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Abstract: The starting point of this study is the crossover 

phenomenon and how the needs of adult readers of 

young adult fiction can be met in the library services. 

To investigate this, the main focus is on how public 

librarians perceive cross-reading adults, and in what 

ways literature promotion can facilitate or restrict 

adults' reading of young adult fiction. Six librarians 

were interviewed for this study, and the results were 

analyzed from a theoretical perspective that emphasizes 

literature promotion as an activity that can affect the 

perceptions, and actions of the recipients.  

 

The librarians express an open attitude to cross-reading 

in general, which creates favorable conditions for 

anyone who wishes to read across age boundaries. 

Furthermore, there are several situations where the 

librarians sometimes choose to recommend young adult 

literature to adults, or when fiction for adults and young 

adults is shelved together. However, the main part of 

the collection is still organized and shelved based on 

age categories.  

 

The study suggests that when literature is directed at a 

specific age group, there may be a restricting effect on 

those who do not fit into that age category, unlike in 

cases where literature is contextualized based on 

content. Literature may also be seen as more 

appropriate for certain age groups by its proximity or 

distance to other literature departments in the library. 

One conclusion drawn is that if the boundaries between 

different age groups are loosened, this may be 

advantageous for more than one group of library users. 

Nyckelord: crossover, ungdomslitteratur, vuxna läsare, 
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1. Inledning och bakgrund 
 

Läsare som överskrider gränserna för åldersindelningen av litteratur har funnits i alla 

tider. Barn har läst böcker skrivna för vuxna och vuxna har läst böcker skrivna för barn, 

även om det förstnämnda har varit vanligare. När man började publicera skönlitteratur 

gjordes först ingen åldersindelning, men sedan det blev brukligt har det funnits många 

exempel på böcker som har passerat över åldersgränserna (Beckett, 2009b). Sedan en tid 

tillbaka finns det ett namn för böcker som tilltalar både en ung och en vuxen publik, s.k. 

crossoverlitteratur. Begreppet populariserades relativt nyligen, även om läsning över 

åldersgränserna inte är något nytt i sig (Beckett, 2009b). 

 

Barn och unga som läser vuxenböcker har sällan setts som något märkligt, men på 

senare år har crossoverläsning fått ökad uppmärksamhet då alltfler vuxna väljer att läsa 

barn- och ungdomsböcker för sitt eget nöjes skull. Startskottet för denna utveckling 

brukar sättas till det enorma genomslaget för J. K. Rowlings böcker om Harry Potter
1
, 

vilka också fick en stor läsekrets bland vuxna (Beckett, 2009b; Falconer, 2009). Sedan 

dess har det kommit ut många böcker som har fått ett stort genomslag i både unga och 

vuxna läsekretsar. Enligt en marknadsundersökning från Bowker är hela 55 % av de 

som köper ungdomslitteratur i USA 18 år eller äldre, varav den största gruppen är i 

åldrarna 30-44 år. Av dessa vuxna läsare anger 78 % att de köper böckerna till sig 

själva. I undersökningen konstateras också att det finns en stor variation i den litteratur 

som köps, och att framgångar för enskilda titlar inte kan förklara hela utvecklingen 

(Bowker, 2012).  

 

Fenomenet med vuxna som läser ungdomslitteratur har diskuterats flitigt i medierna i 

den anglosaxiska världen, och åsikterna kring hur det uppstått går isär. Kritiska röster 

ser det som ett tecken på infantiliseringen i samhället, eller reducerar det till ett resultat 

av den massiva marknadsföring som ett flertal populära titlar varit föremål för (Beckett, 

2009b; Falconer, 2009). De med en mer positiv inställning lyfter fram att 

crossoverläsning inte är något nytt, och argumenterar för att ungdomslitteraturen har 

utvecklats på senare år och blivit mer ”vuxen”. Att frågan fått så stor medial 

uppmärksamhet i USA och Storbritannien kan ses som ett tecken på att det finns något 

som både provocerar och väcker nyfikenhet med vuxnas läsning av ungdomsböcker. 

Det bryter mot våra föreställningar om vad det innebär att vara vuxen, och vilken sorts 

läsning man som vuxen ska ägna sig åt. I Sverige har tonläget dock inte varit lika högt, 

och crossoverfenomenet har inte heller uppmärksammats lika mycket i svenska medier.  

 

Vuxnas ökade läsning av ungdomslitteratur har åtföljts av vissa förändringar på det 

litterära fältet. Den mest markanta förändringen har skett inom förlagsvärlden. Efter 

succén med Harry Potter fick förlagen upp ögonen för crossoverlitteraturens potential, 

och började utveckla strategier för att marknadsföra barn- och ungdomsböcker till en 

vuxen publik (Beckett, 2009b). En strategi har varit att ge ut crossoverböcker i dubbla 

utgåvor med olika omslagsdesign riktad till en ung respektive vuxen läsekrets. I andra 

fall har förlagen satsat på en enda utgåva som har formgetts för att kunna tilltala en 

bredare publik (Beckett, 2009b; Falconer, 2009). En del förlag har även skapat särskilda 

förlagsetiketter eller ”imprints”, som särskilt inriktar sig mot böcker med crossover-

potential. Andra skillnader inom förlagsvärlden är att författare som skriver för yngre 

                                                      
1
 Första boken i serien om Harry Potter gavs ut 1997 i Storbritannien och i Sverige 1999. 
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åldersgrupper har fått större förskott än vad som tidigare varit brukligt, och att förlagen 

avsätter mer pengar till marknadsföring av barn- och ungdomsböcker än de gjort 

tidigare (Beckett, 2009b). 

 

En annan konsekvens av barn- och ungdomslitteraturens ökade popularitet är enligt 

Sandra Beckett att böcker för unga har börjat synas på, och i vissa fall toppa, allmänna 

bestsellerlistor: “For the first time in publishing history, children’s titles are knocking 

adult titles from the top of bestseller lists and outselling authors like John Grisham.” 

(Beckett, 2009b s. 216). Hon tar också upp att Harry Potter-böckernas popularitet fick 

New York Times att instifta en separat bestsellerlista avsedd enbart för barn- och 

ungdomslitteratur när författare och förläggare började klaga på att böckerna upptog 

topplatserna på listan (Beckett, 2009b). 

 
En utveckling som har skett parallellt med crossoverfenomenet är att ungdomslitteratur 

har fått större uppmärksamhet i samband med litterära priser. Rachel Falconer menar att 

detta kan vara ett tecken på att barn- och ungdomslitteraturens kulturella status har 

börjat förändras (Falconer, 2009). Ett exempel är att The Whitbread Award
2
 år 1999 

valde att ändra sina stadgar så att även barn- och ungdomsböcker fick vara med och 

tävla i kategorin ”Book of the Year”. När Philip Pullman två år senare fick priset för 

The Amber Spyglass var han den första ungdomsboksförfattaren att vinna den 

eftertraktade kategorin (Beckett, 2009b; Falconer, 2009). Crossoverböcker har även 

börjat synas på den långa listan till The Booker Prize (Falconer, 2009) och ytterligare ett 

exempel på att ungdomslitteraturen fått mer uppmärksamhet är att American Library 

Association år 2000 instiftade the Michael L. Printz Award, ett helt nytt pris enkom för 

ungdomslitteratur (American Library Association, u.å.).  

 

Den utveckling som har skett har flera beröringspunkter med det biblioteks- och 

informationsvetenskapliga fältet. Crossoverfenomenet väcker frågor om vad vi söker 

när vi läser litteratur, vilken relevans åldersindelningar har, och på vilka grunder de 

görs. De starka åsikterna i medierna har också visat att vanliga människors nöjesläsning 

inte bara har varit en laddad fråga historiskt, utan är det även nu idag. Jag började 

intressera mig för dessa frågor eftersom jag själv läser ungdomslitteratur ibland och 

tycker att mycket är både välskrivet och tankeväckande. Kanske är en höjning av 

ungdomslitteraturens ställning på väg att ske, men tidigare verkar genren nästan per 

automatik ha behäftats med en lägre status än litteratur för vuxna, trots att den tilltänkta 

läsekretsen rimligen inte borde inverka på de enskilda verkens faktiska kvaliteter eller 

brister.  

 

2. Begreppsdefinitioner 
 

Innan jag går vidare och beskriver det problem som motiverar min undersökning kan 

det vara på sin plats att definiera några centrala begrepp och hur jag kommer att 

använda dem i denna uppsats. När jag fortsättningsvis nämner crossoverfenomenet eller 

crossovertrenden är det de senare årens ökning av vuxna som läser ungdomslitteratur 

som jag hänvisar till. Vad gäller begreppet crossoverlitteratur råder det en viss oenighet 

om vilken sorts litteratur det egentligen innefattar. Enligt Beckett använder många 

begreppet crossoverlitteratur uteslutande om böcker för barn och unga som även lockar 

                                                      
2
 Whitbread Book Awards heter sedan år 2006 Costa Book Awards. 
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en vuxen publik. Andra ser det som en ”vuxnare sorts ungdomslitteratur”, medan en vid 

definition av begreppet inkluderar all litteratur som läses över åldersgränserna, oavsett 

vilken åldersgrupp den från början var avsedd för (2009b). En implikation av olika 

synsätt är om sk. ”crossovers” kan skapas genom en medveten intention från författare 

eller förlag, eller om litteraturens crossoverstatus enbart kan avgöras när tillräckligt 

många läsare från en åldersgrupp visar intresse för litteratur som ursprungligen skrivits 

för en annan. Eftersom förståelsen av begreppet är så mångskiftande och eftersom fokus 

för min uppsats främst är vuxnas läsning av ungdomslitteratur, kommer jag 

företrädesvis använda begreppet ungdomslitteratur för att undvika missförstånd och 

oklarheter. I den mån jag använder begrepp som crossoverläsning eller 

crossoverlitteratur menar jag detta i vid bemärkelse, dvs. när en person läser litteratur 

som från början varit avsedd för en annan åldersgrupp. Givet min uppsats inriktning 

kommer detta dock främst att bli aktuellt i samband med vuxnas läsning av 

ungdomslitteratur. 

 

3. Problembeskrivning  
 

De senare årens crossovertrend är en relativt ny utveckling som förtjänar att belysas 

utifrån ett biblioteksvetenskapligt perspektiv. Detta är ett område där det ännu inte finns 

så mycket forskning och många av de studier som gjorts utgår främst ifrån litteraturen i 

sig och vilka egenskaper den har som gör den till uppskattad läsning för både barn och 

vuxna.  

 

Att vuxna i högre grad än tidigare läser ungdomslitteratur har, som jag skrev om i 

inledningen, gett upphov till många olika tolkningar av fenomenet. Flera av de åsikter 

som framförts i medierna ger uttryck för att det finns förväntningar på vad vuxna ska 

läsa och att det kan väcka reaktioner när dessa förväntningar ifrågasätts. Vilken 

inställning olika aktörer har kan i sin tur bidra till att skapa ett klimat som antingen 

legitimerar eller dömer ut vuxnas läsning av ungdomslitteratur.  

 

Crossovertrenden har även åtföljts av förändringar på det litterära fältet där det 

tydligaste exemplet finns inom förlagsvärlden. Både Beckett (2009b) och Falconer 

(2009) beskriver olika strategier som förlagen har utvecklat i sitt arbete med att 

marknadsföra crossoverlitteratur, och de lyfter också fram att ungdomslitteratur har fått 

en ökad synlighet i litteraturprissammanhang. Ungdomslitteraturen har även klättrat upp 

på bestsellerlistor som tidigare bara brukade toppas av litteratur för vuxna. (Beckett, 

2009b) 

 

Folkbiblioteken är en aktör på det litterära fältet som också kan påverkas av ut-

vecklingen och i sin tur bidra till att forma attityder kring fenomenet. Vilken inställning 

bibliotekarier har till vuxnas läsning över åldersgränserna kan få konsekvenser för hur 

väl läsargruppens behov kan tillgodoses i bibliotekens verksamhet. Attityder och 

uppfattningar hos professionsutövarna kan påverka allt från bemötande och inköps-

praktiker till hur biblioteken väljer att organisera och marknadsföra litteraturen på 

biblioteket. Med denna undersökning vill jag därför ställa frågan om hur folk-

bibliotekarier ser på vuxnas läsning av ungdomslitteratur och vilka förklaringar de kan 

se till crossoverfenomenet i stort. Jag vill också undersöka hur biblioteken som 

förmedlingsaktör förhåller sig till läsning över åldersgränserna och åldersindelningen av 

litteratur i praktiken. De frågor jag kommer fokusera på i detta fall är om och i vilka 
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sammanhang bibliotekarierna själva väljer att arbeta gränsöverskridande i förhållande 

till kategorierna ungdomslitteratur och skönlitteratur för vuxna, samt hur ungdoms-

litteraturen tillgängliggörs och presenteras på biblioteken. Hur bibliotekarierna väljer att 

utforma biblioteksverksamheten skapar förutsättningar som antingen kan underlätta 

eller begränsa människors möjligheter att söka sin läsning över åldersgränserna. 

 

4. Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka uppfattningar om crossoverfenomenet och 

vuxnas läsning av ungdomslitteratur hos bibliotekarier på folkbibliotek. Jag vill också 

undersöka i vilka situationer man arbetar gränsöverskridande i förhållande till 

ungdomslitteratur och skönlitteratur för vuxna på bibliotekariernas arbetsplatser, samt 

hur ungdomslitteraturen presenteras och tillgängliggörs i biblioteksmiljön. Detta kan 

formuleras i följande forskningsfrågor: 

 
1.  Vilka uppfattningar har bibliotekarierna om crossoverfenomenet och vuxnas läsning 

av ungdomslitteratur? 
 

2.  I vilka situationer överskrids gränsen mellan skönlitteratur för ungdomar och vuxna i 

bibliotekariernas litteraturförmedlande arbete, och i bibliotekens sätt att organisera 

sina samlingar?  
 

3.  Hur presenteras och tillgängliggörs ungdomslitteraturen i biblioteksmiljön? 

 

5. Tidigare forskning  
 

Eftersom crossoverfenomenet är relativt nytt finns det ännu inte så mycket forskning 

som behandlar detta område. De största bidragen kommer främst från litteratur-

vetenskapligt håll och eftersom fenomenet har uppmärksammats längre i den anglo-

saxiska världen än i Sverige är mina mest omfattande källor hämtade därifrån. Ett 

mindre antal biblioteksvetenskapliga studier relaterade till crossoverfenomenet har dock 

gjorts, främst på kandidat- och magisteruppsatsnivå, och några av dessa kommer också 

att redovisas. 

 
En av de mer övergripande studierna på området har gjorts av litteraturvetaren Sandra 

Beckett. I sin bok Crossover fiction: Global and historical perspectives (2009b) ger hon 

en omfattande översikt över crossoverläsningens historia världen över. Jag har också 

läst en av hennes kortare artiklar som behandlar crossoverlitteratur utifrån en 

kanadensisk kontext (2009a). Även om många sätter crossoverläsning i samband med 

den senare tidens trend med vuxna som läser barn- och ungdomsböcker visar Beckett 

genom mängder av exempel att läsning över åldersgränserna inte är något nytt utan har 

en lång och gedigen historia. Det har genom tiderna funnits åtskilliga exempel på 

böcker som ursprungligen skrivits för en åldersgrupp men som senare lästs eller rent av 

övertagits av en annan. Böcker som Gullivers resor (Swift), Robinson Crusoe (Defoe) 

och Oliver Twist (Dickens) skrevs ursprungligen för vuxna men associeras idag kanske 

främst med en yngre publik, medan Alice i underlandet (Carroll), Den lille prinsen (de 

Saint-Exupéry) och Skattkammarön (Stevenson) är barnböcker som är kända för att 

uppskattas av såväl barn som vuxna. Att dela in litteratur i ålderskategorier har inte 

alltid varit en självklarhet. Beckett tar upp att den muntliga traditionens folksagor och 
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fabler är genrer som har tilltalat både barn och vuxna, och när man så småningom 

började publicera skönlitteratur gjordes till en början ingen åldersindelning utan böcker 

tilläts finna sin egen publik. (Beckett, 2009b).  

