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Svensk titel:  Kulturrådsboken Högspänning – En fallstudie om 

biblioteksaktörers värdeskapande handlingar 

Engelsk titel: The governmentally supported book Högspänning – A case 

study of value-creating library actors 

Författare: Maria Ceder 

Färdigställt: 2021 

Abstract: The aim of this thesis is to study the valuation process of a 

work of fiction by actors within or linked to the library 

system in Sweden, to identify who these library actors are as 

well as the value regimes that they express. The theory of 

value was devised by Barbara Herrstein Smith (1988) and 

states that a work of literature, through encounters with 

different actors within the field of literature, acquires several 

different values. This theory was concretized and put into 

practice by Ohlsson, et al. (2013) and Forslid et al. (2015) 

who discovered values within five categories as well as two 

value regimes. Högspänning, written by Henrik Bromander, 

is a work of fiction that received state supported distribution 

from Kulturrådet in year 2019. This means that the book was 

distributed to more than 280 public libraries in Sweden. This 

thesis follows Högspänning and its value negotiation process 

through encounters with different library actors, from 

publication in January 2019 to November 2020. Actors 

within or linked to the library system were identified by the 

collection of public digital documents containing value 

judgements through searching for them online. The results of 

the thesis show that Högspänning meets 16 different library 

actors who express different values and who perform various 

acts of value creation. The finding that is of most interest is 

the fact that librarians, with both professional and personal 

knowledge of literature, can be found in the intermediate 

range between the two value regimes. 

Nyckelord: Kulturrådsbok, Kulturrådet, Högspänning, Bromander, 

värdeförhandlingar, litterärt värde, bibliotek 
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1 Inledning 

I mitt arbete som biblioteksassistent på ett mindre folkbibliotek arbetar jag bland annat 

med att förmedla litteratur. Samtalet om det litterära verket börjar inte sällan med att en 

låntagare frågar ”är den här boken bra?” och att jag svarar ja eller nej med en kort 

motivering. Första gången jag läste den vetenskapliga artikeln Att förhandla litterärt 

värde, där några litteraturvetenskapliga forskare från Lunds universitet följer romanen 

Väldigt sällan fin av Sami Said, fick jag en ny syn på mina litteraturförmedlande samtal. 

Det som presenterades var en operationalisering av en teori om litterärt värde och 

utifrån fem kategorier av olika slags värden kunde de knyta värdeskapande aktörer till 

ett litterärt verk genom deras värdeskapande handlingar (Ohlsson et al., 2013). Enligt 

Barbara Herrstein Smith (1988), teoretikern bakom den nämnda teorin om litterärt 

värde, finns det en värdeförhandlingsprocess som börjar i och med den värdeskapande 

handlingen att författaren skriver manus och fortsätter via andra värdeskapande 

handlingar utförda av bland annat förlaget, kritiker och läsare. Det är en process som 

enligt Smith aldrig tar slut så länge någon utför en värdeskapande handling, vilket ger 

verket ett värde. Litterärt värde finns alltså inte i verket självt utan värde skapas i verket, 

i aktören själv och i andra aktörer genom värdeskapande handlingar (Forslid et al., 

2015). 

En större grupp forskare från Lund, inklusive de som nämndes tidigare, följde denna 

värdeförhandlingsprocess år 2013 med fokus på 20 utvalda romaner som de stötte på 

under Bokmässan samma år (Forslid et al., 2015). Då låg fokus på det litterära fältets 

aktörer som författare, förlag, bokhandel, kritiker, bloggare och olika läsare. Forskarna 

fann att dessa aktörer gav värden till verken utifrån de fem olika kategorierna: stil- och 

formvärde, kunskapsvärde, emotionellt värde, socialt värde och ekonomiskt värde. Det 

forskarna också identifierade var två värderegimer som aktörerna representerade: en 

modernistiskt färgad värderegim och en lust- och livskunskapsinriktad värderegim 

(Forslid et al., 2015). I den förstnämnda har stil- och formvärdena alltid ett överordnat 

värde och här dominerar aktörer som de professionella kritikerna som recenserar böcker 

i morgontidningarna. I den andra värderegimen står kunskapsvärden och de emotionella 

värden, som väcks i läsaren, i mittpunkten och här dominerar läsare, amatörkritiker och 

bloggare. 

Begreppet litterärt fält är i den här studien hämtat från Pierre Bourdieu (2000). Det 

litterära fältet beskrivs som en egen värld med sina egna lagar och med egna deltagare 

som är mer beroende av varandra än av omvärlden. Gemensamt för deltagarna är deras 

tro på att litteratur är värdefullt. Forslid et al. (2015) skriver att de utelämnade att 

studera andra viktiga aktörer inom det litterära fältet såsom bibliotek och Kulturrådet.  

Centralt för biblioteken i Sverige är deras litteraturförmedlande och läsfrämjande roll, 

vilken är beskriven i Bibliotekslagen (2013). Genom denna förmedling skapas litterärt 

värde (jmf Smith, 1988). I det stora litterära fältet kan aktören bibliotek representeras av 

biblioteksväsendet. Då inkluderar begreppet bibliotek flera olika aktörer som bland 

annat olika bibliotekstyper, låntagare, myndigheter och företag som exempelvis 

erbjuder bibliotekstjänster eller säljer böcker. Dessa aktörer kan i sin tur betraktas som 

biblioteksaktörer, aktörer som är en del av det litterära fältet men som också har en 

koppling till biblioteksväsendet (jmf Bourdieu, 2000; Broady & Albertsen, 1998).  
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Bland biblioteksaktörerna finns Kulturrådet. Denna statliga myndighet har till uppdrag 

att utföra riksdagens kulturpolitik där målet är att alla i samhället ska kunna ta del av 

kultur av hög kvalitet (Kulturrådet, u.åc). Genom bland annat kulturrådsböcker förser 

myndigheten folkbibliotek med litteratur av hög kvalitet sedan 1990-talet (Statens 

kulturråd, 2019a). Varje år får omkring 800 böcker stöd och blir kulturrådsböcker för att 

de anses vara garanterat bra böcker (Kulturrådet, u.åa, u.åb). Målet med 

kulturrådsböckerna är att de ska göras tillgängliga och därför skickas dessa böcker till 

över 280 kommunala folkbibliotek (Kulturrådet, u.åa, u.åb). På folkbiblioteken tas de 

emot med blandande känslor (jmf Elgström & Eriksson, 2012; Granlund & Stål, 2007). 

En kulturrådsbok är ett verk som av Kulturrådet får ett ekonomiskt värde genom 

myndighetens värdeskapande handling att bevilja ekonomiskt stöd. När den kommer till 

biblioteken möter den dessutom värdeskapande biblioteksaktörer som bibliotekarier och 

låntagare som utför andra värdeskapande handlingar, vilket ger kulturrådsboken 

ytterligare värden. Samtidigt är en kulturrådsbok med om en större 

värdeförhandlingsprocess som inleds när manus möter förlag och som till en viss del 

aldrig tar slut så länge verket ges ett värde av någon (jmf Smith, 1988).  

2 Problemformulering 

I studierna av Forslid et al. (2015) och Ohlsson et al. (2013) identifieras värdeskapande 

aktörer inom det litterära fältet genom att följa deras värdeskapande handlingar och 

värdeförhandlingar inom värdeförhandlingsprocesser. Två viktiga aktörer, bibliotek och 

Kulturrådet, är bortvalda av forskarna (se Forslid et al., 2015). Det saknas därför 

kunskap om biblioteksaktörer som värdeskapande aktörer. Detta medför att det saknas 

kunskap om vilka biblioteksaktörerna är, vilka värdeskapande handlingar de utför, vilka 

värdeförhandlingar de medverkar i och därmed vilka värden de ger litterära verk. Vidare 

saknas det kunskap om hur biblioteksaktörer handlar värdeskapande jämfört med 

varandra. Till skillnad från romanerna som Ohlsson et al. och Forslid et al. följer i sina 

studier, koncentreras därför den här studien på aktörer inom eller med koppling till 

biblioteksväsendet och på att den utvalda romanen, Högspänning av Henrik Bromander 

(2019a), beviljats litteratur- och distributionsstöd av Kulturrådet.  

 

När tidigare forskning om bibliotekens förmedlande roll och deras relation till 

kulturrådsböcker undersöktes hittades ingen koppling till litterärt värde eller 

biblioteksaktörernas potentiella roll som aktör inom det litterära fältet. I stället 

upptäcktes en möjlighet att använda Forslid et al. (2015) och Ohlsson et al. (2013) 

studier och operationalisering av litterärt värde som grund för att se på bibliotekens 

förmedlande roll ur ett nytt perspektiv. En förståelse av litterärt värde som något som 

biblioteksaktörer är med och skapar kan i förlängningen bidra till utvecklingen av 

bibliotekens förmedlande roll inom biblioteks- och informationsvetenskapen, vilket 

motiverar den här studiens relevans. 

2.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att nå ny kunskap om biblioteksaktörer som aktörer inom 

det litterära fältet med utgångspunkt i litterärt värde. Genom att följa kulturrådsboken 

Högspänning i en värdeförhandlingsprocess identifieras biblioteksaktörerna. Deras 

värdeskapande handlingar och värdeomdömen, i relation till verket, undersöks för att 

påvisa vilka värderegimer de ger uttryck för.  
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För att uppnå studiens syfte ska följande frågor besvaras: 

 

• Vilka är de biblioteksaktörer som verket kan relateras till? 

• På vilka sätt skiljer sig biblioteksaktörernas värdeskapande handlingar från 

varandra? 

• På vilka sätt uttrycker biblioteksaktörerna värderegimer i sina värdeomdömen? 

2.2 Centrala begrepp 

I arbetet med uppsatsen används några grundläggande begrepp. I det här avsnittet 

förklaras dessa begrepp och hur de används.  

Aktör 
En aktör definieras av Smith (1988) som de individer eller institutioner som ingår i en 

värderingsprocess. Enligt Bourdieu är en aktör en människa eller institution men här 

strider den om makt och positioner inom det studerade fältet (se Broady, 1988). 

Begreppet aktör används i uppsatsen i betydelsen en person eller en institution inom det 

litterära fältet. 

 

Biblioteksaktör 
En biblioteksaktör är, enligt hur begreppet används i studien, en aktör, person eller 

institution inom det litterära fältet, som på något sätt har en koppling till det svenska 

biblioteksväsendet. Biblioteksväsendet är enligt Eriksson och Zetterlund (2009) de 

institutioner, organisationer, sammanslutningar, olika typer av bibliotek samt 

nätverksbaserade miljöer, så som LIBRIS, som har identifierats tillhöra fältet.  

 

Värdeskapande aktör 
En värdeskapande aktör används i uppsatsen för att betona att aktören genom en 

värdeskapande handling, till exempel publicering av ett dokument, ger verket värde. 

Detta värde yttras ibland som värdeomdömen muntligen eller skriftligen.  

 

Kulturrådsbok 
Enligt Statens kulturråd (2019a) är en kulturrådsbok en bok som fått distributionsstöd 

av Kulturrådet och distribuerats till svenska folkbibliotek. För att få distributionsstöd 

har boken först blivit beviljad litteraturstöd av Kulturrådet (u.åa). En bok som beviljats 

litteraturstöd kallas en litteraturstödd bok (Kulturrådet, u.åb). Kulturrådet använder båda 

begreppen synonymt (jmf Kulturrådet, u.åa; Kulturrådet, u.åb). I den här uppsatsen 

används begreppet kulturrådsbok i betydelsen bok som fått litteratur- och 

distributionsstöd av Kulturrådet och distribuerats till svenska folkbibliotek. 

