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1. INLEDNING 

Fragan om popularromanernas kvalitet eller brist pa kvalitet har stallts sedan Jang tid 

tillbaka. Att denna fraga har aktualitet annu i dag visar inte minst den pagaende debatten 

pa tidningarnas kultursidor. Mot attityden att lata folk Jasa vad de viii star ett 

folkbildningsideal som i popularromanerna sett en fordummande eller forraande inverkan. 

Mitt arbete viii spegla denna motsattning och tar darfor sin borjan i den borgerliga 

romanens tillkomst. Darefter har jag foljt debatten om popularromanen fram till vara dagar 

men har koncentrerat mig framst pa den litteratur som mest har riktat sig till kvinnor 

samtidigt som jag ocksa uppehaller mig vid bibliotekens urvalsprinciper vid bokinkop. 

1. 0. 0. Problemstallningar 
En av problemstallningarna i mitt magisterarbete utgors av fragan om det kvalitetsmassiga 

val som gars vid inkop av skonlitteratur vid bibliotek. Vad ar det for krav som man 

egentligen staller pa skonlitteraturen nar man gor dessa urval? En annan problemstallning 

ar var man egentligen drar gransen mellan vad som ar god litteratur och vad som inte ar 

det. Hur paverkas man av den pagaende kulturdebatten? Hur har synen forandrats genom 

tiderna, fran 1700- och 1800-talets lasning till dagens popularromaner? 

Dessa fragestallningar ar mycket svara att entydigt svara pa och mjtt arbete kommer darfor 

att forsoka ge en oversikt over utvecklingen for att visa hur man tidigare har sett pa 

popularromanen. Na.got allmangiltigt svar pa fragan varfor Colleen McCullogh och Jean 

Auel aterfinns pa folkbibliotekens bokhyllor medan Sidney Sheldon och Jackie Collins 

dar ar oonskade kommer mitt arbete inte att kunna ge, men jag hoppas kunna spegla den 

pagaende debatt som Jigger till grunden for denna uppdelning. 

Bakom mitt amnesval Jigger ett intresse for litteraturen i sig men framfor allt for vad som 

gor att den uppfattas som bra eller <la.Jig och varfor vissa forfattare accepteras och andra 

inte, kort sagt var gransen eller granserna gar- detta galler inte minst betraffande 

bibliotekens kvalitetsbedomning. Bibliotekstjanst och recensionerna i Sambindningen har 

har naturligtvis spelat en stor roll men det ar framst kulturdebatten som i sig speglar synen 

pa god och dalig litteratur. 

1. 1. Metod 
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Darfor har j ag valt att forsoka na fram till en slutsats om popularlitteraturens varde eller 

brist pa varde genom en kritisk genomgang av den litteratur som behandlar 

popularromanen, bade i form av oversikter, avhandlingar, debatt- och kulturartiklar. Jag 

staller har de teoretiska resonemangen mot varandra for att spegla hur debatten har 

utformat sig framfor allt under de senaste decennierna och granskar forfattarnas argument 

i fragorna, framfor allt dem som ror folkbibliotekens utbud och deras uppdrag som 

folkbildande institution. 

Min undersokning kommer framfor allt att ske genom litteraturstudier, genom vilkajag 

amnar redogora for och analysera dessa kriterier sa som de framgar av den litteratur som 

behandlar folkbibliotekens urval i ett snavt _perspektiv men ocksa vad som kan betecknas 

med begreppen "finkultur" och <less motsvarighet. 

Den typ av litteratur som jag amnar undersoka benamns pa olika satt under olika tider, 

bland annat sorn "triviallitteratur", "skraplitteratur", "tantsnusk", "rnasslitteratur" for att 

namna nagra av de termer sorn forekomrner. Sjalv har jag valt att oftast anvanda termen 

"popularlitteratur" i storsta allrnanhet och "popularrornan" nar det just ar fraga om 

romaner. Begreppet "popularlitteratur" kommer att narrnare behandlas under avsnittet 

"Definitionen av popularlitteratur" pa sid. 13 

1.1.1. Disposition 

I kapitel 2, "Kulturdebatten som tidsspegel," kommer jag att ta upp synen pa 

popularlitteratur genom tiderna, de som har forsvarat den och de som har forhallit sig mer 

kritiska till den. 

I kapitel 3 tar jag upp det som anses vara popularlitteraturens kannetecken, dvs det som 

utmarker den och gor den till just popularlitteratur. 

Kapitel 4 behandlar bokens situation som mediaforeteelse under de senaste tre artiondena, 

de villkor som har styrt <less produktion och distribution, samt <less chanser att 

konkurrera med andra medier. 

I kapitel 5 behandlas folkbibliotekens forhallande till popularlitteraturen och asikterna 

huruvida den bor finnas dar eller inte. 

I kapitel 6 sammanfattar j ag uppsatsen och presenterar egna, personliga, synpunkter. 
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1. 1. 2. Forskningsoversikt 

Man skulle kunna borja denna oversikt med utgangspunkt fran Thomas Thorilds En kritik 

over kritiker med utkast till lagstiftning i snillets viirld, som utkom 1791, dar han 

uppstallde foljande tre )agar for kritiken 11 att veta vad man skall doma", 11 att doma allt 

efter sin art" och att "ingenting gores for sina fels skull utan for sitt vardes skull". Hans 

motstandare Johan Henrik Kellgren fann dessa satser meningslosa och ovardiga, 1 men i 

artikeln "Utgivning av skonlitteratur", som ingar i Skonlitteratur pa bibliotek-rapporter 

fran folkbiblioteksutredningen om inkop, Ian och la.ming for vuxna och folkbibliotekens 

inkopjuli 1977-juni 1979 tar Yngve Lindung med flera ater upp Thorilds satser till 

diskussion, framfor allt nar det galler bibliotekens inkopskriterier.2 

Debatten om god och dalig litteratur blossade upp igen under mitten av 1800 - talet och 

gallde da framst den borgerliga romanen. Det var framst litteraturkritikem C. F. Bergstedt 

som i omsorg om kvinnornas andliga halsa uppmarksammade deras romanlasande, nagot 

som Lisbeth Larsson beskriver i En annan historia - om kvinnor s lasning och svensk 

veckopress fran 1989. 3 

En annan debatt som utbrot var den om dens k Nick Carter - litteraturen, vilket har 

skildrats av Ulf Boethius i Niir Nick Cater drevs paflykten, 1989. Det var nar forlagen 

borjade utge allt billigare litteratur i form av romaner som dessa uppmlirksammades under 

namnet II smutslitteratur, 11 av vilka Nick Carter - litteraturen utgjorde en del. Debatten 

kring denna kom att rasa under aren 1908 - 1909 och ledde till att bokhandlare och 

tobaksaffarer slutade salja dessa bocker. Samtidigt bidrog kampen mot Nick Carter -

litteraturen till en kraftig satsning pa barn - och ungdomslitteratur och till en okad 

biblioteksverksamhet, framfor allt for ungdomens rakning. 4 

1962 utkom Bengt Nermans Demokratins kultursyn , 5 vilken andra kulturskribenter 

kom att reagera infor, framfor allt Barbre Backberger i sin debattbok fran 1966 Det 

forkrympta kvinnoidealet. Har ger Backberger sin syn pa popularromanen ur ett 

kvinnoperspektiv som sedan skulle aterkomma under 1970-talets debatt.6 I en 

debattartikel" V art behov av uttryck" fran 1982 aterkommer Nerman med en uppgorelse 

I Alving, H. och Hassel berg. G.: Svensk litteraturhistoria. Stockholm:Bonniers 1961 ,s . 116 
2Lindung, Y.', 1982, Sko11/it1era1111' pa biblio1ek- rappor1er fra11 folkbiblio1ekswred11i11gen 0111 inkop, Ian och 
/iisning for v11x1w och folkbiblio1eke11s i11kop juli 1977-jimi /979 . S1ockho/111 : U ber Forlag, /983 
3 Larsson , L. , 1989, £11 a1111an hisloria - 0 111 kvi1111ors liisni11g och sve11sk veckopress . Stockholm. Symposion. 
4 Boethius, Ulf, 1989 Niir Nick Carter drevs pa flvkte11., Sodertalje. Gidlunds forlag. 
5Nerman. Be ngt: Demokrati11s kult1ll'sy11. Albert Bonniers forlag. Stockholm 1962 
6 Backberger. Barbro. Del forkrympta kl'i1111oideale1, Bonniers. Stockholm 1966 
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mot folkbildare och litteraturkritiker, men ocksa mot forskningen pa omradet som enligt 

honom betraktar manniskan ur en enbart mekanisk synvinkeJ.7 

Temat tas upp framst av Kerstin Stjarne-Nilsson , 1972, i kapitlet "Ar 

popularlitteraturens myter oskyldiga?" i boken Populiirlitteratur-sex kritiker om nagra 

representativa genrer. som visar de berattartekniska dragen i popularromanen. s Ett 

liknande tema med ett helt annat synsatt for Ulla Lundquist i boken Sagor om sex och 

skriick-populiirromanen an en gang, utgiven av Bibliotekstjanst 199 J.9 

Vid sidan om debatten har det hela tiden pagatt en diskussion om hur folkbiblioteken ska 

stalla sig till det okade utbudet av popularromaner, nagot som inte minst speglar sig i 

debatten om det s k GOK-projektet, vilken tog fart i borjan av 1990-talet. 

2. KULTURDEBATTEN SOM TIDSSPEGEL 

2. 0. 0. Otryck och verklighetsflykt 
Genom att spegla kulturdebatten under de senaste hundrafemtio ar kan man marka hur 

synen pa vad som ar popularlitteratur och vilken inverkan den har pa sina lasare har 

forandrats,samtidigt som den litteratur som har ansetts stamma in pa denna benamning 

nastan genomgaende till och med 1980-talet har fordomts. For att spegla synen pa 

popularromanen har jag, med utgangspunkt i 1800-talets genombrott for den borgerliga 

romanen valt ut tre kritiker som var och en ar representativa for ett decennium i mitten och 

slutet av 1900-talet, namligen Bengt Nerman i borjan av 1960-talet, Barbro Backberger i 

mitten av 60-talet och Ake Lundquist fran 1970-talet. Jag later darefter debatten ga vidare 

med Yngve Lindung under ett tidigt 80-tal, dar aven Bengt Nerman kommer igen med en 

ny artikel om popularlitteraturen, som ar en polemik mot 70-talets mekaniska syn pa 

popularlitteraturen. Ulla Lundquists syn far representera 90-talens syn pa 

popularlitteraturen i allmanhet. 

2. 1. Definitioner av popularlitteratur 
Det kunde kanske vara pa sin plats med en definition av begreppet popularlitteratur. Ulf 

Boethius forsoker i antologin Brott, kiirlek, iiventyr- texter om populiirlitteratur fran 

1995 ( redigerad av Dag Hedman ) forklara begreppets innebord. Boethius tar upp sju 

definitioner pa begreppet. 10 

7 Nerman "Yart behov av uttryck", Om erharc11hete11. Bonniers for lag, Stockholm, 1982, s . 206 
, 8 Stjarne- Nilsson , Kerstin : "Ar po pularlitteraturens myter oskyldiga? Popularlitteratur-sex kristiker om 
nagra represenrativa genrer, Bibl iotekstjanst, Lund 1972 
9Lundquist, Ulla: Sagar o m sex och skriick - pop11/arromane11 iin en gang, Bibliotekstjiinst. Lund 1991 
IO Referat av Boethius. Ulf: " Popularlitteraturen - fi nns den?" Brott . karlek. aventyr - texter om 
popularlitteratur. - Redaktor Dag Hedman. - Studentlitteratur, 
Lund 1995, s. 17 - 18. 
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* Popularlitteratur ar litteratur som samlar en stor publik, foretradesvis fran II det breda 

lagret. 11 

* Popularlitteratur ar litteratur som enligt vissa mallar massproduceras och distribueras i 

ett kretslopp som ofta ar skilt fran den ovriga litteraturen .. 

* Popularlitteratur ar litteratur som ar avsedd som avkoppling och tidsfordriv och som 

darfor kallas underhallningslitteratur. 

* Popularlitteraturen ar avsedd for att lasaren ska njuta av sin lasning eller for att fordriva 

tiden pa ett lattsamt satt, till skillnad fran den lasning som kraver mer uppmarksamhet fran 

den lasande for att han eller hon ska kunna fa riktigt stort utbyte av den. 

* Popularlitteratur ar lattlast litteratur, dvs att den inte kraver spraklig eller estetisk 

bildning, vilket skulle vara anledningen till att den lases av manga. Enligt detta vanliga 

synsatt utgor popularlitteraturen en sarskild sorts litteratur som skiljer sig fran annan 

litteratur. 

* Popularkultur ar litteratur som lases av manga och som ar underlagsen i kvalitativt och 

moraliskt hanseende och kallas da II smutslitteratur" istallet for popularlitteratur. Detar 

aterigen fraga om att urskilja en egenskap hos popularlitteraturen som gor den annorlunda 

an annan litteratur. 

* Popularlitteratur ar Iitteratur som har en stor publik men samtidigt ocksa daligt 

anseende. 

Boethius kritiserar dessa definitioner som han anser vara otillrackliga for att beskriva 

begreppet popularlitteratur. Han anfor en mangd argument mot dem: 

* aven valutbildade laser popularlitteratur och i samma utstrackning som det " breda 

Iagret ,'' samtidigt som denna litteratursort mest lases av ungdomar, vilket innebar att 

definitionen av popularlitteraturen som en av manga uppskattad lasning inte ar tillracklig. 

* Definitionen av popularlitteratur som en litteratursort massproducerad och distribuerad 

inom ett helt eget kretslopp stammer in pa s k popularpocketbocker, men inte pa de dyrare 

bockerna, " fl ardromanerna," som de kallas och liknande alster som anses vara 

popularlitteratur och som saljs i bokhandeln. 

* Inte all a manniskor finner popularlitteratur underhallande, utan foredrar den mer 

ansedda litteraturen. 

* Det ar inte bara popularlitteraturen som erbjuder lattsamt tidsfordriv eller trivsam 

lasning, det kan vilken bok som heist gora - det beror helt enkelt pa lasarens humor vilket 

utbyte som han eller hon far av boken. 

* Aven de bocker som inte raknas som popularlitteratur kan vara lattlasta och lasta av 

manga, samtidigt som det finns popularlitterara verk som ar bade omfangsrika och 

komplicerade. Dessa verk kan verka svarlasta for dem som ar estetiskt bildade och inte ar 

vana vid dem. 

* Det finns drag hos popularlitteraturen som aven aterfinns hos den mer ansedda 

litteraturen. 
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Salunda anser Boethius att begreppet popularkultur kan innebara flera olika saker och att 

inte later forklaras pa ett enkelt satt. Till stor del ar det Iasaren som avgor litteraturens 

betydelse och varde. 

2. 1. 1. Synen pa litteratur genom tiderna - kvinnors lasning 

I sin oversikt over den svenska veckopressen , En annan historia -om kvinnors ldsning 

och svensk veckopress tar Lisbeth Larsson aven upp synen pa kvinnors lasning i ett 

historiskt perspektiv. Aven om Larssons oversikt till storsta delen behandlar 

veckopressens utveckling beror den till viss del synen pa popularlitteratur. 

Larsson pekar pa sambandet mellan borgarklassens hojda Ievnadsstandard och den 

borgerliga romanens framvaxt. Da billig arbetskraft kom till staderna pa 1600- och 1700-

talen och med dem nya hjalpmedel och produkter, innebar detta en avlastning fran en stor 

del av hushallsarbetet for borgarkvinnorna, som da fick tid att agna sig at andra 

sysselsattningar an rent hushallsarbete, som bland annat lasning. Emellertid bidrog detta 

ocksa till att ha.Ila dem kvar i hemmet, nar de samtidigt avvisades fran allt deltagande i det 

offentliga livet och fick i stallet agna sig at sysselsattningar som lasning och 

dagboksskrivande. 11 

Darvidlag kom romanen att spela en viktig roll, den innebar for kvinnor ett medel att 

kommunicera med varandra, eftersom de inte hade mannens mojlighet till motesplats 

genom klubbar och foreningar. 

En pa manga satt ny sorts litteratur kom saledes att genom borgarkvinnans forandrade 

levnadsomstandigheter vaxa fram under 1700- och 1800-talen. Hon blev inte bara den 

nya romanens lasare, utan aven dess huvudsakliga amne, hennes problem gjordes till 

utgangspunkt for intrigen. Intesa sallan framtradde hon sjalv som forfattare till den nya 

romantyp som vaxte fram, namligen den borgerliga romanen. Romangenrens framvaxt 

vackte debatt, bade utomlands och i Sverige, da genren fick fotfaste har under slutet av 

1700- talet, en debatt vars intensitet tilltog under det foljande seklet. 

Ett debattamne for sig var sjalva den romanlasningen som borgarklassens kvinnor fick tid 

att agna sig at. Romanerna ansags narnligen hindra kvinnorn~ fran att leva ett normalt liv, 

men inte sa att de avvek fran hushallsarbete eller att gora nytta pa annat satt, aven om man 

ocksa meter denna kritik, inte minst hos Anna Maria Lenngren i hennes larodikt II Till min 

kara dotter, om jag hade nagon. 11 12 Nej , faran med romanlasningen utgjordes av att den 

11 Larsson s.27 

I 2 "Med lasning od ej ti den bort/vart kon sa foga det behaver/ och skall du lasa gor det kort/sa sasen ej ma frasa 
over." 
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gjorde dem upprorda och vilseledda. Denna nya litteratur ansags omoralisk och osund, 

passiviserande och fordarvlig.13 

Bland forfattare diskuterade man mycket romanens varde respektive vardeloshet, och 

ofta aterkom man till den lasande kvinnan i vilken man inte sallan sag avarten av vad 

romanlasning kunde Jeda till. Ett exempel som aterkommer i detta sammanhang utgor 

Flauberts romanfigur madame Bovary. Man kan ju ocksa framhalla i sammanhanget att 

lasning for nojes skull endast var forbehallen for kvinnorna i de hogre klasserna. For 

bondestandet och ovriga ansags detta inte nodvandigt, hur nu dessa kvinnor overhuvud 

skulle ha tid att agna sig at nagot sadant. 

Romanens stora genomslagskraft i Sverige pa 1800-talet vackte hard kritik fran 

debattorerna. Vad man diskuterade var inte bara kvinnomas lasning utan sjalv 

romanformen som sadan. En av dessa debattorer var C. F. Bergstedt som ansag att det 

borde finnas tva sorters bokhandlare, en for anstandig litteratur och en for den sa kallade 

samre sortens litteratur, vari man kan formoda att han inbegrep romanerna. Eftersom den 

battre bokhandeln var till for god Jitteratur sa skulle folk foredra denna och pa sa satt 

komma i kontakt med annan god litteratur, medan man skulle dra sig for att besoka den 

samre och detta skulle med tiden verka till den samres nackdel. 14 

Aven om Bergstedts forslag kan verka radikalt i sig och fyllt av omsorg om den lasande 

och bokhandlande kvinnan , sa hade den uppdelning som han foreslagit redan skett i 

verkligheten. Bokmarknaden hade i och med romanens segertag indelats i en "fin" och en 

"trivial" sfar. Romanen vann allt mer insteg samtidigt som motstandet mot den 

overvanns. Samtidig som uppdelningen i "fin" respektive "trivial" skedde pa 

Jitteraturkritikens plan skedde en annan uppdelning, eller snarare ett sorts cirkulation 

genom vilken den forstnamnda" fina Jitteraturen" sa smaningom hamnade i den bildade 

Jasarens kretslopp. Detta kretslopp kom att bli litteraturhistorikernas, kulturskribenternas 

och bibliotekens kretslopp, medan den sa kallade triviala litteraturen ocksa hade sitt 

kretslopp bland sina olika sorter av lasare, utan att uppmarksammas av 

" motstandarsidan." Man kan konstatera att Bergstedts visioner om denna litteraturs 

forsvinnande visade sig vara blott och bart visioner eftersom den har levt kvar och, enligt 

Larsson, blivit en dominerande del av kvinnors lasning. Under 1800- och 1900-talet har 

det populara kretsloppet fortsatt ytterligare att expandera i stadig takt och tycks fortsatta sa 

annu. 15 

DLarsson s.28 
14 Larsson s.30 
I5 Begreppet kretslopp har Larsson hamtat fran Robert Escarpit Litteratursociologi, 1973. Stockholm 
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Emellertid nadde romanlitteraturen till stor del tidigt fram till kvinnor genom andra kanaler 

an bokhandeln. Under 1800-talet uppstod i Sverige ett antal kommersiella lanebibliotek, 

"bibliothek," dvs boklador, en beteckning som emellertid ocksa gallde for billig 

hafteslitteratur som serieproducerades och for lasemagasin. Den framvaxande 

veckopressen kom under den senare delen av seklet att bli en allt viktigare kanal for den 

populara romanlitteraturen. 16 

For att ett ogonblick atervanda till Bergstedt hade denne i sin essa "Den usla litteraturen" 

1851 framst angripit den popularlitteratur som var skriven for man, men aven den 

popularlitteratur som var avsedd for kvinnor fick, som redan namnts, en slang av sleven. 

Denna litteratur, havdade Bergstedt, var a\: en litteratursort som han fann osedlig och 

darfor skadlig som lasning for kvinnokonet. 

Mer an ett arhundrade senare angrep Jan Myrdal 1983 det sa kallade "tantsnusket" , ett 

uttryck som han sjalv myntade, och som fran bo1jan syftade pa en viss sorts 

ungdomslitteratur, men som senare kom att bli en vanlig beteckning pa de omtyckta 

romaner som var skrivna av kvinnor och som handlar om kvinnor. Dessa romaner har 

under den senare delen av 80-talet funnits att tillga i bokhandeln. Den andra benamningen 

FLN-litteratur-en forkortning for flard, lidelse, njutning-syftar pa en inte ovasentlig de! av 

innehallet i dessa bocker. Som kanske redan har framgatt har de fatt betydligt mer ris an 

ros av kritikerna, aven om man inte i lika hog grad som under 1800-talet har diskuterat de 

eventuella skadeverkningar dessa romaner skulle kunna ha pa kvinnors li v och 

hal sa .17 

bverlag har popularlitteraturen bemotts av forakt litteraturhistorien igenom och man har 

garna satt sig till doms over andra betraffande god och dalig smak. Framfor allt kan man 

konstatera att den litteratur som uppskattas sa mycket av kvinnor doms ut som dalig av 

litteraturkritiker och debattorer, vilket kan tyckas som om vi inte hunnit sarskilt langt 

sedan 1800-talet. 1 s 

Detta maste ses i perspektiv av den minst lika stora bokflod av manlig 

underhallningslitteratur, dominerad av vald och spanning, sa kallade "gubbrysare", som 

forekommer i dag. 

En teori gor gallande att bestsellerromanerna for kvinnor jamte noveller och artiklar i 

veckopressen anses ha natt sina framgangar pa grund av de kvinnliga lasarnas missnoje 

16 Larsson. s.3 1 
17 Larsson s. 42-43f 
18 Larsson s. 44 
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med sin situation. 19 Denna teori bygger pa vad man inom sociologin kallar deprivation , 

det vil1 saga att man ar" berovad" nagot och ersatter detta med nagon fonn av surrogat. 

Manga av de religiosa rorelser som har framtratt under de senaste arhundradena har 

ansetts bero pa att framst fattiga manniskor kant sig berovade materiella ting och darfor 

sokt trost i religionen, "folkets opium". 20 Pa samma satt har kvinnor under de 

arhundraden som romanlasningen har existerat sokt ett surrogat for den jamstalldhet eller 

karriar i yrkeslivet som fonnenats dem och sokt trost i Jasningen av 

verklighetsframmande romaner. 

2. 1. 2. Synen pa litteratur under efterkrigstiden 
Efter andra varldskriget nar krigets fasor och nazismens illdad summerades Jedde detta till 

en pessimism infor framtiden som kom att paverka kulturdebatten. De framsta 

foresprakarna var W . Adorno och M. Hochheimer som i landflykt i USA 1944 skrev 

Dialektik der Aufklarung, pa svenska "Upplysningens dialektik" ( 1981 ). Fornuftet, 

menade forfattarna, hade overgatt fran att vara det som skulle motverka vidskepelse och 

fordomar, till att bli en destruktiv maktfaktor i det moderna samhallet genom teknologins 

framvaxt. Detta gallde inte bara fascisti ska samhallen utan kunde ocksa vaxa fram 

overallt genom att kulturindustrin producerade en massfordumning av manniskorna. 

Konsten som hittills statt fri skulle darigenom forlora sin kritiska funktion och i stallet bli 

ett anvandbart instrument i statens tjanst. 21 

Upplysningens dialektik blev framfor allt gangbar pa 1960-talet i den debatt om 

massmediakulturen som utbrot och kom att pragla synen pa kulturdebatten under 1960-

och 70-talet da stora grupper menade att man maste motverka popularkulturen. 

Under 1960-talet skrev ocksa den amerikanske mediaforskaren Marshall McLuhan sina 

bocker om massmedia, av vilka boken Understanding Media , pa svenska bara Media 

blev den som kom att debatteras mest. Hans slagord "Mediet ar budskapet" Jockade fram 

en vag av debatter om media, massmedia och aven popularkultur. Med detta menade 

McLuhan att mediets form praglar vad det meddelar och att vad manniskor tar till sig i 

fonn av nyheter och underhallning forvandlas genom de nya mediema, som TV och 

dataalderns framvaxt. McLuhan forespadde ocksa bokens tillbakagang, j a till ocksa med 

skriftkulturens. 22 

19 Larsson s. 45 
20 Religionshistoria-ritualer. mytologi , ikonografi, Karina Klok Madsen ( svensk red. ) Nya Doxa, Nora 
1996 , s. 536-537f. 
21 Litteraturens historia 
22 Mc Luhan 
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2. 1. 3. En synpunkt pa kultur och f olkbildning. Nerman. 

En av de forhallandevis fa som har forsvarat popularkultur ar Bengt Nerman. I 

Demokratins kultursyn fran 1962 ifragasatter Nerman det folkbildningsideal som han 

anser skiljer sig avsevart fran verkligheten. Han menar att de fiesta som kallas folkbildare 

kanner ett stort ansvar att delge andra nagot som de sjalva har fatt ta de! av och som de 

anser vara vardefullt och vart att sprida vidare. Denna kansla av ansvar bygger dels pa 

vad de sjalva !art sig men ocksa pa att dear medvetna om att manga manniskor inte ens 

vet att en sadan bildning existerar, an mindre har tillgang till den , men att dessa foreteelser 

skulle berika deras liv. 

Enligt Nerman bar folkbildarna med sig - oftast utan att sjalva tanka pa det - en bild av 

hur de tycker att manniskor egentligen borde ha det och hur de borde vara for att i ordets 

ratta bemarkelse kunna kalla sig manniskor. Emellertid brukar folkbildarna efter ett tag 

vanligen inse svarigheterna att forverkliga denna vackra vision eftersom det visar sig att 

folk inte inte alls viii bli sa medvetna om vad som brister i deras tillvaro som folkbildarna 

skulle vilja, manga av dem kan inte inse denna sin bristande formaga. De ar inte ens 

intresserade av det som folkbildarna sjalv anser vara vardefullt. A vstandet mellan det som 

folkbildarna kallar en " mansklig elit " och det som s k vanligt folk kan uppna verkar 

istallet bli allt storre, trots alla anstrangningar fran de forstnamndas sida.2~ 

Samtidigt upptacker folkbildarna att de som mellanledet mellan kulturen och de vanliga 

manniskorna har forsokt vara representanter for bada. Om inte uppgiften nu blir dem 

overmaktig sa att de overger den, blir de atminstone medvetna om det otillrackliga i sin 

insats. Enligt Nerman har manga folkbildare lost den sidan av problemet genom att inte 

latsas om att denna deras egna utsatta mellanstallning existerar, vilket i langa loppet 

knappast gynnar vare sig kulturen eller de vanliga manniskorna som man ville na. 

I efterhand kan folkbildarna tycka att de har tagit pa sig en omojlig uppgift, vari det 

omojliga Jigger i sjalva forutsattningarna, namligen att samtidigt som det ar sjalvklart for 

dem att manniskor behover den bildning som enligt dem ar nodvandig for att kunna leva 

ett fullstandigt !iv, sa har de svart att formedla den . 

Nerman menar att det finns en betydande distinktion mellan folkbildama och vad man 

kallar de vanliga manniskomas liv. De sistnamnda kan kanske leva ett fullstandigt Jiv som 

barare av ett 
II 

kulturellt ideal, 11 som bitar av en mekanism," utan att vara medvetna om 

det, som han uttrycker det. Enligt honom anser dock folkbildarna att ingen manniska 

nagonsin far acceptera den kulturella situation som hon I han befinner sig i, utan man 

23 Nerman s. 9- 10 
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maste i stallet alltid strava efter att mentalt na hogre och man maste framfor allt vara 

medveten om att det ar nodvandigt. Det ar detta medvetande hos de vanliga manniskoma 

som folkbildama framfor allt kampar for och vars motsats de motarbetar av alla krafter.24 

Nerman frarnhaller darmed sjalva dilemmat for folkbildarna, och aven andra som 

egentligen inte kallas sa, men som anda arbetar pa samma satt. Detta dilemma ar 

visserligen inte unikt, men det har pa nagot satt i stallet har skapat orimligheter genom att 

folkbildarna har forstorat upp sin roll och att de har latit det system, de varderingar, 

forutsattningar och ideer som styr dem i deras arbete stelna. Detta bidrar till att skapa en 

oforanderlig situation och ett lika oforanderligt monster. 21 

Enligt Nerman ger folkbildningsidealet intryck av att omojliggora riktning och rorelse i 

det arbete, som ar dess mening och dess ma.I. Han papekar darfor vikten av att hitta 

losningar pa problemet, eller att ta ner det pa en lite lagre niva, utan att som folkbildare ge 

avkall pa det som anses vasentligt. 25 

Nerman tror att en losning vore att lata de, som han kallar dem, folkbildande 

akademikema, ha hand om folkbildningsarbetet, eftersom de kommer fran en miljo, dar 

vetandet star i fokus och sokandet efter detta ar det definierande for verksarnheten. Han 

menar att de genom detta har storre mojligheter, men ocksa storre skyldigheter som 

folkbildare. Eftersom akademikerna har mojlighet att ge till andra manniskor av sina 

kunskaper och upplevelser bor de inte overlata folkbildningsuppgiften till foretradare for 

olika intressegrupper eller organisatorer.26 

Personligen vet jag inte riktigt vad Nerman menar med "akademiska folkbildare," om han 

inte menar la.rare. Vilken annan yrkesgrupp skulle stamma in pa den benamningen, 

oavsett vilken niva inom utbildningssystemet de undervisar pa? Har det inte sedan Jang tid 

ti llbaka ingatt i undervisningen att elevema ska delges ett visst kulturarv? Det forefaller 

som om Nerman forsoker uppfinna hjulet, eller som om han vi ii sparka in en dorr som 

sedan Iange har statt oppen. Visserligen ar Demokratins kultursyn skriven sa tidigt som 

1962 och skolundervisningen pa den tiden var nar det gallde stadierna over folkskola 

begransad till ett fatal, i varje fall bland dem som gick i gymnasium. Likval far jag 

intrycket av att Nerman hade glomt bort skolans existens nar han skrev sin debattskrift, 

inte minst folkskolomas roll saval som folkhogskolornas. 

Man kan ocksa fraga sig vad som menas med " folkbildning," om det ska anses vara 

· detsamma som undervisning, eller om varje form av spridande av kultur och information 

passar in pa denna benamning. 

24 Nerman s. IO 
25 Nerman s. 11 
26 Nerman s.13 
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2. 1. 4. Fran det "laga" till det "hoga" planet 
Nerman anser att det finns nackdelar med det folkbildningsideal och det rorelsetankande 

som har praglat vart samhalle i sa hog grad och att man bor ifragasatta dessa attityder som 

han finner konservativa och rigida. Han staller ocksa fragan om det i grund och botten 

inte handlar om manniskosyn. Enligt folkbildarna innebar bildningsidealismen narmast ett 

heligt kall att fostra, forma och leda vuxna manniskor, att hoja dem till ett hogre 

intellektuellt plan. Den verkar, som Nerman ser det, som om de viii hindra manniskor 

fran att vara manniskor, med allt vad det innebar av karaktarsdrag, mojligheter och 

begransningar: i sin bildningsnit hindrar folkbildarna sina manniskor fran att se 

medmanniskor som dear och acceptera dem. 