 

Även om huvudfokus för studien är crossoverläsning i ett historiskt perspektiv, så tar 

Beckett också upp tendenser i dagens crossovertrend. Beckett beskriver bland annat de 

förändringar som har skett på bokmarknaden, och går särskilt in på förlagens roll när det 

gäller att föra fram barn- och ungdomsböcker för en bredare publik. Sedan mitten av 

1900-talet har det enligt henne varit vanligt att skilja skarpt mellan litteratur för barn 

och vuxna, och litteraturen har med tiden delats in i allt fler och allt snävare 

ålderskategorier. Hon tar upp att förläggarna haft en avgörande roll när det gäller att 

bestämma vilken åldersgrupp en bok ska riktas till, ibland t.o.m. stick i stäv med 

författarens intentioner. Men sedan crossovertrenden tog fart har det funnits en rörelse i 

motsatt riktning där förlagen har spelat en viktig roll i att sudda ut gränserna mellan 

olika ålderskategorier. (Beckett, 2009a; Beckett, 2009b). Beckett skriver även att 

trenden har bidragit till större satsningar på barn- och ungdomslitteratur, med ökningar 

av både marknadsföringsbudget och förskott till författare som skriver för barn och 

unga (Beckett, 2009b). 

 

Trots att litteratur som passerar över åldersgränserna har en lång historia är det ingen 

tvekan om att crossoverfenomenet är något nytt på grund av den omfattning som det har 

fått. Beckett skriver att fenomenet förmodligen har påverkats av åtskilliga faktorer, och 

diskuterar olika förklaringar till trenden som har framkastats av kritiker, forskare, 

förläggare och författare. Somliga har sett fenomenet som ett uttryck för kulturella 

förändringar. Beckett skriver att de mer cyniska har kallat det för infantilisering av 

vuxenkulturen och skyller utvecklingen på vuxna som inte vill växa upp, s.k. ”kidults”. 

Andra motsätter sig denna negativa framställning och beskriver det som förändringar 

inom populärkulturen där crossoverfenomenet är en del av en större utveckling som 

började med tv-serier, filmer och TV-spel. Beckett själv menar att fenomenet inte bara 

kan hänföras till s.k. kidults utan framhåller att det finns vuxna i alla åldrar som läser 

crossoverlitteratur. En annan förklaring till fenomenet betonar finansiella faktorers 

inverkan eftersom de har motiverat förlagens satsningar på att föra fram 

crossoverlitteratur till en bredare publik, vilket i sin tur har underlättat för vuxna att 

upptäcka och köpa barn- och ungdomsböcker. Det finns även de som i första hand ser 

trenden som ett kommersiellt marknadsföringsfenomen, något som Beckett menar helt 

förbiser de litterära aspekterna. Beckett verkar själv främst betona egenskaper hos 

litteraturen i kombination med förlagens marknadsföring och litteraturens ökade 

synlighet. Hennes uppfattning är att marknadsföring och medieuppmärksamhet 

visserligen har bidragit till omfattningen av fenomenet, men samtidigt menar hon att 

grunden för det ligger i att barn- och ungdomslitteraturen har egenskaper som kan 

tilltala vuxna (2009b). Hon skriver:  

 
Those who suggest that adults are reading crossovers merely to see what all the hype is 

about ignore the fact that it was adults reading children’s books that created the hype in the 

first place. (Beckett, 2009b s. 254) 

 

Genom detta citat betonar hon att det inte var marknadsföringen som startade trenden 

utan att de grundläggande orsakerna till att vuxna läser barn- och ungdomslitteratur 

snarare måste sökas i litteraturen i sig.  
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Beckett diskuterar även förklaringar till crossovertrenden som tar sin utgångspunkt i 

litteraturens egenskaper. Enligt henne finns det många som ser crossoverlitteratur som 

synonymt med fantasy. Beckett skriver att fantasyn visserligen har en stor del i 

crossoverfenomenet, men samtidigt menar hon att detta inte är hela bilden. Enligt 

Beckett uppvisar den litteratur som passerar över åldersgränserna en stor variation och 

inbegriper även mer realistiska romaner. (Beckett, 2009a; Beckett, 2009b). Beckett 

beskriver även innehållsliga aspekter i litteraturen, oberoende av genre, som har 

framhållits som förklaringar till dess crossoverpotential. Det finns de som menar att 

mytiska aspekter och arketyper utgör en gemensam nämnare i den litteratur som vandrar 

över åldersgränserna. Detta mytiska stoff har varit vanligt i sagor vilka har ansetts höra 

barnlitteraturen till, och Beckett menar att vuxna nu återerövrar sin rätt till dessa 

berättelser. Andra framhåller att ungdomslitteraturen ofta behandlar klassiska teman 

som individens utveckling, vilket enligt Beckett har relevans för människor i många 

olika åldrar (Beckett, 2009b). En tredje aspekt som Beckett särskilt betonar är 

betydelsen av ”story”: 

 
The key to the current crossover phenomenon seems to lie largely in the art of storytelling. 

The success of crossover titles is attributed over and over to the power of the story. […] 

The need for story is timeless and the crossover phenomenon is proving that it is also 

“ageless”. Adults, as well as children, need stories. (Beckett 2009b s. 265) 
 

Slutligen tar Beckett upp en förklaringsmodell som bygger på argumentet om att barn- 

och ungdomslitteraturen har utvecklats och blivit mer ”vuxen”. Enligt dessa före-

språkare har samtida författare börjat bryta med de konventioner som länge styrt barn- 

och ungdomslitteraturen. Beckett skriver att det har blivit allt vanligare med böcker som 

blandar genrer och experimenterar med mer komplexa intriger och berättartekniker. 

Även karaktärerna har gått från att vara enbart goda eller onda, till att bli mer 

sammansatta och motsägelsefulla. Dagens barn- och ungdomslitteratur har även börjat 

bryta med tidigare tabun och väjer inte för att ta upp svåra ämnen eller skildra en mer 

pessimistisk världsbild. Även konventioner vad gäller böckernas omfång har börjat 

luckras upp (Beckett, 2009b). 

  

En annan forskare som har ägnat sig åt crossoverlitteraturen är Rachel Falconer. I sin 

bok The crossover novel: Contemporary children's fiction and its adult readership 

(2009) försöker hon besvara frågan om varför så många vuxna har sökt sig till litteratur 

för barn och unga under de senaste åren. Hon menar att svaret dels ligger i texterna i sig 

och dels i att smak och läsvanor hos samtida läsare håller på att förändras. Precis som 

Beckett tar Falconer upp bredden i den litteratur som passerar över åldersgränserna. 

Även hon lyfter fram att ”story” kan vara en betydelsefull komponent i den litteratur 

som blir ”crossovers”, och att barn- och ungdomslitteraturen har utvecklats för att 

alltmer närma sig litteratur för vuxna. Samtidigt tar hon upp att det inte bara är den 

innovativa litteraturen som ingår i dagens crossovertrend utan att även traditionella, rakt 

berättade historier, samt barn- och ungdomsklassiker passerar över till vuxna läsare 

(Falconer, 2009). 

 

Till skillnad från Beckett betonar Falconer kulturella förändringars inflytande mer än 

marknadsföring och medieuppmärksamhet. Hon skriver att även om publicitet, litterära 

priser och ökad medierapportering har bidragit till att ge barn- och ungdomslitteraturen 

ökad synlighet, kan varken det eller en höjning av litteraturens kvalitet ensamt förklara 

dess ändrade ställning. Istället argumenterar hon för att grunden till crossoverfenomenet 
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ligger i mer genomgripande kulturella förändringar, där barns och ungas kultur i större 

utsträckning än tidigare blandas med vuxenkulturen. Hon för en diskussion om att 

teknologisk, vetenskaplig och ekonomisk utveckling har gett människor större frihet att 

behålla en ungdomlig livsstil längre upp i åldrarna. Samtidigt finns det en motsatt trend 

bland barnen som verkar bli ”vuxna” snabbare än tidigare. Falconer tror att det finns en 

oro kring att gränserna mellan ungdomskultur och vuxenkultur håller på att suddas ut, 

och diskuterar att de starka reaktioner som väckts kring crossoverfenomenet kan ses 

som ett utslag för denna oro (Falconer, 2009).  

 

Även om de kulturella förändringarna enligt Falconer är en förklaring till att crossover-

fenomenet fått fäste, så menar hon att det vore felaktigt att bara se på trenden som ett 

uttryck för vuxnas förhärligande av ungdomskulturen. Även om crossoverläsning i vissa 

avseenden kan förstås på detta sätt, så menar hon att det i andra avseenden kan ses som 

en längtan efter rötter och kollektivt delade värderingar. Hon skriver att läsningen också 

kan vara ett sätt att hantera “the unreality of a suspended adolescence” (2009 s. 41) och 

att den kan hjälpa oss att hitta nya sätt att leva i nuet när övergångarna mellan olika 

livsskeden inte är lika tydliga som de en gång var (Falconer, 2009).  

 
Bland de studier och artiklar som behandlar crossoverfenomenet är det få som tar sin 

utgångspunkt i de vuxna läsarnas perspektiv. Ett undantag är Kelly Overtons Master’s 

paper The experiences of adult readers of young adult fiction från 2003. Studien baseras 

på fokusgruppsintervjuer med sammanlagt 16 personer och inriktar sig på vad vuxna 

läsare själva säger om sina upplevelser av att läsa ungdomslitteratur. Läsarna i studien 

beskriver sig över lag som entusiastiska läsare och visar sinsemellan på en stor bredd i 

sina läsintressen. Även inom ungdomslitteraturen uppskattar de olika saker, några 

föredrar berättelser med magi och ”elements of fantasy” medan andra hellre läser 

realistisk litteratur om hur det är att vara ung idag, samt böcker med ett mörkare 

innehåll. Det de har gemensamt är att de uppskattar den speciella känsla av förundran, 

öppenhet och hopp som de menar är utmärkande för genren. Denna känsla sätter de i 

samband med det perspektiv som böckernas unga protagonister medför till 

berättelserna, att de unga karaktärerna inte är så pragmatiska eller förhärdade utan ofta 

möter världen på ett mer idealistiskt sätt. Läsarna uppskattar även att språket i 

ungdomslitteraturen är mer ”rent” och ”koncist” vilket upplevs som uppfriskande. 

Samtidigt framhåller de att språket trots sin enkelhet har förmågan att skildra komplexa 

frågor och situationer (Overton, 2003). 

 

Att läsa ungdomslitteratur är för flera av Overtons läsare associerat med avkoppling och 

nöje, men vad de uppskattar mest med läsningen är inte underhållningsaspekten utan 

hur läsningen inverkar på dem och berikar deras liv. Några upplever att litteraturen 

hjälper dem att se på sina egna liv med större optimism och möta de förändringar och 

utmaningar som livet för med sig. Andra uppskattar litteraturens förmåga att sätta dem i 

kontakt med ett tidigare jag, vilket ger dem möjlighet att reflektera över vilka de har 

blivit och vilka de är i färd med att bli. Det finns även de som uppskattar att litteraturen 

ger dem möjlighet att bättre kunna förstå och möta unga i deras egna liv. Det viktigaste 

för deltagarna i studien är dock att läsningen når dem på ett sätt som ger dem möjlighet 

att växa som människor (Overton, 2003). 

 

I en magisteruppsats av Ulrika Nilsson (2010) undersöks hur vuxna som själva läser 

ungdomslitteratur förhåller sig till det litterära systemets hierarkiseringsprinciper när de 
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reflekterar över sin läsning. Nilsson har analyserat intervjuer med läsare och texter 

hämtade från bokbloggar för att se vilka strategier läsarna använder för att hantera 

föreställningar om högt och lågt inom litteraturen. Hon har även undersökt vilka 

populärkulturella ideologier som kommer till uttryck i deras utsagor. Genom detta vill 

Nilsson belysa ungdomslitteraturens ställning på det litterära fältet och skapa förståelse 

kring varför det kan upplevas som problematiskt att läsa ungdomslitteratur som vuxen. 

 

Nilsson finner att informanterna använder sig av sinsemellan motstridiga strategier och 

ideologier vilket visar på en ambivalent hållning. Hon beskriver att de kan kritisera 

negativa aspekter av litteraturen samtidigt som de i andra fall kan beskriva den som lika 

bra som vuxenlitteratur eller framhålla att det inte är så stora skillnader. Nilsson ser 

också tecken på att det finns en begränsande åldersdiskurs som föreskriver vad som ses 

som lämplig läsning för vuxna. Denna diskurs kan enligt henne vara en anledning till att 

det kan upplevas som genant eller problematiskt att berätta att man som vuxen läser 

ungdomslitteratur. I Nilssons undersökning finns det exempel på både informanter och 

bokbloggare som ger uttryck för en viss genans. Detta kan ta sig uttryck i att de på olika 

sätt försöker rättfärdiga sin läsning, eller att de ironiserar över den för att skapa distans 

(Nilsson, 2010). 

 

Nilsson reflekterar slutligen över att informanterna, trots en mer tillåtande ställning till 

högt och lågt inom litteraturen, ”känner sig tvungna att använda strategier och 

ideologier som syftar till att legitimera sin läsning” (2010, s. 60). Hon ser detta som ett 

tecken på att de litterära distinktionssystemen fortfarande är verksamma och är något 

som informanterna har att förhålla sig till, oavsett hur tillåtande deras egen inställning är 

(Nilsson, 2010).  

 

En kandidatuppsats som också berör synen på vuxnas läsning av ungdomslitteratur har 

gjorts av Johanna Berggren (2011). Studien utgår från användarrecensioner av 

ungdomsboken Twilight av Stephenie Meyer, vilka analyserats med diskursanalytisk 

metod. Syftet är att identifiera vilka föreställningar kring vuxnas respektive ungas 

läsning av boken som framträder i materialet, samt vilka aspekter av boken som anförs 

som passande eller inte passande för unga respektive vuxna läsare.  

 

Berggren fann flera diskurser relaterade till språk, stil och kvalitet i böckerna, samt 

diskurser relaterade till innehållsliga aspekter. Det fanns också exempel på att vuxnas 

läsning av Twilight både normaliserades och abnormaliserades i materialet. I de fall 

vuxnas läsning normaliseras kopplades detta ofta till en diskurs som framhöll att 

innehållsliga aspekter som fantasy, romantik och spänning kunde passa även för vuxna 

läsare, samt en diskurs som framställde ungdomslitteraturen som en slags neutral zon 

där vuxna teman kunde blandas med ungdomliga. I de utsagor som abnormaliserade 

läsningen förknippades detta ofta med en diskurs som framhöll bokens tonårsperspektiv, 

samt en diskurs där böckerna framställdes som kvalitetsmässigt sämre än vuxenlitteratur 

(Berggren, 2011). 

 

Berggren fann att det i flera av utsagorna fanns ett förväntat samband mellan att 

uppskatta boken och att tillhöra bokens målgrupp, eller omvänt uttryckt, att de som inte 

tillhörde målgruppen inte heller förväntades uppskatta den. I många utsagor uttrycktes 

dock detta samband av vuxna som sade sig uppskatta boken mot sina egna 

förväntningar (Berggren, 2011). Studien visar att det kan finnas förutfattade meningar 
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kring vad både unga och vuxna förväntas läsa, vilka teman och innehållsliga aspekter 

som ses som naturliga för respektive grupp att intressera sig för, samt vilken språklig 

och stilistisk nivå som ses som önskvärd i förhållande till olika gruppers smak och 

förutsättningar.  

 

Den enda studie jag har hittat som fokuserar på crossoverlitteratur utifrån en 

bibliotekskontext är en kandidatuppsats av Elin Gustavsson (2014). I denna undersöker 

Gustavsson hur 30 crossovertitlar placeras och marknadsförs på sex olika bibliotek samt 

hur de presenteras i respektive bibliotekskatalog. Hennes undersökning bygger även på 

intervjuer med bibliotekarier från de olika biblioteken för att se hur de resonerar kring 

placering och marknadsföring av crossoverlitteratur i allmänhet. Värt att notera är att 

crossoverlitteratur i Gustavssons fall främst beskrivs som en slags litteratur som ligger 

på gränsen mellan ungdom och vuxen.  

 

Av de sex biblioteken hade ett bibliotek en avdelning för ”unga vuxna” och ett annat 

bibliotek blandade litteratur för ungdomar och vuxna i ett antal genreutbrytningar. På de 

fyra övriga biblioteken fanns crossoverlitteraturen företrädesvis på ungdoms-

avdelningen. När Gustavsson undersökte placeringen av de 30 utvalda titlarna 

fördelades de över avdelningarna med ungefär två tredjedelar på ungdomsavdelningen 

och en tredjedel på avdelningen för vuxen skönlitteratur. Bibliotekarierna uttryckte att 

det var svårt att veta hur de skulle kategorisera vissa böcker. Ibland valde de att gå på 

Bibliotekstjänsts rekommendationer eller se hur böckerna framställdes av förlag och i 

media. De kunde också välja att placera böckerna där de trodde att de skulle lånas mest. 