 

Värdeförhandling och värdeförhandlingsprocess 
Värdeförhandling är enligt Forslid et al. (2015) den förhandling som sker mellan olika 

aktörers värdeskapande handlingar och värdeomdömen. Som exempel kan en aktör 

välja att skylta boken synligt samtidigt som en annan aktör väljer att sätta upp den på en 

undanskymd hylla, båda handlingarna är värdeskapande handlingar men med olika 

värden och denna skillnad är ett exempel på värdeförhandling. Aktörernas 

värdeomdömen om ett verk kan också skilja från varandra, menar Forslid et al., där 

någon ser ett verk som värdefullt på grund av vilka insikter hen fick kan en annan aktör 
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se värde i hur författaren valt att skriva boken. Verkets litterära värde är i ständig rörelse 

och förhandlas skriver Forslid et al. I den här uppsatsen används begreppet 

värdeförhandling för att åskådliggöra denna ständiga förhandling.   

 

Ett likartat begrepp är värdeförhandlingsprocess, vilket syftar till att dessa 

värdeförhandlingar följs över tid (Forslid et al., 2015). Begreppet 

värdeförhandlingsprocess används i uppsatsen som ett begrepp som samlar de 

värdeförhandlingar som sker före, under och efter det att studien genomförs.  

 

Värdeskapande handling 
En värdeskapande handling beskrivs av Forslid et al. (2015) som något en aktör gör, 

vilket ger verket värde. De kan vara till exempel att bestämma sig för att köpa en bok, 

att öppna den och börja läsa den eller att besluta sig för att ge bort den till någon i 

present (Forslid et al., 2015). En värdeskapande handling kan också vara att skriva om 

boken på sociala medier (t.ex. Ohlsson et al., 2013). Värdeskapande handling används i 

uppsatsen för att beskriva en handling som på något sätt utförs, vilken i sin tur ger 

verket värde.  

 

Värdeomdöme 
Värden som uttrycks i bland annat värdeomdömen eller värdeyttringar är ett resultat av 

värdeskapande handlingar skriver Forslid et al. (2015). Som ett exemplen på ett 

värdeomdöme anger Forslid et al. ”detta är en fantastisk roman” (s. 12). Begreppet 

värdeomdöme används i den här uppsatsen för aktörernas yttringar av bland annat 

känslor, insikter och åsikter. 

 

Värderegim 
Enligt Forslid et al. (2015) definieras begreppet utifrån tidigare forskning inom 

värdeteori och grundar sig i teoretikerns John Frows (1995) definition. Begreppet 

värderegim används för att se hur värdeförhandlingarna inom och mellan 

värderegimerna uttrycks och hur de förhåller sig till varandra. Enligt Frow är en 

”regime of value” eller värderegim en ”en uppsättning kulturella värden som bestämmer 

hur ett objekt eller föremål kan tolkas i ett visst sammanhang” (Forslid et al., 2015, s. 

88). Värderegimerna som Forslid et al. presenterar används i den här studien för att se 

om biblioteksaktörernas värdeomdömen om verket konkurrerar eller överlappar med 

varandra utifrån vilka värdekategorier som dessa värdeomdömen kan kopplas till. 

2.3 Avgränsningar  

Studien är avgränsad till endast en roman för att få möjligheten att på djupet studera de 

värdeskapande handlingar som den är med om. Detta ger också möjligheten att kartlägga så 

många olika biblioteksaktörer som möjligt.  

 

Studien är också avgränsad tidsmässigt, från den 2 januari 2019 till och med 23 november 

2020. Verkets värdeförhandlingsprocess fortsätter så länge någon ger verket värde, vilket 

potentiellt kan ske i all framtid. 

 

I studien presenteras några citat som är mellan 0-40 ord på ett sätt som enligt referensguiden 

enbart gäller för citat som är längre än 40 ord (se Karolinska Institutet, u.å). Detta är gjort 

medvetet för att öka läsbarheten. 
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3 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 

Här redogörs för den forskning som sätter studien i sitt sammanhang. Forskningen berör 

bland annat värdeskapande handlingar inom ramen för litterärt värde och 

biblioteksaktörer som en del av det litterära fältet.  

3.1 Litterärt värde och litteraturförmedling 

3.1.1 Värdeskapande handlingar och värdeförhandlingsprocessen 

Vad är litterärt värde? Den diskussionen har pågått sedan antiken skriver Forslid et al. 

(2015). I modern tid är litterärt värde den pågående diskussion som rör sig mellan att 

betrakta ett verks innehåll, dess stilistiska originalitet och texten i sig som 

värdebringande, till att se värde som något som skapas i möten mellan verket och 

aktörer såsom bokhandeln och individuella läsare (t.ex. Ohlsson et al., 2013; Smith, 

1988; Steiner, 2019). Ann Steiner (2019) beskriver det som två poler där 

värdeobjektivister å ena sidan menar att ett verk har inneboende värden, något som 

främst kritiker, med sina kunskaper och erfarenheter, kan identifiera. På andra polen, 

skriver Steiner, står värderelativister så som Barbara Herrstein Smith (1988) som menar 

att det aldrig finns några inneboende värden i ett verk. Enligt vad värderelativisten 

Smith skriver i Contingencies of value: alternative perspectives for critical theory 

(1988) skapas värde i stället i mötet mellan verket och värdeskaparen. Dagens 

diskussioner om litterärt värde befinner sig enligt Steiner någonstans mitt emellan men 

många kritiker har en strävan mot det ena eller det andra, vilket går att urskilja i deras 

värdeomdömen.  

 

Enligt Smith (1988) är värde något som tillskrivs ett litterärt verk av någon som erfarit 

något före, under och efter det att hen tagit del av verket. Att ta del av verket är ett 

exempel på en värdeskapande handling och det värde som någon tillskriver verket kan 

ske med hjälp av värdeomdömen enligt Forslid et al. (2015). Värdeomdömen är alltså 

resultatet av en eller flera värdeskapande handlingar (Forslid et al., 2015). Värdet som 

skapas är tillfälligt och beroende av en mängd variabler menar Smith och jämför litterärt 

värde med ekonomiskt värde och hur priset på guld är i ständig förändring. Det litterära 

verket har ett ekonomiskt värde, har ett pris i kronor och ören, men också andra värden 

för olika läsare. Någon söker kunskap, en annan en stunds njutning och båda kan med 

hjälp av läsningen tillsammans sammanstråla i en social gemenskap (Steiner, 2019). 

 

För den här studien ligger betoningen på att värde skapas och inte om boken uppfyller 

några krav på kvalitet. Kvalitet och värde hänger inte ihop enligt Steiner (2019), ett verk 

som du läser kan ge dig ett värde i form av ny kunskap men vara dåligt och hafsigt 

skriven. Kvalitetsbegreppet nämns här eftersom syftet med dagens kulturpolitik är att 

förse alla i samhället med kultur av hög kvalitet (Kulturrådet, u.åc). Kulturrådets 

skönlitterära arbetsgrupp kan i den här studiens sammanhang ses som värdeobjektivister 

vilka väljer ut titlar med hög kvalitet genom att studera författarens teknik (t.ex. 

Lindsköld, 2013; Steiner, 2019). Samtidigt kan litteratur- och distributionsstödet som 

sedan betalas ut till förlagen, de faktiska kronorna, betraktas som ett ekonomiskt värde 

inom den värderelativistiska polen.  
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I artikeln Att förhandla litterärt värde, publicerad i augusti 2012, följer några forskare 

boken Väldigt sällan fin av Sami Said och dess värdeförhandlingsprocess (Ohlsson et 

al., 2013). Syftet med artikeln är att i grunden konkretisera och pröva Smiths (1988) 

teori om att litteraturens värde alltid skapas. ”Alla aktörer på det litterära fältet 

konstruerar värde både hos boken, sig själva och andra genom olika värdeskapande 

handlingar” (s.122) skriver Ohlsson et al. (2013). De värdeskapande aktörerna är flera 

menar Ohlsson et al. och de befinner sig i olika rum: inom bokförlaget, i tidskrifter, i 

radio och tv, under framträdanden, på bokmässor, i bokhandeln och på bibliotek. I 

artikeln följs den värdeförhandlingsprocess som boken är med om under ett år, fram till 

och med sommaren år 2013. En process som för verket börjar i och med den 

värdeskapande handlingen av författaren att skriva verkets manus, går vidare genom 

publicering av verket av förlaget och fortsätter genom dagstidningar, program i radio 

och tv, hos läsare och bloggare. Under samma period går Sami Said från att vara helt 

okänd till att bli en etablerad författare (Ohlsson et al., 2013).  

 

De fem värdeskapande kategorierna som författarna identifierar är estetiskt värde, 

kunskapsvärde, emotionellt värde, socialt värde och ekonomiskt värde (Ohlsson et al., 

2013). Dessa kategorier prövas över tid med utgångspunkt i det empiriska materialet. 

Ohlsson et al. analyserar och beskriver hur dessa värden uppstår men också ibland även 

står i konflikt med varandra i värdeförhandlingen kring verket. Bruket av dessa 

kategorier gav enligt Ohlsson et al. ett tydligt resultat och genom att följa boken över tid 

blir den process som skapar det litterära värdet synlig. Vidare menar Ohlsson et al. att 

andra texter och deras författare skulle få en annan värdeförhandlingsprocess med andra 

tyngdpunkter men att värdekategorierna ändå i grunden är desamma. Valet att i den här 

studien följa en roman är baserat på att Ohlsson et al. utförde sin studie på en roman och 

eftersom värdekategorierna är beprövade ligger de till grund för analysen av det 

empiriska materialet i studien.  

 

Höstens böcker – litterära värdeförhandlingar 2013 (Forslid et al., 2015) bygger vidare 

på studien av Ohlsson et al. (2013). Författarna är nu sex, två utöver de ursprungliga 

fyra, och tillsammans följer de 20 romaner utgivna 2013 och deras värdeskapande 

processer. Valet av roman som genre motiveras med att de ville se möjliga skillnader i 

de olika värdeförhandlingsprocesserna (Forslid et al., 2015). Värdekategorierna är de 

samma som i studien av Ohlsson et al. med undantag för en ny formulering, stil- och 

formvärde ersätter estetiskt värde (jmf Forslid et al., 2015). Forslid et al. (2015) gör 

medvetna avgränsningar och fokuserar på ett urval av böcker, 20 av årets 1248 

publicerade skönlitterära verk, och på ett urval av huvudaktörer: författare, förlag, 

bokhandlare, kritiker, bloggare och olika läsare. Flera aktörer, däribland bibliotek och 

Kulturrådet, som författarna anser viktiga ingår däremot inte i 

värdeförhandlingsprocessen utan någon större förklaring till varför.  

 

Sammanfattningsvis presenterar Forslid et al. (2015) två övergripande och tydliga 

värderegimer: en modernistiskt färgad värderegim och en lust- och livskunskapsinriktad 

värderegim. Forslid et al. skriver att det finns ett mellanområde däremellan, ett område 

som förenar de två värderegimerna, och som förutspås bli den plats där 

värdeförhandlingsprocesserna kommer att utspela sig i framtiden. Där pågår en kamp, 

mellan amatörer och professionella litteraturbedömare, där bloggare ifrågasätter 

kritikernas bedömningar, en kamp om värderegimer menar Hedman (2018). Denna 

kamp om värderegimer och förekomsten av ett potentiellt mellanområde studeras vidare 
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i analysen av det empiriska materialet i förhållande till hur biblioteksaktörerna 

positionerar sig.  

3.1.2 Litteraturförmedling på bibliotek 

Folkbiblioteken ska främja läsning och deras läsfrämjande samt litteraturförmedlande 

roll är konstaterad i Bibliotekslagen (2013). Att främja läsning är en del av 

kulturpolitiken i Sverige som bland annat verkställs av Kulturrådet. I 

handlingsprogrammet för läsfrämjande, Främja läsning, beskriver Kulturrådet (2019a) 

hur de arbetar för att uppfylla de nationella målen. Här definieras också begreppet 

läsfrämjande som bland annat att ta bort hinder för läsning och öppna vägar till litteratur 

samt att ge fler möjligheter till en konstnärlig upplevelse genom litteratur (Kulturrådet, 

2019a).  