Enligt forfattaren drivs folkbildarna av den optimistiska utvecklingstanke som ar 

grundlaggande for allt bildningsarbete och for folkrorelserna och som i praktiken ser 

manskligheten pa olika hojder pa en trappstege, fran den "lagre" nivan till den "hogre," 

och slutligen upp till "eliten. " Detar pa detta plan som idealmanniskan befinner sig, 

enligt denna tankegang. Nerman pekar pa risken att ett sadant synsatt Ieder till att man 

bara ser manniskan i allmanhet och inte manniskan som individ. Denna risk skapar, enligt 

hans synsatt ett problem hos de bildningsarbetare som tillhor folkrorelserna. 

Folkrorelsetraditionernas hojande av manniskan med stod av en idealistisk och 

optimistisk framtidtro kan bli alltfor ensidig och det ar just detta, havdar Nerman, som ar 

den stora faran och svarigheten med bildningsarbetet: att det skapas forutsattningar, dar 

just franvaron av forutsattningar bor vara nodvandig och definierande.27 

Nerman angriper saledes folkbildningsarbetet inom folkrorelserna, som grundas pa 

kombinationen av utbildningsbehov inom dem sjalva och pa de upplysningsstravanden 

som framfor allt utgick fran en grundmurat stark tro pa framtiden och en overtygelse om 

att man genom bildning kunde forbattra manniskor och Jeda dem upp till hogre andligt 

plan. 

Detar Jatt att forestalla sig, menar Nerman att den som tillhor en rorelse, overvunnit 

nagon svaghet, eller intresserat sig for ideellt arbete redan uppfattar sig som lite battre an 

andra, eftersom han eller hon ar ett exempel pa de hojder pa utvecklingsstegen som 

manniskan kan na genom egen forkovran. Atminstone ar han eller hon lite battre an den 

stora anonyma massa som inte tillhor nagon rorelse och som inte viii battra sig, engagera 

sig eller fralsas. Sadana forestallningar menar Nerman Jigger bakom ord som "folk" och 

"rorelse," vilka ger intrycket av att man genom delaktighet i en rorelse kommer folket 

nara, nagot som allmant ses som en garanti for studiernas varde och idealitet. 

Utvecklingstankarna omfattar tva trappsteg saledes. For det forsta: "folket leder 

utvecklingen" och for det andra: "det basta av folket finns i och representeras av 

27 Nerman s. 52-53 
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rorelsen." Den verkliga hojdpunkten av denna utveckling aterfinns i den manniska som 

genom att vara aktiv i rorelsen natt dess topp, den som har natt till en sadan utvecklings

och mognadsgrad att den kan sagas tillhora eliten.2s 

Men samtidigt motverkar detta stravande sig sjalvt, framhaller Nennan , eftersom det da 

inte ar osannolikt attjust den person som ar aktiv inom en rorelse blir isolerad fran de 

manniskor som inte armed i nagon rorelse. Omgiven av likasinnade kommer han eller 

hon att anse sig alltid veta andras basta. Aven om detta kan vara en positiv drivkraft, kan 

den som kanner ett sadant ansvar Jatt utveckla en viss intolerans. Viljan att hoja andra 

manniskors andliga kapacitet kan ta sig uttryck i en vilja att ta bort istallet for att se, inse 

och tolerera. Nennan anser att man istallet for detta borde forsoka fa manniskor att se hela 

sin personlighet och att acceptera den.29 

Enligt Nerman hindrar bildningsidealism och kulturoptimism av det har slaget - oavsett 

om det sker organiserat eller ej - en realistisk och framgangsrik kulturstravan. Dock anser 

han inte att en allman kulturpessimism ar alternativet till detta, utan snarare en mer 

realistisk installning till verkligheten genom att man accepterar att manniskor ar olika. 

Samtidigt skulle ett sadant forhallningssatt innebara en tro pa manniskors egen formaga 

att soka sig fram i livet och ett respekterande av vars och ens satt att valja hur man viii 

utvecklas. Ingen manniska kan hoja en annan manniska till ett hogre mentalt plan, menar 

Nennan, utan det enda man kan gora ar att skapa mojligheterna for detta och att ge en viss 

uppmuntran dartill. Han fragar sig annu en gang om det inte forhaller sig sa att det for 

folkbildarna sa sjalvklara i deras egna varderingar utgar fran en fralsande attityd och att de 

darigenom i stallet i praktiken bidrar till att skapa ett motstand hos de tilltankta mottagarna 

av bildning och kultur. Enligt forfattarens synpunkt borde sjalva grunden for en mer 

radikal kultursyn vara en helhetssyn pa manniskan , en kultursyn, som gor avkall pa den 

idealbildning som inte tar hansyn till en manniskas hela personlighet och hennes totala 

personliga kapacitet. Nennan havdar har att karnpunkten maste vara ratten att acceptera 

alla sina drag, utan att behova forneka nagon de! av sig sjalv.30 

2. 1. 5. Motstand mot kultur 
Enligt Nennan finns det hos manga manniskor ett motstand mot kultur, att 

overhuvudtaget befatta sig med kulturella yttringar i nagon form, inte bara de 

kvalificerade kulturyttringama, som musik eller poesi . Trots det som statistiken visar ar 

kulturdeltagandet i konventionell bemarkelse egentligen inte sarskilt stort, menar han . 

Detta ar inte ett okant fenomen for folkbildama som har manga satt att se pa och arbeta 

med problemet med spridningen av kultur. Den mest betydande arbetshypotesen fungerar 

28 Nerman s. 53 
29 Nerman s. 54 
30 Nerman s. 56 
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enligt Nerman som ringarna pa vattnet. Likt en sten som kastas i vattnet beror en viktig 

kulturhandel se, till exempel en diktsamling i borjan framst dem som forst upplever det, 

sedan sprids det till deras bekanta som blir intresserade och i sin tur for vidare sin 

upplevelse till andra. Pa samma gang ar det en rorelse i tiden, menar forfattaren, ett antal 

ar senare nar kulturhandelsen skolans varld genom till exempel skolantologier. Annu lite 

langre fram i tiden har kulturhandelsen blivit kulturarv, och allt mer oumbarlig ju storre 

avstandet blir till den situation da den var passande och betydande.31 

I detta sammanhang blir kulturarbetaren en " oversattare " av det nya, avvikande och 

komplicerade, som likval ar sa omistligt. Folkbildarens uppgift ar har att som standig 

fostrare arbeta for och paskynda processen: Nerman anser det vara svart att bestamma 

inneborden och bedoma resultatet av "oversattningen." Trots kannedom om begransade 

resultat glads man over de framgangar man anser sig ha uppnatt. Forfattaren staller fragan 

om vad man da ska ta sig till med dem som inte omfattas av framgangarna, och vad 

kulturmotstandet beror pa. Kan det i nagon man bero pa metoderna att forsoka skynda pa 

spridningen av kultur? Det som enligt Nerman ytterligare komplicerar situationen ar att de 

fiesta via massmedia nas mer eller mindre frivilligt av kulturyttringar , till exempel TV

sanda uppsattningar av erkanda forfattares verk. Han anser att ju fler signaler som da 

sands ut att det ar kultur och nagot vardefullt som alla bor forsta och uppskatta, desto 

storre ar risken for motstand fran publikens sida. Det kan i sjalva verket vara sa, menar 

han, att det ar just forvantningarna och kraven pa publiken att de ska ta till sig olika 

kulturyttringar som skapar motstandet mot kultur, samt att manniskor skuldbelaggs pa 

grund av skeva tankemodeller och bedomningsnormer. 

Mycket av tankandet hos dem som ar ideellt engagerade kan, enligt Nerman beskrivas 

som visioner om hur det skulle kunna vara.32 Han menar att felet med detta satt att tanka 

ar att det skapar ytterligheter: gott eller ont, samtidigt som det blir en vardeskala. En 

manniska anses rora sig i riktning mot antingen den ena anden av skalan eller den andra, 

och hindras pa grund av ansvarsloshet, brister i karaktaren eller daligt sallskap att gora det 

ratta valet. Om man tanker sa ser man inte nyanserna och gradskillnadema, man ser da 

inte det mellanlage dar manga manniskor befinner sig utan att vara pa vag at det ena eller 

andra haller. Det innebar dessutom att man stirrar sig blind pa en enskild aspekt av 

manniskolivet och gor det till en huvudsak. 

Samma tankemodell och vardeskala finns pa det kulturella omradet, menar Nerman, vilket 

ger bilden av att situationen ar varre an vad den egentligen ar, den andligt upphojda skara 

som kallas eliten ses som en motpol till dem som befinner sig pa skalans andra ande, 

31 Nerman s. 63-64 f 
32 Nerman s. 64 
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vilka ses som passiva nojeskonsumenter som bara vill ha underhallning. Han havdar att 

det troligen ar denna benagenhet att inte vilja acceptera, att moralisera och skuldbelagga 

som medverkar till att skapa motstandet mot kultur, forutom att det i praktiken Jagger 

hinder i vagen for framgangar pa folkbildningsomradet. 

Enligt Nerman finns det ingenting som talar for att man med krav kan fa manniskor att 

tanka och kanna pa det ena eller andra sattet. Det gar inte att na nagon som inte kanner sig 

accepterad av den som forsoker paverka honom eller henne. 

Nerman menar att tecknet pa att nagot i samhallet inte star ratt till ar den mangd daligt 

samvete och ursakter for den personliga smaken, bara for att den rakar sammanfalla med 

det som anses vara sk.rap. A andra sidan finns det de som genom att agna sig at kultur 

" for att det ska sa vara" berovar sig sjalva delar av det vanliga manskliga livet.33 

Om man ska gora ansprak pa att vara kulturellt bevandrad anses man inte kunna lasa 

serier, ga pa bio och se underhallningsprogram pa TV. 

Forfattaren framhaller hur orimligt det givetvis ar att nagon ska vara tvungen att odla en 

smak som accepteras av alla manniskor och pa alla omraden, ingen ska behova be om 

ursakt for sin personliga smak. Aven bildade manniskor maste fa tycka om det som anses 

vara sk.rap om det betyder nagot for dem. Mot kravet pa kultur kan man har stalla behovet 

av innebord. Det som ofta ses som dalig smak och brist pa kultur ar ofta kopplat till dessa 

foreteelsers innebord och uttryck. Foreteelser maste vara akta i sig, men vad som ocksa ar 

viktigt enligt Neiman ar att bildningsarbetare accepterar vikten av att manniskor ar sig 

sjalva. 

Av den anledningen ar det annu viktigare att de upplever foreteelser som akta och ratt for 

just dem, an att det passar in pa benamningar som " smakfullt " och " kulturellt 

hogtstaende." Nerrnan menar att man inte kan dra gransen mellan det som av konvention 

kallas " kultur " och " brist pa kultur," utan mellan det beteende som styrs av intresse och 

som ar akta, och det som styrs av konvention och ar oakta. 

Trots det valstand som mojliggjorde ett flitigt kulturdeltagande for alla i samhallet har inte 

detta blivit verklighet, enligt Nerman. Det finns rentav ett motstand mot kultur som for 

idealisten innebar chock, besvikelse och inspiration till kamp for kulturen. Han menar 

dock att synen pa vad som ar kultur och vad som inte ar det ar for snav. Man maste ocksa 

komma ihag att sattet att vardera en manniskas kulturella niva bestams av en viss 

samhallssituation som framhaver vissa egenskaper och sidor, nagot som verkar till 

nackdel for den som har andra erfarenheter och ett annat satt att uttrycka sig.34 

33 Nerman s. 65-66 
34 Nerman s . 67 
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Det ar i vart samhalle ( eller var atminstone i det samhalle som Nerman beskriver ) vanligt 

att se upp till dem som ar utrustade med ett valutvecklat intellekt, god smak och god 

uttrycksformaga, men mindre vanligt, men inte desto mindre viktigt, att tanka pa att 

mognad pa ett omrade inte nodvandigtvis forutsatter mognad pa andra omraden. Alla 

individer lever pa flera olika, inbordes samverkande nivaer. Inte mycket ar kant om 

sambandet mellan mognad och intellektuell utveckling hos en manniska, enligt Nerman, 

likval ar det vanligt att dra forhastade slutsatser om detta. 

Benagenheten att satta likhetstecken mellan god uttrycksformaga och medvetenhet a ena 

sidan och "mansklig rikedom " a den andra kan enligt forfattaren ibland vara 

vilseledande. Detar, menar ban, inte ens sakert att det som kallas smakutveckling innebar 

nagot annat an att man Jar sig valja ifraga om olika foreteelser i Ii vet, till exempel klader 

eller tavlor, eller valjer utifran andra varderingar an vad man tidigare har gjort. 

Nerman havdar att de ideellt engagerade som styrs av den vanliga synen pa kultur inte 

kan lata bli att se ner pa den tillgang som mangfalden inom manniskans personlighet 

innebar. Enligt honom ar det matt som de mater med otillrackligt och anvands bara for att 

mata upp en Ii ten del av en mangfacetterad helhet. Yad som behovs ar en mer nyanserad 

syn pa vad som ar bildning, och ett nytt satt att tanka. Nerman fragar sig om det inte ar 

<lags att overge synen pa manniskan, bade som individ och sett i ett storre perspektiv, 

som standigt utvecklas och forandras, en manniska som standigt ar pa vag framat och pa 

vag att na nya hojder. Enligt honom utvecklas alla individer pa sin egen niva och inom 

ramen for sina mojligheter. 

Om man utgar fran forfattarens synsatt innebar en forandrad syn pa bildning att det 

endast ar stravan efter denna som satter granserna.35 Pa sa satt skapas ocksa granser for 

de moraliska varderingar som medverkar till kulturmotstandets uppkomst. Ett sadant 

synsatt anser Nerman vara mer realistiskt, eftersom manniskan dar sjalv utgor mattet och 

det skulle kunna Jeda till en mindre anstrangd och mer tillitsfull attityd hos folkbildama 

som pa sa satt skulle fa storre utsikter att na framgang. Som Nerman sjalv uttrycker det 

" Det gar aldrig att ens med milt vald gora nagon bildad." 36 

2. 1. 6. Hur bor man definiera "otryck"? 

Redan da Demokratins kultursyn skrevs riktades mycket kritik mot alster innehallande 

litterara schabloner samt valds- och sexualskildringar. Nerman ger i kapitlet "Behaver vi 

otryck?" sin syn pa detta genom att presentera en definition som i sig antyder att en viss 

sorts litteratur inte borde tryckas.37 

35 Nerman s. 67-68 
36 Nerman s. 68 
37 Nerman 
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Visserligen anser Nerrnan att debatter om popularlitterara verk behovs, men det maste 

ske forutsattningslost, och det ar har som svarigheten, som han ser det, Ji gger. Att 

ifragasatta det vettiga i att fora kampanjer mot den "samre" litteraturen eller att kritiskt 

granska de argument som framfors ses som ett sate att underlatta for dem som tjanar 

pengar pa manniskors behov av schabloner, sex- och valdsskildringar, som anses rentav 

stodja det. 

Vad som enligt Nerrnan framst kannetecknar attacken mot de popularlitterara alstren ar 

den tvarsakra ton med vilken den sker och tron pa ett visst sakernas tillstand samt 

atskilligt som inte kan bevisas. Man ar i dessa kretsar snabb att dra slutsatser om 

foreteelser som ar samtidiga, till exempel satts den okande frekvensen av detaljerade 

valdssk1ldringar i hocker i samband med det okande valdet. Nerman menar att man 

snarare angriper symtomen utan att forsoka hitta orsakerna och utan att tanka pa att om ett 

uttryck forsvinner ersatts det snart av ett nytt och okant.38 

Dessa symtom bor alltsa inte bekampas eftersom det inte leder till nagot positive utan 

snarare hindrar upptackten av problemets orsak, det kan ta alltfor mycket tid i ansprak och 

dessutom forvarra det hela. Nerman anser att man darfor maste forsoka hitta orsaken till 

problemen genom att utga fran de verkligt illavarslande tecknen och undersoka vad de 

tyder pa och fraga sig om den aktuella aktionen kan skadande istallet for att hjalpa. 

Forfattaren staller fragan om de som fordomer och motarbetar popularlitterara alster 

tanker pa hur kansligt detta ar for rnanga m anniskor, och att sadana verk kan ha en positiv 

funktion for dem. Skuldbelaggandet av fantasin orsakar mycket osakerhet och radsla hos 

manga rnanniskor. En annan fraga sorn stalls ar pa vilket satt begransningar i mannisko -

och verklighetssynen hos deltagarna paverkar kampanjer mot "samre" litteratur. Nerrnan 

anser att sadana begransningar far understod av sjalva sammanhanget, av organisationen 

och de goda avsikter man sager sig ha. 

Den kritik som riktas mot litterara schabloner och skildringar av sex och vald begransar 

sig vanl igen till vissa sorters litteratur, till exempel aventyrs- och detektivmagasin, samt 

veckotidningar av enklare slag. Nerman foreslar benamningen "otryck" for all a de tryckta 

verk som anses daliga, da dessa inte alltid forekommer i bokform. Dock anser han att 

begransningen till dessa litteratursorter gor att problemstallningarna blir missvisande.39 

Nerrnan menar att man i debatten framst m aste ta upp den litteratur som tillfredsstaller 

behov av schabloner, vald och pornografi hos lasaren och att man maste se pa forfattarens 

avsikt med verket, men aven lasarens reaktion pa det Iasta. Han menar att man maste upp 

· fragan om lasning i till exempel pornografiskt syfte okar genom okande upplagor av 

sadan litteratur, eller om de som ar ute efter sadant kan hitta det genom andra skildringar. 

Nerrnan staller fragan om den okade tillgangen till litteratur av det har slaget betyder okad 

38 Nerman s . 75-76f 
39 Nerman s. 76-77f 
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cirkulation av dem bland manniskor och om <let ar varre att <let lases oppet i stor 

utstrackning an ett fatal verk som lases i smyg.4o 

Andra fragor som han staller ar hur den okade laskunnigheten har okat Iasningen av 

"otryck", den betydelse som inflyttningen till tatorter kan ha haft for betydelse for 

tillgangen till denna litteratur, och om okad lasning darav i forhallande till okad 

produktion beror pa slit- och slangforfarande, da "otryck" enligt forfattaren ar en 

forbrukningsvara. Det ar av samma anledning viktigt att vara forsiktig med uppgifter om 

okade lasarsiffror. Om <let sakert kan belaggas att lasningen har okat, bor <let enligt 

Nerman bero pa ett okat behov, pa grund av den okade tillgangen till god Iitteratur. 

2. 1. 7. "Otryck " - en kanslig fraga 
Det finns enligt Nerman mycket kanslor inblandade i debatten om "otryck", eftersom <let 

allmant anses vara dalig litteratur av vissa grupper i samhallet. Men nedvarderingen 

stannar inte vid detta konstaterande, for aven om man inte gar sa langt som till att se 

lasarna av "otryck" som ett slags samre manniskor anses dessa personer hindra sin egen 

utveckling mot hogre mal genom sitt lasval. Forfattaren staller sig har fragande till det 

riktiga och meningsfulla i ett sadant resonemang, och undrar om en ansvars- och 

samhallsmedveten manniska som i hela sitt liv laser "otryck" verkligen skulle ha varit en 

battre och mer mogen manniska om han hade last battre litteratur. 

Ett argument mot "otryck" som vanligen framfors ar att <let ar torftigt till sitt sprakbruk 

och innehall och inte berikar lasaren pa <let satt som ger honom eller henne mojlighet att 

uttrycka sig och utvecklas. Enligt Nerman kan det tolkas som ett pastaende att vissa 

manniskor verkligen medvetet valjer bort den battre litteraturen till forman for den sarnre. 

Han staller fragan om inte manga manniskors konsumtion av halvbra litteratur eller battre/ 

samre veckopress snarare beror pa att den motsvarar deras behov, sprakmiljo och 

resurser.41 

Nerman menar att de som kritiserar "otryck" utgar fran nagon sorts idealtillstand av 

mognad, som de sjalva har faststallt. En vuxen person som har utvecklats lika mycket pa 

alla ornraden i sin andliga utvecklingen ar, enligt honom, nagot omojligt. Vad dessa 

kritiker ocksa bortser fran ar att lasning av "otryck" for manga manniskor innebar 

avkoppling och att <let for ungdomars de! ar ett uttryck for d~ras alders- och 

utvecklingsniva. 

A vkopplingen ser Nerman som nagot helt berattigat, en paus fran verkligheten med <less 

sociala krav av olika slag som kan fornya krafterna att bemota kraven. Enligt honom ar 

40 Nerman s. 77. 
41 Nerman s. 78-79f 
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det fa som erkanner sitt behov av forstroelse, vilket dock troligen beror pa att de inte ser 

lasning som avkoppling. 

Nagot som kritikerna inte heller tanker pa ar att vuxna manniskors !iv utspelas pa flera 

olika nivaer samtidigt. Nerman anvander schabloner och klicheer for att visa pa detta 

forhallande och hur dessa fungerar for vissa manniskor i vissa situationer och ur vissa 

synpunkter. Vad man i en viss situation uppfattar som klicheer kan i andra fall vara fullt 

adekvata uttryck, allt beroende pa hur de uppfattas av manniskor, beroende pa alder och 

fas av verbal utveckling. Det gar darfor enligt Nerman inte att indela manniskor i grupper 

ifraga om deras uppfattning om schabloner och klicheer, eftersom vissa sidor av en 

manniska uppfattas av och uttrycks som klicheartade, medan andra sidor kan vara mer 

mogna och rymma mer eftertanke, anser han.42 

Att pa ett eller annat satt vara "schablonmassig" eller "outvecklad," att odla ett intresse for 

en viss sorts popularkultur utgor saledes delar av helheten hos en vuxen manniska. Detta 

ar en del av hennes personlighet och bbr respekteras som sadant. 

2. 1. 8. "Otryck" - ett hot? 

Det talas inte bara om schabloner i "otryck" rent allmant, utan ocksa om en svartvit 

personskildring, vilken anses kunna inverka i negativ riktning pa personens 

mognadsprocess. Man skulle enligt detta resonemang vid lasningen av otryck kunna fa 

for sig att varlden bested av enbart goda och enbart onda manniskor. Men sadana 

schabloner aterfinns aven i sagorna, som i sig likval rymmer latenta kanslor och 

identifieringar i sin uppbyggnad, dar ocksa drommar forverkligas. Enligt Nerman visar 

detta pa att de som kritiserar "otryck" inte tar hansyn till lasarens alder och med den 

tillhorande utveckling. Ett vanligt argument hos kritikerna ar att de ungdomar som tar 

del av popularkulturen i form av till exempel veckotidningar riskerar fa en felaktig bild av 

verkligheten, nagot som Nerman staller sig skeptisk till. Han anser inte att ungdomar 

skulle ha svarare att skilja mellan fiktion och verklighet i veckotidningarnas varld an vad 

sma barn har i for hallandet till de sagor de far hora och att de fiesta sma barn kan faktiskt 

skilja mellan sagor och verklighet. 

Mot kritikernas pastaende att det ar nod van di gt for en manniskas mognad att kunna skilja 

mellan drom och verklighet staller Nerman fragan om det ar mojligt att fa manniskor att 

mogna genom att hindra dem fran att dromma utifran den fantasivarld som tillhandahalls 

genom "otryck" precis pa samma satt som barnet utvecklas genom att lyssna till sagor. 

Det ar nar drommar gor intrang pa verkligheten eller ersatter den med en orealistisk 

42 Nerman s. 79-80 
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verklighetsuppfattning som de kan vara skadliga, nagot som beror pa betydligt mer 

komplicerade faktorer i personligheten och som nog inte bara botas genom att man tar 

"otryck" fran personen ifraga. 

Darfar menar Nerman att det hos manniskor i allmanhet kan finnas ett behov av 

schabloner. Om valdet i litteraturen skildras alltmer appet skapas ett behov hos lasarna att 

halla det pa avstand och detta sker genom att man gar det till en schablon, som man kan 

hantera. Alla manniskor behaver uppleva vald och skrack i en ofarlig form, pa tryggt 

avstand fran dem sjalva, for att uppleva spanning i en vardaglig tillvaro, enligt forfattaren. 

Darfar framfor han asikten att sadan litteratur som anses som dalig av kritiker pa grund av 

formedlandet av en forenklad varldsbild till manga manniskor samtidigt tillgodoser behov 

hos dessa som battre litteratur inte kan tillh.andahalla och att den gar det pa ett tamligen 

harmlast satt.43 Nerman menar att manniskor saker sig till den litteratur de behaver, fran 

vilken de inforlivar formuleringar for forestallningar som redan finns hos dem eller som 

haller pa att mogna inom dem. Man maste vara mogen for en text for att ratt kunna 

uppfatta den, inte bara i intellektuellt hanseende utan ocksa for att kunna ta till sig 

innehallet. Detta visas genom att man vanligen uppfattar de influenser som man ar beredd 

att uppfatta medan de ovriga helt obemarkt kan ga en forbi , utan att man tar in dem i sitt 

medvetande. 

Detar utifran en sadan utgangspunkt som man bor betrakta problemen med "otryck", som 

ibland anses medfora avtrubbning och paverka en individs handlingsmanster, menar 

Nerman. Han fragar sig om det verkligen forhaller sig sa att lasare av popularlitteratur 

genast far for sig att omsatta det lasta i praktiken ,eller spelar denna litteratur i stallet 

rollen som utlosande faktor endast inom manniskans egen tankevarld? Vad som heist kan 

inspirera manniskor till handlingar av olika slag , till exempel kan nyheter om verkliga 

brott i sin tur utlasa en vag av liknande brott. 

Vidare staller Nerman fragan om vilka det ar som skriver och laser "otryck", dvs, han 

granskar pastaendet om att det ar framst valds- och sexualbrottslingar som producerar och 

konsumerar denna typ av litteratur. Nagot belagg for detta har han inte kunnat finna och 

menar att ""otryck"" som sadant inte kan bevisas gara sa pass langvarigt intryck pa 

ungdomar att de omsatter den i praktiken, det vill saga begar valdshandlingar av olika 

slag. Man maste darfor vanligtvis gara atskillnad pa vad som ar attityd utat i _form av val 

av viss litteratur och vad som ger upphov till handling hos barn och ungdomar.44 

2. 1. 9. "Otryck"- vagen till drommarnas varld 

43 Nerman s.80-8 1 
44 Nerman s. 82-83f 
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Enligt Nerman fyller popularlitteraturen samma funktion for ungdomarna som sagor gor 

for barn, dar vallpojkar efter strider mot troll och haxor far prinsessor och fattiga flickor 

far prinsar. Hur deras drommar ser ut fargas dock starkt av det samhalle dar de vaxer upp 

och <less varderingar. Enligt forfattaren drommer unga man om attraktiva kvinnor och 

unga kvinnor drommer om handlingskraftiga man. Detar dock inte fraga om nil.got annat 

an en symbolisk behovstillfredsstallelse som sker genom lasning av detta slags litteratur. 

Nerman anser att lasningen i sig inte forsvarar forhallaridet mellan konen, istallet bildar 

den grogrund for de drommar som ingar i mognadsprocessen.45 Han havdar att det ar 

svart att bevisa att lasandet av popularlitteratur paverkar ungdomars 

verklighetsuppfattning och varderingar. Snarare har lasningen for manga en positiv 

inverkan eftersom den kan Jindra aggressions- eller sexualangest genom motet med dess 

uttryck konkret beskrivet i den lasta texten. Nerman anser att lasning om sex och vald 

darfor kan vara en metod for att skapa jamvikt i psyket och inte ar av ondo for 

utvecklingen, nil.got som han i en senare artikel kommer att diskutera i sin tolkning av 

katharsisbegreppet. (se nedan s. 44) 

Enligt Nerman kravs det mycket forskning innan man tydligt kan se vad 

popularlitteraturen betyder for ungdomar. Han sti.iller sig tvekande till bade moraliserande 

attityder och forbud: detta skulle skapa en klyfta mellan popularlitteraturen och den goda 

litteraturen. Eftersom trots mot moraliserande auktoriteter och varderingar ingar i 

ungdomars beteende skulle denna klyfta vidgas ytterligare genom ett forbud. Han anser 

det vara bast att la.ta unga manniskor sjalva avgora vad de ska lasa for att utvecklas och fa 

kunskaper och att hjalpa dem nar de sa behover. Det finns ingen, enligt Nerman, som har 

tillrackligt med kunskaper och perspekti v for att ratt bedoma varj e de! av en ung 

manniskas vag till personlig mognad. 

Nerman aterkommer till sin inledningstes att de som kritiserar "otryck" hor till ett visst 

slags manniskor som vet var felet ligger och som forsoker bekampa fienden genom att 

forbjuda den. Andra daremot och daribland han sji.ilv, anser att manniskor maste fa 

forsoka hitta ratt sjalva, utan sa mycket patryckningar och press utifran . Medan den forra 

kategorin viii forbjuda och undantranga alla for dem icke acceptabla behov, viii den 

senare fa manniskor att se och acceptera dessa sina behov for att kunna ha dem inom sig 

utan att omsatta demi handling och att behalla tolerans mot andra.46 

Det mest uppenbara och viktigaste, enligt Nerman, ar att den kategori som· utgors av 

popularlitteraturens belackare utgar fran att steget mellan att erkanna och acceptera ett 

behov till att leva ut det i verkliga Ii vet ar mycket kort hos manniskor i allmanhet och hos 

ungdomar i synnerhet och att just den riktningen allt snabbare visar sig. Det verkar som 

45 Nerman s. 81 
46 Nerman s.82-83 
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om man anser att manniskor inom denna kategori som valjer popularlitteratur inte gor 

skillnad mellan fantasi och verklighet, lasning och handlande. Han framlagger 

synpunkten att "otryck" for alla manniskor bara utgor en Ii ten del av forhallandet till 

verkligheten i sin helhet. Det direkta motet mellan manniskor ar sa mycket viktigare och 

blir det som anda till sist kommer att forma personligheten, avslutar Nerman sin 

argumentering.47 

2. 2. 0. "Otryck "- oskyldigt? Back berger. 

Barbro Backberger har i sin debattskrift Det Jorkrympta kvinnoidealet fran 1966 kritiserat 

Nerman pa vissa punkter. Bland annat anser Backberger att pastaendet om att manniskor 

har ratt till avkoppling och underhallning bara kan sagas vara delvis gangbart och att den 

underhallning som Nerman anser vara sa oskyldig inte alltid ar det.48 En manniskas val av 

Jasning for forstroelse kan begransa hennes eller hans val infor framtiden , havdar hon , 

framfor ar det ilia om det skulle bero pa att ingen annan sorts litteratur har statt till buds. 

Backberger menar och det ar hennes huvudtes i debattskriften att 

underhallningsromaner ofta innehaller reaktionara installningar som kvinnoforakt och 

rasfordomar. Visserligen kan Iasning av underhallningsromaner vara forhallandevis 

harmlost sa Iange det stannar inom vissa granser. I mattliga mangder kan det fungera 

avstressande och givande, men om lasningen blir ett behov "som man inte .kan 

kontrollera" blir den destruktiv. Hon utvecklar sin tankegang salunda: om manniskor med 

ansvarsfulla arbeten som via massmedia haller reda pa varldslaget kopplar av med till 

exempel underhallningsromaner pa kvallen och inte har nagra storre bekymmer eller ar 

engagerade i nagot, och trivs med det, ar det upp till dem, anser Backberger. Detar en 

annan sak med dem som konsumerar underhallningslitteratur som en drog. Det blir da 

fraga om manniskor for vilka denna slags litteratur ar ett flyktmedel fran verkligheten. 

"Att fly verkligheten" blir nagot som Backberger anser vara ett neurotiskt symtom som 

mest utmarker kvinnor och som hjalper till att befasta" det forkrympta kvinnoidealet".49 

Vidare anser Backberger att Nermans pastaende att alla ska fa utvecklas pa sin 

egen niva ar ytterst odemokratiskt, eftersom det i praktiken till exempel skulle innebara att 

kvinnor ur alla socialgrupper och barn ur socialgrupp III inte skulle formas att skaffa sig 

nagon hogre utbildning med foljd att begavningsresurser skulle forslosas.so 

Backbergers bok ar utgiven fyra ar efter Nermans, deras skrifter gavs ut pa 

samma forlag, Bonniers och i samma serie, Tribunserien, dar ett flertal andra 

debattskrifter gavs ut. Vad som skiljer dem at ifraga om forhallandet till 

47 Nerman s. 83-84 
48 Backberger s . 35-36f. 
49 Backberger s .36 
50 Backberger s. 35 
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underhallningslitteratur ar att Nerman anser att manniskor inte paverkas av denna 

litteratur, medan Backberger havdar att de gor det. Hon stracker sig till och med sa langt 

att hon ser det narmast som en drog, framst for kvinnor. Dessutom anser hon att den som 

har valt att lasa underhallningslitteratur har gjort det pa grund av brist pa annat alternativ. 

Lite tillspetsat kan man saga att om Nerman till viss del skrev som om skolan inte fanns , 

kan Backberger sagas ha skrivit som om inte folkbiblioteket existerade. Nerman anser 

effekterna av lasning av popularlitteratur vara tamligen forsumbara, medan Backberger tar 

dem pa mycket stort allvar. 