På de undersökta biblioteken var det vanligast med skyltningar inne på avdelningarna 

där böckerna stod placerade vilket innebar att det främst var de besökare som ändå rörde 

sig inne på avdelningarna som kom att se skyltningarna. Det var inte så vanligt med 

skyltningar där man blandade ungdomsböcker med böcker för vuxna. Flera 

bibliotekarier var även kritiska till att ungdomsavdelningens placering i biblioteket ofta 

låg på en undanskymd plats eller långt ifrån vuxenavdelningen. De ville att övergången 

mellan avdelningarna inte skulle vara så stor, och menade att detta skulle kunna bidra 

till att sudda ut gränserna mellan litteratur för unga och vuxna (Gustavsson, 2014).  

 
De studier jag har tagit upp bidrar med olika perspektiv på det forskningsområde som är 

av intresse för min uppsats. Becketts och Falconers forskning ger tillsammans en god 

översikt över crossoverfenomenets utveckling och möjliga orsaker. Uppsatserna av 

Overton, Nilsson och Berggren utgår i sin tur från ett läsarperspektiv, där Overtons 

studie fokuserar på vuxnas upplevelse av att läsa ungdomslitteratur medan Nilssons och 

Berggrens uppsatser lyfter fram frågor kring genans och läsnormer. Den uppsats som 

ligger närmast min egen i ämnesval är Gustavssons eftersom vi båda närmar oss ämnet 

utifrån ett biblioteksperspektiv. Även om våra infallsvinklar skiljer sig något åt, berör 

båda uppsatserna placering av litteratur som kan vara av intresse för både ungdomar och 

vuxna. Det min uppsats kan tillföra är att den även behandlar bibliotekariernas 

uppfattningar om crossoverfenomenet och vuxnas läsning av ungdomslitteratur, samt i 

vilka situationer åldersindelningen av litteratur överskrids i förmedlingspraktiken. 

 

6. Teori 
 

Min undersökning kan delas in i två delar med grund i de forskningsfrågor jag har ställt. 

Den första delen, med koppling till den första forskningsfrågan, handlar om hur 
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bibliotekarier uppfattar crossoverfenomenet och hur de ser på vuxnas läsning av 

ungdomslitteratur. Här är attityder och uppfattningar i fokus eftersom bibliotekariernas 

bild av fenomenet kan inverka på hur biblioteken utformar sin verksamhet och förhåller 

sig till läsning över åldersgränserna. Till denna del finner jag det mest relevant att 

relatera mina resultat till tidigare forskning för att resonera kring hur bibliotekariernas 

uppfattningar förhåller sig till den bild som ges i litteraturen.   

 

Den andra delen av undersökningen, som utgår från den andra och tredje forsknings-

frågan, handlar om bibliotekens nuvarande praktik i förhållande till de litterära ålders-

indelningarna och läsning över åldersgränserna. Här uppmärksammas bibliotekariernas 

litteraturförmedlande arbete och bibliotekens sätt att organisera sina samlingar, samt i 

vilken utsträckning man upprätthåller eller förhåller sig gränsöverskridande till 

åldersindelningen av litteratur. Denna del av undersökningen kommer jag att koppla till 

idéer och begrepp hämtade från ett litteraturförmedlingsperspektiv. Utgångspunkten tas 

i det teoretiska ramverk som Rasmus Grøn presenterar i sin doktorsavhandling 

Oplevelsens rammer: Former og rationaler i den aktuelle formidling af skønlitteratur 

for voksne på danske folkebiblioteker från 2010. I följande avsnitt beskriver jag de 

teoretiska premisser som är av intresse för min undersökning, och vilka aspekter av 

teorin som jag särskilt kommer att fokusera på i diskussionen av resultatet. 

 
6.1 Teoretiskt ramverk utifrån litteraturförmedlingsperspektiv 
 

Rasmus Grøn (2010) söker i sin avhandling besvara frågan om vad som utmärker 

nuvarande former för litteraturförmedling på danska bibliotek, samt hur de förhåller sig 

till litteraturförmedling i ett historiskt perspektiv. Den teoretiska grund han ställer upp 

används för att kasta ljus på de värderingar som legat till grund för bibliotekens 

litteraturförmedlande verksamhet under olika tidsperioder.  

 

Den centrala utgångspunkten i Grøns teoretiska perspektiv är att förmedling är en 

kommunikativ aktivitet som utöver sin praktiska nivå även implicerar värderingar och 

normer. Med grund i J.L. Austins ”general speech act theory” anlägger Grøn ett 

perspektiv på litteraturförmedling som en performativ språkhandling, vars performativa 

kraft kan beskrivas som förmågan att påverka mottagarens känslor, attityder och 

handlingar. Enligt detta synsätt kan en språkhandling delas upp i dess rent språkliga 

nivå (vad som sägs), dess intention (vad man vill uppnå) och dess effekt på mottagaren. 

Litteraturförmedling som aktivitet kan således ej vara neutral utan etablerar alltid ett 

perspektiv på det förmedlade som kan påverka vilket intryck mottagaren får och hur 

mottagaren väljer att agera. Samtidigt lyfter Grøn fram att förmedlingens effekter är 

svåra att förutse och att dess intention inte nödvändigtvis kommer att avspeglas i dess 

faktiska inflytande på mottagaren (Grøn, 2010).  

 

Litteraturförmedlingen kan enligt Rasmus Grøn knytas till en rad olika funktioner. 

Dessa är knutna till förmedlingens intention och vad man vill åstadkomma med 

förmedlingshandlingen. Gemensamt för all förmedling är att den har en hänvisande 

funktion dvs. att förmedlingen alltid pekar på något som ska förmedlas. Litteratur-

förmedling kan också ha en hermeneutisk funktion vilket innebär att den kan bidra med 

ett tolkningsperspektiv på det förmedlade. Denna funktion har stor betydelse inom 

utbildningssystemet men förekommer även i bibliotekssammanhang t.ex. vid boksamtal 

skriver Grøn. Vidare har förmedling som ger uttryck för litterära värderingar och 

smakomdömen en värdesättande funktion. Denna funktion spelar en framträdande roll 
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inom litteraturkritiken, men i bibliotekens förmedling aktiveras den främst i positiv 

bemärkelse som ett sätt att lyfta fram bra böcker, skriver Grøn. Enligt honom hänger 

detta ihop med att bibliotekens urvalsförfarande innebär en underförstådd lägsta 

kvalitetsgräns för den litteratur som förmedlas. Man kan också tala om att 

litteraturförmedling kan uppfylla en marknadsförande funktion. Marknadsföring är 

något som främst förknippas med kommersiella aktörers förmedling, men kan inom 

bibliotekets verksamhet handla om att lyfta fram olika texter för att främja deras 

cirkulation. Slutligen tar Grøn upp att litteraturförmedling kan ha en socialt 

avgränsande funktion i sammanhang där förmedlingen framhäver texters relevans för 

bestämda gruppers smak och förutsättningar. (Grøn, 2010).  

 

Grøn lyfter även fram att litteraturförmedling är en kontextualiserande aktivitet. Med 

detta menar han att förmedlingen skapar bestämda förståelseramar för mottagarens 

uppfattning om litteraturen genom att relatera den till de konventioner vi har för att tala 

om litteratur. Detta kan exempelvis ske genom att litteraturen kopplas samman med ett 

visst författarskap eller en epok, att man lyfter fram centrala motiv, eller pekar på dess 

släktskap med andra texter. Kontextualiseringen kan enligt Grøn bidra till att ge olika 

ingångar till texter eller framhäva deras upplevelsepotential. Samtidigt poängterar han 

att det språk vi använder för att tala om litteratur inte är statiskt utan oupphörligen 

förändras, t.ex. när litteraturen i sig utmanar rådande konventioner eller när litterära 

aktörer omskapar eller avviker från systemet (Grøn, 2010).  

 

Grøn presenterar ett antal begrepp som exemplifierar hur litteraturförmedlingen kan 

bidra till att kontextualisera litteraturen. Alla dessa är dock inte lika relevanta för min 

undersökning och de jag kommer att fokusera på är tematisk kontext, genrekontext, 

upplevelsekontext, social kontext, samt värderingskontext. Den tematiska kontexten 

innebär att man pekar på förekomsten av olika teman eller motiv i litteraturen, medan 

genrekontexten relaterar texter till specifika litterära genrer. I båda dessa fall ligger 

fokus på innehållsliga aspekter av litteraturen. Upplevelsekontexten hänvisar istället till 

den subjektiva läsupplevelsen som man kan få av en viss text, medan den sociala 

kontexten, precis som i fallet med den socialt avgränsande funktionen, lyfter fram 

texters relevans för olika målgrupper. Förmedlingen kan också utmärkas av en 

värderingskontext vilken är särskilt tydlig t.ex. i samband med rekommendationer, men 

också kan ligga på ett underförstått plan genom att alla medier som förmedlas på 

biblioteket har genomgått en urvalsprocess (Grøn, 2010).  

 

Grøn ger även ett teoretiskt perspektiv på biblioteket och förmedlingens rumsliga 

aspekter med utgångspunkt i konstsociologen Dag Solhjells konstförmedlingsteori. 

Solhjells teori bygger på en utvidgning av Genettes paratextbegrepp
3
, men till skillnad 

från den klassiska tolkningen av begreppet där paratexten utgörs av kringliggande texter 

som står i förbindelse med ett litterärt verk, uppfattar Solhjell förmedlingsrummet och 

dess komponenter som en slags paratext till de objekt som förmedlingen inriktar sig 

                                                      
3
 Begreppet paratext som myntats av litteraturteoretikern Gérard Genette beskrivs av Grøn (2010) som de 

texter som omger och hänvisar till en litterär text. Paratextbegreppet kan delas in i två underkategorier, 

där de paratexter som finns i direkt anslutning till en fysisk manifestation av ett verk kallas verkets 

peritext (t.ex. titel, förord, författarnamn, baksidestexter, m.m.), medan de som publicerats i andra medier 

och således befinner sig utanför den fysiska bokens gränser kallas dess epitext. Viktigt att notera är att 

textbegreppet i paratext ska förstås brett och att även formmässiga aspekter som framsidesillustrationer 

och typografi räknas in bland de betydelsebärande tecken som kan påverka mottagarens förståelse och 

uppfattning av ett litterärt verk. 
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mot. Överfört till ett bibliotekssammanhang kan förmedlingsrummets ”texter” och 

betydelsebärande tecken både bestå av lingvistiska tecken som skyltning, rekommenda-

tioner och litteraturlistor, men även av materiella tecken som t.ex. kan skapas genom 

inredning, ljussättning och hur olika element placeras i rummet (Grøn, 2010). Enligt 

detta synsätt blir biblioteksrummet en slags paratext som säger något om litteraturen, 

vilket kan påverka mottagarens uppfattning om den. Detta kan relateras till 

kontextbegreppen i föregående stycke, men om dessa kontexter inriktar sig mer på 

förmedlingens språkliga sidor öppnar Solhjells perspektiv å sin sida upp för en lite 

vidare analys av kontexten som även innefattar mer svårgripbara rumsliga aspekter. 

 

Slutligen vill jag lägga till begreppen direkt och indirekt förmedling, vilka kan vara 

användbara när man studerar litteraturförmedling. En förklaring av dessa begrepp ges av 

Bruno Kjær. Han beskriver direkt förmedling som bibliotekspersonalens personliga 

kommunikation med användarna t.ex. i form av hjälp, rekommendationer, eller 

arrangemang m.m. Den indirekta förmedlingen har istället organiserats på förhand och 

kan bestå av olika sätt att ordna och tillgängliggöra bibliotekets samlingar, samt indirekt 

kommunikation, t.ex. i form av tryckta texter, som används för att marknadsföra 

bibliotekets medier och aktiviteter (Kjær, 2006).  

 

I analysen av mina resultat kommer jag att utgå från det övergripande teoretiska 

perspektiv på litteraturförmedling som beskrivits i detta avsnitt. Jag väljer att i likhet 

med Rasmus Grøn betrakta förmedlingen som en performativ språkhandling som kan 

påverka mottagarens uppfattningar och handlingar. I min analys kommer jag särskilt 

titta på vilka funktioner olika litteraturförmedlande handlingar och praktiker har, samt 

diskutera hur litteraturen kontextualiseras i olika sammanhang. För överskådlighetens 

skull kommer jag också att skilja mellan direkt och indirekt förmedling när jag 

diskuterar bibliotekens praktiska arbetssätt.  

 

I litteraturförmedling aktualiseras vanligtvis flera olika funktioner, men i min analys 

kommer jag endast lyfta fram den funktion som är mest framträdande i varje 

förmedlingssituation. Av de förmedlingsfunktioner som beskrivits tidigare väljer jag att 

enbart undersöka om den hermeneutiska funktionen, den marknadsförande funktionen 

eller den socialt avgränsande funktionen kommer till uttryck. Eftersom den hänvisande 

funktionen enligt Grøn är närvarande vid all förmedling, kan den ses som en slags 

grundfunktion, vilket gör den mindre intressant att diskutera. Jag väljer även bort den 

värdesättande funktionen eftersom jag bedömer att denna ofta är underordnad andra 

funktioner vid litteraturförmedling i bibliotekssammanhang.   

 

När jag diskuterar hur litteraturen kontextualiseras vid förmedlingen utgår jag från 

begreppen tematisk kontext, genrekontext, upplevelsekontext, social kontext, samt 

värderingskontext, vilka presenterats tidigare. I analysen av litteraturens kontexter 

begränsar jag mig inte bara till att nämna den mest framträdande, utan försöker istället 

ge en bild av hur olika faktorer bidrar till att konstruera en bild av litteraturen. När jag 

diskuterar de mer rumsliga aspekterna av förmedlingen finner jag det också användbart 

att utgå från Solhjells perspektiv på förmedlingsrummet, med fokus på vad miljön och 

dess betydelsebärande element kommunicerar om litteraturen till biblioteksanvändarna.  

 

I korthet kommer jag vid analysen att resonera kring vilken funktion som är mest 

framträdande vid varje förmedlingssituation, samt diskutera hur litteraturen kontext-
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ualiseras av förmedlingen. Denna analys får sedan ligga till grund för ett vidare 

resonemang om hur förmedlingen kan tänkas inverka på bibliotekets besökare med 

särskilt fokus riktat mot förutsättningarna för vuxnas läsning av ungdomslitteratur. 

 

7. Metod 
 

Under denna rubrik kommer jag att gå igenom val av metod för undersökningen, 

resonemang kring urval samt presentera hur jag praktiskt gått tillväga för att samla in 

och bearbeta det empiriska materialet. 

 
7.1 Val av metod 
 

Avsikten med min uppsats är att undersöka vilka uppfattningar bibliotekarier kan ha om 

crossoverfenomenet och dess läsare, samt hur de arbetar i förhållande till ålders-

indelning av litteratur på sina arbetsplatser. För att besvara dessa frågor har jag valt att 

utföra semistrukturerade intervjuer med bibliotekarier vid folkbibliotek. Bryman skriver 

att kvalitativa intervjuer särskiljer sig från kvantitativa genom att tonvikten ligger på 

informanternas personliga betraktelsesätt. I fallet med semistrukturerade intervjuer utgår 

man ifrån ett antal teman eller frågeställningar, men metoden är samtidigt flexibel då 

intervjuaren kan kasta om ordningen på frågorna och ställa följdfrågor utifrån behov 

(2011). Jag bedömde att denna metod var lämplig eftersom den både kan ge inblick i 

bibliotekariernas personliga uppfattningar, och användas för att ge svar på mer 

övergripande frågor om bibliotekens praktik. Eftersom en aspekt som jag är intresserad 

av berör placering av litteratur, valde jag även att göra enklare observationer av 

biblioteksmiljöerna för att kunna komplettera bibliotekariernas utsagor med mina egna 

iakttagelser. Det jag främst valde att titta på var hur olika avdelningar för litteratur var 

placerade i förhållande till varandra samt hur de olika miljöerna såg ut vad gäller 

dekorationer, skyltning m.m. 