 

Läsfrämjande som begrepp är besläktat med litteraturförmedling. I rapporten Med 

läsning som mål : om metoder och forskning på det läsfrämjande området skiljer Jonas 

Andersson (2015) begreppen åt. Läsfrämjande på bibliotek definieras som att aktivt 

uppmuntra biblioteksanvändare att göra sina egna val samtidigt som litteraturförmedling 

definieras som en specifik typ av läsfrämjande. Andersson nämner Åse Kristine Tveit 

(2004) och hennes förståelse av begreppet litteraturförmedling som de handlingarna 

som görs av biblioteksanställda när de informerar om och synliggör litteratur för att 

skapa läslust och ge vägledning till läsare i val av litteratur.  

 

Den vanligaste målgruppen för läsfrämjande arbete vid landets folkbibliotek är barn och 

unga, vilket blir tydligt vid en överblick av tidigare forskning inom området. Vuxna 

som målgrupp är en lågprioriterad grupp skriver Andersson (2015). I kandidatuppsatsen 

”Vad är det du vill ha egentligen?”: förmedlarroller och användarbilder i direkt 

litteraturförmedling på folkbibliotek av Matilda Ekman och Beatrice Tyrenberg (2016) 

intervjuas fyra bibliotekarier om deras syn på litteraturförmedling till vuxna. Enligt 

studien betraktar bibliotekarierna sina litterära fackkunskaper och personliga 

läsupplevelser som nyckelfaktorer i den direkta litteraturförmedlingen (Ekman & 

Tyrenberg, 2016). Mellan bibliotekariernas roller som litteraturkännare och kritiker å 

ena sidan samt vanlig läsande människa å andra sidan råder det ingen uppenbar konflikt 

menar Ekman och Tyrenberg. Att ha en gedigen kännedom om litteratur, både 

professionellt och personligt, anses av bibliotekarierna att vara en förutsättning för att 

hitta passande litteratur till låntagare. Det är tydligt att bibliotekariers kunskap om 

litteratur är viktigt vid förmedling av litteratur, det som är relevant för den här studien är 

bibliotekariens tudelade roll som både kritiker och läsare samt hur den påverkar deras 

positionering inom värderegimerna. 

 

Enligt Andersson (2015) görs det en distinktion mellan direkt och indirekt 

litteraturförmedling. Den direkta förmedlingen sker genom ett personligt möte, här 

nämns samtal mellan låntagare och bibliotekarier, bokprat i en traditionell mening och 

andra muntliga beskrivningar av litteratur (Andersson, 2015). Den indirekta 

förmedlingen är bland annat skyltning av böcker med ett gemensamt tema eller ämne, 

utställningar, topplistor av utvalda böcker och skrivna presentationer, lästips på internet 

samt inlägg på sociala medier (Andersson, 2015). Det som är aktuellt för den här 

studien är, utöver att både direkt och indirekt litteraturförmedling omfattar exempel på 

värdeskapande handlingar, den indirekta litteraturförmedlingen i form av skrivna 

presentationer. 
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Ann Steiner skriver i Litteraturen i mediesamhället (2019) att det finns ett stort intresse 

och engagemang för att diskutera litteratur på internet. Här blandas mer personliga 

boktips, recensioner och åsikter med den professionella litteraturkritikern. Samtidigt kan 

det vara svårt att följa denna digitala sociala gemenskap eftersom den genererar en 

sådan stor mängd dokument på olika sociala medier, forum och webbplatser (Steiner, 

2019). Genom att söka på värdeskapande handlingar och värdeomdömen på sociala 

medier kan publicerade dokument av biblioteksaktörer hittas, vilket är relevant för den 

här studien. Genom dessa dokument blir det möjligt att identifiera biblioteksaktörer och 

följa delar av den värdeförhandlingsprocess som romanen är med om.  

 

Fabian Karlsson och Jonatan Nordlöf (2011) skriver om begreppet bibliotek 2.0 i 

kandidatuppsatsen Läsfrämjande i förändring : Om bibliotek 2.0:s läsfrämjande 

redskap. Bibliotek 2.0 är ett begrepp som, enligt Karlsson och Nordlöf (2011), 

myntades av Michael E. Casey (Casey & Savastinuk, 2007) för att ge ett namn till 

diskussionen om hur bibliotek skulle förhålla sig till den nya teknologin Web 2.0. 

Begreppet Web 2.0 innebär att webben används på nya och innovativa sätt, som 

exempel olika redskap för användardeltagande som bloggar, chattar och sociala medier 

(Karlsson & Nordlöf, 2011). Enligt Karlsson och Nordlöf har bibliotek 2.0 ett starkt 

fokus på internet och de möjligheter som finns där för bibliotek. Vidare studerar de med 

hjälp av dokument och intervjuer hur, och med vilka metoder, bibliotek agerar 

läsfrämjande på sina webbplatser inom ramen för bibliotek 2.0. Deras studie visade att 

biblioteken använder sig av olika verktyg för att förmedla litteratur som 

biblioteksbloggar, verktyg för att publicera användarnas lästips, den digitala katalogen 

och verktyg för att kontakta biblioteket. Slutligen visade studien att webbplatser med 

fokus på den sociala aspekten mellan användare och bibliotekarier var avgörande för en 

hög andel deltagande användare jämfört med de som inte fokuserade på det sociala och 

då hade ett lågt användardeltagande. Att bibliotek bevisligen använder sig av bloggar 

och webbsidor för att indirekt förmedla litteratur och på så sätt utföra värdeskapande 

handlingar genom att publicera texter på dessa plattformar är något som är relevant för 

den här studien.  

 

I kandidatuppsatsen Litteraturförmedling i förändring : om folkbibliotekarier, Facebook 

och Twitter av Anders Jaderup och Sofie Karlsson (2013) intervjuas sex bibliotekarier 

om hur de använder sig av Facebook och Twitter för att förmedla litteratur. 

Uppfattningen hos bibliotekarierna är att Facebook och/eller Twitter hjälper dem i 

arbetet med att förmedla litteratur (Jaderup & Karlsson, 2013). Samtidigt är det upp till 

den enskilde bibliotekariens intresse om bibliotekets litteraturförmedlande aktiviteter 

bedrivs på dessa plattformar då det verkar råda brist på styrning och uttalade strategier 

(Jaderup & Karlsson, 2013). På grund av resurs- och tidsbrist blir oftast inläggen på 

sociala medier mer personligt präglade och utan tydlig förankring i bibliotekariernas 

expertis, vilket verkar vara på gott och ont med tanke på synen på professionen menar 

respondenterna i studien. Samtidigt beskriver flera respondenter att den personliga 

prägeln är en del av hur sociala medier fungerar och att den väcker större intresse hos 

läsarna. Kandidatuppsatsen är ännu ett exempel på att bibliotekariers värdeskapande 

handlingar bland annat sker på sociala medier. Det som gör studien intressant är hur 

brist på tid och resurser påverkar vilka slags värdeomdömen de anger, vilket i sin tur 

kan avgöra deras placering inom, eller mellan, någon av värderegimerna. 
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3.2 Bibliotek som en del av det litterära fältet 

Begreppet fält är här hämtat från Pierre Bourdieu (2000) och hans bok Konstens regler 

– det litterära fältets uppkomst och struktur (Les règles de l’art, 1992), där han bland 

annat beskriver sin teori om det litterära fältet. Det litterära fältet beskrivs som en egen 

värld med sina egna lagar och med egna deltagare som är mer beroende av varandra än 

av omvärlden (Bourdieu, 2000). Det är aktörerna och deras handlingar som skapar 

fältet, ett fält är ”ett system av relationer mellan positioner besatta av människor och 

institutioner som strider om något för dem gemensamt” skriver Donald Broady och 

Niels Albertsen i Kulturens fält (1998, s.11). Vidare definierar Donald Broady (1988) i 

sin uppsats Kulturens fält – om Pierre Bourdieus sociologi ett fält som en värld där 

människorna är grupperade på ett specifikt sätt, där det krävs specifika investeringar i 

form av bland annat kunskap för att få tillträde, där människorna gör specifika insatser i 

form av ställningstaganden, där det finns specifika vinster både ekonomiska och 

symboliska och framför allt där det finns en gemensam syn på att något står på spel. 

Bourdieus sätt att se på det litterära fältet innebär att det finns en kollektiv tro på att 

litteratur är värdefullt bland medverkande aktörer skriver Broady. Det litterära fältet, 

skriver Bourdieu (2000), är en egen värld med sina egna lagar men även om fältet är en 

relativt autonom värld så är den ändå tämligen beroende av det ekonomiska och det 

politiska fältet i samhället.  

 

Genom att använda Bourdieus (2000) och Broadys (1988) definition av fält kan 

biblioteksväsendet i Sverige anses som en del av det litterära fältet. Biblioteksväsendet i 

Sverige har kartlagts av Catarina Eriksson och Angela Zetterlund (2009) i Den svenska 

bibliotekgeografin där de återger hur aktörerna inom biblioteksväsendet i Sverige 

beskriver sig själva. Deras kartläggning av biblioteksväsendet är en karta över 

institutioner, organisationer, sammanslutningar och olika typer av bibliotek (Eriksson & 

Zetterlund, 2009). Samtidigt menar Eriksson och Zetterlund att de inte kan ge en 

heltäckande bild då bibliotekssektorn, precis som alla andra sektorer i samhället, är i 

ständig omvandling. Institutioner i Erikssons och Zetterlunds kartläggning är till 

exempel Kungliga Biblioteket, bibliotekarieutbildningen, folkhögskolor med flera. 

Bibliotek är också en form av institution. På ett sätt beskriven som en institution med 

specifika regler som skapas av och vägleder aktörerna som är verksamma inom 

biblioteken och på ett annat sätt beskriven som en institution i samhället som bidrar till 

den demokratiska utvecklingen (jmf Frenander, & Lindberg, 2012; Hansson, 2010).  

 

I kartläggningen av Eriksson och Zetterlund (2009) hittas aktörer i form av bland annat 

myndigheter, institutioner och olika bibliotek men inte i form av personer, människorna 

som befinner sig inom dessa inrättningar, som bibliotekarier, bokcirkeldeltagare med 

flera. Biblioteksaktörer används i den här studien för att benämna båda typer av aktörer, 

institutioner, myndigheter och organisationer men också personer som 

skolbibliotekarier, barnbibliotekarier, företagsbibliotekarier, regionbibliotekarier, 

biblioteksassistenter, låntagare, bokcirkeldeltagare, läsare med flera. Aktörer inom 

biblioteksväsendet gör till exempel ställningstaganden, diskuterar litteratur och 

undersöker värdet av bland annat kulturrådsböcker. Gemensamt för aktörerna inom 

biblioteksväsendet är synen på att bibliotek har ett värde både nationellt och lokalt samt 

offentligt och privat, exempel på detta syns inte minst i hur biblioteks och några av 

biblioteksväsendets aktörers uppdrag beskrivs i Bibliotekslagen (2013).  
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Det ”bourdieuska” begreppet fält får sin fulla mening när det används i empiriska 

undersökningar menar Broady (1988). Ett fält bygger på dess aktörer och förutsätter att 

det finns specialister, institutioner och erkända värdehierarkier (Broady, 1988). 

Bourdieus teori om det litterära fältet används i den här studien för att definiera 

förekomsten av ett litterärt fält som omfattar olika aktörer däribland biblioteksaktörer.   

3.3 Kulturrådsbokens tillkomst och möte med bibliotek 

Kulturrådet är en myndighet som har till uppgift att uppfylla riksdagens kulturpolitiska 

mål. Grunden är att alla ska kunna ta del av konst och kultur av hög kvalitet 

(Kulturrådet, u.åc). Som ett led i detta delar Kulturrådet ut 2,5 miljarder kronor i bidrag 

varje år. För att fler ska få tillgång till ett ”varierat utbud av litteratur av hög kvalitet” 

(Kulturrådet, u.åa) delar Kulturrådet ut bland annat ett litteraturstöd som år 2019 

uppgick till 22,7 miljoner kronor. Kulturrådet ger litteraturstöd till tre kategorier 

litteratur: skönlitteratur för vuxna, facklitteratur samt barn- och ungdomslitteratur. Stöd 

ges inte för bland annat läromedel, uppslagsböcker, hobbyböcker, pysselböcker, 

kokböcker eller reseguider. Utöver litteraturstödet får alla böcker även ett 

distributionsstöd för att skickas ut till de 286 folkbibliotek som tar emot dessa 

(Kulturrådet, u.åa). År 2019 uppgick distributionsstödet till 13,6 miljoner kronor. 