2. 2. 1. Att bemota skrap. Nerman. 

1982 utkom Nerman med Om e,jarenheten-en studie i skapandets villkor, dar han 

aterigen gar till angrepp mot motstandarna till popularlitteraturen. Nerman anser att dessas 

aktioner mot det som de kallar " skraplitteraturen " aldrig far nagot positivt resultat, utan 

bara ar forsok att kringga problemen och att de verkar tro att varlden blir battre om 

uttrycken for " det onda " forbjuds. Nerman havdar aven har att kampen mot 

popularlitteraturen utmarks av starka kiinslor, ytlighet, intolerans och tendenser till 

manniskoforakt och schablontankande - med andra ord allt det som den sa kallade 

skraplitteraturen anklagas for. Detta sker dock som man oftast uttrycken det i "det godas 

namn. " Nerman kallar dessa fraser som anvands av motstandarna till denna forkattrade 

litteratursort for " ideell pornografi," med vilket han menar ett viillustigt valtrande i det 

elande som anses existera bland dess lasare. st 

Aven benagenheten att bedoma situation som varande varre an vad den i sjalva verket ar 

togs redan upp i Demokratins kultursyn. , men Nerman skarper har tonen ytterligare och 

han framhall er att det finns en fara med att utfarda forbud mot en viss sorts text eller bild, 

eftersom ett forbud liitt for med sig ett annat och att man sa smaningom skulle handla i en 

absurd situation inte minst ur tryckfrihetens synpunkt. Det gar till exempel inte att dra 

nagra enkla paralleller mellan det som kallas underhallningsvald och det vald som kan 

anses inga i ett seriost sammanhang.52 

Han menar vidare au situationen inte ar sa okomplicerad att det endast skulle rora sig om 

· tva attityder eller skall man kallade dem grupperingar, for eller emot ifraga om det som 

brukar kallas triviallitteratur eller popularlitteratur, i dess olika former som schablonartade 

texter eller overdrivna valdsskildringar. Det finns snarare flera olika forhallningssatt till 

popularliiteraturen , men vad som ar vasentligt ar hur man nalkas den. 

51 Nermn, Om erfernheten - en studie i skapandets villkor 1982, s. 207 
52 Nerman, s. 208-209 
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Den attityd sorn Nerman havdar ar den att det bo de vara naturligt for de sorn har till 

uppgift att bedorna denna typ av litteratur ar den dar man forsoker narma sig " 

skraplitteraturen " pa ett nytt satt och satta in den i dess eget sammanhang. Detta inneb:ir 

att man da maste undersoka vad den i sjalva verket ar och vad den betyder for Jasaren, hur 

den anvands i olika sammanhang och vad den egentligen uttrycker. Orn man far svaren pa 

alla dessa fragor kan man aven hitta losningar, menar Nerman. Han anser det inte minst 

viktigt att halla isar de olika aspektema pa problemet, sorn till exernpel fragor kring 

popularlitteraturens uttryck och deras funktioner fran de fragor om litteraturens 

forhallande till produktionssysternet, sorn framfor allt kom till uttryck under 1970-talets 

debatt. Det ar inte sjalvklart, framhaller han, att det skulle finnas en fast forbindelse 

mellan ett ekonomiskt system och litterara uttryck. Det finns uttryck i litteraturen sorn ar 

aldre an produktionssystemet och det forekommer aven uttryck sorn - oberoende av 

samhallssystern - svarar mot lasarens behov och intressen. "Man avskaffar aldrig ett 

system genom att utfarda forbud mot nagra av dess produkter gor Nerman gallande.53 

Detar i sjalva verket bara i vissa fall som produktionssystemet i sig paverkar de enskilda 

litterara uttrycken. Vidare maste aktivisterna - Nerrnan syftar har pa de sorn kravt nagon 

form av forbud mot vad de kallar "skraplitteratur- ta i beaktande att det inte ar sa enkelt 

att man kan satta likhetstecken rnellan " kapitalistiskt " och " daligt ", utan man maste inse 

att rnanniskor alltid kan salla bland sina erfarenheter och att det saledes alltid finns en 

rnojlighet att undvika sadant sorn man valjer att inte ta till sig.54 

Liksorn i Demokratins kultursyn anser Nerman att saval litteraturkritiker sorn folk maste 

sluta att helt utesluta kanslotankandet nar det galler att narma sig all slags litteratur och i 

stallet forsoka astadkornrna en klar beskrivning av fenornenen for att alla andra skall 

kunna forsta vad det ar fraga om. Genom att kalla en viss sorts litteratur for "skrap", 

"smuts" och "gyttja" larnnas lasaren utan mojlighet att forsta varfor denna litteratur kallas 

just sa. 

2. 2. 2. Det "goda" mot det "onda" _ 

Men i den debatt som forts under 1970- och 80-talet har en tydligt form att rnoralism 

srnugit sig in och det ar den som vallar all den indignation so_m forblindar en saklig 

bedornning av vad det ar fraga om. Snarare bor, enligt Nerrnan, den som bekarnpar den 

sa kallade skraplitteraturen avhalla sig fran de kanslor sorn uppvacker den egna avskyn 

mot denna litteraturtyp och i stallet utforma en analys av vad som ar sa lockande med " 

skrapet" . Man kunde i stallet fraga sig om det ar sa att konsumenterna av popularlitteratur 

53 Nerman ,s. 209 
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inte begriper battre eller att inget annat :.i.ar till buds for dessa lasare eller att man ar sa 

paverkad av kommersiali):men att man ·nte forrnar uppskatta nagot annat. Detta vore 

kanske lamplig,u·e an att i rent religiosa tonfall stamrna upp faltropet "bekampa det onda" 

med en overtro pa att manniskor rattar sig efter det.55 

I stallet for att halla sig med en ren dualistisk uppdelning mellan "ont" och " gott" eller i 

detta sammanhang mellan "ratt" och " fel" anser Nerrnan att man istallet bor" tanka som 

forfattare," det viii saga inte bara se till den yttre forrnen utan ocksa till det sammansatta. 

De som skriver skonlitteratur upplever i skapandets villkor hur gott och ont i sjalva verket 

blandas med varandra i ett komplicerat samspel. Forfattaren arbetar hela tiden med detta 

samspel, betonar en sida och forsvagar en annan vilket utgor den dynamik i vilken han 

eller hon forsoker spegla sig sjalv och sina medmanniskor. 

Sjalva livet, menar Nerman, bildar ju kallan till varje forfattares skapande. Men detta !iv 

som vi lever innehaller sa manga olika yttringar : det kan vaxla mellan abstrakt och 

konkret eller andra motsatsforhallande och i detta vaxlar manniskan mellan olika ni vaer 

al lt eftersom hennes villkor utformar sig for stunden. Liksom forfattaren valjer olika 

nivaer for sitt framstallnings satt valjer den enskilda manniskan for stunden vad hon 

foredrar och detta galler aven litteraturval. 

Nerman kraver har liksom i Demokratins kultursyn en helhetssyn ifraga om det 

manskliga psyket. Genom parallellen med forfattarens skapande visar han pa samspelet 

mellan manniska och omvarld och hur bada formar varandra. Likasa pavisar han den 

andliga mangfald som detta samspel innebar av nivaer av manskligt tankande, manskliga 

erfarenheter och forbindelser mellan dessa. darfor maste alla manniskor ha ratt att bejaka 

sina erfarenheter, aven om dessa kan komma att utgoras av negativa inslag. eftersom det 

ar nodvandigt att kunna hantera dem och vara delaktiga i verkligheten. En 

forutsattningen ar ett bejakande av alla former av uttryck, bade egna och andras vare sig 

detta Jigger pa hog eller lag niva. Detar denna standpunkt som litteraturkritiker och 

folkbildare maste komma fram till och inte bara stanna i ett tillstand av indignation.56 

Enligt Nerman finns det en paradox inbyggd i sjalva livet enligt vilken ont kan komma 

fran gott och gott fran ont, allt beroende av sammanhanget. Med detta viii han saga att 

man -for att undkomma ondskan inom sig- maste mota den for att kunna bemota den . 

Men inte genom handling utan snarare genom ett mote av gestaltningar av ondskan i form 

av ord och bilder. Pa sa satt Jar man sig bemastra ondskan och bli kvitt den, anser 

Nerman. Manniskan maste i livet konfronteras med det som ar svart for att kunna bli en 

55 Nerman ,s. 211 -2 12 
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psykiskt starkare manniska och att det inte finns nagra enkla Josningar pa svara problem. 

Benagenheten att undvika problem, beroende pa en ovilja att se vissa foreteelser i 

manniskors sjalsliv, togs upp redan i Demokratins kultursyn , men betonas har aterigen 

som en ovilja att overhuvudtaget ge manniskor chansen att beharska ondskan genom att 

stalla den utanfor sig sjalv "i bildens, symbolens och ordens form ".57 

Nerman framhaller att han for den skull inte anser att man utan vidare bor lata barn se 

valdsskildringar pa TV, utan att den mogna manniskan maste forsoka att se helheten , alt 

se sig sjalv i sina handlingar och fraga sig om man verkligen utrattar nagot, eller om man 

inte rentav gor det daliga varre. En besinning av allt delta ar lika nodvandigt i dag, nar 

manniskor mer och mer upplever en otrygghet i tillvaron, menar Nerman, som 

atervander till samma fragestallning som i sin debattskrift fran 1962: av vilken anledning 

salter sig litteraturkritiker och folkbildare till doms over popularlilteraturen? Ar det 

verkligen av omsorg om manniskovardet eller dikteras dessa omdomen av andra 

forhallanden ?58 

2. 2. 3. Om paverkan 

Nerman ger ocksa en kanga at de forskare som verkar inom vad han kallar 

"paverkningsforskning", som menar att skrapkulturen ar skadlig. 

"Paverkningsforskarna" anser inte att manniskor laser om eller ser valdsbrott i bild, det 

heter istallet att de utsatts for det, savida de inte rent av konsumerar vald. Detta ar ett 

synsatt som Nerman tog upp i Demokratins synpwzkt och som framstaller manniskor 

som ytterst lattpaverkade, enar forskarna inte tycks vara pa det klara med alt lasande och 

tiltande innebar en aktiv handling eller att manniskors salt att uppfatta och bearbeta sadant 

som de har last eller sett beror pa dem sjalva och deras miljo.59 

Istallet agnar sig forskarna att undersoka "effekterna" av olika sa kallade "stimuli" och 

har da kommit fram till att det symboliska vald som man reagerar pa anses vara lika 

skadligt som verkligt vald. Men grunden for paverkningsforskningen ar ,enligt Nerman, 

en forvrangd syn pa den konsumerade texten eller bilden, konsumenten , dvs lasaren eller 

betraktaren och sjalva handlingen. Genom alt precisera och forenkla allt enligt rent 

naturvetenskapliga metoder hamnar " paverkningsforskama" i stallet i ren 

ovetenskaplighet, menar han.60 

Yad som dock kanske ar viktigare ar alt "paverkningsforskarna "enligt honom inte ser det 

som ar mest utmarkande for manniskan, namligen medvetandet som utgor grunden for 

57 Nerman .s.213-2 14f 
58 Nerman. s. 215 
59 Nerman .s. 215-21 6 
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va.rt symboltankande, upplevelser i form av bilder och meningar, minnet och fantasin. 

Inte heller forutsatter de att detta symboltankande forandras med tilltagande alder och 

erfarenhet och under intryck av andra manniskor. 

Enligt Nerman saknar dessa "paverkningsforskare" teorier om sambandet mellan 

samhalle, individ och symboliska uttryck, teorier som kan beskriva manniskors relationer 

till symboler, liksom de saknar metoder for att beskriva dessa relationer och tankesatt. De 

utgar istallet ensidigt fran att vissa "stimuli " medfor vissa "effekter11

, som de anser sig 

kunna mata. Det innebar, menar Nerman, att de ur det totala sammanhang som utgors av 

individ, samhalle och symboler tar ut just de sistnamnda, ser dem som mekaniskt 

verkande orsaker, betraktar deras II effekter, 11 som nagot i stil med fysiska retningar och 

forsoker mata de forandringar som symbolerna astadkommer hos lyssnande, lasande och 

betraktande konsumenter. 61 

Pa detta satt hindras "paverkningsforskaren 11 fran att uppfatta den grundlaggande 

kunskapen att manniskan anvander sig av symboler i och genom konventioner, vilka ar 

soc iala overenskommelser. Han eller hon uppfattar inte heller att de funktioner och II 

effekter11 som uppstar i sjalva verket beror pa just de namnda konventionerna. Nerman 

havdar att 11paverkningsforskarna II uteslutande valjer att betrakta endast en av alla 

manskliga relationer, namligen den rent mekaniska paverkningen. Detta beror pa att man 

tar manniskan ur sitt sammanhang for att mata 
II stimuli" och dess "effekter11

, eftersom i he lhetsbild vore allt for komplicerad for att 

kunna bedomas enligt denna meted. I sjalva verket innebar detta att man fragmenterar och 

mekanisera bilden av manniskan genom att bilden gars en-dimensionell. 

Nerman fortsatter sitt angrepp pa det som han kallar 11 paverkningsforskning", vilken 

stoder och ger fritt spelrum at fortingligande, mekanisering, kvantifiering och upplosande 

av sammanhang. Sadana tendenser bor snarare motarbetas av litteraturkri tiker och 

folkbildare. 

Nerman tar upp vissa ideer och satt att tanka som ar typiska och som marks tydligt da 

"paverkningsforskarna" arbetar med trivialitteraturen och resonerar kring foljderna av 

denna. Na.got som intresserar demi hog grad ar intresset for 11forebilder" i den meningen 

att dessa paverkar utformandet av den manskliga personligheten. Men det ·som utmarker 

"paverkningsforskningens" satt att anvanda begreppet forebild ar, som tidigare namnts att 

de egentligen inte ser bilden som bild, med de egenskaper och funktioner som en bild har, 

utan om en stimulus med mekaniska effekter. Den tvetydighet som kannetecknar 

61 Nerman . s. 21 7 
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paverkningsforskningen finns har: trots att det verkar som om det handlar om bilder och 

forebilder ar inte detta fallet, utan vad man i sjalva verket talar om ar mekaniskt verkande 

stimuli och det ar nagot helt annal an vad man vanligen menar med forebilder. Denna 

oklarhet kan vara det som visar pa orsaken till "paverkningsforskningens" framgangar, 

eftersom som folk i gemen uppfattar det som om det talas om forebilder i en all man 

mening, medan forskarna talar om demi sitt eget alldeles speciella sammanhang.62 

I forestallningen om bra och daliga forebilder aterkommer kampen mellan det goda och 

det onda, varifran steget inte ar langt till forestallningen om de daliga forebildernas 

forsvinnande och de godas intagande av deras platser. Detta anses da varar sjalva 

forutsattningen for att manniskan ska bli god. Till tanken om behovet av forebilder hor 

forestallningen om sambandet mellan uttryck eller formuleringar och manniskan som en 

helhet eller som ett vasen. Nerman tar har ater upp iden om nyanserade och 

mangfacetterade uttryck- till exempel musikstycken eller dikter-som en vag till och 

tecken pa ett rikt sjalsliv, enligt vilken till exempel schlagertexter och serier innebar 

detsamma som ett torftigt sjalsli v. Om detta stamde och om olika uttryck hade samma 

paverkan pa manniskor som ett tryck pa en knapp vore det inte bara mojligt att mata 

manniskors sjalsliga varde och darav fa ett sakert resultat. utan aven mojligt att hoja 

manniskors kulturella standard och skanka dem en god sjal och ett rikt sjalsliv. Som 

Nerman papekar ar det inte sa enkelt, vilket man bade kan beklaga och gladjas over.63 

A.terigen pavisar han foljderna av att ta en bestamd foreteelse ur sitt sammanhang och gora 

den till orsak, som for de i vetenskapen oinvigda kan vara svar att se. Genom sitt satt att 

forestalla sig problemen kan "paverkningsforskningen" bara lagga fram tva olika 

losningar: forbud mot eller tillatelse av nagot som redan finns. Nerman som anser att 

sadana metoder inte ar sarskilt effektiva tror att om forskarna istallet forsokte visa vilka 

mojligheter som verkligheten erbjuder skulle det for de beslutande kunna innebara helt 

andra mojligheter till atgarder. De underlag for politiska beslut som 

"paverkningsforskningen" erbjuder ar otillrackliga och brukar framhalla det bestaende, 

anser han . Resonemanget ar lika med det som forekommer nar man i ett samhalle utser en 

syndabock. Genom att ta en manniska ur sitt sammanhang och bara peka ut en viss 

egenskap hos henne, kan man utan vidare gora sig av med henne. Men tar man hansyn till 

henne som en mera komplex natur staller det sig genast svarare att driva i vag denna 

utsedda syndabock. Genom att standigt utpeka syndabockar bevarar 

"paverkningsforskarna" frivilligt eller ofrivilligt den nuvarande situationen. 64 

62 Nerman. s. 216-21 7!'. 
63 Nerman .s. 217 
64 Nerman. s. 2 l 8-2 l 9f. Om begreppet "syndabockar" se aven sid 55 i samband med Ulla Stjame-Nilsson. 
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Enligt Nerman formar inte "paverkningsforskningen" distansera sig fran samhallet och se 

pa det utifran eftersom den sjalv till sa stor del sjalv ingar i samhalle. Han anser att det ar 

en naturlig konsekvens av en forskning som bade doljer problem och utser syndabockar 

att den ocksa bidrar till den enogda indignation som praglar litteraturkritiker och 

folkbildare, nar de gar till attack mot popularlitteraturen. I stallet for att se manniskan som 

delaktig i ett kollektiv och samtidigt som en individ i samspel med andra foredrar man den 

urgamla metoden att genast jaga ut en syndabock-sedan blir all ting bra!. 

Vad som borde granskas ar i stallet traditionella attityder och varderingar i samhallet, till 

exempel puritanism och skuldbelaggande och att det borde skapas en teori for manniskans 

forhallande till uttryck pa olika nivaer och for samspelet mellan dessa nivaer. Det skulle 

pa sa satt kunna vara mojligt att forsta varfor schabloner ibland kan vara mera givande for 

manniskor an mer nyanserade uttryck , liksom det skulle kunna forklara varfor manniskor 

inte valjer det goda, trots de manga anvisningar de far. 

Eftersom massmedia och kiosklitteratur utgor delar av samhallet ar det irrelevant att alltid 

tveklost utpeka endast dessa som den faktor som paverkar manniskor i olika riktningar. I 

stallet maste problemen ses ur ett mycket storre perspektiv, till exempel hur samspelet 

mellan den ekonomiska och den sociala strukturen i samhallet ser ut och hur dessa 

paverkar vara attityder i form av litterar smak, litterara varderingar och upplevelser som 

manniskor har. 

Det som dominerar ar helheten i systemet, inte nagon enstaka bidragande faktor.6:'i 

Nerman menar att man pa sa satt undviker att tro pa mekaniska begrepp som "stimulus" 

och "effekt " och i stallet far mojlighet att se de faktorer som verkar pa djupet. For att 

ytterligare belysa detta utgar han fran begreppet katharsis som harstammar fran 

Aristoteles och som betecknar den renande eller befriande effekt som han forestallde sig 

att askadaren av ett drama kande . I vasterlandets tradition har man sedan dess fortsatt att 

betona funktionen att genom upplevelsen av dramat, riten ,bilden och dikten befrias 

lasaren eller askadaren genom att han eller hon upplever hur en forening mellan sitt eget 

sjalsliv och dramat, en process , i vilken en ny handlingsberedskap uppstar, enligt 

Nermans tolkning.66 

De som forskar om aggressioner, "paverkningsforskarna", saknar emellertid nagon 

uppfattning om katharsis funktion , trots dess tradition inom humanismen. Begreppet har 

hos dem fyllts med ett annat innehall , namligen frigorandet av inneboende aggressioner, 

vilket kan exemplifieras salunda: om en manniska laser( "exponeras for") en bok med 

6:'i Nerman. s. 2 l 9-220f. 
66 Nerman s. 22 1 
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starka valdsinslag och darefter visat sig an mer aggressiv stoder detta teorien att vald i 

litteraturen foder vald hos individen. Om hennes benagenhet for vald daremot minskat 

talar forskama om en katharsis-effekt i stallet for den djupa "rening" som litteratur i alla 

dess former kan ge lasaren.67 

Salunda blir, menar Nerman, tanken om konsten, dramat och dikten som vagar till 

befrielse genom mojligheten att lata manniskor mota sig sjalva i det skapade verket 

reducerad till forestallningen om bilden eller dikten som ett slags mental strombrytare, 

som antingen okar eller minskar aggressiviteten hos en manniska. Han anser detta vara ett 

ytterst antihumanistiskt satt att anvanda ett grundlaggande humanistiskt begrepp och ett 

fornekande av det innersta i en manniskas skaparkraft. Under ytan pa den till synes 

objektiva vetenskapligheten finns en helt subjektiv och diskutabel vardering som innebar 

att aggressioner ar nagot negativt och att hamningar ar nagot positivt. Som en foljd av 

detta ar de ord och de bi Ider som okar aggressioner skadliga, medan de som minskar dem 

ar bra. Det ar alltid fraga om antingen eller: positivt eller negativt, okning eller minskning, 

sadant som relativitet, forvandling eller relation finns inte i detta sammanhang aven om 

det dar inte ar fraga om forskning, utan snarare overtalning. 

Nerrnan tror personligen inte pa synen pa aggressioner som nagot daligt, snarare anser 

han att ett oppet forhallande till aggressionerna och kansloma overlag minskar aggressiva 

utbrott och losgor kanslor som varrne och karlek. Han menar hamningar som har sin 

grund i nedtryckandet av aggressioner och skuldbelaggande kan vara ordsaken till den 

kanslokyla som han anser kannetecknar samhallet. Nerrnan anser att man naturligtvis inte 

ska behova se till exempel valdsskildringar om man inte viii det, lika lite som han tycker 

att man standigt ska behova konfronteras med vald via TV, vare sig det sker i nyheter 

eller genom fiktivt material. Vad han viii framhalla ar att om man viii havda alla individers 

Iika varde och vardighet och ratt till ett dragligt !iv ska man forsoka granska sina egna 

motiv och handlingar och utifran det forsoka agera sa klokt man kan. Nerman tar ater upp 

teorin om vikten av att forsoka komma underfund med om det ar nagot i ens personlighet 

som man inte viii se och darfor viii forbjuda for andras rakning. 68 

2. 2. 4. Katharsis betydelse 

Nerrnan havdade i Demokratins kultursyn manniskors behov av att konfronteras med 

vald och sex via popularkulturen. Han kan sagas vidareutveckla denna tanke i Om 

erfarenheten da han menar att manniskor maste konfronteras de al!ra svaraste foreteelser 

som tankas kan for att uppna katharsis, oavsett om det sker genom underhallningsvald 

67 Nerman s. 222 
68Nerman, s. 223 



eller " konstnarligt " vald. Det som ar avgorande for om man ska uppna delta eller inte ar 

en sjalv och den situation som man befinner sig i for tillfallet. Detar ocksa viktigt att det 

finns bilder for detta. V aldet, doden och det som ar tabubelagt finns inom manniskan 

likaval som utanfor, och det ar nodvandigt for alla att kunna hantera det. Nerman menar 

alt den som inte tillats att se sig sjalv i ord och bild blir en forkrympt manniska som ar 

kapabel till bland annat valdshandlingar.69 

Han ar dock sjalv medveten om blottorna i sitt synsatt, framfor allt att han kan hemfalla 

till ytterligheter. Alla slags bilder kan rent principiellt leda till den katharsis som vi 

behover och alla maste i princip ha mojligheten att kunna hitta ratt. Detar vid sidan av 

delta sjalvklart alt det i ett samhalle maste finnas overgripande regler, beraltelser och 

bilder for och om vad som ar ratt och riktigt. Den konst och den diktning som anses vara 

den riktiga forsoker skapa sadan regler, berattelser och bilder, genom den diktandes 

provning av sig sjalv och av orden, och det ar det som gor dikten viktig. Hos 

triviallitteraturen finner man underhallande texter, och drommar om lyckan-oavsett om 

den tar sig ultryck i drommar om aktenskap eller havdandet av manligheten. Dessa texter 

befinner sig pa en annan niva an den " riktiga " dikten och konsten, de erbjuder 

schablonbilder for avkoppling, aterhamtandet av krafter, frihet fran angest och 

bekraftelse av fordomar, for att bara namna nagra funktioner hos denna litteraturtyp. 

Schabloner ar for de fiesta bara schabloner och inget annat medan dear verkliga for 

nagra. Enligt Nerman skapar detta hela tiden problem som bara kan losas genom 

granskning av den totala samhallsbilden och de faktorer som gor att vissa manniskor 

haller fast vid schabloner. Problemen ar mycket komplicerade eftersom det ror sig om 

balansen i ett samhalle mellan olika sorters formuleringar, inte bara om den mellan 

schabloner och preciserande uttryck. Det innebar att eftersom det inte kan finnas nagot 

samhalle med enbart " goda " bilder, kan det inte heller finnas nagot samhalle dar bara de 

" daliga " existerar. Fragan om forhallandet mellan bild och produktionssystem kan till 

exempel stallas pa foljande satt: Vilka ar de sanna bilderna av systemet? En annan fraga ar 

om man ska tillata sanna bilder eller inte. Nerman anser att vart samhalle i mangt och 

mycket lever pa en logn nar det galler de uttryck som hans essa handlar om. Vi blir en de! 

av det samhallssystem som vi lever i genom de relationer vi lever i, men anda bekampar 

manga av oss mot bilder som beskriver detta vart eget system. Nermans asikt ar att aven 

om ett annat samhallssystem vore onskvart uppnas inte delta genom att inte latsas om att 

det redan existerande verkligen ar en realitet. 10 

2. 2. 5. Oskyldigt eiler odemokratiskt? A. Lundqvist 

69Nerman, s. 224-2251' 
70Nerman, s . 225-226f. 
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I sin oversikt Masslitteraturen: forstroelse-forforelse-fara? fran 1977 tar aven Ake 

Lundqvist upp fragan om masslitteraturen kan anses vara skadlig eller inte. Liksom 

tidigare Nerman och Backberger staller Lundqvist fragan om masslitteraturen, som han 

kallar den , skall anses som spridande av falska och fordomsfulla varderingar eller som 

oskyldig underhallning och darmed medel for tillfredsstallande av behov som finns hos 

de fiesta manniskor. 

En annan fraga som han staller sig i sin oversikt ar den om masslitteraturens snabba 

utbredning verkligen hotar kvalitetslitteraturen? Skall den da motarbetas med 

kulturpolitiska medel och i sa fall vilka.? I anslutning till detta kommer ytterligare en 

fragestallning: maste man acceptera masslitteraturen som en del av ett demokratiskt 

samhalle? Lundqvist anser att det ar viktigt att stalla dessa fragor, samtidigt som han 

papekar hur svara de ar att besvara framfor allt genom att man i sa fall maste ha grundliga 

kunskaper och insikt i fragan. Det som ar viktigast att kanna till om masslitteratur ar inte 

bara hur den ser ut, utan aven vilka det ar som laser den och vad den betyder for dem, 

menar Lundquist. 

Enligt Lundqvist finns det ( eller fanns atminstone 1977) mycket litet skrivet pa svenska 

om masslitteraturen. Det finns ett fatal kritiker som har behandlat amnet, papekar 

Lundqvist, och hanvisar bland annat till Stjarne-Nilsson ( vars synpunkter jag kommer att 

ta upp pa s. 52 ) Han anser dock att man framst har riktat intresset mot 

masslitteraturrnarknaden och inte sa mycket mot sjalva masslitteraturen. 

Masslitteratum,arknadens snabba utbredning har vackt oro, alltrnedan situationen for den 

ovriga bokmarknaden har varit mycket krympande och svar. Olika kulturpolitiska grepp . 

och motatgarder av olika slag for att stoda kvalitetslitteraturen och sla till mot 

masslitteraturen har diskuterats men ingenting har egentligen provats i den vagen nar det 

kommit till kritan, menar han .71 

For den som istallet viii lasa mer om vad som i kritiskt studiesyfte har skrivits om 

masslitteraturen i just dess egenskap av litteratur, aterstar det att vanda sig till den 

forskning i amnet som har gjorts utomlands, framst i davarande Vasttysklan~. Det var, da 

Ake Lundqvists oversikt skrevs, och ar kanske fortfarande, det enda land som har_ 

etablerat en tamligen omfattande forskningstradition kring den litteratur som dar benamns 

triviallitteratur. 

7 1 Lundquist A s.8 
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En annan sak, som enligt Lundqvist, ar utmarkande for det som har skrivits o m 

masslitteratur ar att den kritik som har riktats mot den generaliserar masslitteraturen, en 

kritik som pa sin hojd indelar den i olika genrer. Enskilda forfattare och enskilda romaner 

tas ytterst sallan upp . Ake Lundqvist anser emellertid, att det finns anledning att se 

masslitteratur just som en enda likformig massa, eftersom de fiesta massromaner ar 

skrivna pa samma satt, med for de olika genrerna gemensamma och mycket flitigt 

anvanda drag. Han anser det darfor mer relevant att analysera dessa an de fa sardrag som 

eventuellt kan finnas hos enskilda titlar. 

Anda anser Ake Lundqvist att man inte bor generalisera alltfor mycket och hanvisar till 

Leo Lowenthal , en amerikansk masskulturkritiker, som har papekat risken med att 

systematiskt analysera den seriosa litteraturen pa ett satt och popularlitteratur pa ett helt 

annat satt. Den seriosa litteraturen analyseras som enskilda verk och som uttryck for 

skaparkraft, medan popularlitteraturen analyseras som en i ett antal genrer uppdelad 

helhet, dar det talas om styrning av lasare och masspaverkan. Enligt Lowenthal kan detta 

Ieda till att man endast ser det som ens analysmodell tillater en att se hos masslitteraturen, 

nagot som kan Jeda till en skev uppfattning om kvalitetslitteratur och popularlitteratur och 

som gor att man uppfattar dem som tva helt skilda foreteelser som inte har nagra 

forbindelser alls sinsemellan. 

Det finns emellertid, enligt Ake Lundqvist, aven inom masslitteraturen enskilda forfattare 

och verk som anvander sig av genremallarna i olika hog grad och pa olika satt. Detta 

galler inte minst nar man marknadsfor de o li ka typerna av litteratur.72 

2. 2. 6. Masslitteratur - en kulturfara? 

Ake Lundqvist aterkommer i kapitlet "Masskulturen i kulturpolitiken" till fragan om 

masskulturen kan anses utgora ett hot mot den goda litteraturen och mot demokratiska 

varderingar, samt om den bor bekampas genom kulturpolitik. Han menar att man maste 

precisera sig nar man talar om masslitteratur som nagot farligt, det ar da nodvandigt att 

stalla fragan om pa vilket satt den ar farlig, och vad som menas med att bekampa den. 

Lundqvist ·menar att det ar viktigt att se masslitteraturen i ett storre perspektiv. Den ar bara 

en de l av en helhet, namligen masskulture n i stort, med allt vad det innebar av till exempel 
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serier, veckotidningar, TV- underhallning, hotorgskonst och reklam. Alla de foreteelser 

som ryms inom begreppet masskultur utmarker sig genom vissa gemensamma 

egenskaper: ett tillrattalagt innehall , en enkel utformning, inriktningen pa kanslor som 

karlek och hat, drommar om Iycka och framgang, en stereotyp manniskoskildring, samt 

de kommersiella drivkrafter som star bakom, inte alt forglomma. Man maste, menar han , 

se hela perspektivet om man diskuterar kulturpolitiska atgarder. Vad man bor fraga sig 

om det ar hela den samlade masskulturen som hotar den goda kulturen, om den ar skadlig 

och om den bor bekampas.n 

Masskulturen ar en industri som uppdelar sig i flera olika uttrycksformer och som har 

expanderat snabbt och som med tiden har tagit sig in pa flera omraden. Detta gor det Jatt 

att se den som nagot stort och hotande som kommer att forslava alla manniskor. 

Masskulturens expansion har yttrat sig genom att masslitteraturen som har okat fran en 

ytterst blygsam omfattning till en marknad pa 7-8 miljoner pocketbocker per ar. Denna 

expansion har ocksa visat sig genom radio och TV, dar sa kallad skvalmusik respektive 

underhallningsprogram hela tiden okar. Den yttrar sig ocksa genom reklam- och 

fritidsindustrin , dar idoler inom sport, film och TV anvands for att salja olika produkter, 

vilket i synnerhet forekommer inom den de! av masskulturen som riktar sig till barn.74 

Ake Lundqvist visar pa vad motstandarna ansag om masskulturens yttringar for nastan 

tjugo ar sedan. Det ansags att vulgaritet och rahet fick allt storre plats, att 

valdsskildringarna blev alltmer brutala, liksom pornografin, tva foreteelser som aven 

forekom tillsammans. Trots filmcensurens motstand okade acceptansen for vad som 

kunde tillatas. Man menade att det var de av masskulturen spridda produkterna som satte 

granserna for delta. Farhagorna om masskulturens utbredning handlade ocksa om att den 

riktade sig till allt yngre barn med mycken entusiasm och li st, vilket fick till foljd att det 

redan i tidig alder etablerades vanor som skulle bli svara att gora sig kvitt senare i livet. 