 
7.2 Urval  
 

Urvalet till denna studie är gjort som ett s.k. målinriktat urval. Bryman menar att ett 

målinriktat urval i grunden handlar om att välja intervjupersoner som är relevanta för att 

kunna besvara forskningsfrågorna (2011). I urvalet av informanter till min studie ställde 

jag därför upp kriteriet att de skulle arbeta med förmedling av skönlitteratur på 

folkbibliotek. Jag valde att inte avgränsa mig till enbart vuxenbibliotekarier eller 

ungdomsbibliotekarier eftersom jag bedömde att båda dessa yrkesgrupper berörs av 

crossoverfenomenet och kan tänkas möta vuxna som läser ungdomslitteratur i sitt 

arbete.   

 

För att komma i kontakt med lämpliga informanter valde jag att rikta mig till 

folkbibliotek inom Göteborgs kommun samt närliggande kranskommuner. Jag bedömde 

att detta urvalsområde kunde erbjuda en bredd till mitt urval eftersom folkbiblioteken 

inom området uppvisar en stor variation vad gäller storlek och vilken miljö de verkar i. 

Jag bestämde på förhand att göra sex intervjuer. Detta gjorde att urvalet fick ett visst 

mått av slumpmässighet då jag helt enkelt tackade ja till de första sex bibliotekarierna 

som anmälde sitt intresse och som uppfyllde mitt uppställda kriterium.  
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7.3 Genomförande  
 

För att få kontakt med informanter skickades en intervjuförfrågan ut till folkbiblioteken 

inom mitt urvalsområde. I intervjuförfrågan presenterade jag studiens intresseområde i 

korthet och specificerade att jag ville intervjua bibliotekarier som arbetade med 

förmedling av skönlitteratur. Jag informerade även om att intervjuerna skulle spelas in 

och att deras personuppgifter och bibliotekets namn skulle behandlas konfidentiellt.  

 

Som stöd vid intervjuerna utformades en intervjuguide med sammanlagt åtta 

huvudfrågor. Jag försökte i största möjliga mån formulera frågorna på ett öppet sätt för 

att ge informanterna utrymme att ta upp det de själva uppfattade som centralt. 

Intervjuguiden kompletterades även med möjliga uppföljningsfrågor där somliga kunde 

ställas som de var, medan andra snarare fungerade som ett stöd för minnet om vad som 

var frågans huvudsakliga fokus. Frågorna i guiden utformades för att ge olika 

infallsvinklar på studiens problemområde och i förlängningen för att kunna besvara de 

uppställda forskningsfrågorna.  

 

I genomförandet av intervjuerna har jag tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forsknings-

etiska principer och dess fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Information om 

studiens syfte och genomförande delgavs informanterna genom intervjuförfrågan. Före 

varje intervju informerades informanterna återigen om att deras och bibliotekets namn 

skulle behandlas konfidentiellt och att ljudinspelningarna enbart skulle sparas till dess 

att uppsatsen var klar. De fick också veta att de hade möjlighet att avböja att svara på 

enskilda frågor samt att de när som helst kunde välja att avbryta sin medverkan i 

studien. 

 

Totalt genomfördes intervjuer med sex olika bibliotekarier vid sammanlagt fem olika 

bibliotek. Av dessa sex bibliotekarier arbetade fyra med skönlitteratur för vuxna och två 

med litteratur för ungdomar. Intervjuerna, som varade mellan 30 och 50 minuter, 

genomfördes på informanternas arbetsplatser i en miljö som valdes av informanten 

själv. Alla intervjuer spelades in för att underlätta vid analysen och för att säkerställa 

tillförlitligheten i referat och citat. I samband med intervjuerna gjorde jag även mina 

egna observationer av biblioteksmiljön. I de flesta fall var det informanterna själva som 

visade mig runt i bibliotekets lokaler så att jag kunde skapa mig en egen uppfattning om 

hur det såg ut på olika avdelningar och deras placering i förhållande till varandra. 
 

Materialet har förberetts för analys genom att jag i ett första steg har transkriberat 

intervjuerna. Därefter har innehållet strukturerats tematiskt eftersom frågeordningen i 

flera fall har frångåtts och somliga av informanternas svar har berört flera olika 

frågeområden.  

 

8. Resultat  
 

I denna del presenterar jag mina informanter och redovisar resultatet av intervjuerna. 

Inledningsvis behandlas informanternas uppfattningar om crossoverfenomenet och 

deras syn på vad som motiverar vuxna att läsa ungdomslitteratur. Därefter redovisas 

informanternas svar om hur de har valt att organisera sina samlingar med fokus på 

ungdomslitteratur och genrer som är populära i många åldersgrupper, samt i vilken mån 
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och i vilka sammanhang åldersgränserna luckras upp i deras praktiska arbete. Men först 

en presentation av studiens informanter
4
: 

 

Anna är 42 år och arbetar med skönlitteratur för vuxna. Hon har även hand om en del 

programverksamhet, samt ansvarar för marknadsföring och skyltning i biblioteket. 

 

Beatrice är 34 år och arbetar med skönlitteratur för vuxna med ett särskilt ansvar för 

fantasy, science fiction och unga vuxna-hyllan. Hon arbetar även med teknik drop-in. 

 

Carina är 62 år och arbetar med skönlitteratur för vuxna på svenska och engelska och 

har ett delansvar för fantasy och science fictionhyllorna. Hon har även hand om 

programverksamhet för vuxna samt tidningsprenumerationer.  

 

Denise är 42 år och arbetar med skönlitteratur för vuxna. Hon köper även in fackböcker 

och arbetar mycket med media, skyltningar och lite programverksamhet.  

 

Ellen är 53 år och arbetar som ungdomsbibliotekarie samt med gruppen unga vuxna. 

Hon har även ansvar för litteratur på olika språk. 

 

Fanny är 40 år och arbetar som barn- och ungdomsbibliotekarie för mellanstadiet och 

uppåt. Bland sina arbetsuppgifter nämner hon att hålla i bokprat och bokcirklar. 

 

Värt att notera är att Denise och Ellen arbetar på samma arbetsplats. I avsnittet som 

handlar om bibliotekens praktik kommer deras beskrivningar att vägas ihop när det 

gäller konkreta arbetssätt, medan mer personliga åsikter och uppfattningar kommer att 

redovisas var för sig. 

 
8.1 Crossoverfenomenet och dess orsaker  
 

I början av intervjuerna frågade jag informanterna vilka orsaker de tror kan ha bidragit 

till trenden att vuxna läser ungdomslitteratur i större utsträckning än tidigare. De åsikter 

och uppfattningar som redovisas nedan berör således informanternas syn på 

crossoverfenomenet och dess orsaker i stort, därför finns det individuella skillnader i 

hur stor vikt man tillmäter yttre faktorer respektive faktorer som är kopplade till 

litteraturen. 

 

De flesta av informanterna framhåller egenskaper hos litteraturen i sig som en viktig 

bidragande orsak till crossoverfenomenet. Flera av dem lyfter fram vissa genrer inom 

ungdomslitteraturen som en förklaring till de vuxnas ökade intresse. Fanny och Carina 

upplever att det har blivit ett uppsving för fantasy inom ungdomslitteraturen vilket 

enligt dem är en genre som tilltalar både unga och vuxna. Fanny, Ellen och Beatrice 

nämner också att den nuvarande dystopitrenden kan bidra till att locka läsare över 

åldersgränserna.  

 

Denise tar inte upp någon särskild genre när hon ger sin syn på crossoverfenomenets 

orsaker men berör ungdomslitteraturens egenskaper på ett mer allmänt plan. Hon ger 

uttryck för att det inom ungdomslitteraturen finns ett större fokus på den rena 

berättelsen, vilket hon tror är något som människor har längtat efter: 

                                                      
4
 Informanternas namn är fingerade. 
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Jag tror framför allt att det är bra historier liksom, som är medryckande sådär… bra enkla 

berättelser… Det har man ju pratat om inom vuxenböckerna att de här stora breda episka 

romanerna […] de kommer ju inte ut så mycket inom vuxenlitteraturen utan det kanske är 

mer experiment eller vackert språk eller sådär. Men just att folk kanske har längtat lite efter 

att ha en enkel bred historia att följa. 

 

Beatrice nämner också att läsning av ungdomsromaner kan upplevas som lite mindre 

krävande och att människor kan ha perioder då de har behov av det.  

 

En annan åsikt som kommer upp i några av intervjuerna är att ungdomslitteraturen har 

utvecklats på senare tid. Fanny och Carina tycker att det kommer ut mycket bättre 

ungdomsböcker nu än förut och Beatrice beskriver ungdomslitteraturen som ”en 

blomstrande genre”. Både Fanny och Beatrice tror att framgångarna med Harry Potter 

kan ha varit bidragande till att hela genren har fått ett lyft. Beatrice tar upp att det kan ha 

lett till att fler duktiga författare har fått möjlighet att skriva för ungdomar. Hon nämner 

dels beställningsjobb, men också att intresset för ungdomslitteratur kan ge författare 

större frihet i och med att genren blir läst. Även Fanny nämner att många författare som 

tidigare skrivit för vuxna även har börjat skriva för ungdomar, vilket hon tror kan bidra 

till att höja genrens status. Ellen reflekterar också över att ungdomslitteraturen har 

utvecklats och att den har blivit mindre pedagogisk och tillrättalagd än tidigare, vilket 

hon tror är viktigt om den ska tilltala vuxna. 

 

Det framgår av intervjuerna att de flesta av informanterna ser egenskaper hos ungdoms-

litteraturen i sig som centrala för att kunna förklara uppkomsten av crossoverfenomenet. 

Samtidigt tar alla även upp yttre faktorer och omständigheter som de tror kan ha 

påverkat utvecklingen. Anna är den enda som betonar yttre faktorer mer än sådana som 

är kopplade till litteraturen. Hon tror att en orsak till crossovertrenden är marknads-

föringen kring böckerna:  

 
Det är en annan marknadsföringsapparat kring de här böckerna som sen blir filmer och att 

det liksom blir… att det blir så stort. […] De är smarta, de som skriver böckerna och deras 

bokförlag. 

 

Att filmatiseringar av böcker kan bidra till att skapa nyfikenhet och intresse för genren 

är även Denise, Ellen och Fanny inne på. Denise kommenterar det stora genomslaget för 

böcker som Twilight och Divergent (Roth) på ett liknande sätt som Anna:  

 
Det är ju inga såna här smala böcker, utan det har ju varit riktigt stora grejer som har blåsts 

upp på sociala medier och blivit filmer och sådär, och då blir man väl nyfiken på det som 

vuxen också kan jag tänka mig. 

 

De tar även upp betydelsen av sociala medier i sammanhanget. Ellen tror att bokbloggar 

har varit viktiga för att sprida intresse kring vissa titlar medan Denise reflekterar över att 

allting sprids så mycket snabbare idag än för 20 år sedan. Även Fanny tror att sociala 

medier utgör en draghjälp genom att människor använder dem för att tipsa varandra. 

 

En annan förklaring till fenomenet kommer från Anna och Carina. Carina tror att många 

vuxna har fått en ingång till litteraturen genom att läsa t.ex. Harry Potter för sina egna 

barn och att det kan ha bidragit till att väcka ett eget intresse för ungdomslitteraturen. 

Hon tar också upp att de barn som läste böckerna om Harry Potter när de kom ut 
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numera har vuxit upp och är vuxna själva. Anna ser också barnen som en startpunkt. 

Hon tror att ungdomslitteraturen kan vara ett sätt för föräldrar att få en annan kontakt 

med sina barn och att böckerna på så vis fungerar som en mötesplats och en kontaktyta.  

 

Bland de yttre faktorerna som informanterna nämner finns även mer övergripande 

förklaringar. Denise och Anna tar upp att ungdomskulturen har en stark ställning i 

samhället över huvud taget, ”det är ju inte så inne att vara gammal” säger Denise lite 

skämtsamt. Även Ellen berör detta ämne men från ett annat perspektiv när hon säger 

”jag tror det kan finnas tendenser över huvud taget i samhället att man är lite crossover”. 

Hon tror att åldersgrupperingar spelar en allt mindre roll i samhället och att intressen 

förenar människor mer än åldersgrupp. Beatrice tror inte att fenomenet beror på att 

vuxna vill vara unga längre utan snarare att det handlar om en ny slags kultur som 

många som idag är vuxna har med sig från sin barndom. Hon ser kopplingar mellan 

ungdomslitteraturen och andra populärkulturella uttryck som tv-spel och tv-serier och 

tror att de berättelser vi söker oss till idag har många likheter med dessa både vad gäller 

genre och berättelseformat. Hon reflekterar också över att det digitala samhällets 

scrollande och klickande kan ha påverkat människors läsmönster på så vis att man 

snabbt vill komma in i en text och förstå vad den handlar om, ”man vill ju inte komma 

in i ett litterärt experiment det första man gör” säger hon. 

 

Tre av informanterna fick följdfrågan om crossoverfenomenet är här för att stanna och 

alla som fick möjlighet att svara på frågan trodde det. Denise tror att gränserna mellan 

ungdomslitteratur och vuxenlitteratur kommer att fortsätta luckras upp. Hon menar att 

samhället i stort är mer uppluckrat än tidigare och ger uttryck för att fenomenet kan vara 

en del av en större samhällsutveckling. Även Fanny tror och hoppas att så är fallet. Hon 

tycker att åldersindelningen ofta är lite onödig och antyder att gränserna håller på att 

försvinna lite. Värt att nämna är även att några av informanterna spontant ger uttryck för 

att de är positiva till utvecklingen. Fanny säger att ”det är coolt att känna att litteraturen 

lever över gränserna” och Carina tycker att det är både roligt och viktigt att vuxna och 

barn kan dela läsupplevelser. 

 
8.2 Ungdomslitteraturen och dess egenskaper 
 

För att få en bakgrund till informanternas uppfattningar om vuxnas läsning över ålders-

gränserna ombads informanterna att reflektera över ungdomslitteraturens egenskaper, 

samt vad som utgör de största skillnaderna mellan ungdomslitteratur och vuxen-

litteratur. 

 

En egenskap hos ungdomslitteraturen som alla informanter tar upp är att böckerna ofta 

har ett enklare språk och är mindre komplicerade i sin uppbyggnad. Både Anna, Carina 

och Fanny använder beskrivningen ”ett enklare språk”, medan Beatrice poängterar 

formen mer än språket och säger att ungdomslitteratur ofta är mindre komplicerad i sin 

uppbyggnad. Även Denise och Ellen pratar om en enkelhet i berättandet vilket kan 

innefatta både språkliga och formmässiga aspekter. ”Det är svårt att ge ut en 

ungdomsbok på 500 sidor med jättekomplicerade intriger och så, så man håller det ju 

oftast på en enklare nivå” säger Ellen. Flera av informanterna betonar dock att detta är 

generella drag som inte behöver gälla all ungdomslitteratur. Ellen tillägger att det finns 

mycket lättläst litteratur för vuxna också och Fanny poängterar att enkelhet i språk och 

stil inte står i motsättning till att det kan vara välskrivet. En annan aspekt som kommer 

upp i flera av intervjuerna är att ungdomsböcker ofta är lite mindre i omfånget. 
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Något annat som utmärker ungdomsböcker är enligt Denise och Beatrice att det ofta är 

lätt att komma in i berättelsen. Beatrice kopplar detta till målgruppen och att det är 

viktigt att fånga läsaren från start: 

 
Jag tänker att man har en målgrupp framför sig som man vill fånga och då skriver man ju 

ofta lite mer spänningsdrivet, man försöker att inte ha för mycket filosofiska utvikningar 

och sådär. 

 

Även Denise lyfter fram att det ofta rör sig om spännande berättelser som man snabbt 

blir fångad av. Annars varierar det lite vad informanterna säger om litteraturens 

innehåll, men några aspekter på innehållet lyfts ändå fram. Beatrice tycker att många 

böcker har ett mer fantasifullt innehåll än tidigare och jämför med den mer problem-

orienterade ungdomslitteratur som var vanlig förr. Även om ingen av de andra tar upp 

just detta går det att koppla till dystopitrenden och uppsvinget för fantasy som flera av 

informanterna berört i relation till andra frågor i intervjun. Något annat som utmärker 

ungdomslitteraturen är enligt Carina och Beatrice att den ofta tar upp svåra ämnen men 

gör det på ett lite mer lättillgängligt sätt. Anna tycker att ungdomslitteraturen präglas av 

”de stora känslorna”. Hon säger också att det är mer svart eller vitt än inom 

vuxenlitteraturen, vilken enligt henne snarare rör sig inom olika gråzoner och är mer 

resonerande. Fanny tycker att det mest utmärkande för ungdomslitteratur jämfört med 

litteratur för vuxna är att det alltid är unga personer i fokus. En annan skillnad menar 

Ellen är att det fortfarande finns tabun för vad man kan skriva om i en ungdomsroman. 