Bidragen styrs av Förordning om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och 

läsfrämjande insatser (2010).  

 

Böcker som får litteraturstöd är oftast förstaupplagor utgivna under se senaste sex 

månaderna (Kulturrådet, u.åa). Idag publiceras det fler titlar, i pappersform och digitalt, 

än någonsin tidigare. Antalet romaner utgivna på svenska har ökat under de senaste fyra 

åren enligt Kungliga biblioteket (2016; 2020). Det gavs ut 2325 romaner för vuxna i 

Sverige år 2019 och av dessa var 1433 svenska romaner i original och resterande 892 

var romaner översatta till svenska från ett annat språk (Kungliga biblioteket, 2020).  

Distributionsstödda titlar, eller kulturrådsböcker, skickas ut vid fyra tillfällen under året 

(Statens kulturråd, 2019a). Målet är att biblioteken ska arbeta läsfrämjande med titlarna. 

Det kan verka oproblematiskt att få ta emot böcker utan kostnad men för enskilda 

bibliotek kostar det ändå resurser att packa upp böckerna, gå igenom vilka som ska 

införlivas i beståndet, katalogisera dessa med mera. Under 2018 genomförde 

Kulturrådet en översyn av distributionsstödet med hjälp av en enkät som skickades till 

de bibliotek som tar emot distributionsstödda titlar. Av 288 tillfrågade bibliotek valde 

180 att besvara enkäten. Kulturrådet hade för avsikt att ta reda på hur biblioteken ser på 

distributionsstödet och hur de kan underlätta för folkbiblioteken att ta till vara stödets 

läs- och litteraturfrämjande potential. Resultatet från översynen presenterades i 

Kulturrådsböckerna en översyn av distributionsstöd till biblioteken (Statens kulturråd, 

2019a). Ur rapporten går det bland annat att läsa att det finns ett utbrett intresse för 

titlarna, en majoritet av respondenterna vill fortsätta att ta emot böckerna och att de 

flesta, på något sätt, arbetar läsfrämjande med titlarna. Detta innebär att titlarna har ett 

värde för folkbiblioteken som tar emot dem. År 2019 publicerade Kulturrådet (2019b) 

även rapporten Mångfald, kvalitet och fördjupning som redogör för utfallet av 

litteraturstödet under åren 2014-2017 med bland annat en enkät till utgivare som sökt 

litteraturstöd under den perioden. Utgivare är ett annat exempel på aktörer inom det 

litterära fältet med koppling till biblioteksväsendet. En majoritet av aktörerna som 

beviljats stödet under perioden, anser att stödet har en stor eller mycket stor ekonomisk 

betydelse. Kulturrådsboken används i studien för att visa på Kulturrådets roll som 
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biblioteksaktör men den är också ett exempel på hur olika biblioteksaktörer kopplas 

ihop genom den. 

I magisteruppsatsen ”Jag är en av de få som blir lycklig ...”- bibliotekariers attityder 

och förhållningssätt på fem folkbibliotek till statens distributionsstödda titlar av Joakim 

Granlund och Jonas Stål (2007) studeras de attityder och ställningstaganden som 

förekommer bland bibliotekarier på fem folkbibliotek angående kulturrådsböcker med 

hjälp av kvalitativa intervjuer. Detta är relevant för den här studien då bibliotekarier på 

folkbibliotek är några av de aktörer som finns inom biblioteksväsendet i Sverige. 

Uppsatsen fångar upp en mängd attityder, både positiva och negativa, gentemot titlarna. 

Attityder om hur kulturrådsböckerna behandlas, var de hör hemma inom litteraturens 

sfär och om kvalitetsbegreppet i förhållande till dessa titlar (Granlund & Stål, 2007). Att 

en bok införlivas i beståndet beror till stor del på bibliotekariernas attityd gentemot 

verket (Granlund & Stål, 2007). Att verket som ingår i den här studien finns 

representerad i någon form hos de 286 biblioteken som tog emot den är intressant 

eftersom det visar att någon valt att införliva boken i beståndet vilket är en 

värdeskapande handling.  

 

I kandidatuppsatsen ”Men de används ju inte”- en undersökning om bibliotekariers 

åsikter och användning av distributionsstödda böcker undersöker Caroline Elgström 

och Emmy Eriksson (2012) bibliotekariers åsikter om och förmedling samt 

marknadsföring av distributionsstödda titlar. I studien läggs fokus på hur titlarna 

förmedlas och marknadsförs på sju folkbibliotek. Studien finner att åsikterna kring 

titlarna varierar, de är både positiva och negativa, men också att titlarna uppskattas 

eftersom biblioteken regelbundet får nya titlar som annars inte skulle köpas in 

(Elgström & Eriksson, 2012). Vidare uppmärksammar studien att biblioteken inte 

genomför några specifika förmedlingsinsatser för dessa titlar till skillnad från deras 

ordinarie bestånd som de hellre väljer att marknadsföra (Elgström & Eriksson, 2012). 

Att biblioteken har olika åsikter kring kulturrådsböckerna och då genomför olika 

förmedlings- och marknadsföringsinsatser eller värdeskapande handlingar i relation till 

dem är något som är relevant för den här studien.  

4 Teori 

I det här avsnittet presenteras det teoretiska ramverket utifrån Smiths teori om litterärt 

värde samt analysverktyg för kvalitativ innehållsanalys som grundar sig i tidigare 

forskning.  

4.1 Smiths teori om litterärt värde 

Grunden för det teoretiska ramverket ligger i Smiths (1988) teori om att litteraturens 

värde alltid skapas i mötet mellan verk och aktör. Smith skriver att aktörens möte med 

verket kan ses som två överlappande eller sammanflätade cirklar, den hermeneutiska 

och den utvärderande. Där hermeneutik är den teori och metod som används i 

tolkningen av människors handlingar (se Bryman, 2018). Den utvärderande cirkeln står 

för de val som aktören ställs inför i relation till verket i fråga om resurser (Smith, 1988). 

Varje aktör har begränsade resurser i form av till exempel tid, utrymme, energi och 

uppmärksamhet skriver Smith. Vidare så gör aktörer antaganden om andra aktörers 

resurser inom ramen för det sociala utbytet (Smith, 1988). Värdeskapande handlingar är 
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samspelet mellan dessa individuella resurser och de olika behoven som olika aktören 

vill uppfylla genom att läsa verket (Smith, 1988). Dessa behov kan vara av estetiska 

värden, känslomässiga upplevelser, kunskap eller den sociala gemenskap läsningen 

möjliggör (Ohlsson et al., 2013). 

 

Tolkningen av verket och upplevelsen av verket är ömsesidigt beroende av varandra och 

både tolkningen och upplevelsen är beroende av läsarens förmåga, förutfattade 

meningar och förväntningar skriver Smith (1988). Upplevelsen och tolkningen av verk 

kan kommuniceras i form av värdeomdömen vilka är uttryck för aktörens egna känslor 

och attityder (Smith, 1988). Dessa värdeomdömen, i form av exempelvis känslor, 

insikter och kunskaper, kan i sin tur uttryckas i dokument som recensioner eller boktips 

men också i andra former av yttringar som till exempel social diskussioner och 

utmärkelser (t.ex. Forslid et al., 2015; Ohlsson et al., 2013; Steiner, 2019). Genom att 

följa en roman och den värdeförhandlingsprocess som den medverkar i under en 

begränsad tid identifieras värdeskapande handlingar och värdeförhandlingar i form av 

värdeomdömen. 

4.2 Analysverktyg för kvalitativ innehållsanalys 

4.2.1 Värdekategorier 

För den kvalitativa innehållsanalysen blir värdekategorierna som definierats av Forslid 

et al. (2015) viktiga instrument i tolkningen av materialet. De kategorier som används 

vid analysen av aktörernas dokument är: stil- och formvärde, kunskapsvärde, 

emotionellt värde, socialt värde och ekonomiskt värde (Forslid et al., 2015).  

 

Stil- och formvärde 
Värdekategorin handlar både om en boks rent materiella aspekter, dess fysiska 

framställning, som exempelvis dess omslag och typografi, men också om språket, 

textens stil och form. Som exempel på textens stil och form nämner Forslid et al. (2015) 

hur diskussioner om textens utformning kan handla om hur väl verket stämmer överens 

med förväntningar för genren eller på hur författaren brukar skriva. Är det en deckare 

kan aktören till exempel fråga sig om den var tillräckligt spännande eller så ryslig som 

förväntat. Är det en etablerad författare kan aktören fråga sig om stilen och formen i det 

här verket stämmer överens med skrivspråket som använts av författaren i tidigare verk. 

 

Kunskapsvärde 
Detta är den kategori som rör de kunskaper och insikter som läsare får genom boken. 

Hit hör också nyvunnen förståelse om existens och etik. Tanken på att litteratur som 

förmedlare av kunskap om oss själva eller den värld vi lever i kan härledas till antiken 

skriver Forslid et al. (2015). Ett verk kan ge kunskap om historiska händelser eller om 

moderna subkulturer. Ett annat verk kan ge aktören insikter om mänsklig existens eller 

olika moraliska problem. 

 

Emotionellt värde 
Värdekategorin omfattar bland annat de känslor som väcks, exempelvis sorg, glädje, 

njutning, rädsla och olust, är alla uttryck för det värde som verket ger när läsaren 

upplever den i och med läsningen. Det är ett brett register av känslor skriver Forslid et 

al. (2015) som sträcker sig från djup hänfördhet till starkt avsky. En annan aspekt på 

emotionellt värde är verkets förmåga att engagera läsaren till fortsatt läsning. 
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Socialt värde 
Den sociala gemenskap som läsaren ingår i eller avstår från när hen väljer att läsa boken 

eller inte omfattas av kategorin socialt värde. Forslid et al. (2015) skriver att läsning 

ingår som fundament i en social kontext och fungerar som en social praktik. Läsning är 

något vi lär oss och är en nödvändig kunskap att som deltagare i samhället. Genom 

läsning kan en aktör känna tillhörighet men läsning kan också bidra till att ge social 

gemenskap med andra. Det sociala värdet syns inte minst på internet skriver Forslid et 

al. och beskriver bland annat förekomsten av en deltagarkultur där gränserna mellan 

olika aktörer är utsuddade. Socialt värde är därmed en kategori som skiljer sig från de 

övriga då den inte studerar värden i form av värdeomdömen utan istället i form av 

värdeskapande handlingar. 

 

Ekonomiskt värde 
Värdekategorin omfattar bland annat bokens pris, upplaga, försäljningssiffror och 

kostnader för produktion (Forslid et al., 2015; Ohlsson et al., 2013). Många av dessa 

ekonomiska värden, de faktiska försäljningssiffrorna eller förlagens 

marknadsföringsbudgetar, är fortfarande dolda enligt Forslid et al. (2015). Till 

ekonomiska värden hör också litteraturpriser, finansiella stöd som Kulturrådets 

litteratur- och distributionsstöd, stipendier och biblioteksersättningen (jmf Forslid et al., 

2015; Ohlsson et al., 2013).  

4.2.2 Värderegimer 

Forslid et al. (2015) anser att begreppet värderegimer kan användas för att synliggöra 

viktiga aspekter av den förhandling som aktörernas värdering innebär. Olika aktörers 

värdeskapande handlingar, och i förlängningen deras värdeomdömen, kan härledas till 

deras konkurrerande eller överlappande värderegimer. Forslid et al. nämner å ena sidan 

en modernistisk värderegim och å andra sidan en lust- och livskunskapsinriktad 

värderegim. I den första dominerar stil- och formvärden och i den andra står 

kunskapsvärden och de emotionella värdena högst (Forslid et al., 2015). Socialt värde 

och ekonomiskt värde hänger ihop och utrycks på olika sätt inom värderegimerna menar 

Forslid et al. Inom den modernistiska värderegimen ses läsning som en exklusiv 

sysselsättning som ett fåtal invigda gör av värdefull litteratur, här läggs betoningen på 

originalitet och alla former av populärkultur anses osmaklig (Forslid et al., 2015). 