Lundqvist tar upp det som 1977 forutspaddes om masskulturens framtida framfart. Bland 

annat forutspas en minskning av motstandet mot masskulturen, videoapparaternas och 

videokassetternas intag i de svenska hemmen, en uppsjo undermaliga program fran USA 

och ett alltmer tillrattalagt och kommersiellt styrt TV-utbud. Det viktigaste, ansags det, ar 

dock inte den kommersiella aspekten av detta, utan det ar den ideologiska. Att fran tidig 

alder bli konsekvent och malmedvetet matad med en forvrangd verklighetsbild, paverkad 

till passiv konsumtion och en med tiden alltmer avtrubbad fo1maga att regera pa det som 
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har konsumerats, samt att genom barndom och uppvaxttid paverkas i formandet av de 

egna ideal praglar oundvikligen de individer som utsatts for detta. 

Ake Lundqvist haller med om att mycket av det som har sagts om masskulturen stammer, 

aven om han anser att mycket ar overdrivet. Dock anser han det inte vara hela sanningen 

om landets kulturklimat. 75 

A ven den mer ansedda kulturen nar ut till manniskor med en aldrig tidigare skadad 

omfattning, Lundqvist hanvisar till Statistisk A.rsbok, vars uppgifter om bokutlaningen 

vittnar om en markant okning under loppet av tio ar, fran 1965-1975, aven om detta inte i 

sa hog grad galler Ian av skonlitteratur som lange hade utgjort cirka 38 %. Trots en med 

tiden allt storre lantagaranpassning och popularisering ifraga om bibliotekens utbud, har 

masslitteraturen inte kommit att omfattas av detta. 

Saledes drar Lundqvist slutsatsen att den okade lasningen av masslitteratur inte har 

minskat lasningen av kvalitetslitteratur, snarare har lasningen av den sistnamnda 

Jitteratursorten okat. Detta ar nagot som han anser bero pa den nioariga skolgangen och 

det for manga efterfoljande gymnasiet, trots klagomalen om bland annat elever som utan 

att vara las- och skrivkunniga lamnar skolsystemet.76 

Lundqvist menar dock att aven om masslitteraturen inte hotar den battre litteraturen finns 

det , vilket manga anser, anledning se kritiskt pa den.77 

Argumenten for detta ar manga och av olika slag, det finns kritik som bara inriktar pa 

vissa delar av popularlitteraturen, och en mer overgripande kritik med marxistisk 

inriktning som ser masslitteraturen som ett kapitali smens redskap for att paverka 

manniskor. Skillnaden mellan dem ar att medan den forstnamnda anklagar 

masslitteraturen for spridandet av antidemokrati ska varderingar, anklagas den av den 

sistnamnda att verka i det radande samhallets intressen for att bevara detta, genom att 

sprida for syftet passande forestallningar. 

Lundqvist har granskat dessa bada typer av kritik och av det dragit foljande slutsatser av 

kontentan i dem: Masslitteraturen innehaller i hog grad varderingar som strider mot de 

som finn s i vart samhalle, detta galler ocksa fordomar, rasism och asociala attityder, de 

konserverar konsroller, ger prov pa en manniskosyn dar hjalten ar overlagsen alla andra, 

· och framstaller vald som ett bra satt att losa konflikter. Man menar att detta vald jamte 

valdsskildringar pa TV far manniskor att bli avtrubbade och att umgangeslivet forraas, i 

synnerhet bland unga manniskor. Vad som vacker mest oro ar att ungdomar fran miljoer 

75 Lundquist A. s. I 32 
76 Lundquist A. s. I 33 
77 Lundquist A. s. 135 



43 

som utmarks av sociala problem och bristfallig tillgang till kultur och som har problem 

med till exempel skolan ofta ar storkonsumenter av masskultur, speciellt i form av 

valdsamma filmer och serier. Sammantaget paverkar detta ungdomar att ta till vald och 

andra destruktiva beteenden.78 

Lundqvist menar dock att masskulturens verkningar bara ar en de! i ett storre 

sammanhang, aven om masskulturen inte helt ar utan skuld, harden anda bara en mycket 

liten del i den. Att infora censur eller avskaffning av masskulturen hjalper inte stort. Han 

anser att for de ungdomar som konsumerar masskulturen bekraftar den bara erfarenheter 

om saker och ting som de redan har, pa samma satt som manniskor i allmanhet anvander 

sig av paverkan och information.79 

Den tidigare kritiken menade a sin sida att masskulturen riktar sig till arbetarklassen, som 

lever under de samsta villkoren i samhallet och som anses vara sarskilt latt att paverka. De 

behaver darfor drommar som kompensation, nagon att identifiera sig med och nagot att 

rikta undertryckta aggressioner mot. Masskulturen tillfredsstaller behov hos dessa 

manniskor med hjalp av surrogat och skenbara losningar och hindrar dem darmed att ta 

itu med sitt missnoje och inse del s vad det bottnar i, dels hur de ska ta sig ur det. Genom 

att dova deras missnoje och ge dem verklighetsflykt formas de att acceptera sin 

livssituation. 

Enligt Lundqvist haller inte heller riktigt denna kritik, eftersom lasare inte automatiskt tar 

till sig det de laser. Inte heller ar det sjalvklart att masslitteraturen utgor deras totala intag 

av andlig spis. Man bor ocksa fraga sig vilken betydelse masslitteraturen har for 

pub likens forestallningar och varderingar, i jamforelse med andra betydande 

omstandigheter i deras Jiv. Lundqvist haller med om att det statistiskt sett kan stamma att 

masskulturen i forsta hand konsumeras av de lagre samhallsskikten, aven om de inte ar de 

enda, men en generalisering av tendens som ska omfatta det andliga Ii vet hos en stor 

grupp innebar en forenkling av verkligheten som ar lika felaktig som den som 

masskulturen beskylls for. De som anses vara offer for masskulturen blir en massa som 

okritiskt tar till sig allt den serveras.so 

Detta innebar i sjalva verket att de individer, som det har ar f~agan om, inte tillerkannas 

formaga att valja och tanka sjalva. Man kan i Iika hog grad pasta att masskulturen 

fungerar som medel till gladje och avkoppling for manniskor. Dessa ar oftast medvetna 

om det forljugna i den varldsbild som visas upp, vilket innebar att de inte skyddslost dras 
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med av den fantasivarld som de tar de! av. Dessutom far dessa formenta offer andra 

kulturella behov tillgodosedda pa andra satt till exempel genom lasning av vad man kallar 

god litteratur med mera som man ocksa tar till sig. Det ar inte heller riktigt sa enkelt att de 

manniskor som konsumerar masskultur hor till en i underlage forsatt grupp i samhallet 

som kompenserar sig med hjalp av masskulturell verklighetsflykt, enligt Lundqvist. 

Forutom att man faktiskt laser annat an popularromaner spelar ocksa andra faktorer som 

vanner, valstand, fackligt medlemskap och en i klasstillhorigheten forankrad kulturell 

identitet in.SI 

Lundqvist anser dessutom att det som masskulturen formedlar till sina lasare inte ar den 

uppmaning till valdshandlingar, fascism, rasism, kvinnoforakt och bakatstravande som 

kritikerna anser.82 Han menar att det ror sig om mer rok an eld, den yttre uppenbarelsen 

ifraga om till exempel omslag till vasternromaner motsvaras inte av innehaIJet. I 

marknadsforingen anvander man sig av vissa monster och spelar pa vald, sex .och 

sentimentalitet, det som saljer med andra ord. Likadant ar det med filmaffischer, de far 

filmer att verka otackare an vad de egentligen ar. 

Vad betraffar rasismen som pastas florera i masskulturen sa haller Lundqvist med om att 

den forekommer, men da mer som en rest av den syn man tidigare har haft pa frammande 

etniska grupper, an som aktiv rasism. Han tror att masskulturen av idag armer befriad 

fran rasism an vad som tidigare har varit faHet. 

Lundqvist anser att aven om det sker en vaxelverkan mellan masskultur och publik, ror 

den sig i bada riktningarna, det ar inte bara publiken som styrs av masskulturen, utan 

masskulturen rattar sig i storre utstrackning efter publiken. Han tror att om den skulle 

forsvinna, skulle ocksa Jasandet minska, atminstone i den yngre generationen, aven om 

det skulle fa dem att vanda sig till den battre litteraturen, skulle manga anda valja den 

litteratur som befann sig narmast masskulturen. 83 

Masskulturens forsvinnande skulle inte hindra manniskor fran att dagdromma om 

framgang och karlek, eftersom detta och andra foreteelser som problem och konflikter 

skulle finnas kvar. Lundqvist menar att dagdrommarna inte genereras av masskulturen 

utan av verkligheten. 

Lundqvists slutsats blir att ett kulturpolitiskt agerande inte bor baseras pa tesen att 

masskulturen utgor en fara, delvis pa grund av detta inte klart kan bevisas , delvis pa 

grund av den negativa kulturpolitik som blir foljden, en kulturpolitik som med 
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formyndarnit underkanner publikens forrnaga att pa egen hand bearbeta upplevelser och 

intryck. Detta skulle enligt honom innebara en kulturpolitik som riktade sig till publiken 

och i stallet verkade i samforstand med den. Ernellertid anser inte Lundqvist for den skull 

att lat-ga-mentaliteten skall pragla kulturpolitiken. Vad som bor goras ar att alla staller 

kravet pa sig sjalva och varandra att strava efter andlig utveckling. Han anser ocksa att 

masskulturen kan bekampas, eftersom han tror pa manniskans sjalsliga och kulturella 

kapacitet och viii inte tro pa att denna formaga att na vidare en inte finns. Hur det ska ga 

till ar en annan fraga, menar han dock och vander sig bort fran problemet.84 

Lundqvist anser alltsa, liksom Nerman, att forbud ar fel satt att handskas med Jasningen 

av popularlitteratur, men till skillnad fran ~erman anser han inte att man ska la.ta 

manniskors litterara smak vara ifred , utan att masskulturen trots allt bor motarbetas, 

eftersom han tror att manniskan har formaga att tillagna sig mer ansedda kulturyttringar. 

2. 2. 7. "Otryck - nagot tvivelaktigt. Stjarne - Nilsson. 

Enligt Barbro Backberger innehaller popularromaner, eller som hon kallar dem, 

underhallningsromaner, manga fordomar ifraga om ras och kon. Lundqvist a sin sida 

menar att rasismen numera inte ar sa uttalad som tidigare, att det i dagens popularlitterara 

texter endast finns rester av tidigare attityder till frammande etniska grupper. Nu ar det 

visserligen elva ar mellan Backbergers och Lundqvists texter, och kanske hade en de! 

hunnit forandras inom popularlitteraturen under lopper av de aren, men enligt Kerstin 

Stjarne-Nilsson ( vars text ar fran 1972) finns det en hel del inslag som noga horde synas 

i sommarna, inte minst synen pa kvinnor och olika etniska grupper. Hon for sin del anser 

att inte mycket har forandrats darvidlag. Hjaltarna ar tappra, starka och i sin fulla ratt att 

bekampa skurkarna, som ar antingen ondskefulla eller galna, och inte sa sallan-enligt . 

Stjarne-Nilsson-av en annan etnisk tillhorighet an hjalten, medan hjaltinnoma-aven om 

de ibland tillats vara i besittning av saval kompetens som temperament-mest ar vackra och 

hjalplosa klangrankor. Hon anser att det inom popularlitteraturen finns kvar manga 

forestallningar som inte Jangre finns nagon annanstans, kolonialt praglad rasism och 

viktorianska varderingar. Kanske kan skillnaden i syn pa popularlitteratur mellan Stjame

Nilsson och Lundqvist bero pa att den forstnamnda har en mer allvarlig syn pa den, 

kanske beror skillnaden pa det material de har granskat, Stjarne - Nilsson kan ha granskat 

material som ar mer praglat av dessa forestallningar an det material som .Ake Lundqvist 

har anvant sig av. Ingen av dem yrkar pa forbud av popularlitteratur, men inte heller lat

manniskor-lasa-vad-de-vill-attityden, utan viii se andra metoder, Stjarne-Nilsson i form 

av en debatt om popularlitteraturen och dess myter och fordomar, Lundqvist i form av 

bekampning av den, liven om han inte vet hur det ska ske. 

84 Lundqui st A. s. 141 
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2. 2. 8. Litteraturens varde for lasaren. U. Lundqvist. 

I slutet av sin oversikt over popularlitteratur, Sagar om sex och skriick-populiirromanen 

an en gang, aterkomrner Ulla Lundqvist till asikten att de som arbetar med litteratur alltfor 

sallan tanker pa att manniskor i allmanhet har en annan syn pa litteratur an de som har det 

som yrke. Det satt att Jasa litteratur som Iars ut vid hogskolor och universitet skiljer sig 

fran det som tillampas av den stora allmanheten, som inte valjer mellan skon- och 

facklitteratur, utan gama valjer att lasa bada. Det som de soker i skonl itteraturen ar flera 

olika saker: tidsfordriv, trost, moraliskt stod, estetisk gladje, och inte sallan allt detta pa 

en och samma gang. De fiesta manniskor laser olika sorters litteratur, utan att tanka sa 

mycket pa om det de laser ar nagot som en bibliotekarie skulle rekommendera eller inte.85 

Lundqvist anser saledes att man inte kan fa manniskor att valja den battre litteraturen 

genom att kommendera eller moralisera. Detta bor i varje fall inte vara en uppgift for 

folkbibliotekarien. Snarare bor man vara medveten om att det ar tarvligt att se ned pa 

manniskor som inte har ]art sig att njuta av det som av tradition anses som battre 

litteratur. 86 

2. 2. 9. Ytterligare synpunkter betraffande serios litteratur 
och popularlitteratur. Lindung. 

Yngve Lindung anser att det ar viktigt att granska bibliotekens inkop av popularlitteratur i 

forhallande till den mer seriosa litteraturen. Han menar att det galler att arbeta utifran tva 

olika vardeskalor samtidigt, men att den overordnande princip som det Jedande 

smakskiktet staller upp utifran den seriosa litteraturens normer anda alltid maste rada over 

popularlitteraturen och det relativistiska synsatt som varderar en boks varde efter den 

enskilde lasaren. Detar namligen omojligt, havdar Lindung, att pasta att det kvittar lika 

hur forhallandet mellan popularlitteratur och series litteratur ser ut, varken ifraga om 

bokutgivningen, manniskors litteraturvanor eller bibliotekens inkop. Aven om 

popularlitteraturen kan sagas ha ett visst berattigande betyder inte detta att det ar en 

sjalvklarhet att biblioteken ska kopa in den i Iika stora mangder som den seriosa 

litteraturen. Popularlitteraturens varde eller brist pa varde ar en sak, bibliotekens 

inkopspolitik en annan. 

Yid kvalitetsindelning av litteratur tas det ingen storre hansyn till vad den enskilde lasaren 

kan fa ut av olika sorters litteratur, inte heller pastaendet att popularromaner ibland kan ha 

mer att ge an series litteratur. Lindung medger att liven bocker av denna sort kan ha ett 

85 Lundquist U . s. 177 
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allvarligt syfte och menar att det forefaller som om den basta sortens 

underhallningslitteratur i allt hogre grad har kommit att narma sig den seriosa litteraturen i 

litterar kvalitet. Detta innebar att de traditionella kvalitetsindelningarna som forknippas 

med begreppen serios litteratur och underhallningslitteratur blir mindre anvandbara, anser 

han. 

Man har hanvisat all utgivning inom den sa kallade spanningsgenren, dvs sadan litteratur 

som kriminalromaner och thrillers, samt science fiction och fantasylitteratur till 

popularlitteraturens omrade. Detta gor enligt Lindung att en del seriosa romaner som 

Jigger nara dessa omraden hamnar i en lite marklig mellanstallning, men de ar undantag 

och paverkar inte namnvart den statistiska redovisningen. 87 

2. 3. 0. Synen pa popularlitteraturen i svensk debatt under fyra 
decennier 

Man kan konstatera att synen pa popularlitteraturen har varit tamligen ensidig under de 

senaste decennierna, det viii saga sa gott som alla kritiker och forfattare som behandlat 

fragan har varit eniga om att popularromanen tillhor den kvalitetsmassigt samre 

litteraturen. Men i fragan om dess skadeverkningar pa en lasande allmanhet och den 

lasande ungdomen i synnerhet har daremot olika standpunkter forekommit, vilka i hogsta 

grad har paverkats av de senaste decenniernas kultursyn och debatten kan darfor ses som 

en tidsspegel fran Nermans kulturliberala halloing over sextiotalets politiska och 

feministiska krav pa upplysning till en mer avvaktande hallning under 80-talet. J 990-talet 

verkar pa satt och vis vara tillbaka till den Iiberala standpunkt som Nerman intog, men har 

skymtar ocksa en forstaelse for manniskans behov av fantasi, spanning och romantik. Det 

ar typiskt att Ulla Lundquist kallar dessa for sagor for vuxna. "Att fly verkligheten" som 

narmast var ett uttryck for mental slohet under 60- och 70-talen har blivit tillatet under 90-

talet. 

3.V AD UTMARKER POPULARROMANEN? 

3. 0. 0. En "samre " lasning 

Popularromanens grepp over manniskan och kvinnan i synnerhet har varit ett 

aterkommande tema, vilket Lisbeth Larsson ger exempel pa i sin bok En annan historia

om kvinnors Lasning och svensk veckopress .. Det ar framst romanlasningens fordarvliga 

inflytande pa de Jashungriga kvinnorna som poangteras under 1800-talet, att deras sjalar 
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skulle grumlas av denna lasning. Hela debatten kallar C. F. Bergstedt "ett vidrigt amne" 

och utpekar bland andra Emilie Flygare-Carlens romaner som "det orenaste ... som nagot 

lands romanlitteratur har att uppvisa" .88 

Popularromanen ar alltsa "oren" och "forledande" och anses ha en forledande paverkan pa 

unga sinnen. Pa 1940-talet talade man om "det kolorerade trasket", vilket framfor allt 

gallde veckopressen, men som lika gama kunde galla for de popularromaner som 

publicerades i denna. Det ar kvinnan som konsument av dessa romaner som 

genomgaende kritiseras: hon paverkas i osund riktning av denna lasning som enligt Erik 

Asklund "tillgodoser massans samsta instinkter". 

Under 1960- och 70-talet kom popularromanens funktion som verklighetsflykt att 

uppmarksammas och aven har var den litteratur som inriktade sig pa kvinnoma i centrum 

for en negativ kritik. Den kom dem att forsumma kvinnokampen och ansags konservera 

konsrollema. De tva senaste decenniemas utveckling mot en popularroman om kvinnor 

som ar framgangrika bade i sin karriar och sexualliv har vackt andra reaktioner som dem 

hos Jan Myrdal , som kallar dessa alster "motbjudande". Liksom CF.Bergstedt dry gt 

hundra ar tidigare menar Myrdal att de ungas moral ar i fara nar de tar" klivet fran tont till 

tantsnusk".89 

Man har i den gangna debatten fast mindre vikt vid mannens valdsfixerade litteratur, den 

har som Stig Ahlgren en gang argumenterade ansetts "godtagbar", i varje fall sa lange det 

gallt det skrivna ordet. 

3. 1. Vad kan anses som popularlitteratur? 

Av de exempel som redan har visats framgar att aven om synen pa popularlitteratur har 

varit densamma sa harden litteratur som har omfattats av denna syn skiftat. Antagligen 

skulle ytterst fa i dag klassa Emilie Flygare-Carlens romaner som popularromaner. 

En av de forf attare som har forsokt definiera och debattera detta amne utan att falla in i 

rollen som smakdomare och fordomare ar Bengt Nerman. Nerman framhaller att 

popularlitteraturen ar schablonartad, forenklad och forgrovad till sin natur och Jagger har 

88 Larsson s. 42 
89 Larsson s.42 
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vikten vid att lasningen tillfredsstaller ett behov, vare sig det ar fraga om kvalitetsmassigt 

erkanda romaner eller om popularlitteratur.90 

Nagon allman definition av popularromanen gar saledes inte att gora med nagra fa ord 

utan snarare maste man titta nannare pa de schabloner som anvants i bockerna. 

3. 1. 1. Popularlitteraturens schabloner. Stjarne - Nilsson. 

Kerstin Stjame-Nilsson har i kapitlet "Ar popularlitteraturens myter oskyldiga?"- vilket 

ingar i Popularlitteratur-sex kritiker om nagra representativa genrer -tagit upp och 

behandlat det schablonartade i popularlitteraturens framstallningar.9 1 Enligt Stjame

Nilsson tillampas och upprepas ett visst monster i berattandet sa Jange det ar 

framgangsrikt och saljande, en teknik som genomgaende utmarker denna typ av litteratur. 

Fonnler och klicheer ar synnerligen vanliga, vilket ar mycket "Jasarvanligt " men ocksa 

nagot som langt tillbaka i tiden har forekommit inom litteraturen alltifran dramat som 

Iange hade sa kallade 

" staende typer". 

Klicheer ger Jasaren enkla bilder och visar upp okomplicerade miljoer och intriger dar 

inga djupare tvivel eller insikter ges nagot utrymme. I stallet tillhandahall s Jasaren med 

bade spanning och verklighetsfl ykt, vilket presenteras pa ett lattfattligt och forutsagbart 

satt. Stjarne-Nilsson ser popularlitteraturen som ett slags spel for lasaren dar valkanda 

pjaser och regler upptrader med en viss regelbundenhet. Pjaserna som utgors av 

huvudpersonerna kan vara den Starke mannen, den hjalplosa kvinnan och den nattsvarte 

skurken.92 

Oftast handlar popularlitteraturens intrig om kampen mellan det onda och det goda, en 

kamp dar hjaltarna inte sallan har ratt att ta till vald i det moralsystem som rader, eftersom 

skurkarna anses vara oforbatterliga och inte fortjanta av nagon lyckligare utgang.93 Enligt 

Stjarne-Nilsson ar myten om det Godas seger och Ondskans snabba eliminering "/ .. ./en 

av popularlitteraturens central a myter" _94 

3. 1. 2. Arketyperna hos James Bond-litteraturen. Eco. 

90 Larsson s.4 7 
9 1 Stjarne-Nilsson s. 64 
92 Stjarne-Nilsson s.64-65, 70 
93 Stjarne-Nilsson s. 64 
94 Stjarne-Nilsson s. 68 
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Umberto Eco tar ocksa upp detta da han skildrar de narrativa strukturerna i Ian Flemings 

romaner om James Bond. A ven dar ar det fraga om ett spel dar det galler for 

huvudpersonen att gora sa listiga drag som mojligt for att dels kunna utfora sitt uppdrag, 

dels radda livhanken. Enligt Eco ar aven Bond-romanerna ett spel som ar uppdelat i ett 

antal spelsituationer och intrigen ett " parti." Han delar upp berattarstrukturen i tre plan, 

varav jag redan har namnt ett, spelsituationerna och den spelpartibetonade intrigen. Ett 

annal plan omfattar roll- och vardemotsattningar, till exempel Bond mot Den Onde, Bond 

mot K vinnan och den fria varlden mot Sovjetunionen. 95 

Eco menar att dessa motsattningar forefaller vara grunden for Flemings romaner och att 

de endast i begransad omfattning tillater omfordelningar och omsesidighet. Det finns 

varianter av dessa motsatspar som ar underordnade dem.96 Dessa par ar okomplicerade pa 

sa satt att de ar allmangiltiga och omedelbara. 97 

Eco visar pa hur Bond och hans antagonister representerar-genom att som den 

forstnamnde vara attraktiv och att som de sistnamnda vara motbjudande till utseendet

olika varden som stalls mot varandra, varav en del endast utgor varianter av rollparet. Det 

finns aven sa kallade stallforetradande roller vilka tjanar som varianter av nagon av 

huvudrollerna och som har en de! av deras kannetecknande drag, oftast forekommer 

varianter av Den Onde och Kvinnan, men ibland aven av Bond genom nagra av hans 

tillfalliga medarbetare.98 

Skurkarna utmarker sig genom inriktning pa snod vinning, forintelse eller forstorelse, 

eller fallenhet for despotism eller karlek till Iyx. I motsats till dem star Bond. Det han 

representerar ar lojalitet, mattlighet, plikttrogenhet och vilja till uppoffring, aven om han 

kan vara illojal mot de illojala och lura bedragare. Dock menar Eco att Bond inte ar den 

perfekte hjalten som oryggligt tar sig an varje uppdrag, han kan till exempel uppleva inre 

strider da han maste stalla hotet mot sitt !iv mot plikten och kan salunda sagas befinna sig 

i skarningspunkten mellan de ideal som han sjalv representerar och de som hans 

motstandare representerar. 99 

Eco arbetar harmed begrepp som han kallar arketyper och aven arketypiska situationer 

nar han analyserar strukturerna i Bond-litteraturen. Han visar att handlingen drivs framat 

genom att vara uppbyggd enligt ett aterkommande schema som ar oforanderligt genom de 

95 Form och struktur-litteraturvetenskapliga texter i urval av Kurt Aspelin och Bengt A. Lundblad; 
Umberto Eco: Berattarstrukturerna hos Ian Fleming, 1971 , s. 232-233. 
96 Eco, s. 233 
97 Eco, s. 234 
98 Eco s. 234 
99Eco, s. 239-242 
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olika romanerna. Trots detta stereotypa schema bjuder romanerna lasaren vad han eller 

hon viii ha: ett igenkannandets gladje i sjalva schemat som i mangt och mycket bjuder pa 

overflodiga detaljer. Detar helt enkelt som Eco beskriver det en valkand spelplan med 

uppgjorda regler: fragan ar bara vem som vinner. IOO 

3. 1. 3. Popularromanen-var tids myter. Stjarne-Nilsson. 

Flertalet av dem som forskat i popularlitteraturen under de senaste decennierna har liksom 

Umberto Eco gjort jamforelse med myternas uppbyggnad och kallar ocksa deras innehall 

for var tids myter. Orsaken till att dessa myter vinner framgang hos lasaren ar 

mangfaldiga, menar exempelvis Stjarne-Ni.lsson. De talar till manskliga behov som 

spanning i tillvaron, men aven ordning, trygghet och gemenskap. Popularlitteraturen 

anknyter ocksa till traditionella arketypiska monster som riddaren vars uppdrag det ar att 

kampa for det goda och darmed mota det onda i dess olika former. Sadana arketyper rbr 

sig vanligen i ett fiktivt samhalle, vars struktur dock ar valkand for lasaren: kungen i 

samhallets topp, elaka haxor i skogen eller utkanten av byn, och drakar som hotar den 

bestaende ordningen, men som bekampas av riddaren.101 

Man kan soka en sadan bakgrund, inte bara i den medeltida riddardiktningen som Stjarne

Nilsson visar, utan aven i myten med dess rent religiosa betydelse, vilket bland annat 

Rollo May papekar i Roper efter myten , dar forbindelserna mellan popularlitteratur och 

mytbetydelse betonas. 102 

3. 1. 4. Schabloner och varderingar 

Schablonerna, de forenklade och forgrovade sanningarna kan ge ett starkt intryck av att 

vara propaganda nar de ger varderingar som nationalism, konservatism av victorianskt 

snitt, eller rasisti skt praglad kolonialism fran 1800-talet, havdar Stjarne-Nilsson. Sadana 

drag ser man tydligt upptrada i popularlitteratur skriven annu under den sena_re delen av 

1900-talet, aven om bovar och hjaltar kan visa helt andra drag an vad de gjorde tid~gare. 

Inom popularlitteraturen fran 1800-talet, den sa kallade 25-

ores -romanen forekom illvilliga vildar i de av den vite mannen kolonialiserade trakterna, 

liksom den ursprungliga indianboken framstallde urbefolkningen som grym och 

IOO Eco, s. 252 
101 Stjarne-Nilsson, s. 72 
102 May, R. Rop er efter myten Stockholm 1994 
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bestialisk.1 03 Under det kalla kriget spelades bovarnas roller inte sallan av illvilliga 

komrnunister ( medan fanati ska islamister under senare tid har overtagit denna roll, skulle 

man kunna tillagga ). I den tidiga popularlitteraturen var ingenjoren oftast en hjalte stalld 

over alla andra, som med sina uppfinningar ville hjalpa manskligheten, medan han i 

dagens popularlitteratur ofta spelar den hansynslose boven som utan betankande eller 

samvetskval satter stora delar, ja, rent av hela manskligheten pa spel med sina 

experiment. 

Dessa exempel visar pa att de klicheer som ar gangbara inom popularlitteraturen i ett 

histori skt perspektiv inte ar sarskilt oskyldiga, nagot som Stjarne-Nilsson papekar vikten 

av att uppmarksamma. Det kan tillaggas att detta visar ocksa att de inte saknar betydelse 

som vardematare for tidsandan i sig. Stjarne-Nilsson har ocksa pekat pa att 

detektivromanen, deckaren fungerar som en onskedrom om syndens bestraffning och 

talar till behovet av rattvisa och ordning i en varld, som upplevs som en plats alltmer 

dominerad av ondskan, samtidigt sorn den enskilde kanner att hans livsrurn krymper. 104 

Hjalten i dessa romaner ar oftast en stark man for vilken alla rnedel ar till atna och som 

bekarnpar det onda. Men detta monster pekar aven i en annan riktning, menar Stjarne

Nilsson, trygghetens och ordningens monster uppratthall s pa detta satt genorn att bovar i 

sjalva verket fungerar som syndabockar. Den starke hj altens jakt pa och eliminering av 

skurken , utgor samtidigt en bild av den utstotningseffekt som Jigger till grunden for detta 

tankande, nagot som Rene Girard senare utvecklat i sin teori om "syndabocken" som en 

garanti for ordning och harrnoni i samhallet. 105 

Hon uppmarksammar ocksa att dessa "bovar-syndabockar" inte sallan har en avvikande 

etnisk tillhorighet, under <let kalla kriget var de till exempel ryssar och kineser. Dessa 

gangbara klicheer, vilka otvivelaktigt tilltalar vissa manskliga behov stammar fran kulturer 

som har praglats av rasism, feodali sm och imperialism, havdar Stjarne-Nilsson. Aven det 

formelartade spraket bidrar genorn aterkommande schabloner och reaktionssatt till att halla 

dessa forestallningar om det godas kamp mot det onda vid liv, dar varderingar, beteenden 

och roller vavs in. Exempel pa sadana schabloner som i sig doljer avgrunder av 

manniskoforakt ar till exempel "fortjana att do" ," roja upp bland skurkarna" eller "bli 

gjord till kvinna." 106 

I likhet med Backberger intar Stjarne - Nilsson en kritisk hallning gentemot 

popularlitteraturen, aven om hon inte ar lika pessirnistisk ifraga om dess effekter. Om 

103 Stjarne-Nilsson, s.72 
104 Stjarne-Nil sson, s. 
105 Girard, Rene, 1989,The Scapegoat, London. Har citerad ur Stjernfeld 
106 Stjarne-Nilsson s. 23 
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man placerar Backberger och Nerman pa varsin ande av en skala over installningen till 

populiirlitteratur, eller som Backberger kallar den, underhallningslitteratur, kan Stjarne -

Nilsson sagas inta en mellanstallning mellan dessa bada motpoler. 

3. 1. 5. Popularlitteraturen- var tids sagor for vuxna. U. 
Lundqvist. 

Popularlitteraturens roll framhalls liven pa annat hall av Ulla Lundqvist i hennes oversikt 

med titeln Sagor om sex och skriick-populiirromanen iinnu en gang. I kapitlet "Sagor for 

stora " jamfor hon popularromanen med den klassiska sagolitteraturen.107 Det ar inte 

miljon eller samhallsstrukturen som overensstiimmer, menar Lundqvist, utan snarare 

handlingens monster som har en viss likhet med den fantasivarld som omger 

sagorna.1o&Till skillnad fran de riktiga sagorna yttrar sig <let fantastiska inte i markliga 

vasen och underverk utan snarare i en skenbar realism, aven om ramen for historien ar 

realistisk. En kriti sk granskning av miljoskildringen, personerna och tiden visar hur 

pafallande skenbar denna realism ar. Sagan utmarker sig genom att tiden inte ar bestamd 

utan skildras med <let diffusa" ... det var en gang ... "och pa samma satt forhaller <let sig 

vanligen med popularromanen som visserligen inte sa sallan anger artal, men sorn 

undviker att ge tidsfarg och nar dee galler historiska skildringar ofta hanger sig at rena 

anakronismer vad betraffar denna. 