Detta trots att hon tycker att ungdomslitteraturen generellt sett har gått mot att bli 

mindre tillrättalagd och snäll. 

 
8.3 Vuxnas läsning av ungdomslitteratur 
 

Vad är det då som vuxna tilltalas av inom ungdomslitteraturen? Eftersom det varierade 

hur mycket informanterna berörde denna fråga när de gav sin syn på crossover-

fenomenets orsaker fick informanterna möjlighet att reflektera mer ingående kring 

ungdomslitteraturens dragningskraft på vuxna och vad de tror att läsningen fyller för 

funktion. 

 

Flera av informanterna knyter intresset för ungdomslitteraturen till särskilda genrer eller 

andra ämnesmässiga aspekter. Ellen tror att både fantasy, dystopier och science fiction 

lockar vuxna till ungdomslitteraturen, Beatrice berör främst dystopitrenden och Carina 

och Fanny lägger störst fokus på vuxnas intresse för fantasy. Denise och Anna 

reflekterar lite mer allmänt över vilka av litteraturens egenskaper som kan tilltala vuxna. 

Denise tror att det främst är spännande berättelser kring klassiska teman som tilltalar, 

och bland de titlar hon nämner finns exempel på både dystopier, vampyrromantik och 

fantasy. Annas uppfattning är att vuxna tilltalas av det hon beskriver som ”de stora 

känslorna” i ungdomslitteraturen. Att det är mer äventyrliga genrer som lockar vuxna 

tror några har att göra med att det inte är lika mycket fokus på åldersaspekten i dessa 

böcker. Denise beskriver det på detta sätt:  

 
De här som vi har pratat om som verkligen går över gränserna, de är ju inte så fast 

förankrade i en speciell ungdomskultur eller ungdomssituation. För det kan ju likaväl 

handla om vuxna som är med i Divergent tänker jag. […] De känns inte så bestämda till en 

speciell tid och plats, utan de är liksom tidlösa. 
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Trots att informanterna främst lyfter fram fantasibetonade genrer ger några av dem även 

exempel på mer realistisk ungdomslitteratur som de tror kan appellera till vuxna. Fanny 

tror att ungdomsböcker som tar upp tidlösa ämnen som relationer och känslor kan locka 

vuxna läsare. Hon nämner att ungdomsböcker ofta tar upp svåra ämnen, något som även 

Carina och Beatrice tror att vuxna kan vara intresserade av. Beatrice nämner böcker som 

handlar om sjukdom, t.ex. Innan jag dör (Downham) och Förr eller senare exploderar 

jag (Green). En annan bok som tas upp är Boktjuven (Zusak), vilken utspelar sig under 

andra världskriget. Carina beskriver det som böcker som ”tar tag”, men precis som 

nämnts tidigare menar både hon och Beatrice att böckerna behandlar dessa svåra ämnen 

på ett mer lättsamt sätt. Ellen tror också att mer realistiska böcker kan vara intressanta 

för vuxna, men säger att de då behöver ha ”en viss substans”. Hon tror inte att rena 

tonårsböcker som handlar om ”när jag började gymnasiet och blev mobbad och 

förälskad i snyggaste killen i klassen” tilltalar så många vuxna. Inte heller Denise tror 

att vuxna har så stort intresse för ungdomsböcker som utspelar sig i en mer renodlad 

ungdomsmiljö, utan menar att man har lämnat detta bakom sig. 

 

Informanterna fick även reflektera över vilken funktion läsningen kan ha för vuxna. En 

åsikt som framkommer är att vuxna läser ungdomslitteratur som en form av 

underhållning. Ellen associerar detta främst med läsning av spännande genrer som 

dystopier m.m. Även Beatrice tror att underhållning är ett skäl och jämför det lite med 

att titta på film eller tv-serier. Denise nämner inte ordet underhållning, men beskriver 

istället vilken typ av läsupplevelse hon tror att vuxna vill ha: 

 
Det är ju det här att man blir så himla fångad av nånting tror jag, den här ursprungliga 

läsglädjen på nåt vis som man kanske inte får riktigt på samma sätt av en ny vuxenbok […] 

det tror jag många längtar efter. 

 

Hon ser alltså läsglädjen och att man som läsare vill blir uppslukad av berättelsen som 

en möjlig förklaring till att vuxna söker sig till ungdomslitteratur.  

 

Fanny och Carina resonerar båda kring fantasygenrens popularitet. Fanny tror att 

läsningen av fantasy beror på att det finns en fantasilängtan och ett behov av saga även 

hos vuxna och funderar på om det delvis kan fylla en funktion av verklighetsflykt i 

dessa oroliga tider. Även Carina menar att läsning där man går in i en fantasivärld kan 

vara ett sätt för vuxna att hantera stress och oroligheter i omvärlden. Hon beskriver att 

det kan vara skönt att få lämna verklighetens alla krav och krig för att gå in i en annan 

värld ett tag där det goda faktiskt segrar. Hon resonerar om att det både kan vara en 

form av verklighetsflykt, och samtidigt ett sätt att hantera verkligheten. ”Jag tror att 

fantasyn har brett ut sig bland vuxna för att man behöver den” säger hon, men tillägger 

att hon inte tror att man läser i bearbetande syfte på ett medvetet plan. 

 

Fanny kopplar även den mer realistiska ungdomslitteraturen till en form av känslo-

bearbetning, särskilt de böcker som handlar om svåra ämnen. Detta tar även Beatrice 

upp. Hon tror att man som vuxen kan tycka att det är befriande att läsa böcker där det 

finns en tyngd och ett viktigt ämne, men som samtidigt som det behandlas på ett mer 

lättsamt sätt.  

 

Anna ser läsningen av ungdomslitteratur som ett sätt att få kontakt med det ungdomliga. 

Hon tror att det kan vara ett sätt för vuxna att minnas sin egen ungdomstid och nämner 

t.ex. Twilight-böckernas popularitet: 
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Det är ju nåt som är lite härligt i dem […]. Man kan väl tycka att det är lite tramsigt, men 

man kan tycka att det är lite härligt också. Man kanske minns sin egen ungdomstid, det här 

med de stora känslorna. Det tänker jag kan vara lite trevligt för vuxna också att gå tillbaka 

till. 

 

Hon säger att det inte behöver betyda att man läser som en tonåring för det, men att man 

som vuxen har alla sina åldrar i sig. Ett annat skäl till att vuxna läser ungdomslitteratur 

tror hon är för att få kontakt med t.ex. barn eller barnbarn. Hon menar att böckerna kan 

utgöra en mötesplats och vara ett sätt att få gemensamma upplevelser. Hon tror också att 

vuxna tycker att det är lite roligt att hänga med i det som intresserar unga i deras närhet. 

Även Ellen tror att vissa vuxna läser ungdomslitteratur för att de har ett särskilt intresse 

för målgruppen, och nämner t.ex. föräldrar och lärare. I båda dessa fall får läsningen en 

mer pragmatisk funktion där den egna läsupplevelsen är sekundär i förhållande till det 

huvudsakliga syftet. 

 

Några av informanterna reflekterar också kring att enkelheten i språk och stil kan vara 

en bidragande orsak till att en del vuxna läser ungdomslitteratur. Både Fanny och 

Beatrice nämner att människor kanske inte alltid orkar läsa något språkligt komplicerat, 

och är därmed inne på att det kan röra sig om ett tillfälligt behov hos läsaren. Men 

Beatrice öppnar också upp för att den sjunkande lästrenden kan ha fört med sig att en 

del tycker att det är svårt att ta till sig mer krävande texter. Även Carina tar upp att det 

enklare språket kan vara en bidragande orsak för vissa, t.ex. för vuxna som inte har 

svenska som modersmål, eller människor med lässvårigheter. Anna refererar till en 

kollega som tänker att ungdomslitteratur kan attrahera läsovana vuxna, men själv tror 

hon inte att detta påverkar så mycket eftersom hon menar att det finns mycket 

vuxenlitteratur som också är lätt att ta till sig.  
 
8.4 Gränsöverskridande i bibliotekspraktiken 
 

I följande avsnitt, där bibliotekarierna beskriver hur de arbetar i förhållande till ålders-

gränserna på sina respektive arbetsplatser, presenteras resultatet bibliotek för bibliotek. 

Detta är främst för överskådlighetens skull, men också för att två av informanterna 

arbetar på samma arbetsplats. Jag kommer även komplettera framställningen med mina 

egna iakttagelser från biblioteksmiljöerna. Avsnittet avslutas med en kort 

sammanställning av likheter och skillnader mellan biblioteken. 

 

På biblioteket där Anna arbetar har de ingen riktad satsning på att lyfta fram crossover-

litteratur eller ungdomslitteratur för vuxna, säger hon. Hennes uppfattning är att de 

böckerna ”säljer sig själva” och att folk hittar till dem på egen hand. På hennes 

arbetsplats är ungdomslitteraturen placerad på ett eget ställe i ett hörn av vuxen-

avdelningen. Den ligger inte i anslutning till barnavdelningen som är mer sluten, utan 

kan snarare uppfattas som en del av vuxenavdelningen eftersom det är en öppen miljö 

där människor lätt kan passera. Det finns inte heller några särskilda dekorationer på 

ungdomsavdelningen som signalerar att den riktar sig till yngre, men en skylt på väggen 

berättar att det är här ungdomslitteraturen finns. I anslutning till hyllorna med ungdoms-

böcker står också en hylla med fantasy. Anna berättar att de på den hyllan har valt att 

blanda fantasy för ungdom och vuxen, samt fantasy på engelska. Hon nämner att de har 

funderat på om de skulle ha en s.k. unga vuxna-hylla, men har det inte i nuläget. Hon 

tycker att det är lite svårt att veta vad man skulle kalla en sådan hylla och tror inte att så 
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många besökare skulle förstå om man t.ex. valde att använda beteckningen crossover-

litteratur. När jag frågar var de placerar böcker som de tror kan tilltala både unga och 

vuxna berättar hon att en del ungdomsromaner kan hamna på vuxenhyllorna medan 

andra placeras på ungdomshyllan. Hon säger att crossoverböcker oftast brukar ställas på 

vuxenhyllorna, och avser då förmodligen en snävare definition av begreppet.  

 

Anna tar även upp andra tillfällen då de förhåller sig gränsöverskridande till ålders-

indelningen av litteratur. I hennes arbete ingår det att hålla i bokcirklar för vuxna och 

när hon väljer litteratur till dessa berättar hon att hon ibland brukar ha med böcker som 

räknas som crossoverböcker. Hon säger att det är ett sätt för henne att ”blanda och ge” 

så att deltagarna får testa på något nytt som de kanske inte skulle ha valt själva. Ett 

annat tillfälle när åldersgränserna läggs åt sidan är vid tillfälliga skyltningar. I dessa fall 

brukar hon snarare utgå från ett tema och inom detta tema blandas både bilderböcker, 

barn- och ungdomsböcker och böcker för vuxna.  

 

Anna säger att hon inte har märkt av crossoverfenomenet i praktiken på sitt bibliotek 

och att hon inte har någon uppfattning om det är fler vuxna som lånar ungdomsböcker 

än tidigare.  

 

På biblioteket där Beatrice arbetar är ungdomsavdelningen förlagd till ett eget rum och 

helt skild från barnavdelningen. Rummets inredning är ganska neutral, men när jag 

besöker biblioteket finns det en tillfällig teckningsutställning som signalerar att rummet 

riktar sig till en yngre målgrupp. Ungdomsrummet avskiljs med en glasvägg från 

vuxenavdelningen, och Beatrice berättar att det är ganska långt mellan ungdomshyllorna 

och skönlitteratur för vuxna eftersom avdelningen för facklitteratur ligger emellan. På 

biblioteket har de även en hylla för ”unga vuxna”
5
. Hyllan är placerad på vuxen-

avdelningen vid en öppen central plats där det även finns hyllor med andra utbrytningar 

som fantasy, science fiction, rysare och serier. Beatrice berättar att de inte blandar 

ungdomslitteratur och vuxenlitteratur på genrehyllorna, utan att ungdomsfantasy och 

dystopier finns inne på ungdomsavdelningen. 

 

Beatrice talar om att de skapade unga vuxna-hyllan eftersom de tyckte att de behövde en 

brygga mellan ungdomslitteratur och vuxenlitteratur som kunde underlätta för unga att 

ta klivet in i vuxenlitteraturen. Hon tror att det kan vara svårt för unga som vill börja 

läsa vuxenböcker att veta var man ska börja. I arbetet med att välja litteratur till hyllan 

försöker hon tänka från två håll. Hon väljer böcker från vuxenavdelningen så att 

ungdomar som vill börja läsa vuxenlitteratur ska kunna hitta något, men det kan även 

finnas ungdomsböcker på hyllan som hon tror kan tilltala vuxna. När jag frågar om hon 

har någon uppfattning om vem som lånar från hyllan säger hon att hon tror att det 

främst är besökare i 20-årsåldern. Hon säger att det är ett av problemen med att sätta en 

rubrik, ”skriver man unga vuxna då talar man ju inte till nån som är 55”. Samtidigt tar 

hon upp att begrepp som ”ungdom” och ”unga vuxna” är mycket mer flytande 

nuförtiden. 

 

                                                      
5 Det kan vara viktigt att påpeka att det svenska begreppet ”unga vuxna” inte motsvarar begreppet ”young 

adult”. International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) ger bibliotek möjlighet att 

sätta sitt eget åldersintervall för målgruppen young adult, men skriver att det generellt sett används om 

användare mellan 12-18 år (1996), vilket är detsamma som för en vanlig ungdomsavdelning i Sverige. 
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Hyllan för unga vuxna är det mest framträdande exemplet på hur de arbetar över 

åldersgränserna på Beatrices bibliotek. Hon säger att de inte tar upp så mycket 

ungdomslitteratur när de riktar sig till vuxna, men att det finns flera i personalen som 

själva läser ungdomslitteratur och därför skulle kunna boktipsa om lite av varje. Det 

tydligaste exemplet på när de blandar litteratur över åldersgränserna är när de håller i 

bokprat inför gymnasieklasser. Hon säger att eftersom eleverna i en klass kan vara på 

ganska olika nivå så kan hon och hennes kollegor välja att ta med allt från Harry Potter 

till skönlitteratur för vuxna. Hon skulle gärna vilja jobba över gränserna mer, men säger 

att det skulle kräva mycket mer jobb.  

 

Beatrice har inte märkt av crossovertrenden så mycket på sin arbetsplats, däremot har 

hon många i sin bekantskapskrets som läser ungdomsböcker, dystopier och ungdoms-

fantasy. Hon reflekterar över att tilltalet i ungdomsrummet kanske gör att vuxna tvekar 

att gå in där, men tror samtidigt att det är en grupp som i första hand reserverar böcker 

och hämtar upp dem själva. Detta gör också att det är svårt att bedöma hur många vuxna 

som lånar och läser ungdomslitteratur på hennes bibliotek. 

 

På Carinas arbetsplats är det precis som på Beatrices bibliotek ett avstånd mellan 

ungdomslitteraturen och skönlitteratur för vuxna. Även i detta fall har facklitteraturen 

placerats emellan de två skönlitterära avdelningarna. Ungdomshyllorna står istället i 

anslutning till barnböckerna, även om de inte upplevs stå inne på själva barn-

avdelningen. Bredvid hyllorna med ungdomslitteratur finns även hyllor för fantasy och 

serier och Carina berättar att de har valt att blanda ungdomsböcker och vuxenböcker 

inom dessa två genrer. Carina upplever att avståndet mellan ungdomsböckerna och 

vuxenböckerna kan vara ett problem, kanske särskilt för unga som vill börja läsa 

vuxenlitteratur. Om avdelningarna hade stått närmare varandra hade övergången blivit 

mer naturlig menar hon. Hon säger att en väg att arbeta med crossoverfrågorna skulle 

kunna vara att rent fysiskt minska på avståndet mellan ungdomslitteratur och vuxen-

litteratur på biblioteket, men också att blanda ungdomsböcker och vuxenböcker inom 

olika genrer som de har gjort. De brukar också blanda böcker från olika ålderskategorier 

när de gör skyltningar utifrån ett tema, men hon känner att de kan bli bättre på denna bit 

överlag.  