Läsning inom den lust- och livskunskapsinriktade värderegimen ses som något som är 

tillgängligt för alla som vill göra det, något som skapar gemenskap och här betonas att 

känna igen sig i och trollbindas av verket (Forslid et al., 2015). Med utgångspunkt i de 

två övergripande och tydliga värderegimer som Forslid et al. presenterar analyseras 

vilka värderegimer biblioteksaktörerna ger uttryck för.  

5 Metod  

För att besvara forskningsfrågorna används en fallstudie som forskningsdesign. Enligt 

Bryman (2018) är en fallstudie en ingående och detaljerad undersökning av ett specifikt 

fall. Fallstudien menar Bryman är ingen egen forskningsmetod men utgör en ram för 

insamling och analys av data. 

Nedan beskrivs hur verket valdes ut, hur det empiriska materialet samlades in och 

vilken analysmetod användes för att tolka materialet. 
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5.1 Fallet Högspänning 

För att välja ut det verk som ligger till grund för fallstudien undersöktes de 93 verken i 

listan som publicerats i dokumentet Nya böcker med distributionsstöd från Kulturrådet - 

(september 2019, 93 titlar) av Statens Kulturråd (2019b). Alla dessa verk fick litteratur 

och distributionsbidrag år 2019 och distribuerades till folkbibliotek i september samma 

år. 

Det praktiska tillvägagångssättet började med att verkens ISBN, International Standard 

Book Number (NE, u.å), slogs upp i LIBRIS som är en nationell söktjänst på internet 

(www.libris.kb.se). Genom att söka på ISBN framkom det att tre av de 93 verken var 

romaner. Den första på listan, Högspänning av Henrik Bromander, var den enda som 

var skriven på svenska som originalspråk, de två andra var översättningar av romaner 

till svenska från andra språk. Till en början valdes alla tre och undersökningen 

påbörjades av verken i bokstavsordning, Högspänning var verk nummer ett. Då det 

första verket genererade en stor mängd träffar, som tog mycket tid att undersöka, 

bedömdes det inte finnas möjlighet att följa alla de tre verkens 

värdeförhandlingsprocesser inom tidsramen för studien. Därför fortsatte studien med 

enbart Högspänning i fokus.   

5.2 Insamling av dokument 

Inom studien genomfördes en retrospektiv undersökning av ett fall med hjälp av 

dokument, publicerade från och med den 2 januari 2019 till och med den 23 november 

2020, som datakälla. Dokument är enligt Bryman (2018) en tämligen heterogen 

uppsättning datakällor, till exempel brev, dagböcker, virtuella dokument, fotografier och 

massmediedokument. Gemensamt för dokumenten är att de inte producerats för att en 

forskare bett om det utan det är dokument som redan finns och väntas på att samlas in 

(se Bryman, 2018). Barbara M. Wildemuth (2016) skriver att dokument är en källa till 

en författares resonemang och att detta resonemang kan vara lika fullständigt som en 

intervju. Dokument är därför den källa som anses bäst lämpad för studiens syfte 

eftersom det inte på förhand är känt vilka aktörerna är, vilket medför att de inte kan 

intervjuas eller kontaktas för att svara på en enkät. Dokument som källa används för att 

ha möjlighet att studera flera olika aktörers värdeskapande handlingar och 

värdeomdömen om det valda verket. Med hjälp av dokument kan värdeskapande 

handlingar också studeras bakåt i tiden och dessutom över en längre tidsperiod. 

 

Genom att med hjälp av Google söka på ”Högspänning” enskilt eller tillsammans med 

”Henrik Bromander” eller ”Bromander”, både inom citattecken och utan, fann jag den 

19 november 2020 över två tusen länkar, 2350 träffar, till olika dokument där orden 

återfanns. Jag gick igenom varje länk och gjorde även om sökningarna mellan den 19 

och 23 november 2020, öppnade varje sida, för att göra en bedömning om dokumentet 

var från en aktör inom eller med koppling till biblioteksväsendet eller inte. Denna 

sökning genererade sex dokument från aktörer inom eller med koppling till 

biblioteksväsendet som bland annat texten från Bokförlaget Atlas, biblioteksbloggar och 

Bokmässepodden. Vidare sökte jag, med samma ord, på Facebook, Twitter och 

Instagram. Twitter genererade inget dokument, Facebook genererade ett dokument och 

Instagram genererade tolv dokument.  
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Jag misstänkte att boken recenserats i något BTJ-häfte och fann recensionen genom att 

söka i BURK-sök. Jag sökte också efter boken i flera bibliotekskataloger för att se om 

den katalogiserade texten skiljde sig åt eller möjligtvis innehöll katalogisatörens 

värdeomdömen men fann inga nya dokument utan enbart förlagets marknadsföringstext 

återgiven ordagrant i sin helhet som beskrivning av boken. Vidare sökte jag också i 

LIBRIS för att se hur många folkbibliotek i Sverige som hade minst ett exemplar av 

boken i sitt bestånd. Min avsikt var att ta reda på om boken fanns på fler bibliotek än 

enbart på de som förekommer i studien. Alla dokument, totalt 21, och länkar till dessa 

samlades i sin helhet och organiserades i ett Exceldokument. Länkarna till dokumenten i 

original sparades dessutom i en mapp i Google Chrome senast den 23 november 2020. 

5.3 Analysmetod 

Dokumenten i det här fallet kommer från aktörer inom eller med koppling till 

biblioteksväsendet som bibliotek, bibliotekarier, myndigheter och företag. De omfattar 

allt från personliga dokument, officiella dokument från statliga myndigheter samt 

medieprodukter som text och ljud (se Bryman, 2018).  

Jag använde mig av kvalitativ innehållsanalys som analysmetod för att koppla 

värdeomdömen i dokumenten och de värdeskapande handlingar dokumenten 

symboliserar till olika teman. Enligt Bryman (2018) brukar kvalitativ innehållsanalys 

omfatta ett antal fördefinierade kategorier som sedan appliceras på dokumentens data. I 

den tematiska analysen av data, den del av innehållsanalysen som möjliggör kopplingen 

till teman, utgick jag därför från de fem tematiska kategorierna som Forslid et al. (2015) 

definierar; stil- och formvärde, kunskapsvärde, emotionellt värde, socialt värde och 

ekonomiskt värde.  

 

Jag läste alla dokument flera gånger för att identifiera värdeomdömen och 

värdeskapande handlingar tillhörande de olika värdekategorierna. Inom stil- och 

formvärdet förekom begrepp som rör verkets språk som exempelvis ”språk”, ”skriver” 

och ”gestaltas”. Inom kategorin kunskapsvärde förekom begrepp som rör de kunskaper 

och insikter som verket gav i form av till exempel ”insikt”, ”tankeställare” och längre 

värdeomdömen. Emotionellt värde är bland annat de känslor som verket väcker i läsaren 

och i det empiriska materialet nämns ord som till exempel ”sorglig”, ”gastkramande” 

och ”snyftning”. Socialt värde är de värdeskapande handlingar i studien som utförs när 

biblioteksaktörerna publicerar dokument och interagerar med varandra på sociala 

medier. Ord som signalerar ekonomiskt värde är bland annat kronor och exemplifieras 

av bland annat de summor pengar som förlaget fick i litteratur- och distributionsstöd 

från Kulturrådet. 

 

All analys av dokumenten ordnades med hjälp av en matris i Excel med inspiration från 

Framework, vilket är en matrisbaserad metod för att ordna och sammanställa data enligt 

Bryman (2018). I matrisen står de fem tematiska kategorierna i de vågräta cellerna 

överst och en hänvisning till källorna, dokumenten, i de lodräta cellerna på 

vänsterkanten. Matrisen tillämpades på indexerad data i form av citat vilka hämtades 

från dokumenten och placerades i relevanta celler beroende på vilken värdekategori de 

relaterades till. Detta resultat av analysen redovisas bland annat i tabell 1. 
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Genom att analysera värdeomdömen med utgångspunkt i de fem värdekategorierna 

konkretiseras den värdeförhandlingsprocess som titeln blir föremål för och de 

värderegimer som aktörerna ger uttryck för.  

5.4 Etiska aspekter 

De grundläggande etiska principerna för samhällsvetenskaplig forskning behandlar 

enligt Bryman (2018) frågor om frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet 

vilka omfattar studier där människor är inblandade. Den här studien studerar i huvudsak 

värdeomdömen kring ett litterärt verk i form av flera dokument, alltså inte människor i 

sig. Det litterära verket är publicerat och utgiven för allmän beskådan. På samma sätt är 

alla dokument med värdeomdömen offentligt publicerade, vilket tolkas som att skaparna 

frivilligt, med bevarad integritet, har valt att avstå från anonymitet och konfidentialitet.  

Utöver de etiska principerna är följande principer för god forskningssed aktuella i denna 

studie: tillförlitlighet, ärlighet, respekt och ansvar för forskningen från idé till 

publicering (All European Academies, 2018). Tillförlitlighet gäller i fråga om att 

säkerställa kvalitet, vilket avspeglar sig i bland annat valet av design samt genomförd 

metod och analys. Jag eftersträvar att vara ärlig i hur jag genomfört studien och i hur jag 

öppet, rättvist och objektivt informerar om den. Jag strävar också efter att ta ansvar för 

studien, från idé till publicering. Som ett led i detta valde jag att inte läsa romanen på 

förhand för att på så sätt inte ha några förutfattade meningar eller egna värderingar av 

verket när studien genomfördes. Jag ansåg att det kunde finnas en risk, om än liten, att 

jag då omedvetet valde de aktörer som angav värden som stämde överens med hur jag 

själv uppfattade boken. Vidare har jag inte sökt någon annan information om författaren 

än den som framkommer i det empiriska materialet för att på så sätt inte låta mig 

påverkas av exempelvis författarens tidigare yrken eller geografiska placering. 

6 Resultat  

I det här avsnittet presenteras resultatet av den retrospektiva fallstudien. Avsnittet inleds 

med en redovisning av det empiriska materialet.  

6.1 Dokumenten och biblioteksaktörerna  

6.1.1 Dokumenten i det empiriska materialet  

Det insamlade materialet genererade totalt 21 dokument. Det första dokumentet 

kommer från förlaget, Atlas förlag, och är den text som används för att presentera boken 

på deras webbsida tyvärr framgår det inte när texten publicerades (Bokförlaget Atlas, 

u.åa). Texten återfinns i sin helhet i flera bibliotekskataloger (Stockholms 

stadsbibliotek, 2019; Biblioteken i Göteborg, u.å; MALIN Biblioteken i Malmö, 2019). 

Atlas förlag har också ett instagramkonto där fem inlägg handlar om boken på olika sätt, 

de flesta är emellertid återgivningar av inlägg från andra instagramkonton (Bokförlaget 

Atlas, 2019a, 2019b, 2019c, 2019d och 2020). 

 

Majoriteten, åtta dokument, är publicerade från officiella bibliotekskonton på Instagram 

eller Facebook alternativt på bibliotekens officiella bloggar (Biblioteken i Halmstad, 

2019; Brantingsbiblioteket, 2020; Grimslöv Folkhögskola Bibliotek, 2020; Göteborgs 
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stadsbibliotek, 2019; Husiebiblioteket, 2019; Katedralskolans bibliotek, 2019; 

Ronnebys bibliotek, 2019; Växjö Bibliotek, 2019). Dessa är utspridda under hela 

perioden. Bibliotek i Växjö, så som Växjö bibliotek och Katedralskolans bibliotek, 

tipsar om och recenserar boken redan på våren medan Husiebiblioteket och Biblioteken 

i Halmstad omnämner boken på hösten, efter det att den distribuerats från Kulturrådet. 

