
 

Både Maria Andersson & Anna Rindälv och Jenna Larsson använder sig av Elzingas strate-

gier. 

 

                                                 
73 Höglund & Klingberg (2004) s 71-72 
74 Rubin (2016) s 378-379  
75 Evald (1997)  
76 Pors (1990) s 166 
77 Ibid s 165-166 
78 Andersson & Rindälv (2005) s 42-51 
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Andersson & Rindälv nyttjade strategierna för att analysera motiv bakom urval och skyltning 

av svenspråkig skönlitteratur på vuxenavdelningen. Totalt intervjuade de tio bibliotekarier 

och biblioteksassistenter. I analysen belyser de exempel på förfaringssätt och tankar som plat-

sar under var och en av strategierna.79 De kommer fram till att den pragmatiska strategin är 

den dominerande ifråga om skyltning.80 Man köper bland annat in mycket på efterfrågan. Och 

använder sig av populära böcker för att locka användare med och för att öka utlåningen. Infor-

manterna går mycket efter utseende vid skyltning.81 Man sätter stor vikt i att förenkla för an-

vändarna. Även gallring nyttjas flitigt för att få plats med all skyltning.  

 

Lika många respondenter bedömdes vara traditionalistiska som emancipatoriska. Men det 

fanns fler drag av den traditionalistiska strategin inom skyltningen. De traditionalistiska bibli-

otekarierna såg det som sin uppgift att vägleda användarna mot kvalitetslitteraturen. Man an-

vände sig av skyltningen för att lyfta fram den bra litteraturen. Populärlitteraturen lånas ut 

ändå. Klassiker och äldre nordisk/svensk litteratur prioriterades. Uppfattningen är att det som 

skyltas ofta lånas ut. Värderingar anses vara av vikt. Bland annat ska litteraturen inte inne-

hålla rasism, sexism eller odemokratiska värderingar. De förlitar sig gärna på auktoriteter vid 

urval. Vid gallringar ger man ofta kvalitetslitteratur en andra chans. De emancipatoriska bibli-

otekarierna skyltade gärna med böcker de själva läst och tyckt om. Böcker som dröjt sig 

kvar/tillfört något. De vill förmedla denna läsupplevelse till användarna. De utgår mycket från 

eget tycke och lyfter fram sådant de kan identifiera sig med. Även litteratur som är kritisk till 

samhället får ta plats. Dock får den inte gå emot de demokratiska värderingarna.  

 

Värt att notera är att Andersson & Rindälv kopplar samman den emancipatoriska strategin 

mer med smak än en ideologisk ståndpunkt. Denna studie och Larssons studie placerar istället 

litterär smak under den traditionalistiska strategin. Den emancipatoriska strategin fokuserar 

mer på litteratur som kan förändra samhället. Andersson & Rindälv menar dock att biblioteka-

riens personliga smak och läsupplevelse är av vikt inom den emancipatoriska strategin.82 

Dock kan en bok anses bra eller ge läsupplevelse även om den inte söker förändra samhället. 

Den olika tolkningen av den emancipatoriska strategin kan ge viss snedvridning i jämförandet 

mellan deras studie och denna och Larssons studie.  

 

Larsson undersöker hur fyra bibliotek tillhandahåller science fictionlitteratur. Hon kom fram 

till att den pragmatiska strategin har stort inflytande på alla biblioteken. Detta då man utgår 

mycket från användaren i sitt arbetssätt. Biblioteken köper in väldigt mycket på efterfrågan. 

Larsson sammanfattar det med att det är efterfrågan, popularitet och intresse från användaren 

som främst avgör urvalet på de flesta biblioteken.83 Bland annat prioriteras inte science fiction 

då det inte anses vara populärt. Genren har en gång varit populär och hade en egen hylla på 

alla biblioteken. Men då det sjunkit i popularitet har man börjat placera in det med fantasy el-

ler övrig skönlitteratur. De flesta biblioteken utgick från medier som användes när de gall-

rade. Att man generellt sparade det som var populärt. Larsson fann även spår av den tradition-

alistiska strategin. Mycket köps in på efterfrågan men man utgår även efter vissa kvalitativa 

aspekter. En bok kan nekas om man anser att den är litterärt och språkligt undermålig. Infor-

                                                 
79 Andersson & Rindälv (2005) s 29- 42 
80 Ibid s 54 
81 Obs deras skyltning inbegriper även exponering. 
82 Andersson & Rindälv (2005) s 15 
83 Hövenmark (2006) s 34 
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manterna uttryckte även att man inte köper in litteratur som anspelar på våld, fördomar, verk-

lighetsförfalskning, rasism och en föråldrad kvinnosyn.84 Kvalitén bestäms främst av de in-

köpsansvariga. Larsson menar även att man kan urskilja en värderingstanke inom klassifikat-

ionen. Och att bibliotekarierna på så sätt försöker påverka läsarna. I ett av bibliotekens medie-

plan framfördes att: användarens behov av kunskap och upplevelse i kombination med rå-

dande kvalitetsnormer skulle avgöra inköp. 85 Men även att det är medier som används som 

har kvalitet/värde. Det är upp till bibliotekarierna att lyfta fram dessa. Det fanns även en viss 

benägenhet att magasinera klassiker istället för att kasta dem. Larsson hade dock svårt att hitta 

några spår av den emancipatoriska strategin. Ingen av bibliotekarierna framförde någon ideo-

logisk ståndpunkt. I ett av biblioteken hade bibliotekarierna möjlighet att exponera medier de 

själva ville lyfta fram.86 I det aktuella fallet lyfte de fram lyrik vilket Larsson kopplar till den 

traditionalistiska strategin. Men menar även att det finns möjlighet att lyfta fram en ideologisk 

ståndpunkt. 

 

4. Metod 
 

Detta kapitel beskriver de metoder som använts inom denna studie.  Först kommer lite sam-

manfattande generell information därefter är texten uppdelad i: Inköp, Placering, Skyltning & 

Exponering, Observationer, Kvalitativa Intervjuer samt Val av Litteratur.  

 

Syftet med denna studie är att ta reda på fantasy, science fiction och skräcklitteraturens ställ-

ning på två svenska folkbibliotek- A och B. Antalet folkbibliotek i Sverige är stort. Därför 

har, av resursskäl, en allomfattande studie över samtliga svenska folkbibliotek inte varit möj-

lig. Endast två av dessa utgör inget bra statistiskt material. Därför har en kvalitativ metod till-

lämpats och inte kvantitativ. De båda biblioteken har valts ut på grund av resursmässiga, till-

gänglighets och lämplighetsfaktorer. Av de sammanlagt tre mail som skickades ut var det två 

som blev besvarade och det var dessa två bibliotek som blev föremål för denna studie.  

Studien använder sig av delvis dolda observationer samt kvalitativa semistrukturerade inter-

vjuer. Observationerna används främst till att besvara den första frågeställningen; Hur har 

bibliotek A respektive bibliotek B valt att framföra fantasy, science fiction och skräcklittera-

tur i sitt biblioteksrum? Medan de kvalitativa intervjuerna svarar på den andra: Vilka är orsa-

kerna bakom det aktuella framförandet? Observationer har utförts på varje bibliotek i sam-

band med, före och efter intervjuerna.  

 

4.1 Inköp, Placering, Skyltning & Exponering 
 

Under bakgrundskapitlet konstateras tillgänglighet vara av vikt vid böckers cirkulation på 

bibliotek. Det har även framgått att bibliotekarier hyser medvetenhet om detta. Bibliotekari-

erna blir i detta avseende viktiga representanter för bibliotekets litteraturförmedlande. Graden 

av en boks tillgänglighet blir då representativ för den aktuella bokens ställning på biblioteket. 

Delvis genom att se till en genres tillgänglighet kan man uppskatta genrens ställning på ett 

bibliotek. Det går säkert att undersöka genrers ställning på flera olika sätt. Men denna studie 

                                                 
84 Larsson (2009) s 37 & s 33 
85 Ibid s 34 
86 Ibid s 45 
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söker utröna fantasy, science fiction och skräcklitteraturens ställning på bibliotek A och B ge-

nom att se till deras tillgänglighet i biblioteksrummet. Dels att boken ska finnas på plats men 

även att den ska vara synlig och enkel att hitta. För att förenkla kan man bryta ner tillgänglig-

het i fyra funktioner.87  

 

Inköp: Att en bok finns på biblioteket är en grundförutsättning för att den ska kunna bli lå-

nad. Då spelar det stor roll hur själva inköpet går till. Är det efterfrågan som avgör som exem-

pelvis inom gökprojektet eller kvalité och bildning.  

 

Placering: Placeringen har en betydande roll för att en bok ska bli utlånad. I enlighet med 

”the principle of least effort” lånar användare ofta det som är enkelt att hitta. Det vill säga det 

som betecknas närområdet inom det tredelade biblioteket. Böcker som bryts ut från tradition-

ell placering(SAB) och tematiseras lånas ofta ut i högre grad.  

 

Skyltning: En synlig och utmärkande skyltning kan förenkla för en användare att hitta. Det 

som skyltas lånas oftare.  

 

Exponering: Även exponering är ett bra sätt att förenkla för användarna att hitta. Bland annat 

kan frontning och utställning i till exempel boksnurror öka böckers cirkulation.  

Tillgängligheten analyseras därefter med hjälp av modifieringar av Elzingas tre strategier: 

traditionalistiska strategin, pragmatiska strategin och emancipatoriska strategin. Vilka besk-

rivs under teorikapitlet.  

 

4.2 Observationer 
 

Observationer används ofta då man ska studera olika samhällen eller grupper.88 Bland annat i 

syfte att undersöka människors uppförande i en särskild miljö.89 I denna studie observerades 

framförandet av genrerna på de två biblioteken. Framförandet/tillgänglighet har i denna upp-

sats konkretiserats till observationskriterierna; inköp, placering, skyltning och exponering. 

Man pratar ofta om öppen eller dold observation och aktivt eller passivt deltagande.90 Inom 

denna studie har en delvis dold observation använts och deltaganderollen har varit passiv. Un-

der en öppen observation är andra deltaganden inom det område man observerar medvetna om 

att det är någon som observerar. Även ofta om varför observatören befinner sig just i det om-

rådet. Dold observation är när de andra deltagande inte vet om detta.91 Därför kan man säga 

att denna studie är delvis dold då de andra deltagande i biblioteksrummet, användarna, inte 

har blivit underrättade om att det är någon som observerar. Men då det genom mailet till in-

formanterna och även under intervjuerna, konstaterats att observationer kommer utföras är det 

fel att säga att observationerna är helt dolda. Informanterna har även under båda intervjutill-

fällena, på B före och A efter intervjun, följt med till berörd avdelningen på biblioteket och 

visat och förklarat på plats. Observatörens deltagarroll inom denna studie har varit passiv då 

denne inte har deltagit under själva framförandet eller interagerat med användarna.  