 

På Carinas bibliotek är det många vuxna som lånar ungdomslitteratur, men det beror 

enligt henne på att majoriteten av deras besökare har invandrarbakgrund och att flera av 

dem läser ungdomslitteratur för att bli bättre på svenska. Hon ser själv detta som en bra 

väg eftersom böckerna enligt henne ofta har ett enklare språk, men ändå ett innehåll 

som vuxna också kan fångas av. Hon får ofta frågan om hon kan visa några bra böcker 

på ungdomsavdelningen från dessa besökare. Samtidigt säger hon att det är många 

vuxna med svensk bakgrund som lånar ungdomsfantasy. Hon tror inte att besökare 

funderar så mycket på om det är ungdomsfantasy eller vuxenfantasy när de väljer från 

deras blandade hylla. Böckernas utseende skiljer sig inte så mycket åt och hon tror inte 

att man som besökare lägger märke till placeringskoderna.  

 

På biblioteket där Denise och Ellen arbetar har de nyligen gjort en satsning på 

målgruppen unga vuxna genom att skapa en avdelning som särskilt riktar sig till 

besökare i åldern 18-25 år. På avdelningen för unga vuxna har man valt att samla 

dystopier, fantasy, science fiction, vuxenserier samt ett urval av skönlitterära titlar som 

anses passa för målgruppen. Det finns även ett skyltställe med facklitteratur kring 
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ämnen som de tror kan vara av intresse för målgruppen. På hyllorna med fantasy och 

science fiction står ungdomsböcker, vuxenböcker och böcker på engelska blandat. På 

dystopihyllan finns främst ungdomsböcker och på hyllan med andra skönlitterära titlar 

blandar de både vuxen och ungdom, utifrån vad de tror är ett lämpligt urval för 

åldersgruppen. Unga vuxna hörnan är avskild från barn- och ungdomsavdelningen och 

står närmare skönlitteratur för vuxna. Eftersom avdelningen är ganska ny så har de ännu 

inte ordnat någon skylt och miljön i sig har en åldersneutral utformning. Det som 

informanterna beskriver som ”renodlade tonårsböcker” finns på de ordinarie ungdoms-

hyllorna. Dessa är placerade i utkanten av barnavdelningen men upplevs ändå stå lite 

avskilt från övrig barnlitteratur, och avståndet till vuxenavdelningen är heller inte långt. 

Det finns en skylt som markerar att det är ungdomslitteratur i hyllorna, men även denna 

miljö har ett ganska neutralt utseende. 

 

Även om avdelningen för unga vuxna främst riktar sig till åldrarna 18-25 år så är Denise 

och Ellen medvetna om att det i praktiken kan vara ett mycket större åldersspann på 

besökarna som har intresse för böckerna där. Vad gäller genren fantasy så nämner de att 

låntagarna kan vara så unga som 12-13 år och sträcka sig långt upp i åldrarna. Denise 

tror att för de som har ett intresse för fantasy så spelar det mindre roll om böckerna 

kategoriserats som ungdomsböcker eller om det är böcker för vuxna. Denise nämner 

även att klassiker kan tilltala både unga och vuxna och berättar att de har en avdelning 

på biblioteket där de har brutit ut klassiker. 

 

Ett annat tillfälle då de blandar ålderskategorier är vid skyltningar utifrån tema. Ellen 

berättar att de ibland skyltar på det sättet, medan skyltningarna ibland riktar sig mer till 

en specifik målgrupp. När de köper in böcker som de upplever ligger på gränsen mellan 

ungdom och vuxen så brukar de köpa dubbla exemplar så att besökarna ska få chans att 

hitta böckerna både på avdelningen för unga vuxna och på vuxenavdelningen.  

 

Denise har egentligen ingen uppfattning om det är fler vuxna som lånar ungdoms-

litteratur nu än tidigare. Hon säger att böckerna på unga vuxna avdelningen lånas 

mycket, men att det är svårt att veta åldern på de som lånar. ”Men det är ju klart, jag har 

ju visat en del vuxna till dystopihyllan och sådär, det händer ju ganska ofta” säger hon 

och tillägger att det kanske kan tyda på någonting.  

 

På Fannys bibliotek finns ungdomslitteraturen i en gemensam barn- och ungdoms-

avdelning. Ungdomshyllorna är placerade lite i utkanten, men det är ändå tydligt att 

avdelningen i stort riktar sig till en yngre målgrupp. Det finns ett avstånd mellan barn- 

och ungdomsavdelningen och övrig litteratur, både facklitteratur och skönlitteratur. 

Fanny berättar också att de har ungdomslitteratur på engelska på ett annat ställe i 

biblioteket, men tycker att de böckerna borde få en annan placering eftersom många 

unga läser på engelska också. De har två utbrytningar där de har valt att blanda böcker 

för ungdomar och vuxna. Den ena utgörs av en hylla med böcker som har hbtq-tema 

och den andra av böcker i genren fantasy. Fanny berättar dock att det har varit lite fram 

och tillbaka hur de har gjort med fantasy tidigare. De har även serier och deckare som 

utbrytning, men dessa utgörs bara av böcker för vuxna. Av dessa utbrytningar finns 

hbtq-hyllan och serier centralt placerade i biblioteket, medan deckare och fantasy finns 

längre in på avdelningen för vuxen skönlitteratur.    
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Fanny tycker att de kan bli bättre på att arbeta över åldersgränserna, och säger att det 

fortfarande är ganska uppdelat mellan yrkesrollerna på hennes arbetsplats. Hon säger att 

hon själv brukar tipsa ganska mycket om ungdomsböcker till alla, och skämtar om att 

det är svårt att låta bli som barn- och ungdomsbibliotekarie. När de köper in böcker som 

anses vara crossoverböcker väljer de ofta att köpa dubbla exemplar så att det ska finnas 

ett på varje avdelning. När de gör skyltningar kring ett tema brukar de blanda böcker för 

olika åldrar. Hon säger också att när de boktipsar vid olika arrangemang för vuxna 

brukar hon vara med och ge tips om ungdomslitteratur så att det ska bli lite blandning 

på tipsen. Fanny nämner även att hon hållit i en bokcirkel med ungdomsböcker utifrån 

hbtq-tema, som var öppen för alla åldrar. Fanny tror att man genom att göra mer saker 

utifrån olika teman kan bidra till att luckra upp åldersindelningen lite.  

 

Fanny säger att hon på sin arbetsplats märker av crossovertrenden lite grand, främst vad 

gäller fantasy, men tror att det kan synas mer på bibliotek med lite högre 

utlåningssiffror. Hon säger dock att hon har sett en skillnad privat, då det är fler i 

hennes bekantskapskrets som läser ungdomsböcker än tidigare. 

 

I informanternas berättelser går det att se både likheter och skillnader i hur de förhåller 

sig till åldersindelningen av litteratur på deras respektive arbetsplatser. Fyra av fem 

bibliotek väljer t.ex. att blanda litteratur för ungdomar och vuxna inom särskilda genrer, 

där fantasy och serier är de vanligaste. De flesta nämner även att skyltning är ett tillfälle 

då de brukar frångå åldersindelningarna. Några nämner att de blandar böcker för 

ungdomar och vuxna i bokcirklar eller bokprat, men i bara två av fallen som tas upp 

framgår det att målgruppen uteslutande är vuxna. På två av biblioteken har man valt att 

skapa hyllor för unga vuxna vilket kan ses som en gränsöverskridande praktik i 

förhållande till den etablerade åldersindelningen, men fokus ligger då främst på de som 

just passerat gränsen in i vuxenvärlden. Något annat som skiljer sig åt mellan 

biblioteken är om man har en separat ungdomsavdelning eller om den är integrerad med 

barnavdelningen, samt hur olika avdelningar förhåller sig till varandra avståndsmässigt. 

 
8.5 Åsikter om åldersindelning 
 

Det finns en viss ambivalens till åldersindelningen av litteratur hos informanterna. De 

fördelar som informanterna nämner är alla av praktisk karaktär. Anna säger att det är 

lättare att sortera in litteraturen på det sättet och Carina menar att åldersindelningar är 

till hjälp för att hitta litteratur som passar för en viss ålder, både vad gäller innehåll och 

läsnivå. Även Beatrice nämner indelningar i stort som ett hjälpmedel för den som går 

själv och letar på biblioteket. Dessa uttalanden tar upp fördelar både för bibliotekarierna 

i deras arbete med att organisera sina samlingar, och för de enskilda besökarnas 

möjligheter att finna information.  

 

Något annat som framkommer är att informanterna uppfattar åldersindelningen som mer 

problematisk ju högre upp i ålder man kommer. Denise säger att det känns ganska 

självklart när det gäller böcker för mindre barn, men att det inte är lika självklart med 

litteratur som ligger på gränsen mellan ungdomslitteratur och vuxenlitteratur. Detta är 

en tanke som flera av informanterna berör. Anna beskriver att det finns en flytande 

gräns och att litteraturen i detta område ibland är svår att kategorisera, särskilt i fallen 

med böcker av författare som omväxlande skriver för båda åldersgrupperna. Även 

Carina tycker att det är svårt att åldersindela i gränslandet mellan ungdom och vuxen.  
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De mer negativa aspekter som lyfts fram handlar ofta om det problematiska med att de 

etiketter man sätter på litteraturen när man åldersindelar även spiller över på läsarna. 

Beatrice tycker att det finns många nackdelar med att säga att något är till för en 

specifik målgrupp. Hon ser det som att personalen placerar in folk i fack, och tillägger 

att det inte är säkert att besökarna själva identifierar sig så. Anna tycker att 

åldersindelningen är ganska tråkig och Ellen säger att hon inte tror så mycket på att man 

ska ”urskilja åldrar”. Båda tror att människors intressen spelar större roll när de väljer 

litteratur än vilken ålder de är i. Anna säger också att ålder inte behöver säga så mycket 

om hur van eller ovan man är som läsare. Detta är något som även Fanny är inne på. 

Hon menar att det kan vara hämmande att ha en åldersstämpel och tar som exempel 

människor med olika läsvana, eftersom hon tror att man kan tycka att det är pinsamt att 

behöva läsa litteratur som är avsedd för en yngre målgrupp. Trots de problem som finns 

med åldersindelning av litteratur så tror Denise ändå att de måste arbeta så eftersom det 

är svårt att se några fungerande alternativ. Ellen resonerar också om att det finns för- 

och nackdelar med alla typer av indelningar, även genre. 

 
8.6 Är det ”pinsamt” att låna ungdomslitteratur? 
 

Under intervjuerna fick informanterna också frågan om hur de tror att vuxna upplever 

att det är att låna ungdomslitteratur på biblioteket och om det kan finnas något som 

hindrar, t.ex. genans. Ingen av informanterna tror att det upplevs som särskilt pinsamt 

att låna ungdomslitteratur som vuxen, även om några av dem tar upp situationer som 

skulle kunna utgöra undantag. Denise tar upp att möjligheten att reservera böcker och 

hämta dem själv gör att personalen inte behöver vara särskilt inblandad i låneför-

farandet, men hon säger också att hon tror att gränserna har luckrats upp så pass mycket 

att det inte är pinsamt över huvud taget. Hon kopplar också frågan till bibliotekens 

förändrade roll som litteraturförmedlare: 

 
Det här med status och kvalitet och så, det har ju verkligen försvunnit från biblioteken. Det 

var ju så mer förr att vi skulle erbjuda en viss typ av kvalitetslitteratur och sådär, och det är 

ju inte alls så på samma sätt nu längre.  

 

Denna kommentar kan ses som en anspelning på att folkbiblioteken har fått ett mer 

marknadsorienterat arbetssätt än tidigare och lägger mindre värderingar i vad människor 

väljer att läsa. Beatrice, Ellen och Fanny tror inte att de som har hittat till 

ungdomslitteraturen och redan är intresserade upplever att det är genant. Anna tror till 

och med att man snarare kan vara lite stolt över att man har en bredd i läsandet. Inte 

heller Carina tror att det är pinsamt att låna ungdomslitteratur på hennes bibliotek 

eftersom det är så många vuxna med invandrarbakgrund som gör det, även om denna 

grupp i första hand har ett nyttobetonat skäl för sin läsning. 

 

Beatrice medger dock att det finns ett visst tilltal i ungdomsrummet på hennes bibliotek 

som kan göra att vuxna upplever att det inte är till för dem. Ellen gör en liknande 

reflektion när hon säger att hon inte tror att det är pinsamt att låna från deras unga 

vuxna-avdelning, men att en vuxen som vill låna böcker från ungdomsavdelningen 

kanske kan känna ett motstånd. Några av informanterna tar även upp situationer då de 

har märkt att det kan vara laddat för vissa besökare att läsa ”på fel sida åldersgränsen”. 

Carina berättar om en situation där en låntagare blev upprörd när hon rekommenderade 

en bok som fanns på ungdomsavdelningen. Även Fanny nämner liknande situationer när 

låntagare som vill ha lättläst litteratur har protesterat när hon har tipsat om ungdoms-
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böcker. Hon tycker att det är synd eftersom ungdomsböcker enligt henne kan fungera 

bra för de som vill ha lättläst, samtidigt som det är bra litteratur. Beatrice har också 

märkt att vuxna som frågar efter populära titlar ibland blir förvånade över att det är just 

ungdomsböcker, hon tror inte att man alltid reflekterat över det och menar att det kan 

vara känsligt för somliga.  

 

För att sammanfatta den bild informanterna ger så är det ingen som tror att ålders-

indelning och hylluppställningar påverkar de vuxna som redan hittat till ungdoms-

litteraturen, men att det skulle kunna utgöra ett hinder för de som inte gjort det. Fanny 

tror att fler skulle hitta till litteraturen om ungdomsböcker fanns på vuxenavdelningen 

eller i lite mer anonyma uppställningar. Även Carina tror att man skulle kunna minska 

på genansen om avdelningarna inte vore så avgränsade som de är i nuläget, men 

tillägger att det tar tid att förändra attityder. 

 

9. Diskussion och analys av resultatet 
 

I följande avsnitt kommer jag att relatera bibliotekariernas uppfattningar om 

crossoverfenomenet och vuxnas läsning av ungdomslitteratur till tidigare forskning på 

området. Därefter följer en analys av bibliotekariernas litteraturförmedlande arbete och 

bibliotekens sätt att organisera sina samlingar utifrån valda teoretiska begrepp. 

Analysen följs upp av en diskussion kring utmärkande drag i bibliotekspraktiken och 

hela avsnittet avslutas med vilka slutsatser jag kan dra av min undersökning.  

 
9.1 Uppfattningar om vuxnas läsning av ungdomslitteratur 
 

När bibliotekarierna i studien ombads reflektera över vilka faktorer de trodde hade 

medverkat till uppkomsten av crossoverfenomenet angav de både yttre omständigheter 

och förklaringar som utgick från litteraturen i sig. Bland de yttre omständigheterna 

nämnde flera av informanterna förhållanden som bidragit till ungdomslitteraturens 

ökade synlighet, bl.a. marknadsföring, filmatiseringar av populära böcker och 

uppmärksamhet via bokbloggar och sociala medier. Att fenomenet ofta förklaras med 

ökad marknadsföring tas upp av både Beckett och Falconer. Båda två håller med om att 

marknadsföring och andra publicitetsfaktorer har haft ett stort inflytande på barn- och 

ungdomslitteraturens synlighet, vilket kan ha medverkat till fenomenets omfattning. 

Samtidigt tar de avstånd från uppfattningar som helt reducerar crossovertrenden till ett 

marknadsföringsfenomen (Beckett, 2009b; Falconer, 2009). Falconer menar att den 

senare ståndpunkten insinuerar att det rör sig om en tillfällig och kommersiellt driven 

trend vilket hon bemöter med argumentet att förlagen ändrade sina metoder för att möta 

en ny efterfrågan hos vuxna läsare, men att de inte kan göras ansvariga för att ha skapat 

denna efterfrågan ur intet (Falconer, 2009). Ingen av bibliotekarierna i denna 

undersökning ger uttryck för denna ytterliga ståndpunkt, utan framhåller snarare 

samverkan av olika faktorer, även om en informant poängterar marknadsföringens 

betydelse mer än de övriga.  