A ven miljoskildringarna ar intetsagande liksom sagans indefinita 

"bortom sol och mane". Det kan rora sig om herrgardsmiljoer i forfluten tid eller 

storstadmiljoer i nutid, men manniskors reella livsvillkor- vare sig dessa ar ekonomiska, 

politiska eller social a- saknas helt. Lundqvist, som har undersokt forfattare som Jackie 

Collins, Jan Guillou, Stephen King bland andra, havdar att dessa forfattare dock har sokt 

sig bort fran denna indefinita miljo och tidsskildring och i stallet forsoker gora 

bakgrunden i sina romaner mer realistisk och mojlig act spara och igenkanna. Samtliga 

forfactare anger artal men ocksa vissa handelser i tiden, liksom act de skildrar de miljoer 

dar huvudpersonerna ror sig. I Guillous fall kan man enligt Lundqvist ocksa spara en 

viss samhallskritik som framst riktar sig mot makthavare. 

Shirley Conran, forfattarinnan till succerornanen Lace , ror sig over flera artionden 

och later framfor allt tiden markeras genom modets vaxlingar men ocksa genom 

namnandet av vissa kanda personer, som modeskapare och kungligheter, vilket ger en 

kansla av akthet. Jackie Collins ror sig ocksa hon over decennier och mellan olika 

miljoer, med hjalp av bade scenvaxlingar och tillbakablickar. Hennes miljoer ar antingen 

107 Lundquist U. s. 144 
108 Lundquist U. s. 144 
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maffiavarlden eller kandislivet, dar aven hon later verkliga personer upptrada i olika 

sammanhang. 109 

Det ar saledes inte bara tidsskildringen utan aven rniljon som omger personerna -sjalva 

rekvisitan- som har betydelse for "trovardigheten " i dessa sammanhang aven om den ar 

fiktiv. Dessa forfattare staller Lundqvist mot andra som skildrar tid och rum mera diffust, 

namligen Virginia Andrews och Margit Sandemo, som anvander sig av bade tidsmassiga 

och rumsliga skildringar, vilka har nagot obestambart over sig, de kan inte forknippas 

med en viss bestamd plats eller tid. 11 0 Sammantaget kan man dock saga att trots att denna 

typ av litteratur stravar att ge bade tids -och lokalfarg, blir den inte sallan stereotyp och 

glassig, den uppehaller sig inte garna i en vardagstillvaro utan hellre i samhallets toppar 

eller exotiska miljoer och foljer pa sa vis popularromanens gangse schema. 

Denna romantyp viii garna ge intryck av att man skiljer sig fran den foraktade 

kiosklitteraturen och demonstrerar detta genom att anvanda sig av ovanliga facktermer, 

garna pa franska, eller visa sin allmanbildning genom att han visa till stora namn inom 

konst, Iitteratur eller musik. Detta ar formodligen ocksa ett satt att imponera pa lasarna, 

menar Lundqvist. 111 

Likheten med sagorna visar sig ocksa genom det dualistiska inslaget: kampen mellan gott 

och ont, havdar Lundqvist, som liksom Stjarne-Nilsson framhaller detta markanta drag 

hos popularlitteraturen. Men Lundqvist framhaller ocksa att i denna kamp visar sig aven 

va.rt behov av upprattelse och vedergallning. Huvudpersonerna blir inte sall an offer for en 

krankande behandling eller falska ranker, som exempelvis hjaltinnan Tracy i Sidney 

SheldonsTraceys hamnd, dar hjaltinnan fornedras till det yttersta, men lyckas resa sig och 

utkraver en raffinerad hamnd pa alla de som har utsatt henne for detta. Forfattaren spelar 

har over hela registret nar det galler behovet av vedergallning och visar samtidigt pa ett 

typiskt drag i popularlitteraturens intrig, namligen att hjalten/hjaltinnan inte bara brottas 

mot en antagonist utan oftast flera fiender ur olika kategorier. !bland utspelas kampen 

mot ett helt samhalle ell er en familj med psykiska problem. 112 

De onda kan ha medhjalpare, vilka kan sagas vara "hinder" for det godas seger, men de 

goda kan ocksa ha hjalpare som star pa deras sida i kampen. Aven slumpen kan spela de 

goda i handerna, nagot som Lundqvist jamstaller med sagans magi ska underverk, vilket 

upptrader som raddare i noden. Alltid komrner det nagon och bistar den nodstallda 

· hj alten/hjaltinnan nar det ser som mest ilia ut, eller som Lundquist sjalv uttrycker det : 

109 Lundquist Us. 144- 145 
I IO Lundquist U. s. 145- 146 
111 Lundquist U. s . 146 

112 Lundquist U. s. 146- 147 
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" ... i dessa romaner rakar alltid folk ha vagarna forbi ". 113 Popularromanen innehaller inte 

bara element hamtade fran myternas varld, utan paminner ocksa om sagans genom sitt 

underhallningsvarde. A ven sagan har ett fast och aterkommande monster, nagot som 

Vladimir Propp har pavisat.114 

3. 1. 6. Utsatt och utvald-egenskaper hos hjalten I hjaltinnan 

Ett drag som utmarker personer i popularromaner ar att de ofta ar 

utvalda pa nagot satt. Dear de vackraste, de rikaste, de starkaste eller de maktigaste -

eller ocksa kommer de att bli det i romanens slut. Enligt Lundqvist tjanar dessa 

superlativer till att inkarnera den vanligaste drommen bland manniskor: namligen 

drdmmen om att vara utvald bland alla andra. Men den inkarnerar ocksa drommen om att 

vara unik i den bemarkelsen att man ar markant annorlunda alla andra, ocksa det en 

omhuldad dagdrom i vart medvetande. Detar det som Jigger bakom det forhallandet, 

menar Lundquist. att ingen i popularlitteraturen ar "som folk ar mest." 

Men det racker inte med att huvudpersonerna ar de vackraste, de rikaste etc. , utan de 

drabbas ocksa hardast av oder i form av allehanda elande, nagot som for ovrigt ar 

symptomatisk for syndabocken enligt Girards resonemang, men med den skillnaden att 

det ar boven-inte hjalten eller hjaltinnan som stats ut eller forintas i romans slut, enligt 

principen om det godas seger. Hjaltens/hjaltinnans egenskap att vara utvald och unik 

matchas ocksa med hjalp av de dyrbara foremal som omger honom/henne, eller genom 

det adla slakttrad som har bidragit till dessa sallsynta kvalifikationer och som hor till 

popularlitteraturens rekvisita. 

Pa senare tid ar det framfor allt hjaltinnorna i sa kallade "tantsnusk-romaner" som bar 

draget att bade vara utsatta och utvalda. De framstalls som ibland ratt hardkokta 

yrkeskvinnor vars sjalvstandighet drivs sa Jangt att de inte behaver nagon man i sitt liv 

annat an for "nojes skull". De beskrivs oftast som "bast i varlden" inom sitt speciella 

yrke, i varje fall ar de exceptionellt framgangsrika. Samtidigt har de ocksa en formaga att 

raka extremt ilia ut och drabbas av all varldens olyckor, fran vilka de raddas av mannen I 

hjalten , som de dessutom inser ar vad de egentligen har vantat pa och for vars skull de ger 

upp den ena intressanta karriaren efter den andra. 

Lundqvist konstaterar med ratta att aven den typ av popularlitteratur som skildrar vad man 

for ett sekel sedan skulle ha kallat en emanciperad kvinna likval uttrycker bade en 

konservativ elitism och en konservativ kvinnosyn, dar rollerna som maka och mor 

113 Lunquis t U. s. 147 . 
. 11 4 Propp, V . "Undersagans transfonnationer" i Aspelin &Lundberg Form och struktur 197 I . s. 99- I 22 
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lovsjungs som ett ideal i sista kapitlet. Det starka ar det skona vart och vice versa ar en 

annan fordomsfull schablon som aterkommer i denna typ av litteratur.115 Aven 

sexualiteten spelar har en stor roll, oavsett hur den ar skildrad av de olika forfattama och 

framstar inte sallan som malet for hjaltinnan och hjalten. 116_ 

De framgangsrika och sjalvstandiga kvinnornas intag i popularromanen har ocksa 

behandlats av Margareta Fahlgrens i en uppsats om Shirley Comans succeroman Lace. 

Fahlgren konstaterar att den schablon om den oskuldsfulla kvinnans sokande efter" den 

ratte" som skapades av Barbara Cartland en gang numera har fatt ge vika for hjaltinnan 

som sjalv valjer sin sexualitet. Hon konstaterar dock att forestallningen om "den ratte" 

aterkommer i denna roman liksom ocksa shejk-romantiken bibehalls. 117 

3. 1. 7. Popularromanens berattarteknik och struktur_ 
Egentligen ar inte popularromanema lattlasta i den bemarkelsen att handelseforloppet ar 

lattoverskadligt och att personerna ar relativt fa, utan snarare rader det rent omvanda 

forhallandet: dessa romaner innehaller invecklade handelsekedjor och personema ar 

relativt manga. Handelseutvecklingen ar komplicerad, med en inte mindre komplicerad 

kronologi. Scenerna avloser varandra i snabb takt, nagot som Lundqvist kallar " Dallas

teknik." 

Daremot utmarks personskildringen av enkelhet, liven om man enligt Lundqvist inte kan 

tala om nagot sadant nar det galler FLN-romaner, snarare ror det sig om klicheer an 

personer. Detta anser hon dock vara harmlbst, savida man inte tar ilia vid sig av det. 

Popularromanen ar, enligt Lundqvists uppfattning, underhallande men samtidigt tamligen 

betydelselos genom sina overdrifter och sitt hejdlbsa ordsvall. 118 Hon menar att vid 

beskrivning av kanslor brukar FLN-forfattarna sa att saga inte gora lasaren till 

medskapare, det viii saga man arbetar inte med att skildra kanslostamingar pa ett Jagmalt 

satt eller genom att utlamna nagot till lasarens egen fantasi. Vad som i stallet sker, ar att 

lasaren av denna typ av roman, bombarderas med en strom av 

ord.119 

Lundqvist behandlar darefter sjalva kvaliteten pa olika exempel av popularromaner, 

utifran sin egen bedomning. Hon framhaller har att det knappast ar mojligt att skapa ett 

entydigt kvalitetskriterium, eftersom det ar en sak att stalla upp kriterier, en annan att 

115 Lundquist U. 148 
11 6 Lundquist U. s. 149 
117 Fahlgren, M. "Det maskinsydda broderiet- Lace och 1980-talets kvinnliga popularroman", Brott. 
kiirlek och dve11tyr red . Dag Hedman. 1995. Lund. s. 274-283. 
118 Lundquist U. s. 149 
11 9 Lundquist U s. 151 
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skapa en gemensam enighet hos litteraturkritiker kring dessa, an mindre bland 

lasekretsen. Det maste anda vara det subjektiva omdomet fran kritiker, Iasare och 

forskare som till syvende och sist avgor vilket varde en bok far. 

Trots detta anser Lundqvist att man anda maste komma fram till nagon sorts mattstock i 

fraga om denna typ av litteratur men utan att moralisera. Vad det hela handlar bor 

bedomas mer utifran begreppet estetik an fran en etisk synvinkel. Har foredrar hon 

Thomas Thorilds regler, fran dennes uppgorelse med den stilbildande parnassen och 

framst med Kellgren, dar han havdar att man forst och framst bor veta vad man skall 

(be)doma, darefter doma allt efter sin grad och sin art och sist men inte minst den viktiga 

satsen: "Att intet gors for sina fels skull utan for sitt vardes skull." 120 

Lundqvist konstaterar salunda att popularromanerna skrivs for att underhalla och att de 

riktar sig till en stor publik, ett syfte som uppnas av de stora forsaljningssiffrorna att 

doma. Utgar man fran den stora publik som laser dem, kan man dra slutsatsen att dessa 

bocker har en viss kvalitet. Hon menar att varken kritiker eller forskare bor bedoma 

publikens smak med utgangspunkt fran sina egna grunder utan man forst skall veta varfor 

dessa romaner uppskattas. 

En ytterligare standpunkt som framhalls av Lundqvist, ar att de som laser 

popularromaner inte ar ute efter livsfragor eller nagon djupare insikt i dessa bocker, 

medan litteraturkritiker och andra fordomer popularlitteraturen just av denna orsak. Men 

detta ar inte popularromanernas syfte, utan forfattarna arbetar snarare pa det rent omvanda 

planet genom att soka undvika de allvarliga livsfragorna och de filosofiska 

fragestallningarna kring Ii vets mening. I stallet avser de att sk.ildra Ii vet pa ett ytligare och 

glattat plan, dar det visserligen hander tragiska och dramatiska episoder som borde ha haft 

livsavgorande betydelse, men som i skildringen undflyr varje spar av analys och 

diskussion over det intraffade. 

Emellertid viii inte Lundqvist som en foljd av detta se Jasarna av den har sortens litteratur 

som ytliga och ovilliga att narma sig litteratur som innehaller djup och verklig 

problematik, snarare forhaller det sig sa att nar de vander sig till popularlitteraturen, gor 

de det for att de soker en viss form av underhallning och att de vid detta tillfalle inte ar 

intresserade av de stora livsfragorna. Yid de tillfallet nar lasarna intresserar sig for 

sistnamnda typ av litteratur soker de sig ocksa till de genrer, som da motsvarar deras 

forvantningar och krav, enligt den enkat som Lundkvist har gjort. Detar alltsa inte fragan 

om att valja mellan Jackie Collins och Dostojevskij , utan att Jasaren-som ar van att lasa 

120 Lundquist U. s. 155 
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hocker- vanligen valjer mellan bada, beroende pa de krav som han el ler hon for tillfallet 

Staller pa Jitteraturen. 

Romanema ar aven inom den popularkulturella genren sinsemellan olika, menar 

Lundqvist och gar till ytterligare angrepp mot en vanlig forestallning att denna typ av 

roman skulle vara helt likriktad. Hon har har sett sig nodsakad att utga fran sin egen 

synvinkel, nar hon tar upp denna fragestallning. Eftersom hon ar la.rare och 

litteraturvetare skiljer sig hennes Jasvanor fran de fiestas, eftersom hon har tranats i att 

lasa pa ett visst satt och ar specialist pa litteratur i storsta allmanhet. Hon papekar, att hon 

darfor inte kan undga att se pa popularlitteraturen utifran sitt eget perspektiv . En annan 

persons synpunkter skulle troligen vara annorlunda, aven om det vore en kollegas. 121 

Enligt Lundqvist, racker det darmed inte att havda att en viss sorts litteratur ar bra och att 

en annan ar dalig, eftersom inte ens litteraturbedomare av facket tycker lika. Inte heller 

bor man genom ren snobbism falla omdomen om andras Jasvanor, utan det enda sattet ar 

att utga fran att Iara sig att se en text sa som den ar, och att sedan granska och analysera 

den. Hon havdar att det framst ar skolans plikt att se till att eleverna Jar sig detta och tar 

det till sig nar det galler lasning av all slags litteratur. 

Lundquist anser ocksa att det ar bade korttankt och lagsint att forargas over de manniskor 

som inte har !art sig att hantera en text pa det sattet, nagot som hon tar upp i kapitlet 

"Jackie pa biblioteken? Kring de senaste arens debatt om popularromanen." 122 

3. 1. 8. Hur ska man bedoma popularlitteraturen 
Det finn s stora svarighet att bedoma popularromanen. Sava! Nerman som senare Palm 

sokte i sina analyser komma i fran fragan genom att peka pa manniskors behov. Samtidigt 

ar det en aterkommande fraga i relation till bibliotekens urvalskriterier och krav pa 

litteratur av god kvalitet. Yngve Lindung har i sin ut Skonlitteratur pa bibliotek

rapporter fran folkbiblioteksutredningen om inkop, Lan och liisning for vuxna och 

folkbibliotekens inkop juli 1977-juni 1979 pekat pa att man vid en kvalitetsindelning 

inte sallan anvander begrepp och termer som ofta far till foljd att serios litteratur stalls i 

direkt motsats till popularlitteratur. Detta ledande normsystem leder till att verk av Harry 

Martinson betraktas som mer varda an verk av Agatha Christie. En sadan litteratursyn kan 

vara svar att motivera eftersom Jasupplevelsen ar helt och hallet avhangig av vem lasaren 

ar, vilket perspektivet ar och vilken formaga att tillagna sig innehallet han eller hon har, 

samt vilket syfte Jasningen har. 

12 1 Lundquist U. s. J 53- I 54f 
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Det gar saledes inte att bedoma litteraturen utan alt ta hansyn till den enskilde lasaren, en 

uppfattning som nog bada Bengt Nerman och Goran Palm skulle instamma i, menar 

Lindung som hanvisar till dessa. Han viii i stallet komma fram till elt annat mer 

anvandbart normsystem som arbetar ur det perspektivet dar Martinson inte salts hogre an 

Christie kvalitetsmassigt och att man inte generellt kan saga att den enes verk ar battre an 

den andres. Bakgrunden for detta synsalt maste vara alt den seriosa lilteraturen maste 

vagas mot underhallningslitteraturen pa helt andra bedomningsgrunder. Man maste ta 

hansyn till vilket syftet ar for verkets tillkomst och gora en bedomning utifran detta i 

stallet for att bara klassa det som ren underhallning. Genom ett sadant synsalt far ocksa 

den rena underhallnings -eller popularlitteraturen sitt egenvarde. Denna typ av litteratur 

kan rent forenklat sagas vara en lilteratur som visserligen inte har nagra hoga ambitioner 

betraffande kvalitet, utan som vanligen utmarker sig genom en enkel skildring av 

manniskor, liv och miljoer och som siktar in sig pa motiv som kan anses vara lockande 

for publiken, som karlek och aventyr. Den arbetar efter ocksa olika grundmodeller eller 

schabloner, konstaterar aven Lindung.123 

3. 1. 9. Tre bedomare av popularlitteratur: Stjarne-Nilsson, 
Lundqvist och Lindung 

Lindungs installning till popularlilteraturen ar alltsa inte enbart strangt fordomande, aven 

om han intar en ganska reserverad hallning till den. Han menar att en del av 

popularromanen kan ge vardefulla lasupplevelser, och att man vid bedomningen av 

litteratur inte kan bortse fran lasaren och vad lasningen av en viss sorts lilteratur betyder 

for honom eller henne. Samtidigt anser Lindung att man inte kan inta attityden alt den ena 

boken duger lika bra som den andra, man maste gora en viss atskillnad mellan olika 

hocker nar det galler kvalitet. 

Kerstin Stjame-Nilsson ser allvarligare an Yngve Lindung pa popularlilteraturen, hon 

anser att den inte bara innehaller klicheer och stereotypa personer som den gode och den 

onde, den harbargerar ocksa suspekta varderingar rorande vad som ar ralt och riktigt. 

Bade hon och Lindung ser karleksforvecklingar, aventyr och kriminalgator som de mest 

framtradande motiven inom popularlilteraturen, de anser bada att personskildringen dar ar 

forenklad och handlingsmonstren lika varandra. Lindung anser visserligen alt aven 

popularlilteratur kan ge lasupplevelser av visst varde, och alt den battre sortens 

popularromaner alltmer har narmat sig den seriosa litteraturen, men menar alt den 

forstnamnda anda inte ar pa samma niva som den sistnamnda . 

m Lindung s.32 
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Ulla Lundqvist kan sagas inta en mellanstallning mellan Lindung och Stjarne-Nilsson. 

Liksom Stjarne-Nilsson kritiserar hon popularromanen, men den typ av popularroman 

som hon har granskat ar en annan typ av roman, an den som Stjarne-Nilsson tagit upp, 

av naturliga skal, den typ av popularroman som blivit kand under benamningen 

"tantsnusk " eller " FLN-litteratur" .(FLN-litteratur star for en forkortning for flard, 

lidelse och njutning som kan sagas vara det typiska innehallet i dessa romaner) Men hon 

har inte Stjarne-Nilssons Jatt pessimistiska syn pa popularlitteraturen och vad den 

innehaller. 

3. 2. 0. Popularlitteraturens stallning idag 
Sa val Ulla Lundquists bok fran 1991 som Stjarne-Nilssons debattinlagg fran 1972 har 

vid det har laget en hel del ar pa nacken, sedan de skrevs for Bibliotekstjanst rakning. 

Den politiska roll som dominerade 1970-talets och delvis 1980-talets syn intog en viss 

kluvenhet i forhallandet till popularromanens berattigande: a ena sidan skall man inte 

forakta folk for att de laser popularlitteratur, men a andra sidan ar det inte ar nagon slump 

att vi ssa socialgrupper laser en viss typ av litteratur. Genom att inrikta sig mer pa den 

sociala aspekten av Jasande av popuiarlitteratur - oavsett kon - skiljer hon sig fran 

Backberger som fokuserar pa de kvinnliga lasarna. Yidare ser popularlitteraturen ut som 

den gor med schablonartade miljoskildringar, vilket inte blir battre av att mycket av den 

kommer fran USA. Sarskilt anser Stjarne-Nilsson att det land dar den produceras i sadan 

mangd, uppvisar bade allvarliga och skrammande tendenser.124 

Men rent generellt ar bade Ulla Lundqvists och Kerstin Stjarne-Nil ssons hallning armer 

analyserande an fordomande , trots att den sistnamnda forfattaren inte helt kan lata bli 

pekpinnen ibland. Bada menar, liksom Lindung, att Jasaren av popularlitteratur maste ges 

mer uppmarksamhet an vad som vanligen ar fallet. Det faktum att det ar nastan tva 

decennier mellan de bada texterna, Stjarne-Nilssons text ar utgiven 1972 och Lundqvists 

1991 , visar i sjalva verket att inte mycket har forandrats pa det stora hela taget, mojligen 

kan man saga att 1990-talets syn forefaller vara mer tolerant. 

Vad som intraffat under dessa tva decennier ar att popularlitteratur, och i synnerhet " 

FLN-litteraturen " eller " tantsnusket " nu saljs i bokhandlarna i stor skala. Den mindre 

pessimistiska syn pa popularlitteratur som Lundqvist framfor i sin oversikt kan bero pa att 

toleransen for denna litteraturtyp vidgades under 1980-talet da 

" tantsnusket " definitivt gjorde sitt intag pa bokhandelsdiskarna och blev en accepterad 

foreteelse av en bredare publik an tidigare. Yad som skett ar ju ocksa att den asikt som 

124 Stjarne-Nilsson s. 75 
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Stjarne-Nilsson redan under sjuttiotalet forde fram att de som uppskattar 

popularlitteraturen bor lamnas i fred med sina asikter ocksa accentueras om an kraftigare 

enligt Lindung och Lundquist. Men langre an till bokhandelsdiskarna kommer annu inte 

denna typ av popular roman , trots litteraturforskarnas asikter. Varken bibliotek eller 

skolbibliotek tillhandahaller i princip underhallningslitteratur av FLN-karaktar-<let ar 

langt till det krav pa att alla sorters last litteratur borde finnas pa biblioteken, vilket 

Stjarne-Nilsson havdat. 

Till detta kan tillaggas att bokmarknaden har forandrats genom bokklubbar och varuhus i 

konkurrens med bokhandlarna och genom fri prissattning. Darmed finns ett blandat 

sortiment av litteratur att kopa overallt, aven om mycket av detta inte aterfinns pa 

biblioteken. 

3. 2. 1. Jackie Collins-for och emot. U. Lundqvist. 

Aven Ulla Lundqvist tar upp fragan om verk av forfattare som Jackie Collins, Shirley 

Conran och Judith Krantz ska fa forekomma pa biblioteken. Detta ar egentligen, som hon 

papekar, hara en de! av en diskussion som ju har pagatt Jange och som kommer att paga 

Jange an, aven om den <la och da mattas av. Det kommer hur det an blir och vad som tas 

in pa biblioteken alltid att finnas nagot nytt att diskutera. 12s 

Da Jackie Collins (som troligen inte kraver nagon narmare presentation vid det har laget) 

1989 inbjods till Bok- och biblioteksmassan i Goteborg vackte detta mycket upprorda 

kanslor hos vissa forlag och hos Forfattarforbundet. En de! forlag och vissa forfattare 

valde att inte delta, men i ovrigt hordes inga protester, tvartom gjorde Collins besok stor 

succe. Men det som i annu hogre grad bidrog till att dra igang den debatt som sedan kom 

att ha.Ila i sig hela hosten var den recension av en roman av Collins, Rockstar, som 

gjordes av litteraturvetaren och kritikern Magnus Eriksson pa Svenska Dagbladet. 

Anledningen till den upprordhet som recensionen vackte hos den bildade allmanheten var 

att Eriksson hade recenserat boken utan att fordoma, moralisera, eller vara sa sarkastisk 

som det tydligen anses att man bor vara da man bedomer verk av den har arten, verk som 

har atskilliga lasare. Debatten fordes dels i Svenska Dagbladet, <leis i andra dagstidningar 

och i litterara tidskrifter.1 26 

Pa detta foljde en reaktion dar Collins roman i en recension i bstgota-Correspondenten 

som skrevs av Marianne Berglund och Gert-Ove Fridlund underkandes och dar denna typ 

av Iitteratur brannmarktes. De bada recensenterna fortsatte darefter att ga till angrepp mot 

125 Lundquist U. s. 157. 
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popularlitteraturen i storsta allmanhet. 127 lnte bara6stgota-Correspondenten fortsatte har 

sitt korstag mot popularromanernas vara eller inte vara utan aven andra tidningar och 

tidskrifter som Arbetet, Bibliotek i samhalle och Fo,j'attare grep tag i debatten och 

fortsatte att fordoma denna typ av litteratur. 

Fridlund och Berglund angrep popularforfattarna genom vanda sig mot deras verk, sprak, 

romanintriger och varderingar i storsta allmanhet. De hade dock, enligt Lundqvist, inte 

analyserat verken ifraga, utan endast fordomt dem. Vidare hade de riktat in sig pa ett 

mycket begransat antal titlar, vilket ur en Iineraturvetenskaplig synvinkel med 

nodvandighet maste gora resultatet ofullstandigt.12s 

Diskussionerna om bibliotekens forhallande till popularlitteraturen fortsatte efter 

bokmassan. Fragan om bibliotekens inkopspolitik aktualiserades, eftersom det var till just 

detta evenemang som Collins hade inbjudits. Under debatten stalldes olika fragor: ska 

biblioteken endast fungera som en formedlande institution fo r den av kritikerna 

accepterade kulturen? Ar inte i sa fall popularkultur kultur? Skall biblioteken i viss 

utstrackning anpassa utbudet till besokarnas onskemal? Borde knappa resurserna 

anvandas till inkop av popularlitteratur, en sorts litteratur som- med viss ratt-anses som 

inte bara ytlig, utan rentav nedbrytande och vulgar? En annan fraga som dyker upp i 

sammanhanget ar om man pa ett trovardigt satt kan motsatta sig inkop av s k FLN

litteratur om man samtidigt koper in underhallningslitteratur av den hardkokta sorten, till 

exempel deckare och agentromaner.1 29 

Knappt en manad efter Bokmassan tog Magnus Eriksson ater upp dessa fragor i Svenska 

Dagbladet under rubriken "Jackie Collins sallas bort fran biblioteken". I sin artikel utgick 

Eriksson fran uttalanden av bibliotekarier i Lund och Malmo, dar kravet pa kvalitet anges 

som ska) till att inte kopa in Collins verk. Ett annat ska! som havdas i sammanhanget ar 

det ekonomiska: man havdar att man inte har rad att kopa allt och maste salunda valja 

bort den samre litteraturen. Eriksson ansag i sin artikel att detta innebar en diskriminering 

av FLN-litteraturen, eftersom det bara ar den som bojkottas totalt ur bade 

kvalitetssynpunkt och av ekonomiska hansyn. Han papekades dessutom att det fran 

folkbibliotekens hall inte ges ordentligt svar pa fragan om varfor vissa genrer anses vara 

mindre acceptabla an andra och han antyder vidare att detta tyder pa en moraliserande 

attityd hos folkbiblioteken, som kan ifragasattas. 

Enligt Eriksson bor man stalla helt andra krav pa alster av Collins och andra forfattare i 

samma genre an dem man staller pa den traditionellt mer ansedda litteraturen, eftersom 

127 Lundquist U. s, 160- 161f 
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dessa ar skrivna utifran andra malsattningar. Att inte tillhandahalla sadana romaner pa 

biblioteken vore, enligt honom, att "utova smakcensur". Pa detta pastaende fick 

Eriksson flera skribenter att reagera och ge svar pa tal. De argument som anfordes oftast 

mot att folkbiblioteken skulle kopa in popularlitteratur var de foljande: biblioteken bor inte 

kopa in litteratur av detta slag eftersom den anda saljer bra i bokhandlarna. Inte heller 

skall folkbiblioteken av ekonomiska ska! kopa sadan litteratur, som folk skaffar sig anda 

utan i stallet satsa pa vad som allmant kallas smal litteratur.130 

Ett annat argument utgick fran att biblioteken ska sta for en viss kvalitet och sa att saga 

bor skilja agnarna fran vetet, vilket i klartext viii saga att de inte bor kopa in 

popularlitteratur rent generellt, aven om sa skulle kunna forekomma ibland.131 Enligt 

Lundqvist talades det sallan i debattargumenten om nagon gyllene medelvag, vilket skulle 

kunna ha inneburit att man kopte in ett eller annat verk av popularlitteraturens alster, utan 

att for den skull varken undergrava bibliotekets anseende eller dess ekonomi.132 A andra 

sidan fanns det vissa debattorer som ansag det fullt mojligt att kopa in ett eller annat verk 

av till exempel Collins eller andra forfattare av denna kaliber. Sadana inkop skulle, enligt 

denna standpunkt, kunna locka fler besokare till folkbiblioteken och pa sikt kanske rent 

av komma att lockas att ta de! av annan litteratur. Den grupp som forfaktar denna 

standpunkt vander sig saledes mot de recensenter och litteraturkritiker som totalt fordomer 

popularlitteraturen enligt vad som i deras ogon kan anses vara ett godtyckligt bedomande 

av litteratur. 

Forvanansvart fa forfattare deltog i denna debatt. En av dem var Lars Gustafsson som 

uttryckte sina asikter i Sven.ska Dagbladet den 22 oktober. Gustafsson tog i sitt inlagg 

upp sitt eget och andras behov av vad som han kallade "samre sorters litteratur". Han 

menade att litteratur av den typ som Collins producerar inte ar nagot annat an var tids 

motsvarighet till den sa kallade missromanen, den typ av popularroman som figurerade 

under 1800-talet och som vanligen skildrade snovita hjaltinnor och nattsvarta bovar och 

som var den sorts romantyp som blev till fordarv for Flauberts madame Bovary i 

romanen med samma namn. Hennes lidande och kvalfulla dod sker ju som en foljd av 

vad man skulle kunna kalla "romanforgiftning". Enligt Lundqvist gjorde Gustafsson sig 

till tolk for dem som skiljer mellan sa kallad "battre" respektive "samre" litteratur. J33Hans 

inlagg, som saledes far representera forfattarnas asikter, uttryckte saledes att nagon 

kvalitetsskillnad mellan god underhallningslitteratur och den mer ansedda litteraturen 

egentligen inte kunde lata sig bedomas. Daremot namnde han inget om huruvida den 

130 Lundquist U .s. 164 
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132 Lundquist U. s. 166 
rn Lundquist U. s. 167- 168f 



64 

forstnamnda sortens litteratur bor finnas pa bibliotek eller inte. 134 lnte heller utreder han 

den kansliga fraga om vad som egentligen kan raknas som god underhallningslitteratur. 

Efter den stora diskussionen om Collins foljde ytterligare inlagg med viss anknytning till 

FLN-litteraturen och med den beslaktade genrer. Bland andra skrev Krister Bemtsson i 

Dagens Nyheter under rubriken "Massans kultur far aldrig status" om forhallandet mellan 

popularkultur och finkultur. Enligt Bemtsson anses det allmant att vad som nar ut till en 

storre publik ar mindre vart an det som nar en mindre publik, "en liten kulturell elit," som 

han kallar den, tar del av . Ett tydligt exempel pa detta utgar inslag av vald som uppfattas 

olika, beroende pa vilken publik det ar som tar del av dem. Exemplen fran litteraturens 

varld pa overflod av vald ar mangfaldiga men hur vi upplever dem beror till stor de) pa 

om vi uppfattar detta som "kultur" eller inte. Slutscenen i Shakespeares "HamJet" skulle i 

ett annat, mindre finkulturellt sammanhang uppfattas som overdrivet och osmakligt 

underhallningsvald. Enligt artikelforfattarens asikt ar detta ett tecken pa ett tamligen 

snobbigt forakt for vad man i vardagslag kallar vanligt folk. Emellertid ansag han ocksa 

att den sa kallade "samre" litteraturen skulle kunna fa manniskor att upptacka den battre, 

nagot som narmast innebar att han motsager sig sjalv genom att liksom den tidigare 

debatten dela upp litteraturen i "battre" och "samre" delar, nagot som aven Lundqvist 

papekar. 