 

                                                 
87 Sammanfattat från bakgrundskapitlet. 
88 Holme & Solvang (1997) s 110 
89 Repstad (2007) s 33-35 
90 Holme & Solvang (1997) S 111-116 
91 Repstad (2007) s 41 
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Repstad tar upp exempel på hur en passivt deltagande roll kan ha en negativ inverkan på 

folk.92 Observatören kan bland annat ses som någon slags spion eller liknande. Observationen 

i denna studie riktade sig enbart mot framförandet av genrerna i fysisk form i biblioteksrum-

met. Den ämnade inte studera människorna omkring den. Dock togs viss hänsyn till övriga 

biblioteksbesökare vid observationens tidpunkt. Observatören försökte tona ner sin synlighet 

och agera som en vanlig biblioteksbesökare.93 Att utföra observationerna på detta vis passar 

syftet med denna studie. Meningen är inte att observera en grupp individer utan framförandet 

ur en mer praktisk utgångspunkt. Genom observation på detta sätt får observatören först en 

mer objektiv faktamässig överblick över det aktuella framförandet av genrerna. Detta kom-

pletteras senare med kvalitativa intervjuer. Vilka ska förklara orsakerna bakom det observe-

rade framförandet. Fördelen med att observera innan intervjuerna är att man då har ett bättre 

underlag/förståelse och kan använda sig av/referera till observationen under intervjun. Det har 

även utförts observationer efter intervjuerna. Dels för att färska upp minnet och dels för att se 

det ur ett annat perspektiv efter intervjun. Att låta informanten visa på plats var positivt då 

mer praktisk information och fakta som kom från informanten konkretiserades.  

 

4.3 Kvalitativa Intervjuer 
 

Som komplement till observationerna har det utförts två kvalitativa intervjuer - en på vartdera 

bibliotek. Repstad beskriver hur intervjuer(samtal) är ett bra komplement till observationer då 

man kan se till tolkningar och uppfattningar om det man har observerat.94 Trost beskriver att 

om man vill ha en mer uppräknande undersökning – antal, procent eller liknande, ska man 

välja en kvantitativ forskningsmetod.95 Om man istället vill förstå människan och dennes be-

teende och resonerande ska man använda sig av en kvalitativ studie. Denna studie fokuserar 

på genrers tillgänglighet i biblioteksrummet. Vilket skulle kunna utföras med mer kvantitativa 

metoder. Dock ämnar denna studie även att förstå orsakerna bakom. Samt att få fram bibliote-

kariernas syn och ståndpunkt. Detta för att kunna dra paralleller till den traditionalistiska, 

pragmatiska eller emancipatoriska strategin. Det kan vara svårt att fråga informanterna rätt ut 

vilken strategi de förhåller sig till. Bland annat kan det finnas viss prestige eller fördomar hos 

informanten. Dessutom är det svårt att få en representativitet från ett så litet urval. Intervju-

erna i denna studie är mer tänkt som ett komplement till observationerna. För att få fram tan-

kegångar hos informanterna som kan placeras i de olika strategierna är det till fördel med ett 

friare samtal. Repstad skriver att intervjuer som inte är ansikte mot ansikte fungerar bra om 

man enbart är ute efter begränsad fakta.96 För att besvara hur genrerna har placerats, skyltats 

och exponerats krävs enbart begränsad fakta. Men för att få fram orsaken bakom behövs mer 

djupgående fakta. Då intervjuaren närvarar under intervjun möjliggörs även chansen för friare 

associerande kring ämnet. Det finns bland annat chans att ställa följdfrågor på sådant som dy-

ker upp under intervjun. Trost betonar vikten av social interaktion, vilket bland annat medför 

att man kan läsa mellan raderna och utläsa kroppsspråk.97  

Intervjun på bibliotek A utvecklades till en gruppintervju. Till en början uppstod kontakt med 

en informant. Senare visade det sig att det var två bibliotekarier som hade hand om och intres-

                                                 
92 Repstad (2007) s 53-54 
93 Observatören = författaren till denna uppsats. 
94 Repstad (2007) s 33 
95 Trost (2010) s 31-32 
96 Repstad (2007) s 108  
97 Trost (2010) s 16 
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serade sig för fantasy och science fiction på biblioteket. Repstad menar att det ibland kan upp-

stå problem vid gruppintervjuer.98 Till exempel kan informanterna vara motvilliga till att ta 

upp vissa synpunkter med de andra informanterna närvarande. Då intervjuerna i denna studie 

inte var djupgående av personlig karaktär kändes det ändå okej att göra så. Fördelen med att 

hålla en gruppintervju är att samtalet blir mer avslappnat. Dessutom kan båda informanterna 

diskutera och komplettera varandra inom områden den ena exempelvis inte har så stor kun-

skap om. Dessutom kan det uppstå diskussion dem emellan så att det på detta sätt kommer 

fram information som intervjuaren inte tänkt på. Intervjun kan då ge, som Repstad beskriver, 

en ”…fylligare information… egen dynamik…(och en)…naturlig samtalssituation”.99 Då 

biblioteken hade olika sätt att hantera inköp på blev detta även nödvändigt. På bibliotek B var 

informanten själv ansvarig för fantasy/science fictionsektionen. På bibliotek A delade man 

istället upp ansvaret genom en mer generell indelning. Informant A var ansvarig för skönlitte-

ratur (unga vuxna) och a för utländsk litteratur. Då bibliotek A inte har ett ansvarsområde för 

just fantasy och science fiction ingår genrerna under båda informanternas ansvarsområden. 

Informant B hade dessutom intresse/kunskap om båda genrerna. Medan A intresserade sig 

mest för fantasy och a för science fiction. Därför har A och a tillsammans samma kunskaps- 

och ansvarsområde som B har själv. Möjligen skulle även en tredje bibliotekarie som har 

hand om skönlitteratur(vuxna) öka helhetsbilden av fantasy och science fictionavdelningen. 

Dock handlar mycket om arbetet kring fantasy och science fiction på A om intresse. A och a 

hade båda stort intresse av genrerna och hade därför stort engagemang inom utformningen/in-

köp av just dessa genrer.   

 

Bryman beskriver att det finns olika grader av struktur på en intervju: strukturerad, semistruk-

turerad och ostrukturerad.100 Då intervjuerna i denna studie syftar tillbaka till observationerna 

var det önskvärt att utgå från en grundmall. En grundmall ökar även jämförbarheten mellan de 

båda intervjuerna. Studiens syfte gynnas även av ett öppet och fritt associerande samtal med 

chans till följdfrågor. Därför kunde intervjuerna inte vara alltför strikt hållna. Det behövdes en 

mall som var mer än bara några teman men där man inte var strikt bunden till de exakta frå-

gorna på mallen. Därför kändes mittenvägen, den semistrukturerade, vägen att ta i det här fal-

let. Denna studie använder sig av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Kvalitativa inter-

vjuer fungerar bra i denna studie i samband med andra frågeställningen. Då den fokuserar på 

att få fram orsakerna bakom framförandet. Bästa sätt att få reda på detta är att vända sig till 

dem som är ansvariga för den. På så sätt kan man genom en kvalitativ intervju få fram deras 

erfarenheter inom ämnesområdet.101 Att välja semistrukturerade intervjuer framför strukture-

rade eller ostrukturerade intervjuer gör att man kan ta tillvara på de positiva aspekterna inom 

båda dessa intervjuformer. Man kan lägga en grundstruktur som konkretiserar frågorna och 

intervjun men inte behöva följa en väldigt strikt struktur. Istället kan man låta de formulerade 

frågorna utgöra ett stöd. På så sätt kan man vara mer flexibel och ställa följdfrågor och passa 

in frågorna under samtalets gång. Då denna studie fokuserar mycket på observationerna är det 

bra att kunna hålla en viss öppenhet inom intervjun. Detta medför att man kan ha en bra 

grundmall att följa. Samtidigt som det finns chans att relatera till vad som framkommit under 

observationen. 

 

                                                 
98 Repstad (2007) s 110 
99 Ibid s 109 
100 Bryman (2012)  s 469-482 
101 Kvale (1997) s 70 
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4.4 Val av Litteratur 
 

Litteratur kring ämnet visade sig vara omfattande. Just ifråga om de tre genrerna fanns det 

inte mycket liknande studier. Dock hittades en hel del litteratur som behandlade områden run-

tomkring. Bland annat visade sig kvalité vara ett omfattande begrepp. Att gå in för djupt inom 

just kvalitetsbegreppet skulle ta alldeles för mycket plats och fokus i uppsatsen. För att bibe-

hålla en röd tråd genom uppsatsen utformades ett bakgrundskapitel. I detta avsnitt sammanfat-

tas olika begrepp under olika teman kopplade till studien. Kvalité kommer i den här uppsatsen 

främst fokusera på kvalitetsaspekter som presenteras av bibliotekarier vid inköp och framfö-

rande av böcker på biblioteken. Men även inom en historisk redogörelse över debatten kring 

kvalitetslitteratur och populärlitteratur. I detta sammanhang kommer även Pierre Bourdieu att 

lyftas fram. Bourdieus teorier om smak och kulturellt kapital kan sammankopplas till studien. 

Dock är en mer djupgående analys nog med material för en egen teori. En sådan teori skulle 

dock utgå mycket från bibliotekariernas roll som smaksättare. Denna studies fokus ligger 

istället på böcker/genrer och framförande inom biblioteksrummet. Därför kommer enbart en 

kortare sammanfattning av Bourdieus kulturella kapital att finnas i samband med populärlitte-

ratursdebatten. Därefter följer sammanfattningar om biblioteks inköp och böckernas tillgäng-

lighet inom biblioteksrummet. Under tillgänglighet sammanfattas kort olika exempel på fram-

förandets betydelse för böckers cirkulation. I slutet av kapitlet behandlas Elzingas tre strate-

gier. Maria Andersson & Anna Rindälv och Jenna Larssons använder sig båda av strategierna. 

Vilket gör en jämförelse mellan dem och denna studie intressant.   

 

5. Resultat & Analys 
 

Det här kapitlet är uppdelat i två delar. Första delen kommer att behandla observationerna. 

Och besvarar första frågeställningen: Hur har bibliotek A respektive bibliotek B valt att fram-

föra fantasy, science fiction & skräcklitteratur i sitt biblioteksrum? Olika trender har skiljts ut 

från observationerna. 102 Dessa trender analyseras därefter utifrån de tre strategierna. I del två 

behandlas intervjuerna. Och besvarar den andra frågeställningen: Vilka är orsakerna bakom 

det aktuella framförandet? Här skiljs olika teman ut. Varje tema analyseras utifrån de tre stra-

tegierna. En sammanfattad redovisning av observationerna och intervjuerna ligger som bilaga 

i denna uppsats.103   

 

5.1 Observationerna 
 

Ur observationerna kunde gemensamma trender urskiljas på de båda biblioteken. Både biblio-

tek A och B hanterade de tre genrerna på liknande sätt. Det som främst skiljde de båda biblio-

teken åt kunde härröras från deras olika storlek och utformning. Bibliotek A är mycket större 

än B och har dessutom högre i tak och innehar generellt en mer kreativ miljö. Detta antas vara 

en stor del till variationer i hanteringen av genrerna. I och med biblioteksrummets olika ut-

formning kunde bibliotek A avsätta en större yta för fantasy och science fictionsektionen. Av-

delningen var dessutom mer färgglad och synliggjord utan att det bröt mot övrig dekor/avdel-

                                                 
102 OBS Resultat från observationerna är mindre omfattande. Därför sammanfattas de i en gemensam text istället 

för i underrubriker som under intervjudelen. 
103 Bilaga 3 
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ningar. Bibliotek B hade en mindre yta att tillgå vilket antas vara orsaken till varför även av-

delningen var mindre. I förhållande till rumsytan verkade de båda avdelningarna uppta unge-

fär samma del av rummet i anspråk. Biblioteksrummet på bibliotek B ingav ett mer ”vitt och 

propert” helhetsintryck. Vilket kan antas påverka utformningen av avdelningen på bibliotek 

B.  