Att två bibliotek i Växjö publicerar sina dokument på våren kan bero på Bromanders 

koppling till staden vilken nämns i Katedralskolans biblioteks dokument (2019). Av de 

åtta biblioteken som påträffades är majoriteten, 6 bibliotek, folkbibliotek. Det sjunde 

biblioteket är ett gymnasiebibliotek och det sista är ett bibliotek på en folkhögskola. Av 

de 6 folkbiblioteken som omnämner boken finns ingen koppling till att boken är en 

kulturrådsbok. Ingen annan biblioteksaktör nämner heller något som kan koppla verket 

till Kulturrådet förutom Kulturrådet självt. 

 

Två dokument är publicerade inlägg från anonyma instagramkonton där innehavarna 

beskriver sig själva som bibliotekarie (Bokslukarfeministen, 2019; Malinsboktips, 

2019). Ett dokument är från författaren och låntagaren Linda Skugge på Instagram som 

enligt inlägget lånat boken på Stadsbiblioteket i Göteborg (Skugge, 2019). 

Bokmässepodden, en poddsändning skapad av Bokmässan i Göteborg, intervjuade 

Bromander i juli 2019 (Bokmässepodden, 2019). Poddavsnittet är mer ett samtal om 

bland annat huvudkaraktären och Bromanders författarskap men medverkande nämner 

också att de kunskaper de fick när de läste boken. Kulturrådet gav boken litteratur- och 

distributionsstöd, vilket framgår av ett dokument på deras webbsida och distribuerades 

till folkbibliotek i Sverige i september samma år (Statens kulturråd, 2019b). 

Husiebiblioteket (2019) bjöd in till ett samtal med Bromander via sitt instagramkonto i 

oktober och Biblioteken i Halmstad (2019) tipsar om boken på sin blogg i ett längre 

inlägg om böcker från det gångna året som en av årets många läsupplevelser. Boken 

recenseras i BTJ-häftet 2019:19, publicerat omkring oktober (Wiktor, 2019). 

Bibliotekets vänner i Växjö (2019) bjöd in till ett samtal om boken med en kort 

presentation i november 2019.  

 

Nästan ett helt år senare publicerar två bibliotek, Brantingsbiblioteket i Uppsala via 

Facebook och biblioteket på Grimslövs folkhögskola via Instagram några av de sista 

dokumenten (Brantingsbiblioteket, 2020; Grimslöv Folkhögskola Bibliotek, 2020). Det 

allra sista som publiceras om boken är ett inlägg på Bokförlaget Atlas Instagram 

(Bokförlaget Atlas, 2020). 

6.1.2 Identifierade biblioteksaktörer  

Biblioteksaktörerna som påträffades i den här studien besår av totalt 16 aktörer. Åtta av 

dem är olika bibliotek varav sex är folkbibliotek (Biblioteken i Halmstad, 2019; 

Brantingsbiblioteket, 2020; Göteborgs stadsbibliotek, 2019; Husiebiblioteket, 2019; 

Ronnebys bibliotek, 2019; Växjö Bibliotek, 2019), ett är ett skolbibliotek 

(Katedralskolans bibliotek, 2019) och ett är ett folkhögskolebibliotek (Grimslöv 

Folkhögskola Bibliotek, 2020). Två av biblioteksaktörerna är bibliotekarier som har 

anonyma konton på Instagram (Bokslukarfeministen, 2019; Malinsboktips, 2019). Atlas 

förlag, som ger ut boken, är en biblioteksaktör (Bokförlaget Atlas, u.åa) följt av 

Bokmässepodden (2019), låntagaren Linda Skugge (2019), Kulturrådet (Statens 

kulturråd, 2019b), BTJ (2019) och Bibliotekets vänner i Växjö (2019).  
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7 Analys 

I det här avsnittet presenteras analysen av den retrospektiva fallstudien. Avsnittet inleds 

med en analys av värdeskapande handlingar och värdeomdömen för att avslutas med en 

analys av de värderegimer som uttrycks.  

 

7.1 Värdeomdömen och värdeskapande handlingar 

Här redovisas exempel på värdeomdömen och värdeskapande handlingar som 

identifierats i dokumenten utifrån kopplingen till de fem olika värdekategorierna. Flera 

dokument kopplas till flera värdekategorier, vilket analyseras vidare i nästa avsnitt. 

 

De stil- och formvärden som är vanligast i kategorins sju dokument rör verkets språk. 

Ett exempel är hämtat ur dokumentet från Växjö bibliotek (2019) som skriver ”Henrik 

Bromander berättar med både svärta och en stor skopa humor om en människas 

ensamhet” (Växjö bibliotek, 2019). Värdeomdömet, hela citatet, kan härledas till stil- 

och formvärdet då det inleds med orden ”berättar med”. Ett annat exempel är ”Summa 

summarum rör det sig om en realistisk och trovärdig roman, som berättas med ett ledigt 

och härligt satiriskt språk" (Göteborgs stadsbibliotek, 2019). Här är det orden ” berättas 

med” och ”ett ledigt och härligt satiriskt språk” som förknippas med värdekategorin.  

 

Kunskapsvärde är den vanligaste kategorin, efter socialt värde, med elva dokument som 

kan kopplas till kategorin. Ett exempel på kunskapsvärde är den beskrivningen om 

boken som förlaget skriver ”Högspänning är en berättelse om en stigmatiserad 

människa i fritt fall i vår moderna välfärdsstat” (Bokförlaget Atlas, u.åa). Här antyder 

citatet, genom flera värdeomdömen, att verket kan ge kunskap om ”en stigmatiserad 

människa” som är i ”fritt fall” och att verket utspelar sig i modern tid i ”vår moderna 

välfärdsstat”. Ett annat exempel på kunskapsvärde är de kunskaper och insikter verket 

ger upphov till som i "Historien är onekligen en rejäl tankeställare kring, vilket slags 

samhälle vi lever i, och vad det gör med oss – och dem som inte passar in" (Ronneby 

bibliotek, 2019). Här antyder värdeomdömen i citatet att verket kan ge insikt i form av 

”en rejäl tankeställare” och kunskap om ”vilket slags samhälle vi lever i” samt vad det 

gör med biblioteksaktören ”oss” och andra ”dem som inte passar in”. 

 

Emotionellt värde är kategorin med minst antal tillhörande dokument, enbart tre. Ett 

exempel på ett dokument som kopplas till den här kategorin innehåller följande 

värdeomdöme "ifrågasatt av allt och alla, så är det någon stans en småhumoristiskt ton 

rakt igenom, som gör att man, berörd, orkar läsa en så djupt sorglig historia” (Ronneby 

bibliotek, 2019). Har beskriver biblioteksaktören att boken väckte känslor, bland annat 

sorg, med ordet ”sorglig” men också glädje om än i mindre grad med ordet 

”småhumoristiskt”. Värdeomdömen i form av känslor är de som främst identifierades 

tillhöra kategorin. 

 

Socialt värde är den kategori med flest kopplingar i form av 18 värdeskapande 

handlingar, dessa analyseras och beskrivs närmare i avsnitt 7.1.1. Det exempel av 

värdeskapande handlingar som förekommer i flest fall, 17 av 18, är den värdeskapande 

handling som biblioteksaktörerna utför när de tar del i den sociala gemenskapen i form 

av att publicera inlägg på bloggar eller sociala medier för andra att kommentera. 
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Möjligheten att kommentera skiljer dessa från till exempel sidan där Bokmässans 

poddsändningen (Bokmässepodden, 2019) är publicerad, vilket inte erbjuder 

möjligheten att kommentera. Samtalet som sker, mellan författaren och Kerstin Önnebo, 

i poddsändnigen är däremot också ett exempel på social gemenskap, vilket gör den till 

ett annat exempel på en värdeskapande handling som kan knytas till värdekategorin. 

 

Ekonomiskt värde är något som rör pengar, kronor, och två dokument kan kopplas till 

kategorin. De summor pengar som förlaget fick i litteratur- och distributionsstöd från 

Kulturrådet symboliseras av det dokument där verket listas (se Statens kulturråd, 

2019b). De dolda ekonomiska värden som omfattar verket symboliseras av det 

dokument där verket marknadsförs av förlaget (Bokförlaget Atlas, u.åa). Texten i 

dokumentet från förlaget kommer till för att presentera verket och kan räknas till de 

många investeringar förlaget gör när det till exempel väljer att ge ut verket, bekosta 

publiceringen av exemplar och finansierar marknadsföringen av verket.  

 

Nedan presenteras kopplingarna mellan dokumenten och värdekategorierna. 

Dokumenten är angivna i den tidsordning som de publicerades i. 

Källa/Kategori 

Stil- och 

formvärde 

Kunskaps

- värde 

Emotionellt 

värde 

Socialt 

värde 

Ekonomiskt 

värde 

Bokförlaget Atlas (u.åa)  X   X 

Malinsboktips (2019) X X X X  
Växjö bibliotek (2019) X   X  
Katedralskolans bibliotek i 

Växjö (2019)  X  X  
Bokförlaget Atlas (2019a)    X  
Bokförlaget Atlas (2019b)    X  
Bokförlaget Atlas (2019c)    X  
Bokförlaget Atlas (2019d)    X  
Göteborgs Stadsbibliotek 

(2019) X X X X  
Ronnebys bibliotek (2019) X X X X  
Bokslukarfeministen (2019) X X  X  
Bokmässepodden (2019)  X  X  
Linda Skugge (2019)    X  
Statens kulturråd (2019b)     X 

Husiebiblioteket (2019)    X  
BTJ (Wiktor, 2019) X X    
Bibliotekets vänner i Växjö 

(2019)  X  X  
Biblioteken i Halmstad (2019) X X  X  
Grimslövs folkhögskolas 

bibliotek (2020)    X  
Brantingsbiblioteket (2020)  X  X  
Bokförlaget Atlas (2020)    X  

Tabell 1. Resultat från den tematiska analysen av dokumenten.  
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7.1.1 Värdeskapande handlingar på sociala medier och bloggar 

De plattformar som åskådliggör det sociala värdet tydligast i den här studien är bloggar 

och sociala medier, främst Instagram. Det finns både begränsningar och fördelar med 

olika plattformar. På sociala medier, som exempelvis Instagram och Facebook, finns 

möjligheten för användare att kommentera, vilket också är möjligt på vissa bloggar. 

Möjligheten att, som användare, kommentera är något som saknas på de platser där 

andra dokument i det empiriska materialet publiceras. Det går inte att kommentera på 

flera webbsidor, till exempel webbsidorna från förlaget, Kulturrådet, där poddavsnittet 

av Bokmässepodden presenteras samt den webbsida som återgav innehållet från den 

databas där recensionen från BTJ hittades. Den 19 januari 2019 skrev Bromander om 

det fina mottagandet i ett inlägg på sin personliga blogg (Bromander, 2019b). 

Dokumentet hittades när materialet samlades in för den här studien men är ett exempel 

på ett dokument som valdes bort. Dokumentet saknar både värdeomdömen, som kan 

relateras till värdekategorierna, och exempel på värdeskapande handlingar. Eftersom det 

inte går att kommentera inlägget går det inte att tolka publiceringen av inlägget som en 

värdeskapande handling inom ramen för hur kategorin socialt värde används i studien. 

Exempel på bloggar där det går att kommentera är Biblioteken i Halmstad (2019), 

Biblioteket i Ronneby (2019), Bibliotekets vänner i Växjö (2019) och Stadsbiblioteket i 

Göteborg (2019). Bloggar är bevisligen ett verktyg för bibliotek där de både kan 

förmedla litteratur och skapa social gemenskap med låntagare. 

 

På sociala medier blir de sociala värden som skapas mer tydligt. Bokslukarfeministens 

(2019) inlägg från 6 juni 2019 får 106 gilla-markeringar. Hen skriver bland annat: 

 

Boken ger en insikt om hur elberoende vi är i dagens samhälle och vad 

som sker när vi inte längre kan förlita oss på elektriciteten. Högspänning 

är en väldigt speciell roman på ett positivt sätt då den väcker 

samhällskritiska tankar hos läsaren. För litteraturnörden innehåller den 

även många roliga litterära referenser. Detta är en fantastisk läsupplevelse, 

så läs den om ni inte redan har gjort det! Av mig får den ⭐⭐⭐⭐⭐/5! 