En nagot annorlunda vinkling pa debatten togs fram av Stefan Stenudd, i artikeln "Leve 

olikheterna " i Dagens Nyheter. Stenudd havdade har att popularlitteraturen och den mer 

ansedda litteraturen i sjalva verket var att betrakta som tva olika kulturer som bada ar lika 

nodvandiga for manniskor i vart samhalle. Vad som egentligen skiljer dem at ar 

uttryckssatten , nagot som egentligen undandrar sig var tids bedomning. Stenudd menar 

att endast tiden kan utvisa vad som far bestaende varde och vad som kommer att anses 

som god litteratur under slutet av 1900-talet. 135 

134 Lundquist U. s. i 69-170 
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4. BIBLIOTEKEN OCH POPULARLITTERATUREN 

4. 0. 0. Bibliotekens inkopskriterier. Lindung. 
I sin uppsats behandlar Yngve Lindung de olika kriterier som bibliotekens inkopspolitik 

grundar sig pa. 136 Lindung utgar harvid fran en egen undersokning som foretagits i 

fragan om utgivning av skonlitteratur i forhallande till vad som kops in av folkbiblioteken 

under denna period. 

I undersokningen tas tva huvudsakliga fragestallningar upp: For det forsta hur 

utgivningen av svensk och utlandsk skonlitteratur fordelas pa ett antal variabler. Sadana 

variabler anger Lindung vara den litterarafonnen som till exempel romaner, noveller eller 

diktsamlingar, genrer som detektivromaner, reseskildringar eller sjalvbiografier. Vidare 

fo,fattarens hemland eller kon, fo,fattarbolag eller pseudon_vmer samt antologier. 

Ytterligare variabler som Lindung viii fora in i resonemanget ar forlag, antal bestallda 

exemplar per titel och aven pris per titel. Vidare tar han aven upp utgivning bade i fraga 

om originalutgivning och ny upplaga men aven samtliga utgavor. 

Den andra fragestallningen blir da hur svenska bibliotek av olika slag over hela landet 

fordelat sina inkop pa grundval av de olika variablerna. 137 Genom dessa variabler soker 

Lindung skapa en oversikt over dels utgivningen av skonlitteratur och dels vad som kops 

in via folkbiblioteken. 

Lindung hanvisar till den viktiga grundval for bibliotekens inkop som utgors av 

bibliotekens eget sambindingsorgan, Sambindningshaften vilka utkommer 24 ganger om 

aret och tacker nastan Iandets totala utgivning av skonlitteratur for vuxna. De fatal alster 

som inte tas med i dessa haften , ar den underhallningslitteratur som ges ut fran forlag som 

har specialiserat sig pa enklare sorters litteratur, nagot som tidigare kallades 

kiosklitteratur. Viss religios litteratur av typen uppbyggelselitteratur ar ocksa undantagna 

fran dessa recensioner. 138 Varfor dessa bocker inte underkastas granskning beror 

framst pa att man pa grund av deras tamJigen enkla uppbyggnad och karaktar knappast 

kan undga att ge dem negativ kritik, varfor man helt och hallet avstar fran att sanda dem 

till Bibliotekstjanst. Det skulle knappast vara troligt att nagot bibliotek skulle kopa dem, 

heller, menar Lindung. Dock finns det ,och har tidigare funnits en tidvis intensiv debatt 

. 
136Lindung, Y .. Sko11fitterat11r pa bibliorek-rapporter f ra11 folkbiblioteks11tred11i11ge11 om i11kop, lii11 och 
las11i11g fo r vu.ma och folkbibliotekens i11kop juli 1977-juni 1979 . 
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om den form av popularlitteraturen som den sa kallade kiosklitteraturen och dess vara 

eller inte vara.139 

4. 1. Problemet med genrebestamning 

I den litteraturvetenskapliga traditionen betraktas lyrik, dramatik och epik/prosa som de 

tre grundfonnerna fran vilka man sedan kan dela upp litteraturen i olika genrer. Att kunna 

sarskilja dessa tre grundformer brukar i regel sallan medfora nagra svarigheter, medan 

sattet att indela skonlitteratur i form av prosa daremot brukar vara mer komplicerat, framst 

beroende pa att det dar finns en mangfald av genrer som ibland kan vara svara att 

avgransa fran varandra. Mangfalden kan illustreras genom till exempel jagromaner, 

arbetarskildringar och kvinnoromaner, vilka i bland sammanfaller, ibland bildar helt nya 

genrer. 

Lindung papekar hur det ibland ar omojligt att dra granser mellan den ena genren och den 

andra, da de overlappar och flyter in i varandra. Detta galler framfor allt romaner som ofta 

har flera olika motiv och ofta mer an ett huvudmotiv. Denna oklarhet betraffande 

begreppsbestamingen gor det omojligt att dela in all litteratur enligt de vanligaste 

genrebenamningarna i de Sambindningshdften, som utges av bibliotekstjanst. Det 

intraffar saledes att hocker som faller utanfor genrerna innebar en svarighet att bedoma 

var de egentligen hor hemma. En viss godtycklighet blir inte sallan foljden vid en sadan 

generalisering och strangt taget visar det sig vara i det narmaste omojligt att pa ett sadant 

satt fa grepp om nyutgiven litteratur. 140 

Mangfalden av genrebeteckningar och benamningar som oftast anvands for litteraturen 

bygger i sin tur pa olika kriterier: dels enligt prosaformen, dels efter de miljoer och den tid 

de utspelas, <leis hur handlingen utformas. Svarigheten att bestamma genrer ar darfor 

inbyggd i litteraturens mangfald.141 

I 39 Lindung s.19-20 
140 Lindun~ s. 2 1 
141 ibid s. 22 
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4. 1. 1. Kvalitetsbestamningar-Lindungs och Furulands 
modeller 

K valitetsaspekten ska vara grundlaggande for den statliga litteraturpolitiken, vilken i sin 

tur Jigger till grunden for bibliotekens litteraturinkop. Denna aspekt ar grunden for 

malsattningen att sprida god litteratur vid folkbiblioteken. Darfck kan man, enligt 

Lindung, knappast i detta sammanhang undvika att gora varderingar, utan det Jigger i 

sakens natur att man maste valja och vraka . Om man inte gor det godtar man en 

installning som innebar att begreppen god och dalig inte har nagon betydelse. Men 

svarigheten i att dela upp litteraturen i kvalitetskategorier forblir inte desto mindre ett 

problem. 142 

A andra sidan ar en sadan vardering nodvandig emedan ett underlatande att gradera 

litteratur efter kvaliteten innebar att man inte utnyttjar mojligheterna att ta de! av den 

viktiga kvalitetsdiskussion om bibliotekens inkopspolitik som alltid ar aktuell. 

Lindung menar att man har forsummat att fora en vetenskaplig diskussion om problernet 

med att vardera utbudet av skonlitteratur och av publikens konsumtion av denna, trots den 

stora betydelse dessa fragor har inom saval litteraturpedagogik och litteraturpolitik14\ 

Denna diskussion ar inte desto mindre viktig att fora i dag , frarnfor allt med tanke pa hur 

popularfiktionen eller underhallningsberattandet-ibland kallad kommersiell fiktion

dorninerar bland utbuden inom litteratur, biograffilrn, television och video, inte rninst. 

Detta utbud ar det som de senaste decennierna framfor allt har lockat den stora publiken, 

inte minst bland ungdomen. Lindung betraktar popularfiktionen, som han foredrar att 

kalla den, som den fiktion som har storst spridning, och han staller sig fragan-en viktig 

fraga, anser han--om inte detta tryck sammantaget med utbudet fran hela 

underhallningslitteraturen radikalt haller pa att forandra publikens varderingar. 

Detta tror Lindung kommer att forandra manniskors konsurntion av litteratur och i sin tur 

aven bibliotekens inkopspolitik. Inte minst avspeglas detta pa tidningarnas kultursidor, 

som· verkar ange att gransen mellan vad som tidigare kallades kvalitetslitteratur och den 

litteratur som enbart syftar till underhallning haller pa att suddas ut. 

Denna grans eller rattare sagt forhallandet mellan dessa bada typer av litteratur har varit 

foremal och ar forernal for en diskussion som framst har forts av larare, forfattare, 

litteraturkritiker och en mer eller mindre valutbildad publik. Ytterst har det handlat om 

142 ibid. 27-28 
143 ib id s. 28 
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begreppet "god smak" vilket ar det Jedande samhallsskiktets klassificering av sina 

varderingar. Det ar dessa, som enligt Lindung, utgor de framsta lasarna av vad som 

traditionellt kallas for kvalitetslitteratur. Denna grupp av belasta inom det Jedande 

kulturskiktet har hittills varit de som uttalat sig om popularlitteratur, kommersiell litteratur 

och rent av skraplitteratur, vilka samtliga av dem har placerats i fallande skala i det 

kvalitetsmassiga bottenskiktet. Mellan denna grupp och den stora massa av konsumenter 

av denna "undermaliga " litteratur gapar en avgrund, vilken vi sar att den senare gruppen 

inte delar den forras uppfattning. Det verkar - alla kulturartiklar till trots - som om det 

stora flertalet tycks foredra den mera lattviktiga litteraturen framfor den litteratur som det 

ledande kulturskiktet anser vara bra. 144 

Vad betraffar bibliotekariernas och sambindningslektorernas kritik av backer vi sas enligt 

Lindung aven dar god overensstammelse om vad som ar bra och vad som ar daligt, vilken 

kan noteras rent statistiskt betraffande bibliotekens inkop, det viii saga att de backer som 

fatt positiv kritik kops in.1 45 

Ett undantag kan har nyutgavor av sa kallade klassiker vara, emedan dessa alltid har hoga 

inkopssiffrora oavsett vad lektorerna vid sambindningen har tyckt. Klassiker tycks 

saledes inga i en egen kvalitetskategori som med sjalvklarhet raknas ha ett stort litterart 

varde. Den litteratur som fastan den tillhor klassikerna och darmed kategorin backer av 

stort littera11 varde, men inte far positiv kritik av lektorerna vid sambindningen, ar sa 

fataliga att de anses av Lindung helt forsumbara ur statisti sk synpunkt. 146 

Lindung har sjalv gjort en uppdelning av series litteratur i tva kategorier. Den forsta av 

dem omfattar kl assiker och den andra 1900-tals-litteratur som i sin tur fatt 

underavdelningarna "backer av stort litterart varde" och "backer som fatt positiv eller 

overvagande positiv kritik vid sambindingen av bada Jektorerna" samt " hocker som fatt 

blandad kritik, det vill saga bade positiva och negativa omdomen av Jektorerna, eller att 

kritiken varit overvagande negativ hos lektorerna" .147 

Enligt samma kategorisering och kriterier bedoms ocksa lyrik, men endast som series 

litteratur eftersom man mera sallan kan tala om rent underhallande lyrik, i varje fall ar det 

galler 1900-talslyrik. Lindung tar inte heller upp dramatik, kaserier, sagner, fabler och 

sag or. 

Begreppet klassiker star ju i en sarstallning for sig . Lindung hanvisar till 

litteraturutredningen fran I 968(L 68) , som presenteras i En bok om backer, SOU 1972: 

144 Lindung s.28 
145 ibid s. 53 
146 ibid s .30 
147 ibis S. 28 
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80, dar Lars Furuland har gett foljande operationella definition: med klassiker menas en 

forfattare som skrivit erkand och vardefull litteratur som annu kan anses aga aktualitet.148 

Med svenska klassiker avses forfattare fodda senast 1865 (forfattare innan detta ar tillhor 

andra kategorier). Vidare skall dessa forfattare ha behandlats pa de litterara 

institutionerna, det vill saga, skolor, universitet, normgivande handbocker, lexikon och 

litteraturkritik. For utlandska klassiker galler aven regeln om artalet 1865, liksom att de 

ocksa forekommer i etablerade litterara biografier.149 

Furuland tar aven upp tva kvalitetsgruppper sorn inbegriper allmant kand litteratur skriven 

pa 1900-talet, som svensk I 900-talslitteratur och utlandsk 1900-tals-litteratur.1so Bland 

dessa staller sedan Furuland upp ytterligare tre villkor, av vilka den som skall raknas till 

klassiker ska uppfylla atminstone tva: 

................................................................................................................................................................................... . . i I. Han ell er hon skall ha en biografi i Litteraturhandboken i 
12. Han eller hon skall behandlas pa mer an tio rader i Gunnar Brandells I 
ISvensk litt e rat u r 1900-19 5 0. I 
13.Han eller hon skall behandlas pa mer an fem rader i Nils Ake I 
(Sjostedts .Epoker.och. diktare .......................................................................................................... \ 

Furulands kategori av "erkand 1900-tals litteratur" begagnas ocksa av Lindung, som aven 

anvander benamningen " bocker av stort litterart varde av forfattare fodda efter 1865", 

aven om Lindung i huvudsak utgar fran enskilda bocker. Lindungs undersokning har 

omspant tva ar och tagit med den litteratur som kan vara ansedd som erkand litteratur i 

allmanna litteraturoversikter och som har fatt god kritik i dagspressen. Dessa backer 

utgar den storre delen av undersokningsmaterialet. 

Pa sa satt kan Lindungs undersokning sagas tacka in en starre del av utgivningen av 

Iitteratur med stort litterart varde under en viss period pa ett satt som Furulands 

avgransningar, vilka i huvudsak inriktats pa forfattare, inte har gjort. 

Forfattare som pa detta satt har komrnit att bli representerade i kategorin "backer av stort 

litterart varde" i Lindungs undersokning kan exemplifieras med bland andra Hjalmar 

148 Lindung, s. 30 
149 Lltteraiurhandboken s.?: ibid. s.30 
l50Lindung s.30-31 
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Bergman, Gustav Froding och Selma Lagerlof for den aldre svenska sekelskiftes- och 

tidiga 1900-tals-litteraturen. Den nyare tidens forfattare representeras till exempel av 

Sven Delblanc, Lars Ahlin och Moa Martinson medan den utlandska litterturen kan 

representeras av Johan Fowles, Marie Cardinal och Andre Malraux _1s1 

Inom popular- och underhallningslitteraturen, vilket utgor den andra huvudavdelningen 

av den kvalitetsindelning av prosa som Lindung presenterar har han placerat klassiker 

som Jules Verne och allmant erkand popularlitteratur fran 1900-talet, som Maigret

romanerna av Georges Simenon. Denna underhallningslitteratur, som i varje fall nar det 

galler Verne och Simenon omfattar en ansenlig mangd hocker, anses darmed ha sa hogt 

varde att den raknas in bland andra klassiker fran denna tidpunkt. 

4. 1. 2. Bibliotekarien och popularlitteraturen. Stjarne -
Nilsson. 

Enligt Kerstin Stjarne-Nilsson ( se ovan) ar popularlitteraturen mer spridd an den 

litteratur, som viii andra manniskors perspektiv och Iivssyn.152 Detta pastaende motsager 

sager inte i sig det resonemang som fors av Ulla Lundquist i hennes bok Sagar om sex 

och skrack. Dessutom framhavdar hon att den inte sallan utgor den enda lasupplevelsen 

for manga manniskor, som av nagon anledning inte viii eller kan ta sig an mera 

djupsinnig litteratur. Detta faktum har under langa tider forbisetts av bibliotekarier, 

kritiker, larare och personer sysselsatta inom massmedia, med andra ord litterara 

opinionsbildande. De lasupplevelser som skolans antologier erbjuder skiljer sig ocksa 

tamligen radikalt fran det som unga manniskor faktiskt laser utan for skolan.153 

Lange var bibliotekariens roll som forsvarare av den goda litteraturen sjalvklar och blotta 

det faktum att en bok fanns att tillga pa bibliotek garanterade <less kvalitet. Samma sak 

gallde och galler fortfarande pa dagspressens kultursidor dar <less skribenter och 

litteraturkritiker sall an och aldrig befattar sig med den typ av litteratur som kallas lag 

litteratur eller med ett aldre uttryck, triviallitteratur. Stjarne-Nilsson menar ocksa i likhet 

med Ulla Lundquist att denna tendens att fordoma sadan litteratur som uppskattas av 

manga manniskor snarare har bidragit till att oka avstandet mellan olika gruppers lasvanor 

an att minska dem. Om en individs litteratursmak kritiseras kanner sig han eller hon ocksa 

sjalv sig kritiserad och ifragasatt. Att bli sedd i ett alltfor snavt perspekti v och fa uppleva 

hur den egna litteratursmaken.beskrivs i moraliserande tongangar, ger daligt samvete for 

lasupplevel serna.1 s4 

151 ibid s. 3 1 
152 Stjarne-Nilsson, s. 73 
153 Stjarne - Nilsson, s. 74 
154 Stjarne-Nilsson, s. 
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Snarare bidrar en sadan attityd att skapa blockeringar och aggressioner infor frammande 

alternativ, om och nar sadana erbjuds. Enligt Stjarne-Nilsson maste man i stallet 

acceptera den laskultur som faktiskt finns och ta den pa storre all var, an vanligen sker. 

Man maste ocksa erkanna och framfor allt tolerera att alla har olika lasupplevelser och att 

ingen ska behova skammas over det han eller hon laser. 

Stjarne-Nilsson menar darfor att bibliotek, skol or och bokhandlare borde utoka sitt utbud 

till att omfatta alla lasta litteratursorter, inte bara en viss sort, for att gora det mojligt att 

fora den dialog, som ar en grundforutsattning for en opinionsbildning overhuvudtaget 

och for att fa igang diskussioner om vad som lases av vilka och varfor. Hennes inlagg i 

denna debatt kom emellertid redan i borjan av 1970-talet och galler knappast i dag.155 

Dessa diskussioner, menar hon , skulle ocksa kunna tjana till att avsloja reaktionara 

tendenser och schabloner i olika sorters litteratur, skapa forstaelse for olika 

litteratursorters funktioner. Den skulle ocksa skapa forstaelse for manniskors olika behov 

och visa pa alternativ till popularlitteraturen. Detta skulle liven bidra till att undvika 

generalisering av popularlitteraturen som helhet, eftersom det finns litteratur av denna sort 

som kan vara underhallande och tamligen harrnlost, likaval som den ocksa kan vara 

urvattnad eller spekulativt valdsskildrande. Dock poangterar Stjarne-Nilsson att man for 

den skull inte ska strunta i vad folk laser eller anse att man bor " ge folk vad folk viii ha." 

Vad hon viii framhalla ar att man bor stalla fragan: varfor gors det sa stor skillnad pa olika 

sorters litteratur och varfor hall s dessa sorter ifran varandra? Det handlar om rattvisa, att 

alla ska ha samma chans att na den litteratur som de viii ha. 

4. 1. 3. Bibliotek med popularlitteratur. U. Lundqvist. 

Ulla Lundqvist kompletterar sin undersokning med en rundfragning pa ett par bibliotek 

for att fa reda pa vilken installning man dar har till popularlitteratur. De bibliotek som hon 

har undersokt ar Jakobsbergs Centrums bibliotek, huvudbiblioteket i Umea, 

Faladsbiblioteket i Lund, bmskoldsviks bibliotek och Kalmar bibliotek. Pa Jakobsbergs 

Centrums bibliotek drar man en bestamd grans: forfattare som Virginia Andrews, Jackie 

Collins och Margit Sandemo kops inte in, medan andra som Jean Auel och Colleen 

McCullough accepteras. Bibliotekarie Lena Jolman menar att besokarna anda inte 

forvantar sig att till exempel hitta Jackie Collins pa biblioteket. 

155 Stjarne - Nilsson, s. 74 - 75f. 
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Liknande forhallanden rader pa huvudbiblioteket i Umea dar man koper in de bocker som 

far bra kritik i sambindningsrecensionerna. ts6Aven tidningsrecensioner spelar en viss roll 

menar inkoparna i Umea. Daremot vager besokarnas onskemal inte sarskilt tungt, 

atminstone ar det intryck som Ulla Lundqvist far i sin undersokning. De forfattare som 

inte kan accepteras pa Umea stadsbibliotek ar Andrews, Collins, Sidney Sheldon och det 

sista av Maria Langs produktion. Varje titel diskuteras for sig innan man beslutar om 

inkop och aven om man utesluter vissa titlar, innebar det inte att man utesluter hela 

forfattarskap. 1s7 

Pa Faladsbiblioteket i Lund har man vad man kallar en " snaskhylla," det viii saga en 

hylla med enbart popularlitteratur av den typ som inte kapts in pa de tidigare namnda 

biblioteken. Litteraturen ar bland annat skankt av oversattare och lantagare, och man har 

stallt upp dessa enligt en snabbkopsmodell, vilket innebar att den kan blandas med den 

mer ansedda litteraturen. Popularlitteratur behandlas saledes som "snask" tillsammans 

med annat matnyttigt. Den har ocksa betecknande nog fatt ett alldeles speciellt signum, 

namligen USCH, vilket kanske ska ses som en kvalitetsbedomning i sig. 

Den enda begransning man har gjort ar att inte ta med Margit Sandemos bocker, men detta 

beror inte pa kvalitetsskal, utan pa utrymmesskal, eftersom Sandemos produktion ar sa 

omfattande. Enligt Finn Hagberg, bibliotekarie pa Faladsbiblioteket, ar dessa bocker inte 

mer efterfragade an den mer seriosa litteraturen, utan snarare forhaller det sig sa att bada 

sorterna lanas, precis enligt "den snabbkopsmodell" som man ursprungligen tankt sig. 

Aven pa Ornskoldsviks bibliotek finns vissa exemplar av sa kallade "daliga" backer. 

Bibliotekets chef, Anna Christina Rutqvist, anser att det inte behover drabba den battre 

litteraturen och hon menar ocksa, pa utfragan av Lundquist, att popularlitteraturen inte ar 

sa eftertraktad som det har havdats.1 58 

Pa biblioteket i Kalmar finns det ingen generell regel for eller emot FLN- romaner, utan 

alla backer provas var for sig. Man har dar kopt in Danielle Steel och Sidney Sheldon, 

men inte Judith Krantz och Jackie Collins. Jan Herstad, kulturchef och bibliotekarie, 

sager att han tycker sig marka en attitydforandring, dar man kan notera en rarelse bort 

fran en fostrande folkbildningstanke mot en mer serviceinriktad och marknadsanpassad 

syn pa vad biblioteket ska erbjuda lantagarna. Herstad anser att hans personliga smak inte 

bor styra andras lasande och han vander sig emot den auktoritara expertsyn som innebar 

att vissa bocker bor kopas in, medan andra, ibland av oklara ska! inte kommer in i 

156 ib s 174 
157 ib., s. 175 

158 ib .. s. 176 
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bibliotekets hyllor. Han menar att det inom biblioteksvarlden har funnits tecken pa 

dubbelmoral, personliga asikter och otillracklig kunskap. Inte minst ifraga om serier och 

sexualskildringar har detta Jett till att man inte har velat kopa in verk av det slaget. Herstad 

menar att detta troligen beror pa att man i var kultur har lattare att acceptera 

valdsskildringar an sexualskildringar, vilket drabbar FLN-litteraturen hardare an litteratur 

som innehaller valdsinslag. 159 

4. 1. 4. GOK · projektet. Nordlund. 

I artikeln "Biblioteken dar lantagama styr" av Anna Nordlund i Dagens Nyheter ( 17 I 12 

1995 ) tas det sa kallade GOK-projektet upp. 160 GOK-projektet har ocksa behandlats 

ingaende i Sofia Malmbergs magisteruppsats "Ett litet fonster in till den stora 

biblioteksvarlden. En uppsats om GOK-projektet med tyngdpunkt pa Linnestadens 

bibliotek Goteborg." 

Eftersom utlaningen har minskat pa folkbiblioteken sedan mitten av 1980-talet ansag 

kulturradet det vara nodvandigt for folkbiblioteken att fundera over om de andrade 

fritidsvanoma var orsaken till minskningen. Detta ledde till att 1991 inleddes ett projekt, 

kallat GOK-projektet, som gick ut pa att hitta nya satt att na ut till lantagama. GOK ar en 

forkortning av initialerna Goteborg, Ornskoldsvik och Kalmar, vilkas bibliotek ingick i 

projektet. Biblioteken i dessa kommuner fick av Statens kulturrad tre miljoner anslagna 

for sin verksamhet. 16 1 

De fragor som togs upp var om bibliotekens verksamhet var anpassad till besokarnas 

onskemal och krav, och om deras bestand av bocker var otillrackligt eller inte lyftes fram 

ordentligt sa att de verkligen kom i kontakt med besokama. GOK-projektets 

utgangspunkter var saledes att omprova folkbildningsbegreppet och bibliotekens 

kvalitetsbegrepp. Projektet provade olika former for att na allmanheten och resultatet kan 

sagas vara gott eftersom besoken pa de bibliotek som berordes okade med mellan 30 och 

40 % .. GOK-projektet avslutades sedan 1994_ 162 

Projektet har blivit mycket omdiskuterat. Det har inneburit att lantagarna har fatt storre 

inflytande over bokinkopen pa biblioteken. Amnesindelningen som tidigare varit ordnad 

efter de sa kallade SAB-systemet, ett klassifikationssystem, dar SAB star for Sveriges 

Allmanna Biblioteksforening, tillkommen 1915. I GOK-projektet fick denna 

amnesindelning till stora delar ge vika till forman for en anpassning till nutidens 

l59 ib. , s. 177 

160 Anna Nordlund i Dage11s Nyheter 17 I 12 1995 
161 Malmberg, Sofia, s. 36 
l62ibid . 
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kunskapsindelning, varldsbild och intressen. For bibliotekarierna och for de lantagare 

som kanner till SAB-systemet har man behallit det i sitt tidigare skick, men man har ocksa 

for det stora flertal som inte ar valbekanta med systemet gett en delvis annan skyltning, 

for att underlatta sokandet efter olika typer av Iitteratur pa GOK-biblioteken. 

Utvarderingen av GOK-projektet gjordes i kulturradets regi av tre engelska 

kultursociologer, Liz Greenhalgh, Charles Landry och Ken Wolpole, och publicerades i 

slutet av november 1994. De utkom inte langt darefter i Storbritannien med en bok om 

folkbibliotekens roll i var tid kallad Libraries in a World of Cultural Change, i vilken de 

diskuterar bibliotekens betydelse i framtiden. Greenhalgh, Landry och Wolpole anser att 

sedan biblioteken har segrat i kampen mot vad de kallar 1980-talets vinstintresse, det vill 

saga i klartext att biblioteken trots alla olycksprofetior overlevt utbudet av andra former av 

underhallning och sist men inte minste inte blivit avgiftsbelagda(?) eller avkravda att ga 

med vinst, har de i stallet under 90-talet fatt nagot nytt att ta itu med, namligen det 

teknologiska informationssamhalle som vantar pa troskeln till nasta arhundrade. l63 

Att folkbiblioteken da skulle varna om den traditionella humanistiska bildningen kommer 

inte att vara tillrackligt som ma.I for verksarnheten, utan bibliotekarierna maste ocksa 

hjalpa besokarna att na den kunskap och den infonnation som de behaver i samband med 

att informationstekniken kommer att tillgodogoras hos ett vaxande antal i samhallet. 

De tre kultursociologerna har under sin utvardering av GOK-projektet intervjuat bade 

anhangare och motstandare till projektet, nagot som de redovisar i sin skrift. Den slutsats 

som de har kommit fram till ar att de personer som visat sig vara kriti ska till projektet till 

storsta delen ar aldre och bildade man, som enligt dem upplever forvirring i ett mangsidigt 

och komplext kunskapssamhalle och som dessutom kanner sig hotade. 

4. 1. 5. Linnestadens bibliotek och Lars Lonnroth 

Den filial i Goteborg som har deltagit i projektet ar Linnestadens bibliotek, ett tamligen 

nytt bibliotek som tillsammans med stadsdelsnamnden flyttat till den gamla brandstationen 

vid Andra Langgatan. 

Man bade pa biblioteket forvanats over att inte ha fatt besok av Lars Lonnroth, professor i 

litteraturvetenskap, och en av dem som har uttalat sig negativt om GOK-projektet. Vad 

som man framst ansag vara forvanande ar att Lonnroth i sina debattartiklar anda sa sakert 

framholl vissa forhallanden pa GOK-biblioteken. Bland annat pastod Lonnroth tvarsakert 

163 Malmberg s. 106 
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att frontexponering eller vad man ratt och slatt kan kalla "skyltning" av bocker i dessa 

bibliotek gynnar exempelvis Collins och Sandemo eftersom dessa kan tankas Jocka 

besokarna att utnyttja bibliotekens bestand och att detta forfarande saledes blir en 

anledning till att kopa in popularlitteratur. Den okade efterfragan pa denna Jitteratur skulle 

i Janga Joppet underminera inkop av god och kvalitativ litteratur, havdar Lonnroth. Hans 

har ocksa papekat att folkbibliotekens hela kvalitetsbegrepp befinner sig i farozonen. 164 

Linnestadens bibliotek har reagerat pa Lonnroths underlatande att besoka Linnestadens 

bibliotek och sjalv se vad GOK-projektet star for i praktiken. Man har talat om en 

nonchalant attityd eller som det ibland antytts ren feghet. I en artikel i Svenska Dagbladet 

tar Lonnroth upp GOK-projektet ur en mer_allman standpunkt och menar att konflikten 

Jigger i bibliotekens vilja att dels vara folkbildare men ocksa att vara kund anpassade. Han 

fortsatter dock att vara odelat kritisk mot GOK-projektet vilket han anser 

"maste ... bekampas ocksa i fortsattningen."165 

4. 1. 6. GOK-projektets foljder for de berorda biblioteken 

GOK-projektet har i olika hog grad paverkat de bibliotek i de tre stader som det har 

omfattat. I Kalmar har projektet inbegripit alla kommunens bibliotek, i Ornskoldsvik var 

det endast huvudbiblioteket som forandrades i samband med forflyttningen till nya 

lokaler. 

Detar i Kalmar som GOK-projektet har vackt mest debatt och fatt mest kritik, inte bara i 

lokal- och fackpress, utan aven i Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Dock har endast 15 

% av alla debattinlagg handlat om avsikten for GOK-projektet. Det agerande som man . 

har kritiserat mest ar den stora gallring som inleddes pa Kalmar stadsbibliotek 199 1. 

Personalen fick dar direkti v om att gallra bort mellan 50 och 80 % av magasinsbestandet. 

En tredjedel av bestandet i den oppna samlingen skulle vidare gallras bort for att man 

skulle kunna frontexponera bocker och darmed dra till sig fler Jasare. I sjalva verkat hade 

denna omfattande gallring inte sa mycket att gora med GOK-projektet i sig, som att 

gallringen pa det hela taget var eftersatt pa biblioteket under manga ar. Men det hindrade 

inte att rykten uppstod i pressen om att biblioteket salde ut kompletta argangar av Dalins 

tidning Then Swiinska Argus fran 1700-talet och von Pufendorfs Konung Carl X 

Gustafs bragder ur den Rosenska samlingen i originalutgava fran 1600-talet. Detta visade 

sig vara felaktigt; inga bocker hade gallrats eller salts ur stifts- och gymnasiebiblioteket 

som grundades 1623. 1910 testamenterade kalmarbon Rosen, som var en av Nordisk 

familjeboks redaktorer, sitt bibliotek till staden for att det skulle bli grunden till ett allmant 

164 Malmberg s. 90 
165 Malmberg s. I JO 
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bibliotek. Det som daremot har salts ar omtryck fran Rosens samtid, verk utan nagot 

storre samlarvarde. 

Den kritik som riktades mot den omfattande gallringen pa biblioteket Jedde till att Goran 

Lofdahl, davarande chef for kulturradet, under 1992 drog in anslagen for GOK-projektet 

i Kalmar for att starta en utredning av den omfattande och i viss man alarmerade kritiken 

som natt en vid publik. 

Det fanns ocksa motsattningarna mot GOK-projektet bland de kulturintresserade 

kalmarborna. En av dem som forholl sig kritiska var kalmarbon och forfattaren Anders 

Johansson som ansag att det utgjorde ett hot mot folkbildningstanken. Vad han i forsta 

hand vande sig mot var gallringen av backer och tanken att lantagama sjalva skulle fa 

inflytande over vad som ska inga i bibliotekens bokbestand. Johansson ansag att det ar 

lika sjalvklart att det ar bibliotekarien som avgor vad som ska finnas pa biblioteken som 

att det ar tandlakaren som bast vet hur tander ska skotas. Han ansag det vara underligt att 

bibliotekarierna inte hade kampat mer for att bevara detta och att de inte tagit upp striden 

for att bevara sin yrkesetik. 

Enligt Johansson dolde bakom det han kallade " GOK-projektets kvasidemokratiska 

fraser " ett forakt for publiken som knappast skulle kunna kallas demokratiskt, ett tecken 

pa att man inte tilltrodde lantagarna nagon storre formaga att ta del av kultur och litteratur. 