 

Utöver dessa skillnader hade biblioteken hanterat de tre genrerna på ett likartat vis. Inget av 

biblioteken hade skiljt ut och tematiserat skräck som en egen genre. Däremot hade båda skiljt 

ut både fantasy och science fiction. Vilka man hade ställt i anslutning till varandra. Fantasy-

delen var i båda fallen märkbart större än science fictiondelen. Avdelningen hade getts en syn-

lig placering relativt nära entrén. I anslutning till avdelningen låg barn och ungdomsavdel-

ningarna. Dessa avdelningar hade lägre hyllor vilket synliggjorde fantasy och science fiction-

avdelningen ytterligare. Dessutom hade man skyltat och exponerat avdelningen bra. På biblio-

tek A var skyltningen och exponeringen mer utförlig. Generellt sett gav den ett mer färgglatt 

och kreativt intryck. Båda biblioteken hade även valt att blanda svensk, engelsk, skönlitteratur 

och facklitteratur på avdelningarna.  

 

Observationsdelen är i stort präglad av den pragmatiska strategin. Under tillgänglighetkapitlet 

tas Rubins ”principle of least effort” upp.104 Principen tolkas som att det är främst böcker som 

ligger nära ingången, är synliga och som är lätta att hitta som lånas. Således den del av biblio-

teksrummet som benämns närområdet inom det tredelade rummet.105 Höglund & Klingberg 

och Pors nämner undersökningar som visar att böcker som skyltas/exponeras lånas ut i större 

utsträckning. Höglund & Klingberg menar även att böcker som frontas är mer tillgängliga.106 

Detta skulle därför betyda att avdelningar som är väl synliga, lätta att hitta, med böcker som 

frontas och skyltas/exponeras är prioriterade avdelningar. Hur andra teman/genrer hanterats 

kommer inte fram ur denna studies observationer. Men det man kan konstatera är att populär-

litteratur, i form av fantasy och science fiction, är prioriterad litteratur. 

  

Populärlitteratur förknippas främst med den pragmatiska strategin. Både den traditionalistiska 

och emancipatoriska bibliotekarien utgår mycket från sig själva ifråga om urval och skylt-

ning/placering. En traditionalistisk bibliotekarie fokuserar mycket på det hen anser som kvali-

tetslitteratur. Den emancipatoriska bibliotekarien sätter tonvikten på litteratur som stämmer 

överens med hens ideologiska ståndpunkt. Den pragmatiska bibliotekarien är mer neutral. 

Pragmatikern sätter istället fokus på användarens behov och önskemål. Det viktiga inom den 

pragmatiska strategin är att läsningen ska leda till en praktisk nytta. Läsförmågan i sig är ett 

exempel på en sådan nytta. Genom att tillhandahålla böcker som är populära kan man bidra 

till att stimulera läsningen. En utförlig statistik över genrerna är som sagt svår att finna. Men i 

och med vad som kommit fram från bland annat Sbi och topplistor är genrerna - främst fan-

tasy, populär bland framförallt barn och ungdomar. Att placera barn och ungdomsavdelningen 

i anslutning kan även bidra till att läsförmågan utvecklas. Placeringen för med sig att använ-

daren kan uppgradera sin läsning av fantasy och science fiction från barn till ungdoms och 

slutligen vuxenlitteratur.  

 

Båda biblioteken blandar svensk och engelsk fantasy och science fiction. Höglund & Kling-

berg har en pragmatisk syn då de ser behov som en central aspekt ifråga om utbud. Bland an-

                                                 
104 Rubin (2016) s 378-379 
105 Evald (1997) Kap. 4.0 
106 Höglund & Klingberg (2004) s 69 
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nat förespråkar de litteratur på andra språk än svenska om det finns behov av det i kommu-

nen.107 Även bibliotekslagen förordar litteratur på andra språk i biblioteket. Minoritetsgrup-

per, däribland invandrare, är en prioriterad målgrupp. Och böcker ska därför finnas till hands 

för deras behov. Engelska är ett universellt språk. Vilket medför att användare med engelska 

som förstaspråk får chans att utveckla sitt modersmål. Men även andra användare har möjlig-

het att utveckla sin engelska. Då kunskaper inom det engelska språket ofta ligger utöver mo-

dersmålet i många länder Kan även utländska användare som inte har engelska som moders-

mål kan ha användning för engelsk litteratur. Att placera in facklitteratur på avdelningen kan 

innebära praktisk nytta i form av information och allmänbildning. Även barn och ungdomar 

prioriteras i bibliotekslagen. Då kan fantasy, som är en populär genre inom denna grupp, öka 

läsningen inom denna grupp.  

 

5.2 Intervjuerna 
 

Under intervjuerna kunde en del genomgående teman skiljas ut.  

 

5.2.1 Särskilda och Populära Genrer 
 

Båda biblioteken ansåg att science fiction och fantasy var särskilda genrer som var lätta att 

skilja ut. Skräck var mer brett och därmed svårare att skilja ut. Bibliotek A beskrev skräck 

som en slags ”kameleont” som gick in i andra genrer. Därför hade man valt att placera ut gen-

ren under andra avdelningar. En annan orsak de gav för att skilja ut fantasy och science fiction 

var att de var populära - speciellt fantasy. Det är många som läser och frågar efter genrerna 

och man har därför valt att skilja ut dem.  

 

Fantasy och science fiction är populärlitterära genrer. Populärlitteratur kan kopplas samman 

med den pragmatiska strategin. Den traditionalistiska strategin är en motståndare mot popu-

lärlitteraturen. Den anses generellt som kvalitetsmässigt undermålig. Emancipatoriska strate-

gin prioriterar böcker som kan ”förändra samhället”. Fantasy har ofta medeltidsinspirerat 

tema. Berättelsen utspelar sig ofta i en värld olik den verkliga. Vilket kan göra det svårt för 

genren att uttrycka kritik mot det nutida samhället. Science fiction behandlar ofta en framtida 

värld. Vilket skulle kunna ge plats åt samhällskritik. Däremot går mycket av kritiken för po-

pulärlitteratur ut på att den ofta är bakåtsträvande.108 Lundqvist beskriver även hur populärlit-

teraturen anses försätta läsaren i en skenverklighet.109 Läsaren blir på så sätt passiv och ser 

inte de verkliga problemen. Inom den pragmatiska strategin har boken i sig själv inget värde. 

Istället betonas den praktiska nyttan – vilken kan kopplas samman med behov. Höglund & 

Klingberg anser att biblioteken ska se till behoven i kommunen.110 Man kan påstå att utveckl-

ing av läsförmågan är ett ständigt behov. I dagens samhälle är läsförmåga något som få kan 

klara sig utan. Genom att erbjuda böcker som användarna vill läsa bidrar man till att utveckla 

en praktisk nytta i form av läsförmåga. Höglund & Klingberg menar att efterfrågan och behov 

inte är detsamma.111 Dock kan man påstå att efterfrågan uppstår ur ett behov. Just läsförmåga 

kanske inte är något som användarna uttrycker själva. Däremot borde det finnas en anledning 

till varför man väljer att lägga ner tid och energi på att läsa. Något som man erhåller vid sin 

                                                 
107 Höglund & Klingberg (2004) s 37 
108 Stjerne Nilsson (1972) S 62-73 
109 Lundqvist (1997) s 138 
110 Höglund & Klingberg (2004) s 37 
111 Ibid s 37 
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läsning. En av Hövenmarks informanter menade på att det finns en ökande utbrändhet i da-

gens samhälle.112 Vilket bidrog till att man började tänka på att ta hand om sig själv och sin 

själ. Och att skönlitterär läsning kunde bidra till detta. Hövenmark går inte djupare in på vad 

informanten menar. Men en tolkning kan vara att hen refererar till skönlitteratur som ett sätt 

att fly undan verkligheten. Denna slags verklighetsflykt har, som tidigare nämnts, förpassats 

som en passiviserande skenverklighet.113 Lundqvist menar dock att läsarna inte är några värn-

lösa offer för populärlitteraturens inflytande.114 Han beskriver hur populärlitteratur kan tillgo-

dose läsarens behov av avkoppling, tröst och glädje. Man kan därför påstå att avkoppling är 

en praktisk nytta erhållen från läsande av populärlitteratur.  

 

5.2.2 Ett Serviceyrke 
 

Informant B beskriver bibliotekarie som ett serviceyrke. Detta synsätt är något som märks av 

på båda biblioteken. Informanterna fokuserar väldigt mycket på användarna i sitt arbete. Ef-

terfrågan beskrivs som en stor faktor vid inköp. Under intervjuerna låg stor fokus på en vilja 

att förenkla för användaren att hitta det den letar efter. Fantasy och science fiction beskrevs 

som genrer som många läste och som det frågades mycket om. Därför hade man valt att skilja 

ut dem så att man förenklade både för sig själva och användarna. Informant B beskrev fantasy 

och science fictionläsarna som ”naturliga läsare”. Med vilket hen menade att de läser mycket 

och brett inom genrerna. Även enligt informanterna A och a läser fantasy och science fiction-

läsare all slags litteratur inom genrerna. Därför hade man på båda biblioteken valt att samla 

allt på samma ställe. Man blandade svensk och engelsk litteratur, skönlitteratur med facklitte-

ratur och placerade genrerna i samband med barnavdelningen och ungdomsavdelningen.  

 

Fokuseringen på användarna för tankarna till den pragmatiska strategin. De andra strategierna 

utgår mycket från antingen bibliotekariens smak/kvalitetstänk eller ideologiska ståndpunkt. 

Den pragmatiska bibliotekarien sätter istället fokus på användaren och dennes intresse och be-

hov. Den pragmatiska bibliotekarien lägger inte stor vikt på boken i sig. Fokus läggs istället 

på läsandet och de praktiska färdigheter det kan leda till.  Som det tidigare nämnts i analysen 

av observationerna är läsförmågan en praktisk färdighet. Att fokusera på populärlitteratur kan 

stimulera läsförmågan. Enligt bibliotekslagen är invandrare och framför allt barn och ungdo-

mar prioriterade målgrupper. Genom att placera allt på samma ställe möjliggör man för icke 

svenskspråkiga att enkelt hitta fantasy och science fictionböcker på engelska. På detta sätt kan 

invandrare tillfredsställa avkopplingsbehov och språkkunskaper inom engelska. Det finns 

även chans för dem att plocka upp mer lättlästa böcker på barn och ungdomsavdelningen och 

utveckla språkfärdigheter inom svenska. I bakgrundskapitlet påvisades indikationer på att fan-

tasy var en populär genre framför allt inom barn och ungdomslitteratur. Placeringen kan då 

uppmuntra avancerande läsning från barn till vuxennivå. Att se till användarnas behov utgör 

en stor del inom den pragmatiska strategin. Det kan bland annat finnas behov att utveckla läs-

förmågan, språkkunskaper, allmänbildning eller erhålla avkoppling. Höglund & Klingberg ser 

tillgänglighet som en viktig del i att en bok blir lånad.115 Att en bok är tillgänglig kan betyda 

olika saker. Dels själva exponeringen av boken som Höglund & Klingberg går in på. Men 

även att man på andra sätt förenklar för användaren att hitta boken. Det har tidigare i den här 

uppsatsen beskrivits hur användare generellt väljer lättast möjligaste väg vid utlån. Därför kan 

                                                 
112 Hövenmark (2006) s 34 
113 Lundqvist (1977) s 138 
114 Ibid s 139 
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man påstå att varje sätt att öka tillgängligheten även ökar chansen för utlån. Vilket medför att 

bibliotek A och B ökar chansen att tillfredsställa ovan nämnda behov genom att placera allt på 

samma ställe. 