 

En annan yttre omständighet som flera informanter berör kan relateras till argumentet 

om att trenden delvis hänger ihop med kulturella förändringar. Både Beckett (2009b) 

och Falconer (2009) skriver om detta men det är främst hos Falconer som kulturella 

förändringar framhålls som särskilt betydelsefullt för utvecklingen av crossover-

fenomenet. Informanterna beskriver detta i termer av uppluckring mellan ålders-

grupperna i samhället, en vurm för ungdomskulturen, och att ”man är lite crossover över 
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huvud taget”. Beatrice ser kopplingar mellan crossovertrenden och utvecklingen inom 

andra medier som tv-serier och tv-spel. Detta synsätt har många likheter med 

uppfattningen att det rör sig om övergripande förändringar inom populärkulturen som 

börjat inom andra medier, men först nu spridit sig till den litterära världen (Beckett, 

2009b).  

 

Två av informanterna tror att barn och unga i de vuxnas närhet har haft betydelse för att 

vuxna läser barn- och ungdomslitteratur. Carina tar upp att föräldrar som läser för sina 

barn kan ha upptäckt att de själva gillar böckerna, medan Anna tror att föräldrar 

använder litteraturen som en kontaktyta med sina tonåringar. Skillnaden mellan de två 

är att Carina främst lyfter fram barnen som en ingång till litteraturen medan Anna 

betonar att det kan finnas pragmatiska skäl för vuxnas läsning av ungdomslitteratur vid 

sidan av personliga. Bland läsarna i Overtons studie fanns det några som tyckte det var 

positivt att ungdomslitteraturen hjälpte dem till ökad förståelse av unga i deras närhet, 

men av helheten i framställningen framgick det att informanterna främst läste 

ungdomslitteratur för sin egen skull (2003). Visst kan det finnas de som läser 

ungdomsböcker enbart av nyttobetonade skäl, men crossovertrendens omfattning kan 

inte rimligen förklaras utan att tillmäta vuxnas läsning av ungdomslitteratur ett 

personligt intresse. 

 

Bland de aspekter av litteraturen som informanterna tar upp nämns dragningskraften hos 

vissa genrer och att vuxna längtar efter renodlade och spännande berättelser. Några av 

informanterna lyfter fram att ungdomslitteraturen har utvecklats och därmed kanske kan 

uppskattas av vuxna mer än tidigare, och en del tror att vuxna kan tilltalas av att 

ungdomslitteraturen utgör en mindre kravfylld typ av läsning.  

 

Att många av informanterna betonar fantasygenrens attraktionskraft på vuxna går hand i 

hand med den enligt Beckett och Falconer allmänna uppfattningen att crossoverlitteratur 

främst består av fantasy. Visserligen medger författarna att fantasyn utgör en stor del av 

den litteratur som blir ”crossovers”, men båda poängterar att det inte är hela bilden, utan 

att även realistiska romaner och romaner som kombinerar olika genrer passerar över 

åldersgränserna (Beckett, 2009b; Falconer, 2009). Flera informanter i min undersökning 

lyfter även fram dystopitrendens inflytande. Denna genre tas inte upp inom den 

forskning jag har gått igenom, möjligen för att dystopitrenden inom ungdomslitteraturen 

är ett ganska nytt fenomen
6
 som inte hade hunnit uppmärksammas så mycket år 2009 

när Becketts och Falconers böcker gavs ut. Jag vill ändå mena att dystopin är en genre 

som ligger ganska nära fantasyn på så vis att det i båda fallen rör sig om en slags 

fantastisk, icke-realistisk litteratur som leker med tanken på en annan typ av värld. 

Dessa genrers popularitet kanske också kan kopplas till argumentet om att mytiska 

aspekter är en vanlig ingrediens i den litteratur som vandrar över åldersgränserna 

(Beckett, 2009b).  

 

Sammantaget är det fler informanter som nämner fantasifulla och äventyrliga genrer än 

realistiska när de reflekterar kring ungdomslitteraturens dragningskraft på vuxna läsare. 

Några lyfter dock fram att realistiska berättelser också kan tilltala, särskilt de som tar 

upp svåra eller tidlösa ämnen, medan andra inte tror att böcker som utspelar sig i en 

                                                      
6
 Några exempel på dystopier som fått stort genomslag är The Hunger Games av Suzanne Collins som 

gavs ut 2008, The Maze Runner av James Dashner från 2009 och Divergent av Veronica Roth som kom ut 

2011. 
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renodlad tonårsmiljö är intressanta för vuxna läsare. I Overtons studie, precis som hos 

Beckett och Falconer, bekräftar läsarna bilden av att den ungdomslitteratur som läses av 

vuxna kan ha många olika egenskaper. Några föredrog fantasifulla berättelser medan 

andra hellre läste realistiska skildringar. Det som förenade läsarna i deras uppskattning 

låg istället på ett mer övergripande plan i den hoppfulla känsla som de menade var 

utmärkande för ungdomslitteraturen (Overton, 2003). Detta visar att det är viktigt att 

inte döma ut realistiska skildringar av unga människors liv som ointressanta för vuxna 

läsare. Det är också intressant att det är de unga karaktärerna och vad de tillför som 

anges som förklaring till ungdomslitteraturens attraktionskraft i Overtons studie, när 

några informanter i min undersökning tror att äventyrliga genrer tilltalar vuxna mer än 

realistiska eftersom de menar att ungdomsaspekten inte är lika närvarande i dessa. 

Kanske är det så att vuxna inte är lika intresserade av att läsa om tonåringars vardagsliv 

som mer äventyrliga berättelser, men Overtons studie visar att de unga karaktärerna inte 

behöver minska böckernas relevans för vuxna läsare. I själva verket kan ungdomen i sin 

egenskap av brytningstid rymma tidlösa frågor som kan vara av intresse för läsare i 

många olika åldrar. Overton menar att dessa klassiska teman har en universell 

attraktionskraft och att många av de utmaningar som associeras med ungdomstiden kan 

återkomma under hela livet (Overton, 2003). Även Beckett tar upp att individens 

utveckling är ett vanligt tema inom litteraturen och att berättelser om mognad och 

förändring är lika relevanta för vuxna som för ungdomar (2009b). 

 

En annan förklaring till ungdomslitteraturens dragningskraft som kom fram under 

intervjuerna var betydelsen av den rena berättelsen. Denise var den av informanterna 

som tydligast lyfte fram att ungdomslitteraturen ofta utmärks av bra och spännande 

berättelser vilket hon trodde att vuxna hade längtat efter. Betydelsen av 

historieberättandet understryks av Beckett som ser det som en möjlig förklaring till att 

barn- och ungdomslitteraturen har fått så många vuxna läsare (2009b). Även Falconer 

berör detta argument och refererar bl.a. till författaren Philip Pullman, som uttrycker lite 

polemiskt att många författare försummar berättelsen eftersom de är för fokuserade på 

att demonstrera sina stilistiska färdigheter (Falconer, 2009).  

 

Berättarstil och språk var också något som berördes av informanterna, ofta i kontrast till 

litteratur för vuxna vilken beskrevs som mer experimentell och inriktad på språkliga 

finesser. Flera trodde att faktorer som ett enklare språk och att böckerna beskrevs som 

lätta att komma in i var egenskaper som kunde tilltala vuxna läsare. Några kopplade 

detta till att människor i perioder kan vilja läsa böcker som är mindre krävande, men 

uppfattningen att litteraturen kan uppskattas av personer som har behov av ett enklare 

språk kom också upp. Att det enklare språket kan tilltala vuxna bekräftas av läsarna i 

Overtons studie. De uppskattade att det var rent och koncist och hade driv, men språket 

pekas inte ut som någon huvudsaklig anledning till att läsarna i studien valde att läsa 

ungdomslitteratur (Overton, 2003).  

 

Några informanter tar även upp att crossoverfenomenet kan hänga ihop med 

ungdomslitteraturens utveckling på senare tid. De aspekter som berörs gäller främst 

språklig kvalitet, samt ett mindre tillrättalagt innehåll med färre tabun och mer fokus på 

fantasibetonade berättelser. Beckett beskriver flera exempel på hur litteraturen har 

utvecklats vilket har kopplats ihop med crossovertrenden, och framhåller själv att 

dagens barn- och ungdomsböcker är komplexa och mångbottnade vilket inbjuder till 

läsning på många olika nivåer (Beckett, 2009b). Falconer tar också upp argumentet om 
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litteraturens utveckling men problematiserar med att det inte bara är den formmässigt 

innovativa barn- och ungdomslitteraturen som har slagit igenom hos en vuxen publik, 

och att crossovertrenden även innefattar omläsning av barndomsklassiker (Falconer 

2009).  

 

Informanterna har lite olika tankar om vad läsningen av ungdomslitteratur kan bidra 

med i vuxnas liv. Några tror att läsningen främst fyller en funktion som underhållning 

eller att man söker vad Denise kallar den ”ursprungliga läsglädjen” där man blir 

uppslukad av berättelsen. Andra reflekterar över att läsningen, särskilt av fantasifulla 

genrer, kan vara ett sätt att få fly verkligheten för en stund. Detta kopplas både till 

oroligheter i omvärlden och till de hektiska liv många lever idag. Samtidigt menar de att 

läsningen även kan innebära en form av känslomässig bearbetning. Ytterligare en tanke 

som kommer upp är att litteraturen ger vuxna möjlighet att blicka tillbaka på sin egen 

ungdomstid. För många av läsarna i Overtons studie var läsning av ungdomslitteratur 

associerat med nöje och avkoppling (2003) vilket kan relateras till mina informanters 

tankar om att litteraturen bidrar med både underhållning och en slags eskapism. Även 

Beckett nämner att somliga argumenterar för att ungdomslitteraturen används av vuxna 

som ett sätt att varva ner (2009b). Det är dock inte underhållningsaspekten som 

framhålls som mest betydelsefull hos Overtons informanter. Vad de uppskattar mest är 

hur läsningen påverkar dem, att den bidrar till personlig utveckling och hjälper dem att 

hantera utmaningar i livet (Overton, 2003). Det verkar alltså finnas stöd även för 

uppfattningen att litteraturen kan innebära en form av bearbetning eller ge möjlighet att 

reflektera över sin egen utveckling genom att återknyta till upplevelser från ungdomen.  

 

Den bild av crossoverfenomenet som ges av tidigare forskning visar att det är svårt att 

peka ut några enskilda faktorer som särskilt viktiga för dess uppkomst. Både faktorer i 

omvärlden som faktorer kopplade till litteraturen tas upp, men det är svårt att avgöra 

vilka av dessa som verkligen har haft effekt, eller väga deras betydelse gentemot 

varandra. En annan brist inom forskningen är att det saknas större studier som 

undersöker fenomenet utifrån ett läsarperspektiv.  

 

Sammantaget finns det dock en god överensstämmelse mellan informanternas upp-

fattningar om vad som kan ha bidragit till vuxnas ökade läsning av ungdomslitteratur 

och de möjliga förklaringar som tidigare forskning lyfter fram. Informanterna tar upp 

yttre omständigheter som kan ha påverkat, samt faktorer relaterade till litteraturen, dock 

varierar det lite hur stor vikt man tillmäter ”yttre” eller ”inre” faktorer. Jag tror att det är 

viktigt att skilja mellan vad som utgör ingångar till litteraturen och vad som får vuxna 

att fortsätta läsa den. Marknadsföring, filmatiseringar och ökad medial synlighet kan 

bidra till att väcka vuxnas nyfikenhet, men kommer inte att vara avgörande för att vuxna 

ska fortsätta söka dessa läsupplevelser. För att förstå denna del av fenomenet måste man 

gå till litteraturen i sig och vad som händer i dess möte med läsaren. 

 
9.2 Förmedlingens funktioner och kontextualisering av litteraturen 
 

Under intervjuerna fick bibliotekarierna berätta om tillfällen då de överskrider 

ålderskategoriernas gränser i sitt litteraturförmedlande arbete, i detta fall med fokus på 

gränsen mellan ungdomslitteratur och skönlitteratur för vuxna. De fick även beskriva 

hur de har valt att placera ungdomslitteraturen i biblioteket för att ge en bild av hur 

dessa böcker presenteras i biblioteksmiljön. Den litteraturförmedlande praktiken kan i 

sin tur delas upp i direkt och indirekt förmedling. De aktiviteter som tas upp under 
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intervjuerna där det rör sig om direkt förmedling är bokprat, bokcirklar och boktips vid 

enskilda referenssamtal. Den indirekta förmedling som diskuteras utgörs i sin tur av 

tillfälliga skyltningar och olika typer av hylluppställningspraktiker.  

 

I två fall nämns bokprat som tillfällen då bibliotekarierna kan välja att tipsa om litteratur 

över åldersgränserna, men bara i ett av dessa fall är åhörarna huvudsakligen vuxna. 

Fanny beskriver att hon i samband med arrangemang som riktar sig till vuxna ofta väljer 

att boktipsa om böcker som egentligen riktar sig till ungdomar. Detta motiverar hon 

främst med att det ska bli blandning på tipsen och säger att hon i egenskap av 

ungdomsbibliotekarie gärna lyfter fram ungdomslitteraturen i allmänhet. I detta fall vill 

jag argumentera för att förmedlingen främst karaktäriseras av den marknadsförande 

funktionen genom att man vid ett bokprat lyfter fram särskilt utvalda böcker och 

berättar om dem på ett engagerande sätt för att väcka åhörarnas intresse. Beroende på 

vad man väljer att prata om i det specifika fallet kan litteraturen kontextualiseras utifrån 

dess upplevelsepotential, genre eller tematiska innehåll. Fokus kommer således ligga på 

innehåll snarare än målgrupp. Den sociala kontexten kan möjligen få betydelse om man 

väljer att berätta att det är en bok skriven för unga vilket skulle kunna påverka hur vissa 

mottagare uppfattar boken. Samtidigt innebär en situation där en ungdomsbok 

presenteras som givande läsning inför en vuxen publik att den indirekt kontextualiseras 

som passande även för denna målgrupp.  

 

Bokcirklar är en annan situation där några av informanterna säger att de har lyft fram 

ungdomslitteratur även för vuxna läsare. Fanny nämner att hon haft en bokcirkel som 

varit öppen för både unga och vuxna där de böcker som ingått enbart bestått av 

ungdomslitteratur med hbtq-tema. Här har intentionen varit att vända sig till både unga 

och vuxna utifrån deras intresse för bokcirkelns tema, men beroende på hur bokcirkeln 

har framställts och hur mycket man har lyft fram att det rör sig om ungdomslitteratur så 

kan aktiviteten ändå oavsiktligt ha kontextualiserats som mer inriktad på målgruppen 

ungdomar. I de bokcirklar som Anna tar upp har målgruppen däremot uteslutande varit 

vuxna. Anna beskriver att hon ibland väljer att ta med enstaka ungdomstitlar för att få 

en variation bland böckerna. Genom att hon gör det framställs dessa böcker som 

intressanta även för vuxna läsare. I bokcirklar som förmedlingsform vill jag mena att det 

är den hermeneutiska funktionen som har den mest framträdande rollen, eftersom den 

huvudsakliga aktiviteten består i att deltagarna och gruppledaren diskuterar och tolkar 

de utvalda böckerna. I bokcirklar kontextualiseras litteraturen ofta utifrån en upplevelse-

kontext då deltagarnas läsupplevelser utgör en viktig del av samtalet. I de fall man riktar 

sig till en bestämd åldersgrupp finns det även en socialt avgränsande funktion, men det 

intressanta i fallet med Annas bokcirklar är att det är just denna avgränsning som 

möjliggör att den ungdomslitteratur som ingår kontextualiseras som passande läsning 

även för vuxna. En fördel med bokcirklar som är intressant i sammanhanget är att 

deltagarna ges möjlighet att läsa och upptäcka litteratur som de kanske inte skulle ha 

valt själva. Detta kan bidra till att vidga deras litterära vyer eller utmana förutfattade 

meningar om olika sorters litteratur. Det kan även vara positivt för de som känner 

genans inför att själva välja att läsa böcker som riktar sig till en yngre målgrupp.  

 

Det sista exemplet på en direkt förmedlingssituation där informanterna kan tipsa om 

litteratur över åldersgränserna är i det enskilda referenssamtalet. Här avser jag inte de 

fall då låntagarna själva frågar efter litteratur från en annan ålderskategori, utan snarare 

då bibliotekarien själv väljer att rekommendera ungdomstitlar till vuxna. I denna 
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situation skulle man kunna argumentera för att det är den socialt avgränsande 

funktionen som är mest framträdande då den enskilda personen kommer att utgöra 

förmedlingens specifika målgrupp och dennes smak, läspreferenser och förutsättningar 

är det som förmedlingen ska försöka möta. Hur litteraturen kontextualiseras påverkas av 

vad låntagaren uppger att den har för behov och önskemål. I de fall ungdomslitteratur 

rekommenderas till en vuxen och det är dess innehåll eller upplevelsepotential som står 

i fokus, kommer den indirekt kontextualiseras som läsning passande för en vuxen. Om 

läsaren däremot ber om lättläst litteratur kommer ungdomslitteraturen att kontext-

ualiseras utifrån detta.  