Vidare ansag han att biblioteket bor fungera som ett museum over litteraturarvet och som 

ett arkiv over bra litteratur. 

Sedan GOK-projektet startade har som tidigare namnts besoken okat markant, med 

mellan 30 och 40 %. Detta galler for bade Kalmar och brnskoldsvik. Okningen for andra 

stadsbibliotek ar i genomsnitt mellan 5 och IO %. Utlaningen av backer per Iantagare ar 

nastan dubbelt sa hog pa GOK-bibliotek som pa resten av folkbiblioteken. Pa 
Linnestadens bibliotek Janas halften av bokbestandet ut varje manad. Enligt 

bibliotekarierna skulle ungefar 6 % inte finnas dar om man inte hade utgatt fran 

besokarnas onskemal, utan endast anvant sig av Bibliotektjansts recensioner. 166 

Bibliotekariema har menar vidare att det pa Linnestadens bibliotek finns fler 

kontroversiella verk inom facklitteraturen an vad man vanligen finner pa folkbiblioteken. 

Av tradition ska facklitteratur pa bibliotek vara vetenskapligt vara av det traditionella 

slaget vilket innebar att den ska vara vetenskapligt belagd och bevisad. Men Linnestadens 

bibliotek har inrattat en hylla som kallas "Altemativt vetande" som bland annat innehaller 

166 Biblioteken dar lantagarna styr - efterfragan och nya kunskapsideal bestammer inkop och sortering i 
bokhyllorna, Anna Nordlund, Dagens Nyheter, Kultur och Nojen, del B, s. I , 17 I 12 1995 



77 

en de! nyandlig litteratur av den typ som brukar kallas "The New Age", det viii saga 

litteratur om religiosa rorelser av mycket spekulativ karaktar som Ufologi eller 

reinkarnation som exempelvis Castanedas bocker, vilka har efterfragats i hog grad. Pa 

samma hylla som "Alternativt vetande" star "Medicin och Filosofi", dar man har placerat 

titlar som Sibyl/ans spadomsbok , vilken egentligen borde kallas ockultism vid sidan om 

den popularfilosofiska Myren omframsteget av Henrik von Wright! 

4. 1. 7. Resultatet av en mer lantagaranpassad verksamhet 

Meta Hammenberg som arbetar pa biblioteket i Kalmar menar att det kan vara battre att ga 

efter lantagarnas onskemal vid bokinkop an att kopa dem fran Bibliotekstjanst, eftersom 

anvandandet av Sambindningens recensioner enligt hennes erfarenhet ofta resulterade i 

markliga inkop. De bokinkop som gjordes till biblioteket i Kalmar under dear som GOK

projektet utgjordes till 9 % av popularlitteratur, vilket i det har fallet innebar en okning 

med omkring 2 %. Man haller sig i Kalmar dock fortfarande till Sambindningens 

recensioner, men huvudinriktningen utgar fran den tesen att man anser sig inte ha lyckats 

na ut tillrackligt bra med informationen till lantagarna om att de kan vara med och paverka 

bokinkopen. 167 

Aven Ulla Lundqvist har tagit upp GOK-projektet sin oversikt Sagar om sex och skrack

popularromanen an en gang. Detta projekt kan ses som ett steg pa vagen mot en mer 

nyanserad syn pa popularromanens vara eller inte vara pa folkbiblioteken, Hon anser att 

GOK-projektet har Jett till att biblioteksenheterna i Goteborg, Kalmar och Ornskoldsvik 

kan ses som mer liberala an vad som ar genomsnittligt.168 

5. LITTERATURENS VILLKOR 

5. 0. 0. Lasandets utbredning 

I 67 Biblioteken dar lantagarna styr - efterfragan och nya kuskapsideal bestammer inkop och sortering i 
bokhyllorna, Anna Nordlund, Dagens Nyheter, Kultur och Nojen, de! B, s. I , 17 I 12 1995 

168 Lundqvist, U. , s. 176 
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Det fanns under 1930- och 40-talen en tro pa det tryckta ordets makt att forandra varlden, 

vilket i forlangningen innebar en tro pa litteraturen som det medium som i forsta hand 

skulle formedla upplysning, utbildning, upplevelse och debatt, en tro som varade in pa 

1950-talet. l69 Hur denna debatt fortsatte i Sverige under de senaste decennier har redan 

skildrats i uppsatsens inledande kapitel. I de litteraturhistoriska inslagen kommer jag att 

han visa till Litteraturens historia 7, 1945-1992 liksom Hans Hertels uppsats om "Bogen 

paa mediemas supermarked" i Litteratursociologi - en antologi. 170 

I stora delar av varlden tillhorde lasning av tryckta medier ett av de storsta intressena 

bland barn, ungdomar och vuxna. Tillgangen till backer okade da billighetsutgavor 

borjade saljas av Penguin Books i England och Pocket Books i USA under 1930-talet, 

nagot som i snabb takt expanderade under krigsaren och som fick spridning over hela 

vastvarlden, senare till Afrika och Orienten. Samtidigt komplicerades bilden av TV: s 

intag, nagot som slog hart mot dags- och veckopress och film. Det var inte bara 

lokalpressen som drabbades, utan aven huvudstadspressens tidningar med 

miljonupplagor da tryckkostnaderna steg och annonserna borjade forekomma i TV. I det 

decentraliserade tidningsmonstrets stalle kom tabloidpress och monopoltidningar som 

anpassade sig till TV ifraga om innehall och framtoning. Dock okade bade lasningen och 

bokproduktionen under 1960- och 1970-talet, vilket berodde pa hogkonjunkturen som 

medforde en betydlig expansion pa utbildnings- och upplysningsomradet, med utbyggnad 

av undervisnings- och kulturinstitutioner som foljd. 

Folkbiblioteket starkte i hog grad sin stallning som just ett bibliotek for folket genom 

bokbussar, utlaning av arbetsplatser och utstrackning av utlaningsverksamheten till barn 

och skolungdom. Genom utbildningssystemet, medierna och de nya satten att salja 

litteratur nadde man manniskor med begransade Jasvanor. FN:s kultur- och 

utbildningsorganisation UNESCO forsokte utveckla kulturdemokratiseringen over hela 

varlden, och inriktade sig framst pa avskaffandet av analfabetismen med hjalp av 

Jasprogram och formedlingsinsatser, med paroller som Books for All .. 171 

5. 1. Gransoverskridande 

Mycket av till exempel rock- och vislyriken rorde sig over gransema mellan popularkultur· 

och finkultur och nagot liknande hande inom TV-mediet nar ansedda regissorer inom film 

och teater borjade skriva for det. Ett exempel av manga, men banbrytande i Sverige var 

169 Litteratu rens historia 7, 1945 -1992, Norstedts Forlag, Stochol 1993. s. 42 - 43f. 
170 Henel s . 10-3 7 
171 Litteraturens historia 7, s. 43 - 44f. 
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Ingmar Bergmans Scener ur ett iiktenskap fran I 974. Man borjade ocksa att bearbeta 

klassiska verk anpassade for TV-mediet, som Rainer Werner Fassbinders Berlin 

Alexanderplatz fran 1980. I TV kom ocksa alternativ teater att inspelas och sandas ut. 

Inom TV uppstod ocksa nya dramaformer, till exempel de sa kallade dramadokumentarer, 

vilka nadde stor popularitet inte minst i England, som verkade som foregangsland pa 

detta omrade. 

Bokmarknaden globaliserades pa nytt nar den kommersiella TV :n blev borjan pa en 

malmedveten medieindustrialisering. Denna satte verkligen fart nar 1960-talets 

billighetsrevolution som utgivningen av pocketbocker innebar avlostes av 

bokklubbsvagen. Den amerikanska modell som 1926 hade startat med "Book of the 

Month" fick stor spridning varlden over, eftersom den anpassade sig till branschen med 

dess behov av storsatsning och styrning av marknaden , Detta skedde genom att man 

bedrev forsaljningen genom metoder som gick ut pa att narma sig kundema, istallet for att 

kundema skulle narma sig bokbranschen. Bokklubbama var den framsta orsaken till 

bokbranschens forandrade forsaljningsstrateg i. Istallet for att undan for undan salja ett 

flertal titlar--en kostsam avsattningsform-borjade man med industriell massforsaljning 

av ett fatal titlar. Nasta steg i utvecklingen var intresset hos amerikansk och senare 

europeisk medie- och kommunikationsindustri att investera forlag och bokklubbar. 

Forlagshusen blev till mediesammanslagningar och multinationella koncemer. 172 

Utvecklingen inom vastvarldens litteratur har sedan 1970-talet gatt at manga olika hall. Da 

det nya sattet att massproducera backer tillkom, med fotosattning och den nya metoden 

offset-tryck, blev det mojligt att framstalla backer med en billig metod, som mojliggjorde 

en geografisk spridning av framstallningen. Emellertid utmarktes mediasfaren samtidigt 

av monopol, med stora koncerner och affarskedjor. Sedan dess har centrali seringen vuxit 

och den varldsomspannande litteraturmarknaden har blivit praglad av likriktning och 

bestsellerinriktning, aven backer ar utsatta for verkningarna av mode och trender. 

Mot detta star demokratiseringen av boken med altemativforlag, knutna till avant garde

grupper och rorelser pa grasrotsniva. Det finns hela tiden uppror mot monopolet och ett 

flertal mindre forlag som satsar pa kvalitet och som har en tydlig framtoning att vara 

inriktade pa detta. A vstandet mellan dessa bada sidor okade, samtidigt som litteraturen 

upplevde en nergang fran I 980-talet, pa grund av den konku!'fens som kabel- och satellit

TV samt video innebar. Markligt nog okades spridningen for vissa sorters kvalitetsbocker 

samtidigt som bokens stallning forsamrades, vilket kan tolkas som att en viss grupp av 

boklasare anda okat. m 

172 Litteraturens hi stori a 7. s. 44-45f. 

173 Litteraturens historia 7, s. 45 
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5. 1. 1. Det larda blir populart 

Under 70- och 80-talen kom kulturdebatten att alltmer styras av vissa minnesdagar, till 

exempel fodelse- och dodsar. Man sag tillbaka pa den aldre litteraturen, men utan att i 

egentlig mening ga i klassikernas fotspar. Den omfattande episka romanen som an en 

gang var i ropet efterbildade inte pa nagot vordnadsfullt satt de aldre forebilderna, utan 

praglades snarare av en inte sallan respektlos och ironisk attityd. Flera forfattare skrev 

hocker med utgangspunkt fran aldre verk. Ofta skedde detta genom att man skrev 

pastischer pa klassiker som ofta hade drag av citat, vilket Iyftes fram av forfattama sjalva. 

Ett exempel ar Rosens namn ( 1980 ) av Umberto Eco, en kunskapsspackad deckare i 

medeltidsmiljo, som bade harmade den datida Iitteraturen och den klassiska 

detektivromanen av Sherlock Holmes - modell. Detta verk och andra exempel pa 

postmodernistisk metafiktion, som man kallade denna form av roman vann stort gehor 

hos publiken och Rosens namn kom att saljas i stora upplagor, trots att den egentligen 

var en bade avancerad och i vissa stycken ganska hardsmalt Iitteratur som ocksa stallde 

stora krav pa Jasarens allmanbildning. 

Den avancerade litteraturens popularitet har flera orsaker. En av dem anses vara att det 

utbildningssamhalle som utvecklats pa olika hall i varlden och inte minst i Sverige har 

skapat en stor publik med kapacitet att ta till sig olika kulturella uttryck fran olika 

kulturella skikt, saval hogt som lagt. En annan orsak ar att den litteratur som pa ett 

ironiskt satt citerade och varierade det som redan hade sagts svarade mot en allman kansla 

av att inte mycket mer nytt fanns att saga men speglade ocksa ett igenkannandets gladje 

hos boklasarna. 

Den historiska romanen fick ett nytt tillskott genom den amerikanska forfattarinnan Jean 

Auels succeromaner om stenaldern, Grottbjornensfolk, Hiistarnas dal, Mammutjiigama 

och Stiippvandrin.gen ( 1980-1990). 174 Bockerna kan sagas vara en blandning av goda 

kunskaper i arkeologi, manniskans utvecklingshistoria, medicin, biologi a ena sidan men 

och vad som tidigare anforts som FNL-Iitteratur, dvs diverse mattligt nyanserad 

personlighetsskildring. 

5. 1. 2. Mediasamhallet och kultursynen 

174 Litte raturens his1oria 7, s. 64 
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Forhallandet mellan hog- och lagkultur var ett amne som fran mitten av 1960-talet 

debatterades ofta av intellektuella i vastvarlden. Aven for denna grupp av manniskor hade 

masskulturen kommit att bli en del av vardagen. Samtidigt hade modernismen som 

uttryck for nutidsmanniskans livserfarenheter forvandlats fran en framstegstro till ett 

missmod. Man kan saga att den ocksa utgjordes av en nostalgisk utopi, uttryckt i frasen " 

det var battre forr". Det var for dem viktigt att hitta uttryckssatt i konsten som kunde 

forena det estetiska motstandet i den egna synen med intresset for de nya medierna. 

Det fanns och finns fortfarande kritiker som anser den teknologiska popularkulturen vara 

ett hot mot de sanna manskliga vardena och att vad som i bland kallas hogmodernismen 

som ett uttryck for dem; ma vara an fragmentariskt och forvridet. Vad de inte medgav var 

att de som Jigger bakom definitionen "massa", vilket bland annat ingar i uttrycket 

"masskultur" eller "masslitteratur" var den kulturella eliten i vilken de sjalva ingar. V ad de 

inte heller ville se var att forandringar inom bade popular- och hogkultur framst beror pa 

genomgripande samhall s- och mediaforandringar under de senaste decennierna. Som en 

motpol till denna "masskultur" har i bland stallts konst och litteratur inom de sa kallade 

"smala" sektorn, det viii saga den som inte drog stor publik. Dessa foreteelser anses da 

som en kritik av en frammande varld dar teknologin hade fatt ett al lt storre utrymme. De 

kan antingen vara nostalgiskt klassicistisk eller modernistisk, medan samtidigt i 

manniskors vara hog- och lag kultur i sjalva verket standigt blandas pa nya satt, till 

exempel reklamens tillampande av surrealismens uttryckssatt. 

Den franske soc iologen Pierre Bourdieu anser till skillnad fran dessa kritiker att 

kulturskillnader ar uttryck for sociala skillnader. Kritikerna ar i sjalva verket med att 

skapa dem dessa skillnader. Bourdieu staller mot detta tva typer av smak, som han i 

stallet viii dela upp kulturen i. Den forsta ar den typen som sjalvmant satter samband 

mellan konst och !iv och som faster storst vikt vid verkets funktion och som valjer det 

som underhaller och som man kan identifiera, nagot som han kallar barbarisk smak, och 

en som skiljer konsten fran livet genom analytisk distans mellan publik och verket, ren 

smak. 175 Han menar att "konsumenten bidrar till att producera den produkt som han 

konsumerar". 176 Bourdieus syn pa smakriktningar inom olika yrkeskategorier och 

utbildningar ger ocksa helt nya infallsvinklar till begreppet "smak" .177 

Fran annat hall , bland annat fran Umberto Eco, framholls att aven popularkulturella 

foreteelser som B-filmer, tecknade serier och popularromaner kan overga fran den 

"barbariska" smakriktningen till den "rena" genom att den analyseras av manniskor som 

175 Litteraturens historia 7, s. 66-67f. 
176 Bouroieu. s.248 
177 Ibid s. 275 ff 
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distanserar dessa kulturyttringar och framhaller andra varden. Exempel pa detta ar bland 

annat pop-konsten som fick sitt genombrott pa 1960.178 

I diskussion om hog- respektive Jagkultur maste ocksa de forandringar som det postindustriella 

samhallet medfor diskuteras. Har ingar upplosningen av de traditionella skillnaderna mellan 

borgerlighet och arbetark.lass som effekter av den stora utbildningsexplosionen pa 1960-talet, 

vilket frambringat en helt ny medelklass. Aven utvecklingen av teknologin inom media och 

anvandningen av media har bidragit till att forandra kultursynen genom att delar av olika 

smakskikt i till exempel den nya musiken och litteraturen bland med varandra pa ett helt annat satt 

an tidigare. Det nya medelskiktet har ocksa skapat en valutbildad publik som formar att vaxla 

mellan dessa olika skikt, bade det som av tidigare generationer av kritiker har ansetts vara 

antingen det "hoga" eller det "Jaga." Men denna grupp fortsatter att vara en elit och en minoritet, 

medan majoriteten i stallet vander sig till popularkulturen. Detta menar man begransar dess 

inflytande och forhindrar den att skaffa sig social makt pa grund av sambandet mellan maktkultur 

och smakkultur.179 

Detta kan rent ytligt likna den debatt som skildrades i kapitlet "Kulturdebatten som tidsspegel ". 

Skillnaden ar dock att 1950- och 60-talets debatt utgick fran ett samhalle dar endast en liten de! av 

befolkningen hade tillgang till hogre utbildning an folkskola. 

5. 1. 3. De intellektuella och popularkulturen 

Popularkulturen omfattas som namnts av den intellektuella eliten idag. Denna process 

paborjades under 1960-talet genom till exempel att film, TV-dramer, rockmusik och jazz 

kom att betraktas som "hog kultur" i stallet for dess motsats. Detta skedde framfor allt 

genom John Lennons och Bob Dylans tex ter inom musiken samt popkonstens 

genombrott, som redan omtalats. 180 

Detta innebar att man slutade- i varje fal l delvis-att se ner pa popularkulturen och tog 

den i stallet in i finrummet. Vad som dittills med litet foraktfullt ton kallats kitsch 

uttrycktes i stallet med modeordet camp, for att beteckna en viss smakriktning. Det var 

enligt den amerikanska forfattaren Susan Sontag nodvandigt att visa mer forstaelse for det 

som av de intellektuella kallades kitsch. Hon ansag att de maste acceptera att deras 

uppfattning av det som av tradition avgjorde vad som ar smak och vad som inte ar det, 

inte var allenaradande, och au de maste visa mer oppenhet for masskulturens yttringar om 

de ville behalla sin position som intellektuella.181 

178 Litteraturens hi stori a s. 66-67 
179 ib. , s. 67 
180 Ibid. 520 
18! Ibid 520 
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Forsaken fran de intellektuellas sida att klara upp sitt kluvna forhallande till 

popularkulturen yttrade sig i tre attityder som kan kallasjolkets kultur, det 

endimensionella samhiillet samtfascinationens motstand. Den forsta attityden, folkets 

kultur, viii se ett progressivt innehall och folkliga inslag i popularkulturen och menar att 

denna viii anvanda sig av folkliga kulturtraditioner. Andra exempel pa detta ar 

samhallskritiska och "folkliga" sangtexter framfor allt av den typ som framkom under 

70- och 80-talet, vilkas innehall handlade om onskan om fred eller om ett rattvisare 

samhalle. Hit raknas ocksa sa kallade "progressiva" kriminalromaner. " "Folkets 

kultur" uttrycks i dessa romaner genom en klar tendens for den vansterinriktade 

ideologin.182 

Kriminalromanen i allmanhet och <less olika undergenrerna har utvecklats fran denna tid 

och kan i dag sagas ha uppnatt hogt anseende for sina skildringar av existentiella, 

politiska och sociala problem aven om det ar tveksamt om man skulle rakna in den till 

folkets kultur. Aven science fiction som tidigare hade varit tillhort "lag kultur" har fatt 

battre anseende under de senaste aren genom bland andra Kurt Vonneguts "Slakthus 5", 

for att namna nagon.1 83 

Den andra attityden till mediakulturen kan kallas tesen om det endimensionella samhiillet 

och var bland annat baserad pa Frankfurtskolan och dess pessimistiska syn pa kulturen 

som utvecklas till en industri och som inte langre verkar som kritik av samhallet. Dessa 

tankegangar framfordes av Herbert Marcuse som var starkt kritisk mot 

massmediakulturen , som han menade skulle komma att krossa den estetiska dimensionen 

hos konsten. Den skulle ocksa, enligt honom, innesluta all kritik i sig och darmed 

avvapna den genom att gora den uddlos. Marcuse anser att denna mediakultur fortingligar 

och fo11rycker konsten och representerar det mest typiska for vad han kallar 

modernismen. Det estetiska gransoverskridandet skulle, enligt honom, leda till kulturens 

forfall och kunde pa sikt hota det fria order. J8.i 

Marcuses pessimistiska syn pa den kulturella situationen matte motstand, bland annat av 

Hans Magnus Enzenberger som i sin essa "Baukasten zu eine Theorie der Medien" 

menade, att aven om den nya tekniken inom media anvands i det kapitalistiska samhallets 

tjanst, innebar det ocksa att mojligheter att delta, astadkomma decentralisering 

mobilisering och information trots att detta utnyttjades av det kapitalistiska samhaller.1ss 

182fbid 520 
l83 Ibid 521 
I 84 ibid. 520 
l85ibid 521 
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Den tredje grundlaggande attityden till mediasamhallet benamns tesen omfascinationens 

motstand . Denna attityd sag masskulturen som en vag till fantasier, drommar och langtan 

for manga manniskor, nagot som i masskulturen kunde kanaliseras, om an i forvrangd 

form, istallet for att se den som ett kapitalismens verktyg for utnyttjande av konstlade 

behov eller som estetiskt undermalig. De forskare som forsvarade masslitteraturen ansag 

att sattet att ta till sig den, beroende pa lasarens kon och klasstillhorighet, kan rymma en 

viss samhallskritik. 

Edgar Morin ansag att masskulturen ar den enda kultur som befinner sig pa samma niva 

som nutidens verkliga li v, och att den darfor ar livaktig och vinnande, liksom orsaken att 

den tilltalar det imaginara behovet i verklighet. Detta ar en syn pa popularlitteraturen som 

aven anvander sig av lasarreaktioner i litteraturforskningen och som analyserar texter 

utifran de forvantningar lasaren har pa texten, och som kombinerar detta med feministisk 

teori om kvinnors levnadsvillkor och kulturell a identitet. 

S. 1. 4. Janice Radway och kvinnors lasning 

Bland annat har Janice Radway granskat kvinnors lasning av romantiska bocker genom 

att kombinera textlasning med receptionsanalys, pa basis av intervjuer med kvinnliga 

lasare i Reading the romance 1984. Detta kastade ett nytt ljus pa saval Barbara Cartland

romaner som Jackie Collins alster, den senare kan ses som projektioner av kvinnliga 

reaktioner pa konspolitiska och psykologiska problem i den genomsnittliga amerikanska 

familjen. 186 

Janice Radway som ar litteraturprofessor vid Duke University reagerade i Reading the 

romance mot de femin istiska forskare som har sett popularlitteratur for kvinnor som 

patriarkal och konservativ, hon menade att det fanns mojlighet att lasa den annorlunda, 

rentav i feministiskt perspektiv. ldag har Radway stor plats inom popularforskningen. 

Reading the romance kom ut vid en tid da romantikbockerna hade stor spridning och var 

mycket populara, nagot som pressen stallde sig mycket kritisk till. Man sag ner pa genren 

och pa dem som laste den, vilket var anledningen till det intresse som uppstod for amnet. 

Genomslagskraften for Reading the romance blev stor, inte bara inom 

litteraturvetenskapen, utan aven inom antropologi, sociologi och historia. Radway har 

dock sedan dess till viss de! andrat den standpunkt som hon hade i sin studie, da hon 

bland annat har fatt feministisk kritik, och menar att hon skulle ha klargjort sin koppling 

186 ib. s. 521 
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till feminismen och de politiska intressen som foljde med det tydligare, samt att hon sjalv 

inte laser romantikbocker. 

Radway foretrader ett synsatt som hon delar med andra forskare inom Cultural Studies 

och andra amnen inom humaniora, inte sallan med feministiska eller marxistiska 

influenser. Den standpunkt som hon hyser ar emellertid inte okontroversiell, da hon har 

en relativistisk syn pa litteratur och har stallt sig kritisk till litteraturvetenskapens 

traditionella forhallningssatt vid analys av texter. Radway menar att traditionell textanalys 

ar nagot som man Jar sig, dvs ett sarskilt satt att lasa. Detta innebar att texten ses som en 

helhet som ska undersokas fran borjan till slut och att man Jagger vikt vid bestamda saker. 

Hon tror inte att detta satt att analysera texter hos popularlitteratur skulle ge nagot sarskilt 

markbart resultat om man inte tar lasarna med i berakningen, eftersom denna sorts 

litteratur fungerar pa ett annat satt an den mer ansedda litteraturen.187 Lasama ar inte 

sa intresserade av slutet som av andra saker i berattelsen. Istallet Jagger de marke till 

bifigurer i handlingen, och utgar fran sina egna relationer. De har ett personligt satt att 

lasa och reagera pa texten. Radway anser au det inte finns nagon skillnad mellan den 

seriosa litteraturen och popularlitteraturen, atminstone ar detta nagot som inte kan matas 

pa en vardeskala, aven om hon ar medveten om att det ar svart att uppratthalla denna 

standpunkt, och att hon inte ar saker pa om hon till fullo kan forsvara den . Anda anser 

hon att det finns olika satt att skriva och lasa text. Enligt Radway ar det som kallas kanon 

baserat pa ett antal antaganden som vardesatter tvetydighet och komplexitet och att man Jar 

sig forsta ett speciellt slags litterart sprak. Man Jar sig att uppfatta ett visst slags texter som 

litteratur. en definition som emellertid bestams av kulturella och historiska faktorer. 188 

Hos popularlitteratur finns en for just den sortens litteratur typisk komplexitet och 

tvetydighet, samtidigt som den satter varde pa enkelhet och upprepning av valkanda 

inslag. Popularlitteraturen anses som bekant bygga pa kliche~r. emellertid bemoter 

Radway detta genom alt havda att lasaren av romantikbocker ger klicheema ett eget 

innehall genom mangtydigheten i sin forstaelse av dem, hon viii darfor inte kalla dem 

klicheer och sager sig misstro pastaendet att romantikbockerna endast ar klichelitteratur. 

Radway menar att lasare av sadan litteratur kan beskriva detaljer och enskilda avsnitt i de 

olika romanerna lika utforligt som en litteraturkritiker kan tala om till exempel Kafka, 

vilket ar tvartemot vad man lange har ansett om popularlittera_tur; alt det ar en litteratursort 

som saknar nyanser, som ar enkel, estetiskt torftig, samt att den ena romanen ar den 

andra lik, har man last en romantikbok, sa har man last alla. Visserligen medger Radway 

att delta kan innebara att man underskaltar lasarna, att utga fran att de inte skulle kunna 

tillgodogora sig en text med mer avancerat sprak, men hon havdar dock att de kvinnor 

187 Radway s. 284-302 
188 Radway s. 288f 
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som laser romantikbocker anvander dessa som ett uttryck for sig sjalva sig och sina !iv 

genom spraket i romanerna. Om man da anser detta sprak vara estetiskt torftigt och 

enkelt, innebar det att man utgar fran att de haller till godo med det enkla, vilket i sa fall 

ocksa det kan ses som en underskattning av dem. 

5. 1. 5. " Mental spenat " 

Radway studerar uppkomsten av det som kallas middlebrow culture , ett begrepp som 

anvands om en kultiverad och bildad medelklasskultur. den litteratur som omfattas av 

detta begrepp befinner sig i ett slags mellanstallning, den raknas varken in bland den 

framsta litteraturen, men saknar heller inte betydelse. Da forsaljningen av backer per 

postorder fran "Book of the Month Club", den omfattande amerikanska bokklubb som 

startade pa 1920-talet, borjade, vackte detta mycket kritik i USA. De kritiska roster som 

hojdes menade att detta gjorde litteraturen till en massvara, pa grund av det faktum att 

bockerna valdes ut av en jury och darmed inte kunde valjas ut av lasarna sjalva. 

Radway gor liknelser mellan denna debatt och nutidens diskussion om popularlitteratur, 

och menar att det finns Iikheter. Det ar samma radsla for massorna och ett eventuellt hot 

om att dessa skulle kunna utmana kritikernas makt, som hon anser ligga i grunden. man 

kallade Book of the Month Club for "mental spenat," beskrev prenumerantema som 

okritiska och passiva, liksom man gor idag nar det galler nutidens konsumenter av 

popularkultur. 189 

Enligt Radway finns det ingen hogre eller Jagre form av litteratur, istallet ar allt texter som 

kan Jasas utifran olika forutsattningar och pa olika satt. Hon medger att det kan finnas en 

viss risk for att lasaren blir alltfor okritisk mot kommersiellt praglade texter, men sager 

sig anda inte vara orolig, eftersom kritik, analys och intellektuellt tvivel fortlever utan 

tecken pa att avmattas, och anser att man hellre bor stalla sig fragan om hur man ska 

kunna havda sadana asikter i ett framtida kapitalistiskt samhalle. 190 

5. 1. 6. Lasningens betydelse. Hansson. 

I 89Nina Solomin: Hon bekampar skracken for mental spenat: den kontroversiella li tteraturforskaren Janice 
Radway vill inte skilja pa htigt och lagt, Svenska Dagbladet, Kultur, 9 I 4 1996 
190 Nina Solomin: Hon bekampar skracken for mental spenat: den kontroversiella litteraturforskaren Janice 
Radway viii inte skilja pa htigt och lagt, Svenska Dagbladet, Kultur, 9 I 4 1996 
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Gunnar Hansson har i lnte en dag utan en bok fran 1988 undersokt lasvanorna hos 

aldersgrupperna 17-22 ar och 38-54 ar, sammanlagt 96 personer. I bada aldersgrupperna 

var halften man och halften kvinnorna. Undersokningen var inriktad pa popularlitteratur 

och deltagarna delades in i olika kategorier efter typ av popularlitteratur, till exempel 

western- eller romantikgenren, och efter aldersgrupp.191 Hansson har genom intervjuer 

formedlat deltagarnas lasarreaktioner. Av dessa framkommer bland annat au Jasarna inte 

ar passiva infor sin lasning, aven om manga enbart laser for att koppla av, utan att tanka 

sarskilt mycket pa vad de laser. Men de tar ocksa popularlitteraturen for vad den ar, en 

fantasiskapelse som ingenting har att skaffa med deras eget !iv. De fiesta av deltagarna 

ville ha ut nagot mer an bara underhallning av sin lasning, vilket innebar att de laser med 

eftertanke och uppmarksamhet. Manga av dem anser att lasningen i annat fall skulle 

forlora sitt varde. Trots att de i forsta hand laser for att fa avkoppling och underhallning 

tar de stallning till bade storre och mindre inslag i bockerna, bade under tiden och efter att 

ha last ut boken ifraga, aven om de inte granskar den kritiskt. 192 Det finns rentav de som 

menar att lasandet har lart dem saker om dem sjalva, om andra manniskor och om livet. 

Manga av deltagarna gick sa mycket upp i lasningen att de inte markte nagot av 

omgivningen medan de laser, nagot som Hansson tillskriver deras Jasbehov och 

lasgladje, samt att de fiesta oftast Jaste ut en paborjad bok.193 

De som har reagerat pa sin lasning ar ofta medvetna om vad som har lockat dem till de 

hocker de har last och vilken betydelse lasningen har haft och fortfarande har. Vad det ar 

som har fatt dem au reagera framgar inte av intervjuerna. Hansson anser att det emellertid 

ar viktigt att fraga sig vilken betydelse skolans undervisning har eller skulle kunna ha, 

liksom det som skrivs och sags om litteratur i tidningar, radio och TV. De skulle kunna 

formedla insikter om vad lasning innebar och vad lasning kan betyda for manniskor.194 

Detta anser Hansson vara angelaget bade inom skolundervisningen och det allmanna 

kulturlivet. Det som enligt Hansson ar mest markant i undersokningen ar den Jasgladje 

som kommer fram. lnte sallan innebar lasningen ett stort behov hos den lasande, ett 

behov som popularli tteraturen ibland kanske battre an nagon annan sorts litteratur 

tillfredsstaller. Lasningen fyller fler behov och armer komplicerad an vad den kan verka. 

Dessutom varierar lasare av popularlitteratur sin lasning, de laser aven andra typer av 

litteratur och de varierar den efter den situation som de befinner sig i for tillfallet. 

Hansson anser att det endast ar lasaren sjalv som kan avgora vilken bok som ar den ratta 

for honom eller henne.1 95 

191 Hansson, Gunnar: Inte en dag utan en bok , Terna Kommunikation, uni versitete t i Linkoping 1988, 
s. 29 

192 Hansson, Jnte en dag utan en bok, s. 96-97f. 
193 Hansson. s. 97 
194 Hansson. s. 12 1-1 22f. 
195 Hansson, s. 122 
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Hansson anknyter liksom Radway till vad som vanligen kallas receptionsteorin vilken 

utgar inte bara fran vad forfattaren kan ha menat utan vilken mening texten far for olika 

lasare, nagot som Jon Smidt har behandlat i sin uppsats " Blir teksten til i lesingen ? ". 