 

5.2.3 Kvalité/Kvalitet 
 

Förutom efterfrågan uppgav både bibliotek A och B att de gick efter kvalitativa aspekter vid 

inköp. Det fanns inga särskilda riktlinjer som man gick efter. Bibliotek A hade bokmöten där 

bibliotekarierna diskuterade och gav varandra tips. Men för det mesta förlitade man sig på sitt 

eget omdöme och erfarenhet. Informanterna verkade inte ha ett helt fast system för hur de be-

dömde kvalitet. Men efter lite betänketid gav man exempel på vad man brukade gå efter. A 

och a uppgav bland annat dålig papperskvalitet, långtidsserier och böcker som är billiga och 

enkla att få tag på själv- till exempel Harlequin. Informant B uttryckte att det finns bra och då-

lig fantasy och science fictionlitteratur. B menade att ett rikt språk och en bra berättarteknik 

var exempel på egenskaper hos bra litteratur. Hen beskrev även en del svenska översättningar 

som undermåliga.   

 

Hultberg menar att ett litterärt bra språk är av vikt vid utveckling av läsförmågan.116 Vilket 

medför att de kvalitetsaspekter som informant B beskrev skulle kunna höra till den pragma-

tiska strategin. Annars är just kvalitetstänk något som främst förknippas med den traditional-

istiska strategin. Billiga böcker som är lätta att få tag på är en beskrivning som brukar läggas 

på populärlitteraturen.117 Vilket gör att informanterna A och a i viss mån motsätter sig popu-

lärlitteraturen. Därmed ger de uttryck för den traditionalistiska strategin. Varken bibliotek A 

eller B hade tydliga riktlinjer för inköp. Detta medför att informanterna fick stort eget infly-

tande. Utrymmet finns då att urvalet skulle kunna komma att kretsa kring bibliotekariens ide-

ologiska ståndpunkt(emancipatoriska strategin)eller smak(traditionalistiska strategin). Infor-

manterna på bibliotek A beskrev hur rasism och pornografiskt innehåll motverkades på hela 

biblioteket. Populärlitteraturen har kritiserats för att innehålla mycket fördomar, rasism, sex-

ism med mera. Kritiken kan dock verka ensidig. Populärlitteraturen är ett väldigt brett para-

plybegrepp för flera olika genrer. Och med tanke på att det faktiskt rör sig om genrer som är 

populära borde mängden av populärlitteratur vara tämligen stor. Det finns säkerligen en del 

fördomar och liknande inom populärlitteratur. Men att definiera populärlitteratur som en ras-

istisk eller sexistisk genre innebär ett väldigt generaliserande. Bibliotek A utgår mycket från 

efterfrågan i sitt arbete. Därför kan man dra slutsatsen att biblioteket inte verkar se populärlit-

teratur som en helt rasistisk eller sexistisk genre. Annars skulle de motarbeta sin egen policy. 

I det avseendet kan man därför inte säga att motverkandet av rasism och pornografiskt inne-

håll är det samma som motarbetning av populärlitteratur.  

 

Just kvalitetstänket i sig är starkt kopplat till den traditionalistiska strategin. Både Andersson 

& Rindälv och Larsson ser motarbetande av rasism och sexism(porr) som ett tecken på den 

traditionalistiska strategin. Andersson & Rindälv menar att kvalitetslitteratur ska ha rätt sorts 

värderingar.118 De skriver bland annat att ”…ett värde i det att litteraturen ska innehålla rätt 

sorts värderingar för att kunna skola in individen i kulturarvet. Dessa värden återfinns till ex-

empel i klassiker, där den litterära kvaliteten visserligen är viktig men värderingarna går 

                                                 
116 Hultberg (1988) s 179 
117 Lundqvist (1977) s 144 
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före.”119 Antirasism och antisexism kan anses vara värderingar. Dock kan det finnas svårig-

heter att se dem generellt som framstående värderingar i klassiker. Intrycket man får när man 

läser litteraturen kring ämnet är att klassiker ofta är äldre litteratur. Bland annat beskriver 

Johnson att Dickens och Brontë med tiden har gått från populärlitteratur till klassiker.120 Ge-

nerellt sätt förs tankarna till litteratur som varit med ett tag när man hör benämningen klassi-

ker. Förmodligen är det flera som i skolan fått en lista med äldre litteratur då man blivit om-

bedd att läsa klassiker. Ett annat namn som dyker upp flera gånger är Shakespeare. William 

Shakespeare levde under 1500/1600-talets Storbritannien.121 Huruvida Shakespeare, eller 

andra klassikerförfattare, hade några medvetna fördomsfulla motiv i sina verk lämnas osagt i 

denna uppsats. Däremot såg samhället annorlunda ut under Shakespeares – eller Dickens och 

Brontésystrarnas, levnadstid. Bland annat verkade Storbritannien under Shakespeares tid som 

kolonialmakt.122 Vilket kan färga personers tankesätt.123  

 

Antirasistiska och antisexistiska värderingar speglar tanken om allas lika värde. Jämlikhet är 

en viktig del inom demokratin. Därför kan man påstå att antirasism och antisexism är värde-

ringar inom den demokratiska ideologin. Vilket betyder att bibliotek A har tagit en ideologisk 

ståndpunkt då de väljer att motverka rasism och pornografiskt innehåll. Detta blir då exempel 

på den emancipatoriska strategin. Det behöver inte vara bibliotekariens egna ideologiska 

ståndpunkt men hen agerar som agent åt biblioteket. Att upprätthålla värderingar som ingår 

inom nutidens samhälle kanske inte är väldigt revolutionerande eller samhällskritiskt. Men till 

och med i ett demokratiskt samhälle är rasism och sexism existerande faktorer. Därför kan 

man genom att motverka dessa försöka forma samhället mot en demokratisk idealbild.   

 

5.2.4 Exponering 
 

Det var inom exponeringen som informanterna skiljde sig mest åt. I de andra fallen var skill-

naderna marginella och skulle kunna förklaras med bibliotekens olika storlek och estetik. Men 

just i exponeringsfallet var arbetssätten/tankegångarna så pass olika att de går att placera i två 

olika strategier.  

 

På bibliotek A ägnade informanterna sig åt en främst estetisk exponering. Det var populära 

och estetiskt tilltalande böcker som exponerades. Förfarandesättet stämmer väl in i den prag-

matiska strategin. Stjerne Nilsson tar bland annat upp säljande förpackningar som typiskt för 

populärlitteratur.124 Och, som tidigare nämnts i denna studie, är populärlitteratur förknippat 

med den pragmatiska strategin. Informant B tyckte att man hellre skulle exponera böcker som 

inte lånades lika frekvent. Hens uppfattning var att populärlitteratur(populära böcker) lånades 

ändå, Lundqvist benämner populärlitteraturen som masslitteratur. Ett namn som syftar till att 

böckerna är populära och massproduceras. Johnson beskriver kvalitetslitteratur som den 

smala mindre lästa litteraturen och populärlitteratur som den breda litteraturen som läses av 

                                                 
119 Andersson & Rindälv (2005) s 14 
120 Johnson (2005) s 6 
121 William Shakespeare (Wikipedia) 
122 Brittiska imperiet (Wikipedia) 
123 Observera att ingen djupgående analys av varken Shakespeare, Dickens eller Brontë har gjorts. Dessa är 

endast exempel för att visa att klassiker ofta är äldre litteratur. Och att samhället såg annorlunda ut än det gör 

idag. 
124 Stjerne Nilsson (1972) s 62 
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massorna. Vilket medför att B prioriterar kvalitetslitteratur framför populärlitteratur vid expo-

nering. Detta placerar hens exponering inom den traditionalistiska strategin. B uppvisar ytter-

ligare traditionalistiska tankegångar ifråga om gallring. Informanten försöker behålla böcker 

som inte är lätta att få tag på. Man kan tänka sig att det är den smala litteraturen som ofta är 

svårare att få tag på. Då den inte är populär och därför inte lönsam för till exempel bokhand-

lare. Populärlitteraturen däremot anses som lättillgänglig.125 Därför kan man tolka Bs gallring 

som att hen prioriterar kvalitetslitteratur. 

 

6. Diskussion & Slutsats 
 

I detta kapitel diskuteras resultatet av denna studie ur tre olika teman: De tre strategierna, Po-

pulärlitteratur vs kvalitetslitteratur och Bibliotekariernas roll. Diskussionen består av egna 

tankegångar vilka relateras till vad som framkommit ur litteratur, observationer och inter-

vjuer. Därefter beskrivs olika slutsatser som dragits av studien. Slutsatserna härleds till de tre 

strategierna, inköp, placering, skyltning och exponering. Och därefter om fantasy, science 

fiction och skräcklitteraturens ställning på bibliotek A och B.  

 

6.1 De Tre Strategierna 
 

Denna studie fann spår av alla tre strategierna på bibliotek A och B. Den pragmatiska strate-

gin är den dominerande. Båda biblioteken fokuserade på användarna och anpassade sitt arbete 

mot dem. Bland annat köpte man in mycket på efterfrågan, synliggjorde populära genrer och 

försökte på olika sätt förenkla för användarna att hitta det de ville ha. Informant B menade att 

bibliotekarie ses som ett serviceyrke och att man ska fokusera på användarna. Även den trad-

itionalistiska strategin var urskiljbar. Strategin syntes i det kvalitetstänk informanterna be-

skrev i samband med inköp. Men även då informant B beskrev hur hen gärna exponerade 

mindre populära böcker. Den emancipatoriska strategin var lite mindre tydbar än de övriga 

två. Dock kunde man se spår av den i och med att man på bibliotek A försökte motverka ras-

ism och pornografiskt innehåll. Rasism och sexism(pornografiskt innehåll) är värderingar som 

går emot jämlikhetsideal som man bland annat kan se inom demokratin. Därför kan man påstå 

att själva biblioteket har en demokratisk ideologisk ståndpunkt. Och bibliotekarierna blir då 

agenter för att föra fram denna på biblioteket.  

 

Även Larsson och Andersson & Rindälv fick fram att den pragmatiska strategin var den do-

minerande och att den traditionalistiska strategin var närvarande. Däremot hade de svårt att 

finna tydliga spår av den emancipatoriska strategin. Skillnaden mellan denna studie och deras 

skulle kunna förklaras av olika tolkningar av strategierna. Andersson & Rindälv kopplade 

samman strategin med bibliotekariernas smak och läsupplevelse. Vilket i denna studie är in-

tolkat i den traditionalistiska strategin. Larsson placerade motverkande av fördomar, rasism 

och föråldrad kvinnosyn inom den traditionalistiska strategin. Även Andersson & Rindälv tog 

upp rasism och sexism. Men även om de i samband tog upp odemokratiska värderingar gjorde 

de ingen koppling med den emancipatoriska strategin. Istället placerades de under den tradit-

ionalistiska. Återigen ska det påpekas att olika tolkningar har gjorts och det är inte denna stu-

dies mening att förklara någon tolkning som rätt eller fel. Strategierna är inte alltför tydliga 

                                                 
125 Lundqvist (1977) s 148 
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och tenderar ibland att gå in i varandra. Syftet är istället att påvisa att det går att uttolka en de-

mokratisk ståndpunkt bland biblioteken. Det har tidigare nämnts att mål inom bibliotek varit 

vaga. Men att dessa värderingar förekommer i flera bibliotek skulle kunna påvisa en viss sam-

stämmighet. Bibliotekslagen nämner även att alla ska ha tillgång till bibliotek och att man ska 

ägna särskild uppmärksamhet åt minoritetsgrupper.  