#litteratur #bok #brabok #book #booknerd #bookcrazy #boknörd 

#boktokig #bookinsta #bookinfluencer #bookinfluencers 

#booksofinstagram #currentlyreading #reader #readersofinstagram 

#läserjustnu #bookstagram #boktips #boktipset #lästips #bookaddict 

#bookaddiction #högspänning #henrikbromander 

 

Inlägget får två kommentarer som besvaras av Bokslukarfeministen:  

 

@bookworm_runner 

Jättebra bok! 😍 

Svar: @bokslukarfeministen 

@bookworm_runner Verkligen! 😍 

@malinsboktips 

Jag gillade också den, väldigt intressant skriven 

Svar: @bokslukarfeministen 

@malinsboktips Instämmer! 

 

I det första svaret återfinns en emoji, ett stiliserat ansikte med hjärtan till ögon, som är 

en symbol som är möjlig att använda på Instagram. Att Bokslukarfeministen väljer att 
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svara med samma emoji skapar en relation mellan hen och @bookworm_runner, vilket 

är ett exempel på hur samhörighet skapas inom den sociala värdekategorin. 

Malinsboktips, ett Instagramkonto av en skol- och folkbibliotekarie, publicerade ett 

inlägg om boken redan i februari 2019 som fick 9 gilla-markeringar men inga 

kommentarer. Där skriver hen bland annat att det är intressant hur Bromander aldrig tar 

ställning kring ”elallergi utan det är vi som läsare som får göra vår egen tolkning” 

(Malinsboktips, 2019). Följt av hashtaggarna #boktips #henrikbromander #högspänning 

#atlasförlag #elallergi. I juni kommenterar hen på Bokslukarfeministens inlägg varpå 

hen svarar. Detta är ännu ett exempel på värdeskapande handlingar i kategorin socialt 

värde då båda användare har läst boken, valt att dela upplevelsen med andra och deltagit 

med kommentarer kring verket.  

 

De taggar som finns med i exemplen ovan, bland annat #henrikbromander 

#högspänning #atlasförlag, gör det möjligt för användare att hitta omnämnanden om 

boken på Instagram. Detta är ett exempel på en funktion som plattformen erbjuder. När 

Malinsboktips (2019) skriver #atlasförlag så illustrerar det också en medvetenhet från 

hens sida att Bokförlaget Atlas är förlaget bakom boken. Med hjälp av denna hashtagg 

skapas en relation mellan Malinsboktips och förlaget. Atlas förlag kan söka på 

#atlasförlag eller #högspänning och ta del av alla inlägg med taggen för att senare 

återpublicera inlägg på sitt eget konto. Bokförlaget Atlas skriver bland annat på sitt 

konto den 15 mars: 

 

Gör som Lena Philipsson! #Repost @lenaphilipsson with @get_repost Snygg 

bok som jag är SPÄND på att läsa. Tips från Babel igår. #högspänninG 

#kulturstunden #henriKbromandeR” (Bokförlaget Atlas, 2019b).  

 

Vidare skriver förlaget den 29 mars 2019: 

 

Gör som Flora! Läs #högspänning med din bokcirkel! Och berätta vad ni tyckte 

sen! Skapar ju så mycket tankar! #Repost @florawis with @get_repost en vecka 

till bokklubB borde läsa inte instagrammA!!!!!” (Bokförlaget Atlas, 2019c).  

 

Dessa återpublicerade inlägg fortsätter under året med inlägg från Atlas förlag hämtade 

från andra instagramkonton som @kollaparks_boklada och senast i november 2020 med 

ett inlägg från @urminbokhylla (Bokförlaget Atlas, 2019d, 2020). Studien visar att 

Bokförlaget Atlas hittar inlägg som bland annat innehåller #högspänning och valde att 

återpublicerar inläggen på sitt egna instagramkonto. Detta är exempel på värdeskapande 

handlingar som stärker samtalet och den sociala gemenskapen kring boken. 

7.1.2 Kulturrådets värdeskapande handlingar 

Bromanders roman var en av 1433 som gavs ut år 2019 (Kungliga biblioteket, 2020). 

Grunden i Kulturrådets utförande av riksdagens kulturpolitiska mål är att dela ut bidrag, 

vilket bland annat styrs av Förordning om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och 

läsfrämjande insatser (2010). Kulturrådet är, i den här studien, en av två 

biblioteksaktörer som ger verket ekonomiskt värde i form av pengar. Bokens 195 sidor 

skulle ge ett litteraturstöd till förlaget, om den fick bidraget i år, på 31500 kronor och 

distributionsstödet till förlaget skulle uppgå till maximala 40000 kronor (Kulturrådet, 

u.åa). Det framgår ur Kulturrådets rapport, Mångfald, kvalitet och fördjupning (2019b), 

att litteraturstödet har en stor eller mycket stor ekonomisk betydelse för en majoritet av 

aktörerna som beviljats stödet. Utan att fråga Bokförlaget Atlas går det inte veta vad 
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stödet har för betydelse för dem, det insamlade materialet påvisar enbart att stöd har 

beviljats. Andra värden från Kulturrådet, än det ekonomiska, går inte att hitta i det 

empiriska materialet, vilket skiljer Kulturrådet från övriga aktörer.  

En annan del av Kulturrådets uppdrag är att, precis som biblioteken, främja läsning 

(Bibliotekslagen, 2013; Kulturrådet, 2019a). Kulturrådsboken är ett exempel på den 

sortens böcker som Kulturrådet vill göra tillgänglig på bibliotek i och med 

distributionsstödet. Genom att en bibliotekarie utför den värdeskapande handlingen att 

införliva kulturrådsboken i beståndet blir den tillgänglig för låntagare. På så sätt bidrar 

både Kulturrådet och biblioteket till att främja läsning och ge verket värde. Av de 286 

kommunala folkbiblioteken som tar emot kulturrådsböcker finns Högspänning 

tillgänglig i minst ett exemplar på 82 bibliotek, som registrerar i LIBRIS, den 2 

december 2020 (LIBRIS, u.åb). Till detta hör att inte alla kommunbibliotek i Sverige 

registrerar i LIBRIS, av 1177 aktiva kommunbibliotek, inklusive filialer, registrerar 315 

av dem i LIBRIS enligt Biblioteksdatabasen (LIBRIS, u.åa). De sex folkbiblioteken 

som förekommer i den här studien har minst ett exemplar av boken, visar en sökning i 

LIBRIS och i respektive bibliotekskatalog (LIBRIS, u.åb). Två bibliotek av studiens sex 

bibliotek har boken enligt LIBRIS, vilket tyder på att de registrerar i LIBRIS till 

skillnad från övriga bibliotek i studien som då inte gör det (LIBRIS, u.åb). Av de andra 

80 folkbiblioteken som införlivat exemplar av verket i sina bestånd var det inga som 

valde att förmedla Högspänning eller synliggöra sina värdeskapande handlingar i 

offentliga dokument digitalt. Att enbart 6 av de 286 biblioteken som fick Högspänning 

valde att synliggöra verket digitalt kan tolkas som att litteratur- och distributionsstödet 

inte inneburit en katalysator för att synliggöra boken på biblioteken.  

7.2 Värderegimernas mellanområde 

De två värderegimer som Forslid et al. (2015) beskriver är en del av det teoretiska 

ramverket som används för att tolka materialet i följande avsnitt.  

 

Tolv biblioteksaktörer är aktuella i diskussionen om värderegimer. De fyra 

bibliotekaktörerna som återstår, Linda Skugge (2019), Statens kulturråd (2019b), 

Husiebiblioteket (2019) och Grimslövs folkhögskolas bibliotek (2020), går inte att 

placera inom någon värderegim eftersom de inte ger några värden inom kategorierna 

stil- och formvärde, kunskapsvärde eller emotionellt värde. 

Växjö bibliotek (2019) är den aktör som tydligt tillhör den modernistiska värderegimen, 

i det empiriska materialet ges värdeomdömen om stil- och form. På andra kanten, inom 

den lust- och livskunskapsinriktade värderegimen, återfinns fem biblioteksaktörer, 

Bibliotekets vänner i Växjö (2019), Bokförlaget Atlas (u.åa), Bokmässepodden (2019), 

Brantingsbiblioteket (2020) och Katedralskolans bibliotek i Växjö (2019) som alla ger 

värdeomdömen inom kategorin kunskapsvärde. Brantingsbiblioteket i Uppsala omtalar 

boken i ett inlägg på Facebook där presentationen innehåller flera kopplingar till 

värdekategorin i form av till exempel information om att huvudkaraktären är sjuk, vilket 

tvingar henna till lämna allt och flytta ut till landet samtidigt som det också antyds att 

hon kanske kan få tillbaka sitt tidigare liv. 

 

Karins boktips: Henrik Bromander Högspänning Lotta mår inte bra, och 

det går inte över. Ett efter ett uppträder symptomen och såsmåningom 

inser hon att hon blivit elöverkänslig. Hon blir tvingad att lämna allt 
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bakom sig och fly till ett nytt liv ute i naturen. Kommer hon någonsin att 

kunna få tillbaka det liv hon hade? (Brantingsbiblioteket, 2020). 

 

Även om värderegimerna i sina ytterligheter kan ses som varandras motsats finns det ett 

mellanområde där de förenas betonar både Forslid et al. (2015) och Steiner (2019). Den 

här studien förstärker bilden av de två värderegimerna och deras komplexa samspel i 

mellanområdet då majoriteten av aktörerna, sex stycken, ger värdeomdömen som kan 

härledas till båda värderegimerna. Bibliotek så som Biblioteken i Halmstad (2019), 

Ronnebys bibliotek (2019) och Stadsbiblioteket Göteborg (2019), bibliotekarier så som 

Bokslukarfeministen (2019) och Malinsboktips (2019) samt BTJ (2019) ger uttryck för 

både stil- och formvärden samt kunskaps- och/eller emotionella värden. Ett exempel är 

Henrik Wiktors recension av boken för BTJ, vilken uttrycker flera olika värden som 

flätas samman, ibland i en och samma mening, ”Boken berättas ur huvudpersonens 

perspektiv och Lottas upplevelser av och åsikter om elöverkänslighet redovisas som 

vore de sanningar” (Wiktor, 2019). Wiktor skriver att boken berättas ur huvudpersonens 

perspektiv, att Bromander är skicklig när han ställer sig på romanfigurens sida och att 

författaren använder ett klart, enkelt och tydligt språk. De valda orden om författarens 

språk signalerar värden inom kategorin stil- och form (jmf Ohlsson et al., 2013). 

Samtidigt skriver Wiktor att boken handlar om Lottas åsikter och upplevelser av 

elöverkänslighet, vilket uttrycker värden i kategorin kunskapsvärde, en kategori där de 

insikter som läsaren får genom boken påträffas (jmf Ohlsson et al., 2013). Ett annat 

exempel på att Högspänning ger nyvunnen kunskap och insikter på olika sätt framgår av 

Ronnebys bibliotek som skriver på sin blogg att "historien är onekligen en rejäl 

tankeställare kring, vilket slags samhälle vi lever i, och vad det gör med oss – och dem 

som inte passar in" (Ronneby bibliotek, 2019, sista stycket). Vidare illustrerar 

dokumentet också hur kunskapsvärdet figurerar tillsammans med emotionellt värde 

samt stil- och formvärdet då det i samma stycke går att läsa: 

 

Det är både realistiskt och övertygande skildrat, och trots att vi följer en 

människa i fritt fall, ifrågasatt av allt och alla, så är det någon stans en 

småhumoristiskt ton rakt igenom, som gör att man, berörd, orkar läsa en så 

djupt sorglig historia. Onekligen en bok för alla! (Ronneby bibliotek, 

2019, sista stycket) 

 

Här framgår det att boken berör läsaren och är djupt sorglig, båda former av emotionellt 

värde, samtidigt som den ger en tankeställare, vilket går att relatera till och tolkas som 

ett exempel på kunskapsvärde. Att författaren har skrivit på ett realistiskt, övertygande 

och lätt humoristiskt sätt är olika former av stil- och formvärden.  