Enligt Smidt tar receptionsteorin ocksa hansyn till vad de laser. I boken mots en social 

och subjektiv dimension-lasare meter omvarlden men finner ocksa en vag inom sig sjalv 

och ett satt att beharska varlden. Smidt menar aven att receptionsteorin komplicerar den 

traditionella bilden av litterar kvalitet. Bibliotekarier och larare som undervisar i litteratur 

har for det mesta utgatt fran en litterar kanon enligt vilken vissa verk och forfattare anses 

vara betydande och andra mindre betydande. Forfattama ses som representanter for olika 

riktningar, tendenser och stromningar, med andra ord som nagot sjalvklart, vilket far till 

foljd att lasama maste anpassa sin lasupplevelse efter dem, istallet for tvartom. Nar det 

sjalvklara inte langre ar sjalvklart utan anpassas efter lasarna, deras forvantningar, sociala 

konventioner och tolkningstraditioner ar det inte heller sa enkelt, men for den skull inte 

mindre intressant. For alla som arbetar med att formedla litteratur ar fragan om lasningens 

betydelse for manniskor viktig. Behoven skiftar fran onskan om avkoppling och flykt 

fran vardagen till intresse av Iara sig mer om manniskor och om varlden. Ur ett 

postmodemistiskt perspektiv innebar lasning ett sprakspel, dvs modeller av tillvaron. Vad 

som kan tamligen sakert kan sagas om lasning ar att den har en bade subjektiv och social 

dimension l96 

5. 1. 7. Sammanslagningar av for lag och inom media 

Under 1960-talet hade amerikanska kommunikationsforetag som IBM och radio-, TV-och 

skivbolag som CBS kopa upp forlag, vilket snart foljdes pa 70-talet av mediakoncerner 

som Hearst Newspapers och Walt Disney Company som investerade bokklubbar, 

tidskrifter och forlag , ocksa i England och andra del ar av Europa, aven om uppkop av 

forlag dessutom skedde i motsatta riktningen. 197 

De multinationella investeringama fick annu storre omfattning vid mitten av 80-talet da 

Japan kom med i leken. Detta ledde till forlagsintressen over gransema och haven for 

stora mediakoncerner, daribland Bonniers. Sammanslagningarna omsatte ofattbara 

summor. Da Time-Life-koncemen slogs samman med Warner 1989 fick det i 

forlangningen till foljd att medelstora engelska och amerikanska forlag sag sig tvungna att 

ga samman och avveckla vissa enheter. Dessa sammanslagningar var ett tecken pa hur 

underhallnings- och fritidsindustrins varldsomspannande, oppna marknad hade gjort sitt 

intag inom forlagsvarlden, sammanslagningar som blev ett medel for att fanga publikens 

intresse vid nedgangen av bokforsaljningen mot slutet av 70-talet. 

l96 Schmidt s. I 39 · 
197 Litteraturens historia 7 , 528-529f. 
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Mediasammanslagningarna ville producera samma produktioner i olika former, att salja 

och kopa rattigheter och samproduktioner over granserna och fa royalties for varje 

oversattning, uppforande och ateranvandning bokklubbar, pocketbocker, skivor och 

filmer. 

Den storskaliga driften och globaliseringsstravandena sammanfoll forst med 

bokklubbamas glansdagar pa 1960- och 70 -talen och senare genom bokhandelns 

kedjebildning. De tva storsta bokhandelskedjoma i USA tog hand om 40 % av 

bokomsattningen genom att liksom lagprisvaruhandeln satsa pa centraliserade uppkop och 

marknadsforing av ett begransat utbud som snabbt kan saljas till en kundkrets med relativt 

forutsagbar smak, ett utbud som byts ut regelbundet. Trots en produktion av omkring 

50 000 titlar per ar domineras bokforsaljningen i USA av forhallandevis fa titlar.198 

Sammanslagningarna och bokhandelskedjornas intlytande har okat benagenheten att 

Jansera ett flertal titlar for att skilja ut de hocker som kan saljas intemationellt, i tlera 

upplagor och i manga former, nagot som forstarker samspelet mellan olika media, 

eftersom mediasammanslagningama inte bara marknadsfora bocker, utan efter 

gemensamma metoder aven film och videokassetter, bland annat. Tyngdpunkten laggs pa 

marknadsforing och pakallande av medias uppmarksamhet, vilket bokforsaljningen har 

blivit beroende av, Iiksom av saljande forfattarnamn. 199 

Forhallandet mellan forfattare och forlag har blivit alltmer affarsmassigt. Genom 

konkurrensen har honoraren stigit avsevart och kanda forfattares hocker saljs olasta, till 

och med innan de ens ar skrivna, utan varderade efter den ide som de bygger pa eller ett 

sammandrag av handlingen. Konsekvensen av detta ar att de forlag som har upptackt, 

lanserat och stott en forfattare tvingas betala tlera ganger over det vanliga forskottet for att 

fa fortsatta ge ut hans eller hennes hocker. Upplagesiffroma varierar, eftersom det inte 

gar att forutsaga forsaljningsresultaten och halften av en upplaga kan returernas. Ocksa de 

hocker som lange har salt mycket bra kan ge ytterst kannbara forluster. 

1990-talets bokmarknad kannetecknas av betoning fran bokhandlarnas pa bestsellers och 

mindre genomtankt overproduktion, stora sammanslagningar av forlag och nya 

mojligheter for mindre forlag att havda sig pa bokmarknaden. Detta ar sammantaget ett 

uttryck for en strukturell kris pa en osaker marknad. Bokens tidigare hoga status har 

ersatts av en betydligt mer instabil position, som en kulturform som omhuldas av ett fatal 

och som en avdelning inom underhallningsindustrin.200 

198 Litteraturens historia 7, s. 529 
I 99 ib., s. 530 
200 ib . s. 53 1 
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5. 1. 8. Boken - pa vag att forsvinna? 

Mediakoncentrationen till ljud- och bildmedier mer an till hocker har flera orsaker: 

ekonomiska och sociala faktorer, konsumtionsmonster, strukturen inom mediavarlden, 

informationsteknologi, kultur- och utbildningspolitik. 1980 upplevde den litterara 

kulturen i vastvarlden en kris. Lasningen minskade, likasa inkop av backer och boklan. 

Nedlaggningar av bibliotek och neddragningar av litteraturundervisningen var 

andra tecken pa denna kris. Bokbranschens omsattning sjonk, i en de! lander med sa 

mycket som 30-40%. samma sak hande med upplagorna, bockernas tid i bokhandlama 

och forfattarnas inkomster, medan bokpriserna okade. Genom overproduktion hells 

produktionen igang. 

lndustrialiseringen fick till foljd att informations- och mediaomradet koncentrerades till 

farre forlag. Forlag tvingades ga samman for att klara sig ekonomiskt, for att kunna 

bemota konkurrensen, astadkomma snabbare omsattning, minska kostnaderna for 

produktion och di stribution, fordela risken och oka vinsten genom satsning pa andra 

medier och marknader. Forsaljningen av videofilmer maste kompensera forlusterna fran 

den minskande bokforsaljningen. Det var av denna anledning som stora forlag borjade 

starta eller investera mindre forlag for att for att soka succeer med kvalitet och lbnande 

produktion i mindre skala. 

Som en foljd av minskningen av lasning, kop och lanande av backer och koncentrationen 

till farre forlag, samt samhallsutvecklingen uppstod ett allt storre avstand mellan stora och 

sma forlag och boklador, mellan <let fatal fo1fattare som kan leva pa skrivandet och <let 

flertal som dras med allt stbrre sociala problem, mellan de backer som saljer bast och de 

som knappt saljer alls. Den mest saljande delen av den battre litteraturen tas upp av 

kulturindustrins massproduktion, medan den mer exklusiva delen hamnar inom 

undergroundkulturen. Det finns ett avstand aven mellan de backer som saljs i varuhus 

och lagprisbutiker, och de bocker som saljs i specialaffarer.201 

Emellertid narmar sig boken andra massmedierna genom TV-romaner som baserar sig pa 

TV -serier. Markligt nog avspeglas filmutbudet i listoma over de mest utlanade bockerna 

pa biblioteken och de mest salda bockema i bokhandlama, trots att biografbesoken 

minskar i antal. Samtidigt far filmer och TV-serier som baserar sig pa stora romaner 

manniskor att kopa verk av till exempel E. M. Forster och Martin Andersen Nexo. Pa sa 

satt starker de bada mediema varandra. Dock maste <let vara fraga om stora mediasuccer 

for att generera bokforsaljning. 

201 ib. , s. 532 
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Samtidigt har det bildats flera oberoende kvalitetsforlag som alternativ till de stora 

forlagen och likriktningen. Dessa forlag klarar sig genom laga omkostnader och genom 

att attrahera forfattare med sitt engagemang och perspektiv. Marknadsvillkoren forsvarar 

dock deras mojligheter till effektiv distribution och utnyttjande av sina mojligheter. De 

forlag som lever i skuggan av de stora ar i princip fri a att experimentera och renodla sin 

inriktning, men i realiteten ar de tvungna att ratta sig efter de krav som stalls pa dem av 

agare och investeringsbolag som kan strypa forlag som i sig annars ar Ionsamma.202 

Sma foretag riskerar att bli undergroundkulturer, oskadliggjorda och isolerade i slutna 

kretslopp for specialgrupper. Litterara miljoer och tidskrifter har sedan 1980-talet bildats 

med den sanna konsten i centrum och de har vant sig mot politiseringen pa 70-talet och 

den amerikanskinfluerade inriktningen inom bokbranschen, men det ar genom sin 

isolering som de riskerar att gora det lattare for det som de tar avstand ifran. 

Det var framvaxten av den valutbildade publiken som pa 1980-talet kom att innebara en 

motstrom till varuhuskulturen , en publik som tog avstand fran TV och video och som i 

stor omfattning kopte bocker till sina barn och som utgjorde forutsattningen for 

kvalitetsboklador. 

Vad som hander i mediavaldena runt om i varlden foljer bade ett monster som uppstod pa 

J 820-talet pa grund av angpressens uppkomst och den revolutionerande effekt som den 

hade litteraturens och pressens industrialisering, samtidigt som det bryter det. Den nya 

uppfinningen lockade till sig bland annat till sig bokhandlare, forlaggare och 

lanebiblioteksentreprenorer for att ta del av de mojligheter som den erbjod. 

Till stromningen var sa stor att det bildades ett skravasen av bokbranschen, med bestamda 

priser och handelsmonopol for att halla bort amatorer och dilettanter fran marknaden.203 

202 ib., s. 533 
Z03 ib., s. 534 
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5. 1. 9. PopuHirlitteraturens vara eller inte vara pa 
folkbiblioteken 

Som behandlades i kapitlet "Folkbiblioteket och popularlitteraturen" bestar fragan om 

popularlitteraturens vara eller inte vara pa folkbiblioteken. Trots GOK-projektet och andra 

forsok i den riktningen finns inget egentligt genombrott for denna typ av litteratur. Det 

tycks ocksa saknas undersokningar om hur manniskor bemots nar de kommer in pa 

bibliotek och far veta att den litteratur som de saker inte finns pa bibliotekens hyllor. Fran 

folkbibliotekens sida forsoker man ocksa forklara att popularlitteraturen ar popular darfor 

att den ar billig, den ar latt att fa tag i (utom pa bibliotek), den ar hart marknadsford och 

den ar lattsmalt litteratur. Daremot talas mycket sallan om bokens innehall, vilket troligen 

ar det som lasaren av denna typ av roman vi ii ha.204 

Efter 1960-talet har ocksa popularromanen vunnit terrang pa folkbiblioteken aven om 

detta har skett i begransad omfattning. Oftast har detta skett nagot uppgivet fran 

bibliotekariemas sida: man gillar inte litteraturen som sadan men betraktar den inte langre 

som "bildningshot" .205 Diskussionen har ocksa rort sig fran fragan om det ar ratt att 

utestanga folk fran folkbiblioteken bara for att deras litteratursmak inte overensstammer 

med bibliotekariemas och kultureliten arena sidan till beskyllningar om att 

bibliotekarierna koper in popularromaner for att battra pa sina utlaningssiffror. Nagot av 

detta speglas i Berti! Palmquists debattinlagg fran 70-talet, dar kulturen liknas vid en stor 

"kokkenmodding", en avfall shog: 

Bibliotekarien kralar omkring i den alltmer illaluktande 

kokkenmoddingen. Han eller hon har till uppgift att sortera bland 

skulorna och se vad dar finns som ar matnyttigt. Det ar ingen Jatt och 

sakert inte alltid nagon angenam uppgift. Det kraver kunnighet och 

omdome. Det kraver ocksa ett personligt engagemang, ja, kanske to m 

det som Myrdal pa tal om Alstens filialbibliotek kallar civilkurage.206 

Man har ocksa forsokt att mota ungdomar som kommer och efterfragar viss Jitteratur med 

annan genom rekommendationer till skolbibliotekarier. Har kan man verkligen stalla sig 

fragan om varfor viss litteratur anses ha battre kvalifikationer an andra, varfor Auel 

accepteras men inte Judith Krantz, som tidigare diskuterats. Till skillnad fran vuxna 

manniskor kan inte bamet eller den unga manniskan neka att lasa backer eftersom det 

ingar i svenskundervisningen. Men man har konstaterat att de unga i stallet reagerar 

204 Skonlitteratur pa bibliotek s.196-197 
205 ib. 199 
206 ibid s.200 
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genorn att blockera sig och avskarma sig mot den kultur som boken och lararen forsoker 

formedla vilken kanns frammande for dem .201 

Pa samma satt reagerar troligen den vuxne som inte hittar den litteratur som han eller hon 

foredrar pa folkbiblioteken och troligen kommer denna person aldrig tillbaka. A andra 

sidan maste man stalla sig fragan om biblioteken i ett trangt ekonomiskt !age har rad att 

kopa in och tillhandahalla denna typ av litteratur. Hur besvarlig fragan anda ar har jag 

sokt visa med den diskussion som utbrutit laing saval Jackie Collins-litteraturen som det 

sa kallade GOK-projektet. 

Denna diskussion kan i ett fall fortjana att ytterligare uppmarksammas. FLN-romanen ar 

den genre som saknas pa biblioteken. Den ar dessutom den genre som fatt folk att reagera 

starkast oberoende 

av vad man an star pa for sida. Har utovas utan tvekan en smakcensur av biblioteken, 

som inte galler i lika hog grad betraffande de sa kallade "gubbrysarna", den typ av 

litteratur som riktar sig till man.2os 

Visserligen kan man som en bibliotekarie som deltar i denna debatt havda att FLN

litteraturen klarar sig sjalv och behaver inte kopas in pa biblioteken eftersom 

konsumenterna anda ser till att skaffa dem. Varderingar om vad som anses vara hog eller 

lagkultur formligen haglar infor tanken pa att denna litteratur skall tas in pa biblioteken. 

Biblioteken maste i stallet "sanera den varsta ohyran", menar motstandarna mot FLN

litteraturen. 209 

Darmed kan man konstatera att man fortfarande pa 1990-talet hyser asikten om att vad 

kvinnor laser maste utsattas for en sarskild kontroll som skall utovas av folkbiblioteken 

eftersom samma restriktioner inte galler for de popularromaner som man laser och vars 

litterara kvalitet inte alltid ar mindre tveksam an "tantsnusket". Detar Madame Bovary 

som gar igen annu i 1990-talets debate, dar hon som kvinna loper risken att 

romanforgiftas. 

207 ibid. 204 
208 Lundquist U. s. 164 
209 ibid. s., 165 
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6. SAMMANFATTNING 

De problem som jag stallde upp i inledningen var helt enkelt varfor en viss sorts litteratur 

hamnade pa folkbibliotekens hyllor medan andra stannade utanfor. Det kan konstateras att 

jag inte har haft mojlighet att fanga hela denna debatt utan att jag maste noja mig med 

nagra nedslag har och var under 1900-talets senare del. Detta har inneburit att vissa 

debattartiklar och -hocker har utelamnats for att andra skall komma till tals, vilka jag 

uppfattar som mer relevanta for de problem jag staller i uppsatsen. Kulturdebatten, bada 

den allmanna och den som galler for Sveriges de! blir darfor speglad i ett urval. 

Min utgangspunkt borjar med en kortfattad historisk tillbakablick pa den borgerliga 

romanens genombrott som ocksa var ett genombrott for kvinnors lasande. I detta 

sammanhang forekommer redan under 1850-talet en debatt om kvinnors litteraturlasning, 

e ller rattare sagt om den eventuella skadan av denna lasning. Uppenbarligen var man 

redan da oroad av att kvinnor kunde ta skada "till sin sjal " av vad de laste och detta gallde 

i annu hogre grad for den unga kvinnan. Hon skulle hallas borta fran romanernas varld, i 

varje fall de som var av tvivelaktig moral och kunde tankas vara "upphetsande" for 

hennes sjalsli v, som exempelvis Emilie Flygare-Carlens romaner. 

Diskussionen tog en annan vandning vid sekelskiftet nar mannens popularromaner 

hamnade i rampljuset. Det var framfor allt debatten om Nick Carter-litteraturen som fick 

kanslorna att svalla i datidens Sverige. Man talade om "snusk"- litteratur utan att direkt 

mena pornografi och det ansags bland kultur- och litteraturvetare att denna typ av litteratur 

skulle kunna gora den lasande ungdomen till forbrytare. Man lyckades ocksa for en tid 

stoppa forsaljningen av denna typ av litteratur. 

Debatten om god- respektive dalig litteratur ar i sjalva verket en spegel av tidsandan och 

aterger mycket av den eller de asikter som ar forharskande just da. Under slutet av 1950-

talet och borjan av 60-talet skymtar en liberalisering, framst speglad genom Bengt 

Nerman. Han gor upp med folkbildarna vilka han anser vara bade sjalvgoda och 

intoleranta i sin hallning till popularromanen. I sin iver att uppfostra manniskor till god 

litteratursmak hander det ofta att de i stallet avskracker dem for att ens vaga sig pa att lasa 

litteratur av god kvalitet. Han angriper aven en annan omhuldad teori hos folkbildarna, 

namligen den att bra hocker leder till en god personlighetsutveckling vilken annars inte 

vore mojlig. Nerman ifragasatter denna teori och menar att det finns mycket litet 

forskning pa omradet. Hans angrepp har framfor allt berort den de! av kulturlivet som 

kallas folkrorelse-Sverige. Jag finner Nermans synpunkter vasentliga for synen pa 

popularlitteraturen, bade vad galler hans Demokratins kultursyn fran 1962 och Om 
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e,farenheten fran 1982 och har darfor agnat en stor de! av uppsatsens utrymmer at att 

presentera hans tankar, eftersom jag uppfattar honom som en foregangare till den mer 

liberal a syn som har kommit att till stor de! pragla det sena 1900 -talets debatt. 

En av dem som daremot har forhallit sig kritiska till popularkulturen ar Barbro 

Backberger som menar att popularlitteraturen-tvartemot vad Nennan anser-inte ar 

sarskilt oskyldig, utan istallet spackad med rasfordomar och en mycket tvivelaktig 

kvinnosyn. Backberger framfor ocksa asikten att popularlitteraturen kan fungera som ett 

drog, speciellt for kvinnor, vilket inte gor den mindre ofarlig. I detta blir hon ett 

typexempel pa den kulturdebatt som fordes i slutet av 1960-talet och under hela 70-talet, 

dar det rent av talades om att forbjuda vissa delar av popularlitteraturen och 

"verklighetsflykt" eller "eskapism" ansags vara forkastligt. 

Pa 1970-talet skarskadar Kerstin Stjarne-Nilsson popularlitteraturen och de myter som 

den innehaller. Liksom Backberger papekar hon att dessa i hog grad innehaller bade 

kens- och rasfordomar och en hog grad av verklighetsflykt. Samtidigt oppnar hennes 

undersokning upp en mojlighet till en debatt om popularlitteraturens myter och 

varderingar, vilket visar att det i debatten ocksa finns roster som inte bara viii forbjuda 

utan snarare analysera popularlitteraturen. 

Hit hor i annu hogre grad Ake Lundqvist som i sin granskning av vad han kallar 

masskulturen kommer fram till att det inte ar sa farligt som det ser ut. Dock sallar han sig 

till den allmanna meningen pa 1970-talet som anser att denna typ av litteratur bor 

bekampas framfor allt genom upplysning och utbildning. 

I sin artikel "Vart behov av uttryck" aterkommer Bengt Nennan i debatten och tar aterigen 

stallning mot de overambitiosa litteraturkritikerna och folkbildarna som med pekpinnar 

och forbud forsoker fa folk att bli battre manniskor genom att tvinga dem att lasa "god 

litteratur". Han ger ocksa en kanga at forskningen pa omradet vilken ger en ensidig bild 

av den manskliga naturen genom att anpassa sina studier efter en naturvetenskaplig 

modell som inte ger nagon helhetsbild. Det vasentligaste med denna artikel ar att han ser 

lasandet som en process och ett nyskapande vad man an laser. 

1980 -talets debatt tas upp av Lisbeth Larsson i hennes avhandling En annan historia 

som visare pa att en ny installning till popularlitteraturen ar pa gang. Har skildras inte bara 

lasningen av popularlitteratur och synen pa denna genom tiderna, utan ocksa hur kvinnors 

lasvanor grundlades under 1600- och 1700--talen och vilken reaktion detta vackte och den 

syn pa kvinnors lasning av popularlitteratur som man sedan har haft fram till vara dagar. 

Men det finns ocksa en annan sida som man kan saga bryter helt med den argumentation 
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som Backberger framforde under 1960-talet: Larsson havdar namligen att kvinnor kande 

sig starkare och battre till mods vid Jasningen av popularromaner, framst da 

karleksromaner. Hon menar ocksa att det inte bara var en forstroelse utan snarare en 

"hoppets ritual II som behovde upprepas. 

Larssons tankegangar ar hamtade fran Janice Radway som 1984 redovisade i Reading 

the romance resultatet av sina undersokningar av kvinnors lasni ng av popularlitteratur. 

Hon menar att de som laser sadan litteratur kan fa lika mycket ut av det som de som laser 

mer ansedd litteratur, aven om popularlitteratur inte ar givande pa samma satt som till 

exempel en roman av Kafka. Radway menar att popularlitteraturen inte bara hjalpte 

kvinnor att bearbeta sin radsla utan faktisk ocksa var en vag till ett sjalvstandigt !iv, nagot 

som aterigen gar tvartemot de roster som tidigare harts i debatten om kvinnors lasning. 

Aven hon betonar att det stereotypa och forutsagbara innehallet i bockema narrnast blir till 

en ritual for kvinnornas lasning. 

I sin nyare genomgang av popularlitteraturen fran 199 1 analyserar Ulla Lundqvist de sa 

kallade FLN-litteraturen som kom pa 1980-talet, hur de ar uppbyggda, hur 

romanpersonerna ar skildrade och vilka varderingar de uttrycker. Enligt Lundqvist ar de 

inget annat an sagor for vuxna, da de har sagans handlingsstruktur och dualistiska 

manniskosyn. Hon menar att de dessutom rymmer ett konservativt kvinnoideal trots att 

hjaltinnoma lir framgangsrika och frimodiga yrkeskvinnor. Liknande tankegangar har 

ocksa framforts av Margareta Fahlgren i en kort uppsats om succeromanen Lace. 

Pa det hela taget har synen pa popularromanens vara eller inte vara vant till dess forrnan. 

Pa det hela taget anser litteraturvetama att II det nog inte ar sa farligt 11 och "huvudsaken ar 

att manniskor laser nagot." Till denna mer liberala syn pa popularlitteraturen har nog 

debatten om valdet i film, TV och framfor allt Videofilmema bidragit. 

Fragan om vilken roll folkbiblioteken intagit speglar dock aterigen skillnaden mellan 

"finkultur II och popularkultur. Biblioteken foljer alltjamt strikt vissa kvalitetskrav men 

aven har har man under 1990-talet experimenterat med att Jana ut popularlitteratur. Detta 

har for biblioteksbesokare yttrat sig i det sa omtvistade GOK-projektet, vilket 

genomfordes i Goteborg, brnskoldsvik och Kalmar under 1991-1994 och innebar bland 

annat att lantagama fick vara med och paverka inkopen av litteratur. Vad de som 

kritiserade projektet fruktade var att biblioteken skulle fyllas av skraplitteratur. Emellertid 

har inte sarski lt mycket popularlitteratur kopts in. Aven om debatten numera har till stora 

delar tystnat kvarstar dock fragan om folkbibliotekens uppgift: ska!! det vara ett 

folkbildande instrument eller skall man lata folk fa lana det som de efterfragar. 
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Den har uppsatsen kan -lika litet som den debatt den aterspeglar- ge nagot slutgiltigt 

svar pa den fragan. I stallet viii jag som slutord spegla min egen, personliga, uppfattning. 
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7. ANALYS OCH SLUTORD 

Det ar som redan namnts svart att dra gransen mellan vad som kan tillatas och vad som 

inte kan tillatas pa folkbibliotek. Inte minst maste bibliotekarierna ratta sig efter kravet pa 

uppratthallande av en viss kulturell standard. Fragan ar dock om man inte bor doma varje 

verk for sig istallet for att vagra kopa in alster av vissa forfattare. En forfattares olika verk 

kan ju variera i kvalitet, dvs, vissa verk ar av battre kvalitet an andra. Detar inte heller 

okomplicerat att placera in forfattare i vissa stilar, eller kvalitetsklasser, eftersom det kan 

vara svart att avgora vilken stil en forfattare hor hemma inom eller vilken kvalitet hans 

eller hennes alster har. Det finns overhuvudtaget inget enkelt svar pa fragan om var 

gransen for litterar kvalitet gar. Denna grans ar flytande och svar att satta, aven om kravet 

pa tillhandahallandet av god litteratur kan tjana till vagledning. 

Fragan om vad som ar bra litteratur ar ju som redan namnts ocksa en komplicerad fraga 

och en forutsattning for ovanstaende fraga. Uppfattningen om vad som ar god litteratur ar 

inte heller tidies; vad som en gang har ansetts vara daligt kan med tiden fa hogre status. 

Dock anser jag det vara nodvandigt att dra en grans for vad som kan accepteras pa ett 

folkbibliotek, dels med tanke pa de knappa resurserna, dels med tanke pa det ansvar som 

biblioteket anda har mot lantagarna. 

Men hur man sedan domer, det ar en svarare fraga. Vad ska manse till vid en bedomning 

av ett skonlitterart verk och vad ska vara avgorande for utslaget av bedomningen, sprak, 

stil , personskildring, psykologisk inlevelseformaga, eller helhetsintrycket? Vad kan man 

tolerera ifraga om till exempel valdsskildringar? Liter tillspetsat kan fragan sagas handla 

om hur bra en bok maste vara eller hur "<la.Jig" den kan tillatas vara for att fa en plats pa en 

bibliotekshylla. Med en " dalig "bok menas har litteratur som armer eller mindre praglad 

av det som anses vara popularlitteraturens kannetecken: uppdelning av manniskor i onda 

och goda, diffus miljo- och tidsskildring samt fordomar och konservativa varderingar. 

Man kan, som Yngve Lindung har papekat, inte undvika dessa fragor. Problemet ligger 

som redan har framgatt, inte bara i att besvara dem, utan att det inte finns nagot enkelt 

svar. Ulf Boethius har forsokt att med sina definitioner av popularlitteratur kartlagga <less 

vasen och menar att de var for si'g inte pa ett tillfredsstallande satt definierar begreppet 

ifraga. Man kan dock fraga sig om dessa definitioner ens tillsammans ar tillrackliga, 

eftersom inte allt det som kallas popularlitteratur inte praglas av alla dessa villkor. 

Sammanfattningsvis innebar de att popularlitteratur ar en viss sorts litteratur som lases av 

manga manniskor, produceras i stora mangder och enligt givna mallar, ar avsedd for 

avkoppling och tidsfordriv, erbjuder trivsam och lattsam lasning, och anses som dalig 

litteratur for en stor publik. Man kan emeHertid fraga sig om litteratur som stammer in pa 

en eller flera av dessa definitioner nodvandigt maste vara undermalig och darfor otankbar 
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pa folkbibliotek. Yerk som nar ut till en bred publik behaver knappast vara samre an den 

mer" smalare" Iitteraturen. En annan fraga som ar vard att stall a ar om inte detta mer eller 

mindre ar att anklaga en stor grupp manniskor for att ha dalig smak, vilket Nerman, 

Stjame - Nilsson och Ulla Lundqvist anser vara en helt felaktig installning. 

Litteratur som massproduceras kan praglas av slentrian och hafsighet, men kan ocksa ha 

ett visst varde. Aven forfattare som har inriktat sig pa massproduktion, till exempel 

Balzac, har producerat verk som senare har fatt stort anseende och en plats i 

litteraturhistorien. Man kan ocksa papeka att litteratur inte nodvandigtvis maste vara " svar 

" ( vad nu det kan betyda ) for att ha ett bestaende varde, det kan aven galla lattlasta verk. 

Betraffande omdomet " dalig II om litteratur sa kan det vara vart framhalla att det inte ar 

nagon oforanderlig foreteelse, snarare kan den litteratur som tidigare har ansetts som dalig 

fa okad status med tiden allt eftersom synen pa litteratur forandras. A andra sidan; hur 

mycket kan man acceptera ifraga om litteratur? Kan man bara hanvisa till lasarens reaktion 

pa ett visst verk, eftersom det ar upptill varje enskild lasare hur han eller hon reagerar? 

Detta ar naturligtvis ingen anledning att negligera fragan om var man bor dra gransen for 

vad som bor accepteras pa ett folkbibliotek , utan man maste avgora var det ar rimligt att 

satta en grans mellan battre och samre litteratur. Man maste ocksa klargora vad man anser 

vara dalig litteratur och varfor man anser det. Det racker inte med att saga att II den boken 

ska vi inte kopa in for att den ar Sa da.Jig," man ma.Ste ocksa motivera va,for den ar da)ig. 

Eftersom smaken ar olika fran individ till individ kompliceras fragan ytterligare. Yem ska 

bestamma vad som ar god smak och vad som inte ar det? 

Det ar inte heller riktigt sa enkelt att den Iitteratur som " betyder nagot II for en person ar 

bra litteratur, eftersom samma bok kan uppfattas olika av olika personer och alltsa inte 

betyder samma sak for a! Ja. Alla ser inte samma saker i litteratur, vad den ena ser som 

oskyldigt och oforargligt anser en annan vara ett konglomerat av fordomar och klicheer. 

Yisserligen finns det popularlitterara verk som knappast skulle tillfora folkbiblioteket 

sarskilt mycket, om ens nagot, vid ett eventuellt anskaffande, men som Lindung skriver, 

det finns ocksa popularlitteratur som narmar sig den mer ansedda litteraturen. Detta tillfor 

ytterligare en komplikation. Genom att inte all popularlitteratur ser likadan ut blir det 

svarare att dra gransen mellan battre och sarnre litteratur, svarare att avgora v.ad som ar 

vad. 

Man skulle kanske kunna komma runt problemet genom att stalla upp vissa krav pa 

person- och miljoskildring, sprak och stil hos popularlitterara alster, likval kvarstar 

problemet med att dra gransen mellan det acceptabla och det oacceptabla, eftersom man 

vid en sadan gransdragning maste avgora hur pass tolerant eller strang man ska vara vid 

bedomning av popularlitteratur, ett avgorande som oundvikligen blir subjektivt. Vad mera 
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ar, fragan om vem eller vilka som ska stalla upp dessa krav installer sig, Iiksom fragan 

om vems ansvar det ar att satta granser for tolerans mot popularlitteratur pa folkbibliotek. 

Givetvis kan detta ansvar inte Iaggas pa en enda eller ett fatal personer, utan det maste 

vara gemensamt. Fragan om hur popularlitteratur ska bedomas aterstar dock; hur ska man 

kunna komma overens om vilka regler som ska galla? Svaret pa det kan vara att det inte 

finns nagon mojlighet till allmangiltiga regler for alla bibliotek och att man sjalv maste 

gora bedomningen pa det egna biblioteket. Det innebar naturligtvis en svar balansgang 

mellan vad som kan anses vart att kopa in och vad man inte anser vara vart att satsa pa, 

men det ar nodvandigt om man inte viii lasa sig i uppfattningen om vad som ar bra 

litteratur och vad som inte ar det. Som jag redan har papekat sa racker det inte med att 

saga att en viss sorts litteratur ar bra eller dalig, man maste ocksa forklara vad det ar som 

gor den bra eller dalig. 
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samlingar. De digitaliserade magisteruppsatserna är publicerade i Högskolan i Borås 
publikationsdatabas.  
  
Upphovsrätten tillhör författarna.  
Publiceringsår: 2016 
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