 

Mycket fokus har lagts på den pragmatiska och traditionalistiska strategin. Studien riktar sig 

mot populärlitteratur(fantasy, science fiction och skräck) vilka främst har kommit att repre-

senteras av den pragmatiska strategin. Mycket fokus landar även på motsättningen mellan po-

pulärlitteraturen och kvalitetslitteraturen. Varför den pragmatiska strategin är dominerande 

går bara att spekulera kring. Att utröna den statistiska relationen mellan strategierna och 

biblioteken utgör material för en annan studie. Men intrycket av litteraturen som använts är att 

folks uppfattningar förändrats med tid och samhällsklimat. Under intervjuerna uppfattades ett 

visst ställningstagande mot det som representerar den traditionalistiska strategin. Informan-

terna A och a beskrev att det var förr man var kritisk mot populära genrer men att det nu var 

utdaterat. Informant B menade att det fanns en kritisk syn på genrerna från den äldre generat-

ionen. Att de såg det som ett ”kall” att förmedla god litteratur och att bilda folket. Men att 

man nu fokuserar på att ge användarna service. Detta kan tolkas som att informanterna tog av-

stånd från den traditionalistiska strategin – att det var det gamla/det utdaterade. Att man nu 

istället verkade inom den pragmatiska strategin.126 Ändå visade man upp kvalitetsresonemang 

som kan sägas tillhöra just den traditionella strategin. Informant B visade även en del tecken 

på att vilja förmedla god litteratur och bilda folket genom sin exponering av smala böcker. 

Detta går att tolka som att det förr i tiden var den traditionalistiska strategin som domine-

rande. Men i och med omvandlingen av bibliotekens identitet har man gått ifrån den tradition-

alistiska föreställningen. GÖK-projektet ämnade att fokusera mer på användarna. Bland annat 

skulle man se mer till deras behov, förenkla för dem och styra inköp enligt efterfrågan. Vilket 

gör att man kan se GÖK-projektet som en representation av den pragmatiska strategin. Pro-

jektet möttes först med skepticism och kritik. Men i och med vad som kommit fram inom 

denna studie skulle man kunna påstå att de nya synsätten har fått fäste inom biblioteken. Och 

att det är denna strategi som man nu vill sträva efter.  

 

Dock tillför varje strategi biblioteket något. Den emancipatoriska fungerar som grunden för 

biblioteket. Genom en enad ideologisk ståndpunkt kan biblioteken få en enad grund att stå på. 

Självklart ska ideologin inte ta över för mycket eller verka för varje ny regerings syften. 

Biblioteken ska ju inte verka som en institution för proganda. Men om man ser till vad som är 

bibliotekets identitet och syfte blir det enklare att utarbeta ett gemensamt arbetssätt. Den prag-

matiska strategin bidrar med sitt fokus på bibliotekens klientel - användarna. Och riktar ar-

betssättet mot deras behov. Den traditionalistiska bidrar med ett kritiskt förhållningssätt. 

Mycket av debatten mellan kvalitets och populärlitteratur kan verka elitistisk. Men vissa kva-

litetsaspekter kan stötta bibliotekets grundläggande ståndpunkt. Att motverka till exempel ras-

ism och sexism är av vikt om biblioteket verkar efter demokratiska grundvalar. Som Lun-

dqvist beskriver är inte läsare helt oförmögna att reflektera över litteratur. Men om man låter 

fördomsfull litteratur strömma fritt skulle detta kunna normalisera olika fördomar. Det skulle 

även kunna bidra till en viss motsättning hos utlandsfödda användare. Extra viktigt blir kvali-

tetsaspekter då det handlar om barn och ungdomslitteratur. Barn har inte fullt utvecklat för-

måga till kritiskt tänkande och är därför mer mottagliga för till exempel fördomar.   

 

 

                                                 
126 Observera att strategierna inte nämndes under intervjuerna. Detta är författarens egen tolkning. 
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6.2 Populärlitteratur vs Kvalitetslitteratur 
 

Det har historiskt funnits en motsättning mellan kvalitets och populärlitteratur. De båda gen-

rerna har beskrivits som varandras motpoler. Där kvalitetslitteratur är den goda litteraturen 

och populärlitteraturen kvalitetsmässigt undermålig. Litteraturen pekar mot att det är eli-

ten/överklassen som dikterat de båda genrerna. Att vad som klassas som kvalitetslitteratur är 

vad denna grupp anser vara kvalité. Kvalité kopplas samman med smak. Bland annat hänvisar 

Johnson till Bourdieu. Bourdieu beskriver att smak ofta hör samman med socioekonomiska 

faktorer som till exempel utbildningsnivå. Med detta i åtanke kan man säga att smak/kvalité 

är subjektiv. Det är därför inte verket i sig som avgör kvaliteten utan den som bedömer verket.  

Johnson beskriver även hur det ofta är den smala litteraturen som anses vara kvalitetslittera-

tur. Populärlitteraturen brukar kallas masslitteratur. Benämningen syftar på genrens populari-

tet hos den breda massan och att den är lättillgänglig då den bland annat trycks upp i mass-

upplagor. Det är möjligt att masstryckningen kan leda till att det inte läggs ner lika mycket tid 

kring skrivandet. Och att böckerna då blir fyllda med upprepande mönster. Vilket är en del av 

kritiken som Stjerne Nilsson lyfter fram. Denna studie har tidigare lyft fram avkoppling/för-

ströelse som ett behov hos användarna. Det är troligt att till exempel en studerande mellan 

sina tentamen är i behov av en mer lättsam bok för att kunna slappna av och varva ner. Den 

lättsamma boken kan då sägas inneha ett visst mått av kvalité då den uppfyller ett behov. En 

bok skulle även kunna bli populär just för att den är bra utarbetad. Och därmed bli tryckt i 

flera upplagor.  

 

Enligt litteraturen verkar populärlitteraturen ha blivit mer accepterad under senare år. Mycket 

av den hätska debatten kring genren verkar vara överspelad. På både bibliotek A och B lyfte 

man fram populärlitteratur och prioriterade den vid inköp(efterfrågan). Liknande har gjorts på 

de bibliotek som beskrivs i bakgrundskapitlet. Detta påvisar att populärlitteraturens anseende 

har fått ett uppsving på biblioteken. Att läsa klassiker kan vara givande då läsaren kan få en 

historisk inblick. Men det kan vara lika viktigt att känna till populärkulturen då den verkar 

som en slags representation av det nutida samhället. Populärlitteratur har även en fördel i att 

den är populär. Det går att använda den för att öka läsningen. Barn och ungdomar är en sär-

skild prioriterad grupp av bibliotekslagen. Enligt lagen ska biblioteken tillhandahålla böcker 

som främjar deras språkutveckling och stimulerar deras läsning. I detta fall kan populärlittera-

turen komma väl till pass. Böcker som till exempel Harry Potter, Twillight eller liknande kan 

locka till sig barn och ungdomar och förmå dem att börja läsa. Fantasy, menar informanterna, 

är väldigt populärt bland alla åldrar på biblioteken. Därför kan det framförande som utförts 

verka positivt för språkutveckling och stimulering av läsning. Ett barn kan till exempel hitta 

fantasyböcker på barnavdelningen. Som lägligt nog ligger närmast ingången. Barnet kan se-

dan fortsätta in i ungdomsavdelningen och sedan vidare in i fantasyavdelningen på vuxenav-

delningen.   

 

Som tidigare nämnts kan ett kritiskt förhållningssätt vara till fördel på biblioteken. Dock kan 

man argumentera emot användandet av just termerna kvalitetslitteratur och populärlitteratur. 

Termerna kan vara ett sätt för en grupp människor att höja sin egen smak och nedvärdera and-

ras. Dessa motsättningar kan kännas onödiga. Viss del av kritiken mot populärlitteratur är en 

befogad kritik. De karaktäristiska drag som Stjerne Nilsson tar upp är skälig kritik. Som en 

inbiten fantasyläsare har man själv stött på dessa drag i vissa böcker. Dock är populärlitteratu-

ren en väldigt bred genre vilket kan göra denna kritik väldigt generaliserande. Även kvalitets-

litteratur kan ha drag av fördomar, schabloner eller liknande. Därför kan man påstå att det kan 
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vara bättre att inte använda sig av dessa båda termer. Utan istället tillämpa kvalitetsaspekter 

som mått på var bok för sig.  

 

6.3 Bibliotekariens Roll  
 

En fundering som dök upp under arbetet med denna uppsats var informanternas tydliga in-

tresse av fantasy och science fiction. Att bibliotekarier är intresserade av böcker och har ex-

pertis inom vissa områden kan vara till fördel på biblioteken. Dock skulle deras intressen 

kunna påverka tillgängligheten av böcker. Intrycket från intervjuerna var att informanterna 

hade mycket eget inflytande inom inköp och framförande. Det fanns viss diskussion bibliote-

karierna emellan. Men den slutliga bestämmanderätten lades på den inköpsansvarige. Bland 

annat menade informanterna på bibliotek A att mycket av skyltningen uppstod ur bibliotekari-

ers intresse. Dessutom verkade de olika tillvägagångssättet av exponering på de olika biblio-

teken uppkommit till följd av informanternas olika uppfattningar. Båda biblioteken uppgav att 

de skiljde ut fantasy för att det var en särskild och populär genre. Anledningen till att man inte 

tematiserade skräck var att det var en bred och inte lika populär genre. Informanterna såg 

även science fiction som en särskild genre som var lätt att skilja ut. Dock påpekade informan-

terna på båda biblioteken att det numer inte var en särskilt populär genre. Man kan då fundera 

på varför science fiction var tematiserad som egen genre. Science fiction och fantasy har 

många liknande drag. Informanterna menar även att läsarna av dessa båda genrer är breda lä-

sare – de läser all fantasy och science fiction. Vilket även var anledningen till att de placera-

des i anslutning till/ihop med varandra. En tanke vore då att man, likt med skräckgenren, inte 

skulle tematisera science fiction utan istället placera den under fantasy. 

 

 Både informant a och B var intresserade av science fiction. Kan detta ha något att göra med 

valet att tematisera science fiction? Skulle det sett annorlunda ut om det inte fanns någon som 

var intresserad av fantasy eller science fiction? Skulle andra genrer ha tematiserat? Som tidi-

gare nämnts är barn och ungdomar prioriterade målgrupper. Fantasy verkar även vara en täm-

ligen populär genre inom dessa målgrupper. Dock var det inte den enda populära genren. Sbi 

beskrev även deckare som en populär genre bland barn. Enligt topplistorna på Stockholms 

stadsbiblioteks hemsida var deckare(kriminalroman) en populära genre bland vuxna år 2011 

och 2012. Huruvida deckarens popularitet följer med från barndom till vuxen ålder går inte att 

besvara inom ramen för denna studie. Dock finns möjligheten att en användare avancerar sin 

deckarläsning från barn till ungdom och till vuxen. Då deckargenren verkar vara populärare 

än fantasy, borde inte den tematiseras i anslutning till barn och ungdomsavdelningen? Att be-

svara dessa funderingar utgör innehåll för en helt egen studie. I detta fall kan man bara speku-

lera med den information man tillhandahållits under denna studie. 