 

Det finns inte några djupt dragna gränser mellan värderegimerna, deras komplexa 

förhållande har nämnts av både Forslid et al. (2015) och Steiner (2019). Den här studien 

visar att det nu finns en hel del aktörer, om än enbart biblioteksaktörer, i mellanområdet.  

8 Diskussion och slutsatser 

Det här avsnittet kopplar samman teori och tidigare forskning med redovisat resultat 

och analys utifrån studiens syfte och frågeställningar. Syftet med den här studien är att 

nå ny kunskap om biblioteksaktörer som aktörer inom det litterära fältet med 

utgångspunkt i litterärt värde. Genom att följa kulturrådsboken Högspänning i en 
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värdeförhandlingsprocess identifieras biblioteksaktörerna. Deras värdeskapande 

handlingar och värdeomdömen, i relation till verket, undersöks för att påvisa vilka 

värderegimer de ger uttryck för.  

 

• Vilka är de biblioteksaktörer som verket kan relateras till? 

Totalt förekommer 16 biblioteksaktörer som verket kan relateras till. Den största 

gruppen är åtta olika typer av bibliotek, följt av 2 bibliotekarier, ett förlag, Kulturrådet, 

BTJ, Bokmässepodden, en låntagare och Bibliotekets vänner i Växjö. Studien visar 

vilka bibliotekaktörerna som kan relateras till verket är och att delar av 

värdeförhandlingsprocessen som verket är föremål för sker med hjälp av dessa 

biblioteksaktörer. 

Av de 16 biblioteksaktörerna studien upptäckte var fyra från Växjö och Kronobergs län; 

Bibliotekets vänner i Växjö (2019), Grimslöv Folkhögskola Bibliotek (2020), 

Katedralskolans bibliotek (2019) och Växjö Bibliotek (2019). Det framgår i två av dessa 

att Bromander har en koppling till Växjö eftersom han är född och uppvuxen där 

(Bibliotekets vänner i Växjö, 2019; Katedralskolans bibliotek, 2019). Att Bromander 

var född i Växjö var okänt för mig när jag samlade in materialet. Jag valde medvetet att 

inte ta reda på information om författaren på förhand. Jag saknar också en personlig 

koppling till Växjö. Vidare känner jag inte till hur allmänt känd Bromander är som 

person eller författare i staden. Det som kan vara intressant är att nämna att två av 

biblioteken i Växjö är bland de första att publicera dokument där boken nämns, vilket 

möjligtvis beror på Bromanders koppling till staden, se Katedralskolans bibliotek och 

Växjö Bibliotek, men enbart en av dem nämner Växjö som författarens födelseort (se 

Katedralskolans bibliotek, 2019). Samtidigt är de andra biblioteksaktörerna i Växjö 

aktiva långt senare, en i november 2019, se Bibliotekets vänner i Växjö, och den andre i 

november 2020, se Grimslöv Folkhögskola Bibliotek. Det finns enligt mig inget större 

problem eller obalans i det faktum att fyra av de 16 bibliotekaktörerna som studien fann 

har en koppling till författarens födelseort. Numera är Bromander bosatt i Malmö, vilket 

Husiebiblioteket (2019) anger i sitt dokument. Vidare utspelar sig Högspänning i 

Göteborg, vilket författaren av dokumentet från Göteborgs stadsbibliotek (2019) anger 

har varit en av hans tidigare bostadsorter. Att verket utspelar sig i Göteborg nämns inte i 

intervjun med Bromander i Bokmässepodden (2019), Bokmässan anordnas i Göteborg. 

Det är alltså flera biblioteksaktörer som kopplar Bromander till andra bostadsorter och 

därför ser jag inte hans koppling till Växjö som ett problem inom ramen för studien. 

Vidare är det mycket möjligt att han varit bosatt i någon av de andra städerna vars 

bibliotek eller företag förekommer i studien men det finns inget omnämnande om det i 

materialet.  

Utöver författarens bostadsort kan andra saker tänkas påverka biblioteksaktörerna. 

Bromander nämner själv i Bokmässepodden (2019) att han är utbildad lärare. I 

dokumentet från Göteborgs Stadsbibliotek (2019) framgår det att han är gymnasielärare. 

Flera biblioteksaktörer skriver att huvudkaraktären i boken är gymnasielärare (se 

Biblioteken i Halmstad, 2019; Katedralskolans bibliotek, 2019). Detta kan i sin tur ha 

betydelse för varför gymnasiebiblioteket Katedralskolans bibliotek publicerar ett inlägg 

om boken men utan att fråga dem kan kopplingen inte styrkas.  
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• På vilka sätt skiljer sig biblioteksaktörernas värdeskapande handlingar från 

varandra? 

Den här studien följer värdeförhandlingsprocessen med hjälp av dokument som källa. 

Dokumenten som påträffades inkluderar värdeskapande handlingar och värdeomdömen 

inom alla värdekategorier som Ohlsson et al. (2013) fann i sin studie. 

Biblioteksaktörernas publicering av dessa dokument är den värdeskapande handling i 

studien som är gemensam för dem alla. Publiceringen av dokument förutsätter också att 

alla biblioteksaktörer, på något sätt, mött verket, i form av till exempel ett tryckt 

exemplar av boken, som e-bok eller i ett samtal med en annan aktör om boken.  

Några värdeskapande handlingar är unika, Kulturrådets värdeskapande handling, att 

bevilja Högspänning ekonomiskt stöd, är ett exempel på en sådan. Kulturrådet är den 

enda bilioteksaktören i studien som beviljar verket ekonomiskt stöd. Att myndighetens 

namn finns med i samtal om verk som får ekonomiskt stöd i form av begreppet 

kulturrådsbok kan också ses som en värdeskapande handling. Denna värdeskapande 

handling förutsätter i så fall att verkets koppling till Kulturrådet, som bland annat i 

begreppet kulturrådsbok, förs vidare av biblioteksaktörerna. I fallet med Högspänning 

verkar det inte ha någon betydelse att verket blir en kulturrådsbok utifrån den här 

aspekten. Det finns inga andra aktörer som i sina dokument nämner att boken är en 

kulturrådsbok eller kopplar ihop den med Kulturrådet på något sätt. Sedan tidigare visar 

forskningen att kulturrådsböcker får ett blandat mottagande på folkbibliotek (Elgström 

& Eriksson, 2012; Granlund & Stål, 2007). I det här fallet behandlas boken i likhet med 

vad tidigare forskning visat. Biblioteken gör inte några specifika insatser för boken bara 

för att den blev en kulturrådsbok (jmf Elgström & Eriksson, 2012).  

En värdeskapande handling som dominerar i studien är den av biblioteksaktörer att 

publicera inlägg på sociala medier och bloggar som möjliggör kommentarer. Dokument 

publicerade på sociala medier var den vanligaste typen av dokument som hittades. 

Biblioteksaktörerna som utförde den här värdeskapande handlingen var olika typer av 

bibliotek, bibliotekarier, Bokförlaget Atlas och låntagaren Linda Skugge. Tidigare 

forskning visar att bristen på ekonomi, tid och resurser samt uttalade strategier för hur 

sociala medier ska användas vid litteraturförmedling ligger till grund för om de används 

på bibliotek eller inte (Jaderup & Karlsson, 2013). Trots detta visar studien på att flera 

bibliotek och bibliotekarier använder sig av bloggar och sociala medier.  

Sociala medier och bloggar, som möjliggör samtal, öppnar upp för fler att föra samtal 

om olika värden som böcker kan ha, visar studien. Biblioteksaktörerna i den här studien 

ger olika värden till Högspänning, vilket blir tydligt när det empiriska materialet 

analyseras i relation till de värdekategorier som Forslids et al. (2015) presenterar.  

• På vilka sätt uttrycker biblioteksaktörerna värderegimer i sina värdeomdömen? 

Efter analysen av det empiriska materialet verkar det som att en värderegim dominerar, 

den lust- och livskunskapsinriktade, här placeras fem biblioteksaktörer jämfört med en 

biblioteksaktör inom den modernistiska värderegimen. Detta kan förklaras av att studien 

är begränsad till aktörer inom eller med koppling till biblioteksväsendet och därför 

saknas värdeomdömen från de aktörer som står på varandras motpoler, exempelvis 

litteraturkritikerna och amatörerna som Ohlsson et al. (2013) och Forslid et al. (2015) 

anträffade i sina studier.  
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Flera värden och värdeomdömen sammanflätas däremot i dokumenten och hänger ihop. 

Det är därför som mellanområdet, mellan de två polerna, är den mest framträdande. Här 

placeras sex biblioteksaktörer. Tidigare forskning har studerat aktörer på 

värderegimernas motsatta poler, den här studien visar att det finns aktörer som befinner 

sig i mellanområdet mellan värderegimerna. Enligt Ekman och Tyrenberg (2016) anser 

bibliotekarierna i deras studie att det är en förutsättning för litteraturförmedlingen att de 

har en gedigen kännedom om litteratur, både professionellt och personligt. Här möts 

kritikern och läsaren i bibliotekariens roll som förmedlare. Mellanområdet, det som 

finns mellan den modernistiska värderegimen och den lust- och livskunskapsinriktade 

värderegimen, framstår i den här studien som den plats där bibliotekariens roll som 

förmedlare kan ha en möjlig hemvist. Aktörer med en sådan tudelad roll är något av ett 

outforskat område som behöver studeras vidare. 

En förståelse av att det finns olika slags värden som en bok kan ha öppnar i sin tur upp 

för att diskutera andra värden än enbart om boken var bra. Det är något som jag själv tar 

med mig från arbetet med den här uppsatsen.  

9 Förslag till vidare forskning 

Det finns flera förslag till vidare forskning. Det finns troligtvis andra värdeskapande 

aktörer med koppling till biblioteksväsendet än de som förekommer i den här studien. 

Tidigare forskning antyder att värdeförhandlingsprocesserna skiljer sig åt beroende på 

val av verk och aktörer (Forslid et al., 2015). En mer populär bok skulle kanske locka 

fram andra biblioteksaktörer än de som ingår i den här studien.  

Förekomsten av flera biblioteksaktörer i mellanområdet kan innebära att vi möjligtvis är 

i den framtid som Forslid et al. (2015) förutspådde. Att samtal om litteratur nu sker här 

och inte inom den ena eller den andra värderegimen. För att ta reda på det krävs en mer 

omfattande studie av värdeförhandlingsprocessen som inkluderade alla aktörer inom det 

litterära fältet.  

Tidigare forskning antyder att det möjligtvis kan finnas ett biblioteksfält i Sverige (se 

Bourdieu, 2000; Eriksson & Zetterlund, 2009). Bourdieu (2000) studerade flera andra 

fält i samhället än det litterära fältet. I likhet med hans forskning hade en kartläggning 

av ett möjligt biblioteksfält i Sverige varit intressant. Biblioteksaktörerna i den här 

studien är en del av ett större litterärt sammanhang men också aktörer i en sfär som 

tillsammans verkar utifrån en gemensam tro på bibliotekets värde och betydelsefulla roll 

i samhället (jmf Bourdieu, 2000; Broady & Albertsen, 1998).  

Kulturrådet vill, genom kulturrådsböckerna, göra böcker av god kvalitet tillgängliga på 

bibliotek. Är distributionsstödet, så som det är utformat idag, en bra lösning eller finns 

det andra tänkbara sätt? Av de 800 exemplar som distribueras slängs en del, många 

skänks och vissa införlivas i beståndet (Statens kulturråd, 2019a). Hur många 

kulturrådsböcker införlivas i bestånden och vilka skäl anger bibliotekarierna för om de 

införlivas eller inte? Vidare forskning skulle kunna visa på vad som händer med 

exemplaren.  
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