 

Vaga eller obefintliga mål, breda krav och begränsad budget är några problem som de flesta 

bibliotek verkar handskas med. Otydlighet kring vad som förväntas av biblioteket kan lämna 

utrymme för egna synsätt/tolkningar från dess bibliotekarier. Andersson & Rindälv under-

sökte bibliotekariernas makt i fråga om skyltningen. Av resultatet att döma antyds det att bib-

liotekarierna hade en del spelrum då det kom till hur man skulle skylta. Vad som skyltades 

uppkom ur ett medvetet val från bibliotekarien. Vissa valde att skylta populära böcker, andra 

smalare kvalitetslitteratur medan en tredje grupp var mer neutrala i sin skyltning. Detta på-

minner om exponeringen i bibliotek A och B. Informant A och a menade att exponeringen 

tillkom ur bibliotekariers intressen. De själva valde en estetisk exponering då de frontade 

böcker med fina framsidor. Informant B beskrev att frontning av böcker sker på eget initiativ. 

Och menade att många frontade fina omslag och populära böcker. B fokuserade istället på att 
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fronta smalare litteratur – som inte lånades lika ofta. Detta tyder på att det finns arbetsmoment 

där bibliotekarier får utrymme att själva utforma arbetssättet.   

 

Att bibliotekarier innehar inflytande över sitt arbete behöver inte vara negativt. Viss flexibili-

tet kan hjälpa bibliotek att anpassa sin verksamhet för den kommun den verkar i. Däremot kan 

för stort inflytande leda till att verksamheten blir centrerad kring bibliotekariernas smak(trad-

itionalistiska strategin) och synsätt/ideologi(emancipatoriska strategin). Vilket skulle betyda 

att verksamheten ter sig olika på olika bibliotek beroende på vem som jobbar där. Biblioteks-

lagen verkar främst inom den pragmatiska strategin då den fokuserar mycket på användarna 

och deras behov. Bland annat ska biblioteken främja läsning, språkutveckling, utbildning, 

upplysning, kulturell verksamhet etc.127 Lagen är ganska bred och vag i sin beskrivning. För-

modligen då den är tänkt gälla alla Sveriges folkbibliotek. Tidigare i diskussionsavsnittet fö-

respråkades den emancipatoriska strategin som grund för folkbiblioteken. En gemensam tyd-

lig ideologisk ståndpunkt gör att alla biblioteken arbetar efter samma mall. Av det som fram-

kommit ur denna studie verkar det vara en demokratisk ståndpunkt med främst pragmatiskt 

arbetssätt. Folkbiblioteken är många till antalet och belagda i olika kommuner med olika be-

hov. Därför kan det vara svårt att utforma en alltför preciserad nationell målsättning. Därför 

kan det vara bra om man lokalt preciserar målsättningar som gäller inom kommunen.  

 

Höglund & Klingberg trycker mycket på effektivisering av bland annat utbudet. Enligt dem är 

medieplaner ett bra verktyg för detta ändamål. De menar att man ska undersöka vilka behov 

som finns inom kommunen och utforma medieplanen efter dem. Om man vet vilka behov 

som finns inom den egna kommunen blir det enklare för biblioteket att anpassa sitt urval. Då 

kan man fokusera på de behov som finns och lägga mindre resurser på mindre eller icke exi-

sterande behov. På så sätt blir målen mindre vaga, kraven mindre breda och man kan lättare 

fokusera sin begränsade budget. Dock menar Höglund & Klingberg att efterfrågan inte är det 

samma som behov. Vilket stämmer men man kan dock påstå att efterfrågan uppstår ur ett be-

hov. Om en användare till exempel frågar efter en bok borde det finnas en anledning till var-

för hen frågar efter just denna bok. Skillnaden skulle kunna bestå i att Höglund & Klingberg i 

viss mån motsätter sig populärlitteratur på biblioteken. Det har tidigare i denna uppsats be-

skrivits hur avkoppling kan ses som ett behov – som främst tillfredsställs av populärlitteratur. 

Man kan då anta att Höglund & Klingberg antingen inte ser avkoppling som ett behov eller att 

det kan/bör tillfredsställas av annan litteratur än populärlitteraturen.     

 

6.4 Slutsatser 
 

Alla tre strategier är i olika mån representerade på bibliotek A och B.128 Den pragmatiska 

strategin är den dominerande. Möjligtvis kan detta ha att göra med den förändrade synen på 

bibliotekens identitet. Strategin utmärker sig bland annat genom det stora fokus man lägger på 

användarna. Bibliotekarie beskrivs som ett serviceyrke. Man ska försöka tillhandahålla det 

användarna efterfrågar och förenkla för dem att hitta det de vill ha. Den traditionalistiska 

strategin var lite mindre framträdande. Strategin kom fram främst genom informanternas 

kvalitetstänk och på det sätt som B exponerade böcker. Den emancipatoriska strategin var 

ganska otydlig på biblioteken. Strategin framkom främst genom bibliotek As strävan att 

motverka rasism och pornografiskt innehåll. Rasism och sexism(pornografiskt innehåll) går 

                                                 
127 Sveriges Riksdag (Bibliotekslagen: 1996:1596) 
128 Obs B nämnde inte rasism och sexism.  
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emot demokratiska jämlikhetsideal. Vilket betyder att bibliotek A kan anses arbeta utifrån en 

demokratisk ståndpunkt då de försöker motverka dessa.  

 

Enligt vad som framkommit ur litteraturen är cirkulationen högre för böcker som har en bra 

placering, skyltning och exponering. Det har även kommit fram att bibliotekarierna är med-

vetna om detta. Dessutom har det visat sig att de även har en del eget inflytande över sitt ar-

bete. Vilket betyder att böcker som har en bra placering, skyltning och exponering är sådant 

som prioriteras av biblioteket/bibliotekarierna. Därmed innehar har böckerna en bra ställning 

på biblioteket. Folk i allmänhet vill lägga ned lite ansträngning då de söker efter informat-

ion/böcker. Därför ska en bra placering, skyltning och exponering förenkla för användaren att 

hitta. Då krävs en tydlig och synlig skyltning och exponering. Placeringen av boken/avdel-

ningen ska även vara inom vad som enligt idén om det tredelade biblioteket kallas närzonen.  

 

Skräck var inte tematiserad som egen genre på biblioteken. Utan var istället utspridd under 

andra kategoriseringar. Därför kan man påstå att skräck som egen genre inte har en bra ställ-

ning på de båda biblioteken. Däremot var både fantasy och science fiction tematiserade. Av-

delningen ligger även i närzonen på de båda biblioteken. Den är dessutom tydligt och synligt 

skyltad och exponerad. Det är inte den mest tillgängliga avdelningen på något av biblioteken. 

Dock mer tillgänglig än andra avdelningar. Ur det som tidigare nämnts tyder detta på att gen-

rerna – framför allt fantasy, har en ganska bra ställning på bibliotek A och B. Från vad som 

framkommit ur intervjuerna är fantasy en populär genre. Därför har man velat göra genren lät-

tillgänglig för användarna. Science fiction är en egen genre men har valts att läggas in lite vid 

sidan av fantasy. Med detta i åtanke kan man påstå att genrers ställning på biblioteken är av-

hängig av användarna. Den pragmatiska strategin är den dominerande. Bibliotekarie ses som 

ett serviceyrke som ska tillgodose användarnas intressen och behov. Då fantasy innehar en 

god ställning hos användarna har den även det på biblioteken. Det har i denna studie fram-

kommit att barn och ungdomar är en prioriterad grupp och att fantasy är populär inom denna 

grupp. Detta skulle kunna vara en avgörande faktor till varför genren blivit prioriterad.  

 

7. Sammanfattning & Vidare Forskning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka fantasy, science fiction och skräcklitteraturens ställ-

ning på två svenska folkbibliotek. Genrernas ställning har kopplats samman med deras till-

gänglighet i biblioteksrummet. Tillgänglighet har reducerats till funktionerna: inköp, place-

ring, skyltning och exponering. Modifierade versioner av Elzingas strategier har använts för 

att analysera orsakerna bakom. Observationer och kvalitativa intervjuer har utförts på respek-

tive bibliotek- bibliotek A och B. Resultatet visade bland annat att:  

- Skräck inte tematiserades utan lades under andra avdelningar. 

- Fantasy och science fiction tematiserades och placerades ihop. 

- Man blandade skön och facklitteratur samt svensk och engelsk litteratur.  

- Avdelningen låg i anslutning till barnavdelningen och ungdomsavdelningen. 

- Fantasy och science fiction hade fått en bra placering, skyltning och exponering. 

- Bibliotekarierna ville göra det enkelt för användarna att hitta litteraturen.  

- Man köpte in mycket på efterfrågan men lade även in en del kritiska inslag vid inköp. 

 

Fantasy, science fiction och skräck är exempel på genrer som brukar benämnas populärlittera-

tur. Det har historiskt funnits en motsättning mellan populärlitteratur och kvalitetslitteratur. 

Populärlitteratur har ofta behandlats som en sämre litteratur. Men i och med tidens gång har 



 

 

 

32 

 

 

genren blivit mer och mer accepterad. Debatten mellan populär och kvalitetslitteratur verkar 

idag tämligen överspelad. Populärlitteraturen har i denna studie kopplats samman med den 

pragmatiska strategin. Och kvalitetslitteraturen med den traditionalistiska strategin. Alla tre 

strategier gick att urskilja. Den pragmatiska strategin var den dominerande. Strategin märktes 

av genom fokuserandet på användaren. Bland annat köpte man in på efterfrågan och försökte 

förenkla för användarna att hitta. Den traditionalistiska strategin uppfattades genom bibliote-

kariernas kritiska tänkande kring inköp och exponering. Den emancipatoriska strategin var 

inte lika uppenbar. Dock kunde man se spår av den då informant A och a uppgav att bibliotek 

A motverkade rasism och sexism(porr). Detta kan tolkas som att biblioteket har en demokra-

tisk ideologisk ståndpunkt. Alla tre strategierna kan vara nödvändiga för ett bibliotek. Den 

emancipatoriska som en gemensam grund för alla biblioteken. Detta skulle bland annat kunna 

motverka vaga målsättningar och att bibliotekarien får för mycket eget inflytande. Den prag-

matiska strategin främjar en fokusering på användarna och deras behov. Och den traditional-

istiska strategin tillför kritiska tankar kring bland annat inköp och framförande.  

 

Slutsatsen är att genrernas ställning hör samman med vilken ställning genrerna har hos använ-

daren. Bibliotek A och B ser bibliotekarie som ett serviceyrke. Och det är då deras uppgift att 

förenkla för användaren att hitta det den söker efter. Fantasy är en relativt populär genre och 

har därför en bra ställning på biblioteken och tematiseras som egen genre med egen avdel-

ning. Science fiction har en lite mindre bra då den är mindre populär och sätts ihop med fan-

tasy. Skräck beskrivs som en kameleont som går in i andra genrer. Och har därför inte en bra 

ställning som egen genre på biblioteken.  

 

Tillgänglighet är en viktig aspekt för att en bok ska bli utlånad. Denna studie beskriver hur 

tillgänglighet ökar cirkulationen av berörd bok. Då det finns en medvetenhet om detta på 

biblioteken kan man dra slutsatsen att böcker/genrer med bra tillgänglighet är prioriterade. Vi-

dare forskning inom området skulle därför kunna bestå i att undersöka prioriterade 

böcker/genrer på bibliotek. Finns det något mönster i hur olika bibliotek väljer att framföra 

böcker/genrer? Vad påverkar valet av framförande? Är prioriteringen av genrer i relation till 

dess popularitet? Barn och ungdomar är särskilt prioriterade i bibliotekslagen. Har detta nå-

gon betydelse för vilka genrer man synliggör? På både bibliotek A och B har man placerat 

fantasy/science fictionsektionen i anslutning till barn och ungdomsavdelningen. Enligt inter-

vjuerna var det för att fantasyläsare läser all slags fantasy. Detta kopplades samman med den 

pragmatiska strategin. Då en användare kunde utveckla sin läsförmåga genom att uppgradera 

sin läsning från barnfantasy till ungdomsfantasy och slutligen vuxenfantasy. Att undersöka 

huruvida användare håller kvar vid en genre från barndom tills att de blir vuxna kan vara av 

intresse. Varför är det just fantasy/science fiction som ligger i anslutning till barn och ung-

domsavdelningen? Möjligtvis skulle andra, eventuellt populärare, genrer/teman som till ex-

empel deckare/spänning hellre placeras i anslutning. 
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9. Bilaga 1: Mail Till Biblioteken 

Hej, 

 

Mitt namn är Catherine och jag går sista terminen på Bibliotekshögskolan i Borås och jag 

skriver just nu på en kandidatuppsats om Fantasy, Science fiction och Skräck på folk-

bibliotek. Därför behöver jag folkbibliotekarier som kan tänkas ställa upp på en intervju 

angående detta ämne, med fokus på inköp, skyltning och tillgängliggörande av dessa tre 

genrer. 

 

Jag mejlar därför er då (aktuell stads) stadsbibliotek passar bra in som observationsobjekt 

i min uppsatsstudie. Och en intervju i samband med observation vore ett bra sätt att få 

mer djupgående kunskap om situationen på ert aktuella bibliotek. Jag vore därför ex-

tremt tacksam om någon bibliotekarie från ert bibliotek skulle kunna tänka sig att ställa 

upp på en intervju. Själva intervjun kommer inte att ta särskilt lång tid - beräknad under 

en timme, och intervjuämnena kommer i så fall att mejlas ut innan intervjutillfället så ni 

har chans att förbereda er på frågorna. 

 

Tack på förhand! 

 

//Catherine Johansson  

 

(Studerande vid institutionen för Biblioteks- och Informationsvetenskap, Högskolan Borås) 

 

E-mail:----------  
 

P.S. vore tacksam även för svar som är nekande så att jag har möjlighet att kontakta ett nytt bibliotek 

angående min uppsatsstudie. D.S. 
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10. Bilaga 2: Intervjuguide 
 

Intervjuguide: (Frågorna är tänkta hållas väldigt öppna och fungera mer som riktlinjer 

för mig att hålla mig till, jag tänkte även använda mig av observationer före intervjuerna för 

att kunna relatera till frågorna) 

 
 

Födelseår? 

Hur länge har du jobbat som bibliotekarie? 

Hur länge på detta bibliotek? 

 

Är du intresserad av någon utav genrerna privat? 

Läser du någon av genrena?  

 

Placering; 

Skiljer ni ut Fantasy, Science Fiction eller Skräckromanen från övriga genrer på biblioteket? 

(vilken/vilka?) (klumpas några ihop?) (sen när?) (varför?) 

Varför har ni valt att placera genrerna så som ni gjort på biblioteket?(Återkopplas till observa-

tion) 

 

Inköp: hur tänker ni när ni köper in? Styrt efter efterfrågan eller särskilda riktlinjer?  

Finns det någon slags kritisk syn på dessa genrer inom biblioteket? (popularitet?/kvalité?)  

 

Skyltning; 

När ändrades senast skyltningen/inredning kring Fantasy, Science Fiction och Skräckromaner 

i biblioteksrummet? (Varför?) (Inspiration/ideér till skyltningen/inredningen?) 

Varför har ni valt att skylta som ni gjort?(observation) 

Någon som är särskilt ansvarig för denna sortens arbete? 

 

Exponering; 

Varför har ni valt att exponera som ni gjort?(observation) 

Arbetar ni på samma sätt gentemot dessa genrer på både vuxen- och ungdomsavdelningen?  

 

Enligt din erfarenhet, lockar dessa genrer läsare till biblioteket? 

Använder ni er av någon av dessa genrer i aktiv verksamhet för att locka läsare? 

Har ni några utställningar eller programverksamhet i samband med dessa genrer?  
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11. Bilaga 3: Sammanfattning av Observationer & Intervjuer 
 

Denna studie undersöker fantasy-, science fiction och skräcklitteraturens ställning på två 

svenska folkbibliotek. Därför har observationer och intervjuer utförts på de berörda biblio-

teken. För att bibehålla ett visst mått av anonymitet kommer de båda biblioteken att benämnas 

bibliotek A samt bibliotek B. Totalt har det rört sig om två intervjuer – en på vartdera biblio-

teket. Informanterna på bibliotek A kommer att benämnas som informant A och informant a 

och informanten på bibliotek B kommer att benämnas som informant B.  

 

11.1  Bibliotek A 
 

Lokalen är uppdelat i tre våningsplan; skönlitteratur på entréplanet, ett öppet magasin och lä-

sesalar på källarplanet och facklitteratur etc. på översta planet. Det finns ett slags “skyltträd” 

vid trappan som pekar i de riktningar där den olika litteraturen/medierna finns. Det är överlag 

en väldigt rymlig, luftig, ljus och kreativ miljö, med massa fönster med naturligt ljus, högt i 

tak olika utställningar, x- box spel, kreativ utsmyckning med mera. 

 

11.1.1  Observationen 
 

Placering 
Man har skiljt ut fantasy och science fiction ur SAB-systemet. Hyllan de finns på är inte di-

rekt placerat i blickfånget men mer än övriga på vuxen skönlitteratur. Framför hyllan finns ett 

stort träd som löper genom hela byggnaden, som skymmer denna avdelning litet. Fantasy och 

science fictionavdelningen ligger direkt bakom och i anslutning till barn- och ungdomsavdel-

ningen. Avdelningen består i en cirkelformad hylla(rundel) med ingång till innercirkeln. På en 

del av yttercirkeln ligger ungdomsfantasy och genom en öppning kan man ta sig in till inner-

cirkeln där vuxenavdelningen finns. Vuxenhyllorna är högre än de på barnavdelningen. Fan-

tas och science fictionavdelningen är den första av hyllorna efter barnavdelningen. Vilket 

medför att avdelningen synliggörs mer. Denna hyllavdelning synliggörs även en hel del av 

skyltningen. Den är placerad nära ett x- box spel och en avdelning med “puffar”, jämte finns 

även en liten “stolsoffa” med ett litet bord och vuxen-skönlitteraturens informationsdisk lig-

ger ganska nära. Både framför och bakom hyllavdelningen finns ungdomshyllavdelningar. 

Både engelsk och svensk litteratur finns blandat.  

Skräck är inte urskilt från övriga indelningen på biblioteket, och behandlas inte som en egen 

genre i sig utan ligger utplacerat under de andra indelningarna som finns på biblioteket.  

 

Skyltning 
Hyllavdelningen är välskyltad, med bland annat en handmålad och färggrann “Fantasy”- skylt 

överst på ungdomsfantasysidan av rundeln och det finns en stor grön “gosedjurs”- orm. Dessa 

båda, tillsammans med att hyllavdelningen är högre än barnavdelningens, gör att det är 

ganska lätt att skilja ut Fantasy- delen från resten av biblioteket. Ytterligare har denna avdel-

ning bokstavsskyltar som delar upp i författare, en datorskriven Fantasy- skylt med röda detal-

jer och en enkel datorskriven skylt om vad det är som finns på hyllan vid sidan om. Rundeln 

har en öppning som gör det möjligt att gå in i rundeln, och vid öppningen finns, på ena sidan, 

en datorskriven skylt med Fantasy/SF och vad hyllorna innehåller på andra sidan sitter det 

även en stor drakplansch. Väl inne i rundeln finns det två likadana gosedjurs- drakar som vid 
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ungdomsfantasy och även likadana bokstavsskyltar. Böckerna har klistermärken på bokryg-

garna där det antingen står Fantasy eller SF och hyllorna belyses av spotlights som sitter i ta-

ket på ovanhyllan. Det finns även sidan om en hylla för Nyheter.  

 

Exponering 
Böckerna är exponerade, inne i rundeln, på inne i hyllor i en cirkelform. Den största delen av 

böckerna står med bokryggen utåt men det finns relativt mycket frontade böcker, speciellt på 

översta och nedersta hyllorna och vissa av dem har särskilda plaststöd som de står i. Böckerna 

som står på nyheterhyllavdelningen är enbart frontade.  

 

11.1.2  Intervjun 
 

Informant A är född 1978 och har jobbat som bibliotekarie sedan 2004. Informant a är född 

1953 och har jobbat som bibliotekarie sedan 1978. De ansvarar för unga vuxna(15-25 år) av-

delningen och av inköp av andra språk. A är intresserad av fantasy och a av både fantasy och 

science fiction. Informanternas uppfattning är att det finns mer fantasy än science fiction ef-

tersom fantasy är populärare. Enligt A och a var det på 80- 90- tal en fantasyvåg i Sverige 

bland annat i samband med David Eddings böcker om Belgarion. De använder inte fantasy 

eller science fiction till att locka nya läsare med utan mer för de som redan är läsare av dessa 

genrer. 

 

Inköp 
På bibliotek A har man särskilda bibliotekarier som har hand om inköp under olika avdel-

ningar. Det finns bland annat två ansvariga på vuxen skönlitteratur - en för svensk och en för 

utländsk litteratur.  Men man håller exempelvis bokmöten och liknande där alla kan diskutera 

och ge tips. Informanterna tycker att det inte finns någon direkt kritisk syn mot popularitets-

genrer, var mer förr i tiden men att det nu är utdaterat på biblioteket. Utöver detta läser man 

en del recensioner.  

  Man framhåller främst efterfrågan och kvalité som viktiga vid inköp. Informanterna hade 

ingen helt klar bild över exakt vad som var kvalité. Att motverka rasism och pornografiskt in-

nehåll var något som verkade gälla inom hela biblioteket. Annars skulle man förlita sig på sitt 

omdöme och sin erfarenhet. Bland annat tyckte A och a att man inte skulle köpa in: 

- Harlequin - då det är billigt och enkelt att få tag på själv. 

- Dålig papperskvalitet – sådant som går sönder lätt.  

- Långtidsserier – bland annat finns det en serie med ungefär 40 delar.  

Informanterna köper in en hel del på engelska då utbudet inte är lika bra på svenska. Speciellt 

dåligt är utbudet för svensk science fiction.  

 

Placering 
Enligt informanterna är science fiction och fantasy särskilda och populära genrer som är en-

klare att urskilja än andra genrer. De tycker att många genrer går in i varandra och att det kan 

vara svårt att avgöra vilken genre man ska dela in dem i. Dessutom är det många som läser 

eller frågar efter dessa båda genrer. Därför har man valt att skilja ut båda genrerna och placera 

dem ihop. Informanterna tycker det är viktigt att underlätta för användarna att hitta. Därför 

har man valt att samla all fantasy och science fiction på samma ställe. Detta medför till att 

ungdomsfantasy står i direkt anslutning till vuxen fantasy och science fiction och engelsk och 

svensk litteratur står blandat på hyllorna. Informanternas erfarenhet är att om man läser fan-

tasy eller science fiction så läser man all fantasy och science fiction. Mycket av det som kom-

mer ut inom dessa genrer, framförallt inom science fiction, är främst på engelska. Dessutom 
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är det många som vill läsa på orginalspråket. Även faktalitteraturen inom dessa båda genrer 

har lagts på denna avdelning. Detta förklarar A och a med att användarna annars inte hittar 

böckerna om den står blandad med annan litteratur.  

 

Man har valt at inte skilja ur skräck då man tycker att det är för brett. Det går in för mycket i 

andra genrer och är därför svårt att avgöra var man ska placera det. Däremot finns det vam-

pyrlitteratur på fantasyavdelningen och på en särskild ungdomshylla. Informanterna förklarar 

att det blev enklast så då användare konstant frågade efter de populära Twillightböckerna. 

Dock tycker informanterna att dessa böcker hade mer kärlekstema än vampyrtema. A såg det 

mer som en slags Romeo och Julia – aspekt. Att ”omöjlig kärlek” i form av ett par från olika 

släkten var förlegat och att man nu använder ”omöjlig kärlek” i form av olika arter. Som till 

exempel människa och vampyr men även zombies och ”fairies”. Vampyrer, eller “bit-lit”, har 

ingen egen genre utan ligger under till exempel; fantasy, science fiction, spänning, ungdom 

eller annat. Informanterna ser skräck som en ”kameleont” som inte är urskiljbar i sig själv 

utan ingår i andra teman som till exempel spänning. ”Vad exakt är skräck?”.   

 

Skyltning 
Skyltningen på bibliotek A ändrades senast 2006 då biblioteket invigdes. Det finns ingen som 

är särskilt ansvarig för skyltningen utan alla bibliotekarier ordnar lite då och då men mest de 

som är intresserade. Eftersom fantasy och science fiction är populära genrer på biblioteket har 

man velat synliggöra avdelningen och underlätta för användarna att hitta. Vid ungdomsidan 

av rundeln finns en handmålad färgglad skylt som det står fantasy på. A och a berättar att det 

är barn som besökt biblioteket som har gjort skylten. Informanterna säger att man vill försöka 

hålla ett rent och prydligt estetiskt intryck. Spotlights lyser i översta hyllorna, det finns en da-

torskriven skylt vid sidan av ingången och en stor drakplansch. Det finns klistermärken på 

bokryggarna med antingen fantasy eller SF som fortfarande är i bruk. Informanterna förklarar 

att man vill urskölja genrerna för att de är populära(mest fantasy) och många läser de böcker 

som finns här. Under intervjuns gång och då informanterna visade upp avdelningen kunde 

man urskilja ett tydligt intresse för skyltningen och genrerna hos båda informanterna.  

 

Exponering 
Även exponeringen av böckerna kommer till stånd från bibliotekarier och intresse. Man fron-

tar gärna inte framsidor som är slitna utan mer populära böcker och de som ser fina ut. Men 

även tjocka böcker som annars skulle ta stor plats. Man strävar efter att skapa ett rent helhets-

intryck(estetiskt). Informanterna tycker att denna hylla “väller” över då det finns så mycket att 

ha med och man har svårt för att gallra. Det finns likadana böcker både på engelska och 

svenska och flera exemplar av vissa. Informanterna tycker även att det är svårt att få plats att 

fronta, och att hyllorna är hala och att böckerna ”halkar”.  

 

11.2  Bibliotek B 
 

Huvuddelen av biblioteket består av ett stort rum med vita väggar och vita hyllor. Utlånings-

disken och informationsdisken står rakt framför en när man träder in genom entrén. Åt höger 

finns hyllor med reserverade böcker tv-spelsutlån och därefter den avdelning som förmodli-

gen sticker ut mest, barnavdelningen. Direkt efter denna kommer ungdomsavdelningen och 

därefter börjar vuxenavdelningen.  
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11.2.1  Observationen 
 

Placering 

Hyllorna på vuxenavdelningen är högre än de på barn och ungdomsavdelningen vilket gör att 

avdelningen som kommer efter sticker ut lite grand från övriga avdelningar från vuxenavdel-

ningen. Det är här man har placerat fantasy och science fiction, eller i alla fall delar av den, 

Science Fiction och Fantasy finns här båda enskilt utbrutna ur SAB-systemet men liksom i 

samma avdelning. Skräck- eller vampyrlitteratur finns inte utbrutet någonstans i biblioteket 

men de har frontat Twillight på ungdomsavdelningen. Science Fiction och Fantasy ligger di-

rekt invid ungdomsavdelningen och man har blandat svensk och engelsk litteratur med 

varandra.  

 

Skyltning 
Hyllorna på vuxenavdelningen är högre än de på barn och ungdomsavdelningen och Fantasy 

och science fictionavdelningen är den första som kommer efter så på detta sätt får genrerna en 

synlig skyltning. Utöver detta finns det inte mycket skyltning och dekoration. Hyllorna är vita 

– precis som alla andra hyllorna i biblioteksrummet, och det finns skyltar, men dessa känns få, 

inte helt synliga från håll och är datorskrivna med svarta bokstäver på vit bakgrund.  

 

Exponering 
Det finns en del frontade böcker framförallt överst på hyllorna. Men annars har de inte gjort 

så mycket mer med böckerna.  

 

11.2.2  Intervjun 
 

Informanten 
Informant B är född 1975 och har jobbat som bibliotekarie sedan 2000. B är inköpsansvarig 

för fantasy och science fiction på vuxenavdelningen. B är intresserad av dessa båda genrer 

och läser mycket av denna litteratur både inom jobbet och privat. Däremot känner B att hen 

inte har lika stor koll på skräckgenren. Informantens uppfattning är att det är framförallt äldre 

män som läser science fiction. Genren var populär då man började utforska rymden. Fantasy-

läsningen är mer utbredd och både ungdomar och vuxna läser lika mycket. Många är intresse-

rade av dessa genrer men man använder sig inte av dem för att locka läsare.  

 

Inköp 
Vid inköp finns det inga bokmöten eller liknande utan B har i stort sätt helt själv hand om in-

köp av science fiction och fantasylitteratur. B nämner dock att budgeten för inköp är begrän-

sad. B har ett intresse av genrerna och bevakar mycket på eget bevåg. Hen använder sig även 

mycket av bland annat SF-bokhandelns nyhetsbrev. B berättar att det finns en kritisk syn på 

dessa genrer från den äldre generationen på biblioteket. Att de ser det som ett ”kall” att för-

medla god litteratur och att bilda folket. Men att biblioteksyrket idag ses mer som ett ser-

viceyrke och att bibliotekarier ska fokusera på att ge service åt användarna. B utgår mycket 

men inte enbart från användarnas önskemål när hen bestämmer vad som ska köpas in. B 

tycker att det finns bra och dålig science fiction och fantasy. Hen har inte helt tydliga kriterier 

för vad som är bra eller dålig men nämner ett rikt språk och bra berättarteknik som bra egen-

skaper. B föredrar att köpa in böcker på svenska men att detta är svårt när det kommer till 

dessa genrer. Stor del av denna slags litteratur skrivs på engelska och svenska översättningar 

är inte lika lätta att få tag på. Bland annat kommer översättningar ut senare än originalet och 

många av dessa översättningar är undermåliga. Dessutom delas en engelsk bok oftast in i flera 
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svenska böcker och ibland översätts inte hela serien till svenska. Detta anges även som en av 

orsakerna till varför man blandar engelsk och svensk litteratur.  Utöver detta berättar även B 

att många av användarna vill läsa på originalspråket. B ägnar sig även en del åt gallring - 

framförallt av gamla science fictionböcker. Dock försöker hen behålla böcker som inte är lätta 

att få tag på.  

 

Placering 
På bibliotek B skiljs fantasy och science fiction ut som egna genrer och står i anslutning till 

varandra i biblioteksrummet. B tycker att det ska vara lätt att hitta ”speciella” genrer och att 

både fantasy och science fiction är exempel på speciella genrer. Man har inte speciellt plane-

rat platsen för genrerna mer än att det ska ligga vid ungdom och skönlitteratur. Skräck har inte 

tematiserats som en egen genre utan blandas med annan litteratur i biblioteksrummet. Det 

finns heller ingen som är särskilt ansvarig för denna genre. Informanten säger dock att hen har 

märkt av ett uppsving kring skräckgenren berörande vampyrer och zombies. Bibliotek B har 

valt att placera fantasy och science fiction i anslutning till ungdomsavdelningen. Man har 

även blandat svensk och engelsk litteratur. B förklarar att man valt att göra på detta sätt då 

man velat samla allt på samma ställe. Enligt B är användarna som nyttjar fantasy och science 

fiction på bibliotek B ”naturliga läsare”. Med detta menar B att de läser ofta väldigt mycket 

och brett. Fantasy och science fictionläsare läser all slags fantasy och science fictionlitteratur. 

Ungdomar läser vuxenlitteratur, vuxna läser ungdomslitteratur och de allra flesta läser på både 

engelska och svenska. Vissa av serierna finns heller inte helt utgivet på svenska och då är det 

bra om de engelska fortsättningsdelarna ligger tillsammans med de svenska. Man tycker att 

denna blandning fungerar bra för både biblioteket och användarna. Det finns ingen uppdel-

ning på ungdomsavdelningen men 9-12 årsavdelningen har etiketter på bokryggen men an-

vänds inte längre.  

 

Skyltning 
B är inte helt nöjd med skyltningen av sin avdelning. Bland annat tycker hen att det inte är 

mysigt och att det är för mycket raka linjer. Många av bibliotekarierna vill skilja ut de olika 

avdelningarna. Men då måste man få tillåtelse från skyltningsgruppen som har hand om 

biblioteket och de förordar ett vitt och rent helhetsintryck för hela biblioteksrummet. Dessu-

tom har de precis byggt om på biblioteket och inte hunnit skylta ordentligt ännu. B tycker inte 

att avdelningen är synlig idag utan vill ha skyltar ovanpå hyllorna som påvisar avdelningen. 

Ungdomsavdelningen har lägre hyllor för att man ska nå bättre och högre på vuxenavdel-

ningen för att få plats med mer. Man använder sig ibland av specialskyltar på ungdomsavdel-

ningen. Där har man även en glasmonter som man använder för olika teman som till exempel 

suddgummiutställning. B tycker inte att det ska vara för mycket särskild skyltning då hen är 

rädd att det ska bli för barnsligt.  

 

Exponering 
Frontning av böcker sker mest på eget initiativ. Bs uppfattning är att många väljer efter om-

slag och att tråkiga framsidor inte blir frontade. Dessutom frontar många bibliotekarier popu-

lära böcker vilket B inte tycker är det bästa. Dessa böcker läses mycket ändå och att man kan 

fronta böcker som inte läses så ofta istället. Det går att vända varannan hylla för frontexpone-

ring men utöver detta tycker B hyllorna är ganska jobbiga at ändra. 

 

 