 

Direkt förmedling innebär att man tydligare kan rikta sig och anpassa förmedlingen till 

en specifik mottagare eller grupp av mottagare. Genom att lyfta upp ungdomslitteratur 

för vuxna i ovan nämnda förmedlingsaktiviteter, bidrar bibliotekarierna till att 

framställa litteraturen som intressant även för vuxna. Fokus läggs på innehåll och 

upplevelse snarare än på vilken målgrupp författare eller förlag har valt att rikta sig till. 

Alla de ovan nämnda situationerna utmärks också av en tydlig värderingskontext genom 

att de enskilda verken har valts ut bland många andra vilket antyder att de anses vara 

särskilt läsvärda.  

 

Den indirekta förmedlingen som berörs i intervjuerna är ibland av mer tillfällig karaktär 

som i fallet med tidsbegränsade skyltningar, men kan också uppfattas som mer eller 

mindre permanent, t.ex. när det gäller hylluppställningspraktiker, och var i biblioteket 

man har valt att placera olika avdelningar. Just skyltningar och bokbord tas upp av flera 

av informanterna som ett tillfälle där litteratur för olika åldrar kan blandas. I dessa fall 

brukar man lyfta fram böcker utifrån deras tematiska innehåll vilket gör att 

åldersindelningen får en sekundär betydelse. Förmedlingen får i detta fall främst en 

marknadsförande funktion och kommer att kontextualiseras utifrån det aktuella temat 

för skyltningen. Förmedlingen innebär även att litteraturen kontextualiseras utifrån en 

värderingskontext. Genom att man från bibliotekets sida både väljer ut litteratur brett 

och riktar sig brett i denna typ av förmedlingshandling, ges besökarna större frihet att 

välja det som intresserar dem utan att behöva reflektera över om de tillhör ”rätt” 

målgrupp. Böckerna tillåts istället tala för sig själva genom sin omslagsdesign och 

baksidestext, vilket kan vara nog så avslöjande. Sedan crossovertrenden startade har 

dock förlagen börjat sträva efter omslag med ett bredare tilltal på de böcker de bedömer 

har crossoverpotential (Beckett, 2009b). Genom detta är chansen större att både vuxna 

och ungdomar som vanligtvis håller sig till ”sina hyllor” kan hitta böcker som 

intresserar dem från en annan ålderskategori.  

 

Hur man organiserar böckerna i biblioteket och arbetar med hylluppställningar är också 

en typ av förmedlingshandling där böcker från olika ålderskategorier kan blandas. På 

två av de fem biblioteken där mina informanter arbetar har man börjat med hyllor för 

unga vuxna. I det ena fallet bestod denna hylla av ett mindre urval ungdomsböcker och 

böcker för vuxna som ansågs kunna tilltala målgruppen. I det andra fallet var det fråga 

om en hel avdelning där det även fanns genrelitteratur som fantasy, dystopier, science 

fiction och serier. Den av Grøns förmedlingsfunktioner som främst aktualiseras i 

samband med denna praktik är den socialt avgränsande funktionen eftersom syftet med 

förmedlingen är att rikta sig till en viss målgrupp. I det ena fallet gör man denna 

satsning för att ge ett eget utrymme åt en åldersgrupp som annars riskerar att falla ifrån 

som biblioteksanvändare, och i det andra fallet motiveras hyllan med att många unga 
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kan uppleva att hoppet är för stort mellan ungdomsavdelningen och avdelningen för 

vuxen skönlitteratur. Genom att dessa hyllor får en övergripande inramning utifrån den 

angivna målgruppen kommer litteraturen också att kontextualiseras utifrån den sociala 

kontexten snarare än utifrån eventuella underordnade genrekontexter. På båda 

biblioteken är man medveten om att även andra åldersgrupper kan ha intresse för 

litteraturen, men utgångspunkten för satsningen är inte att rikta sig till en bred publik. 

Frågan är vad som händer när man som i det ena fallet vänder sig till en mer begränsad 

åldersgrupp och samtidigt väljer att placera flera av bibliotekets genreutbrytningar på 

denna avdelning. ”Unga vuxna” markerar att det rör sig om en annan slags vuxna, inte 

”den vanliga sorten”. Är fantasy bara till för unga vuxna? Hur upplever en 65-åring att 

det är att gå in på avdelningen för att låna Jules Vernes science fiction-roman En 

världsomsegling under havet? Förhoppningsvis är det något som många kan rycka på 

axlarna åt, men man kan inte utgå från att alla gör det.  

 

Det är intressant att reflektera över vilken skillnad en rubrik kan göra i detta fall. 

Beatrice som arbetar på ett av biblioteken tar upp att det är problematiskt att sätta 

rubriker utifrån ålder eftersom det kan verka utestängande. Vid det tillfälle då jag 

besökte biblioteket som hade en hel avdelning för unga vuxna fanns det ingen skylt som 

upplyste om dess målgrupp. Utan skylt får avdelningen en helt annan inramning, det blir 

helt enkelt en hörna med en stor andel genreutbrytningar, där litteratur för vuxna och 

ungdomar blandas på hyllorna. Litteraturen kommer i detta fall främst att 

kontextualiseras utifrån genretillhörighet eftersom de enskilda hyllorna är uppmärkta på 

detta sätt. Det är alltså rubriksättningen som påverkar om förmedlingen blir socialt 

avgränsande eller ej. Om man inte sätter upp någon skylt blir det visserligen inte lika 

tydligt för den avsedda målgruppen att sektionen vänder sig just till dem, men å andra 

sidan kan fler åldersgrupper upptäcka avdelningen lite mer förutsättningslöst, utan att gå 

förbi hyllorna för att de inte identifierar sig med den angivna målgruppen. Med all 

sannolikhet kommer de unga vuxna att hitta dit ändå.  

 

Enligt Beckett finns det två samtidiga men motstridiga trender inom förlagsvärlden och 

på bokmarknaden. Hon skriver: “on the one hand, there is an ever more precise 

definition of readerships, while, on the other, there is the explicit recognition of a 

crossover audience that includes both children and adults” (Beckett, 2009b s. 196). 

Kanske kan man se på förekomsten av unga vuxna-hyllor i ljuset av detta uttalande. 

Företeelsen är ganska ny på de bibliotek som ingår i denna undersökning och riktas i 

båda fallen mot en åldersgrupp som inte riktigt passar in i de gängse ålderskategorierna. 

Den nya praktiken skulle kunna ses som en reaktion på att de etablerade ålders-

kategorierna har skapat för skarpa gränser mellan olika sorters litteratur vilket kan ha 

gjort det svårare för människor att röra sig fritt över det litterära spektrumet. Frågan är 

om lösningen är att skapa ännu fler indelningar utifrån ålder. Visserligen bidrar nya 

”mellanstationer” till att luckra upp de gamla gränserna, vilket kan minska på det 

upplevda avståndet och underlätta för läsare att korsa gränserna i båda riktningarna. Å 

andra sidan blir litteraturen ännu mer indelad när en uppluckring också hade kunnat 

uppnås med ett minskat fokus på läsarnas ålder helt och hållet.  

 

En praktik som återfinns på flera av de undersökta biblioteken är genrehyllor där man 

blandar litteratur för ungdomar och vuxna. På sätt och vis liknar detta hur man arbetar 

med unga vuxna-hyllor, skillnaden ligger i att man inte sätter en åldersettikett på 

litteraturen utan istället enbart framhäver dess genretillhörighet. Jag vill argumentera för 
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att den främsta funktionen med denna typ av förmedling är av hermeneutisk art då man 

genom att peka på litteraturens genretillhörighet samtidigt förser mottagaren med ett 

slags tolkningsperspektiv på dess innehåll. Vilken funktion som betonas beror givetvis 

också på hur utbrytningarna är uppställda. Vid mindre utbrytningar som står placerade 

på ett särskilt skyltningsställe är den marknadsförande funktionen också starkt 

närvarande, medan denna funktion inte framträder lika tydligt vid vanliga hyll-

uppställningar. När genrelitteratur för olika åldersgrupper blandas kommer litteraturen 

främst att kontextualiseras utifrån litterär genre, eller i fallet med hbtq-litteratur utifrån 

tema. Litteraturens ursprungliga målgrupper förblir dock i det närmaste okommen-

terade. Det som lockar läsare till dessa hyllor styrs mer av vilka läsintressen de har än 

vilken åldersgrupp de tillhör. Om de inte bryr sig om eller reflekterar över att hyllorna 

innehåller böcker för både vuxna och ungdomar, så väljer de helt enkelt något som 

tilltalar dem. På en blandad hylla får de således ett mycket större utbud att välja på. 

Något som är relevant att kommentera i detta fall är hyllornas placering i 

biblioteksmiljön eftersom detta skilde sig åt mellan biblioteken. Placeringen i rummet är 

en del av Solhjells vidgade paratextbegrepp, vilket också bidrar med en betydelse-

bärande inramning av litteraturen. På ett av biblioteken var de blandade genrehyllorna 

placerade i anslutning till ungdomsavdelningen och ganska tydligt separerade från 

avdelningen med vuxen skönlitteratur. På ett annat bibliotek var hyllorna istället 

placerade inne på vuxenavdelningen och i de två övriga fallen stod hyllorna mittemellan 

ungdomslitteratur och skönlitteratur för vuxna, även om det ena fallet var inne på den 

(för tillfället) skyltlösa avdelningen för unga vuxna. Var man väljer att placera dessa 

hyllor kan alltså antyda något om vad man från bibliotekets sida ser som dess 

huvudsakliga målgrupp, även om hyllorna i sig inte uttryckligen markerar detta.  

 

Ytterligare ett exempel på när litteratur för en åldersgrupp blandas med en annan är när 

biblioteken köper in dubbla exemplar av böcker som har ett brett tilltal, och placerar 

dessa på olika avdelningar. Detta är kanske särskilt vanligt med böcker som har en 

tvetydig målgrupp, men även andra böcker som bibliotekarierna bedömer som relevanta 

för en bredare publik kan bli dubbelklassade. När ungdomslitteratur eller böcker som 

förlagen har valt att marknadsföra som crossoverlitteratur placeras på vuxen-

avdelningen, kommer dessa genom sin kontext att uppfattas som litteratur för vuxna. 

Det omvända förhållandet gäller förstås när böcker för vuxna placeras på ungdoms-

avdelningen. I dessa fall kommer böckerna att uppfattas utifrån den övergripande 

sociala kontext som pekar på avdelningens målgrupp. Praktiken att ställa böcker för en 

åldersgrupp på en annan åldersgrupps avdelning kan främst kopplas till den socialt 

avgränsande funktionen, även om det klingar illa att prata om avgränsning i detta fall. 

När man köper in dubbla exemplar av t.ex. en ungdomsbok och placerar dem på olika 

avdelningar innebär praktiken tvärtemot en breddning av målgruppen. Gäller det 

litteratur som ges ut som crossoverlitteratur handlar dubbelklassningen istället om att se 

till att hela den (av förlagen) avsedda målgruppen får tillgång till litteraturen. Därför kan 

det vara värt att påpeka att när Grøn beskriver den socialt avgränsande funktionen 

framgår det att huvudsyftet är att lyfta fram litteraturens relevans för en viss målgrupp 

t.ex. utifrån ålder, intresse eller smak (Grøn, 2010). Detta kan visserligen innebära en 

avgränsning i många fall, men i min mening skulle man kanske lika gärna kunna kalla 

det en socialt riktande funktion. 

 

Att placera dubbla exemplar av böcker på olika avdelningar är inget nytt i sig, men 

problematiken kring var olika böcker ska placeras kanske kan komma att bli vanligare 
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ju mer ungdomslitteraturen närmar sig vuxenlitteraturen. Beckett skriver att när förlagen 

ger ut crossoverlitteratur och avstår från att ålderskategorisera den måste bokhandlar 

och bibliotek ändå välja var den ska placeras (2009b). Detta kan kopplas till 

Gustavssons studie som visar att av 30 crossovertitlar placerades ca två tredjedelar på 

ungdomsavdelningen, och en tredjedel på vuxenavdelningen inom de undersökta 

biblioteken. Dubbelklassade böcker förekom i vissa fall, men detta var ofta en fråga om 

ekonomi (Gustavsson, 2014). Hur biblioteken ska förhålla sig till litteratur som är svår 

att inordna i den etablerade åldersindelningen, och litteratur som visat sig ha en bredare 

läsekrets än den från början avsedda, är en viktig fråga att överväga inför framtiden om 

man vill följa den utveckling som läsare och förlag har initierat. Att man i vissa fall 

väljer att dubbelklassa böcker kan ses som ett erkännande av att det finns normer som 

påverkar var besökare känner sig hemma på biblioteket, och att dessa normer kan utgöra 

hinder för att människor ska hitta till litteratur som placerats utanför den egna 

avdelningen.  

 

Slutligen vill jag diskutera bibliotekens ungdomsavdelningar, eftersom det är här 

merparten av den litteratur som kan vara av intresse för crossoverläsande vuxna finns 

samlad. Ungdomsavdelningarnas huvudsakliga syfte är att rikta sig till målgruppen 

ungdomar, alltså rör det sig om en socialt avgränsande förmedlingsfunktion. Den 

litteratur som placeras på avdelningen kommer också utifrån den sociala kontexten att 

uppfattas som ungdomslitteratur, oavsett om den är det eller ej. En aspekt av miljöerna 

som bidrar till hur litteraturen på ungdomsavdelningen kommer att uppfattas är dess 

avstånd och placering i förhållande till andra avdelningar och annan litteratur. På två av 

de besökta biblioteken stod ungdomshyllorna i nära anslutning till barnavdelningen, 

men tydligt separerade från avdelningen för vuxen skönlitteratur. I dessa fall bidrar 

placeringen till att kontextualisera ungdomslitteraturen som ”yngre”, mer associerad 

med barnböcker än med böcker för vuxna. Det fanns även exempel på det motsatta på 

ett bibliotek där ungdomshyllorna stod i nära anslutning till vuxenlitteraturen, men långt 

ifrån barnavdelningen. I detta fall får litteraturen en ”äldre” inramning. På de övriga 

biblioteken stod ungdomslitteraturen placerad ungefär lika långt från barnavdelningen 

som från avdelningen för vuxen skönlitteratur, vilket innebär att ingen av dessa kommer 

inverka mer än den andra på hur bilden av ungdomslitteraturen kontextualiseras. Det 

som skilde fallen åt var att avstånden till både vuxenlitteratur och litteratur för barn var 

långa i det ena fallet, medan de var korta i det andra.  

 

Avstånd till omgivande avdelningar kan också påverka i vilken mån ungdoms-

avdelningen och dess litteratur upplevs som tillgänglig för andra grupper av besökare. 

Naturligtvis finns det inga fysiska hinder för tillgängligheten, det handlar snarare om att 

avdelningens placering och allmänna inramning kan påverka om det skapas ett upplevt 

motstånd för de som inte ingår i målgruppen. Är ungdomslitteraturen placerad nära en 

annan avdelning är steget mindre att passera förbi och ta en titt, än om man måste fatta 

ett medvetet beslut att gå dit. Tillgängligheten kommer alltså att vara större för de 

grupper vars avdelningar ligger i nära anslutning till ungdomsavdelningen, medan den 

blir lägre för de som ligger långt ifrån. I de ovan nämnda fallen varierar det alltså om 

det främst är barn eller vuxna som gynnas av ungdomsavdelningens placering, eller om 

tillgängligheten kommer att vara lika hög (eller låg) för båda grupperna.  

 

Det finns även andra aspekter av miljön som kan bidra till om ungdomslitteraturen 

kontextualiseras som ”yngre” eller ”äldre”, och som kan inverka på den upplevda 
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tillgängligheten. På samma sätt som avstånden påverkar, kan även öppna miljöer där det 

är lätt att passera förbi upplevas som mer tillgängliga än något slutnare miljöer. Av de 

undersökta biblioteken var det bara ett som hade en tydligt sluten miljö då 

ungdomsavdelningen i detta fall hade fått ett eget rum.  I de övriga fallen stod 

litteraturen i mindre avskilda uppställningar, men det varierade ganska mycket hur 

luftiga miljöerna var och i hur hög grad bibliotekets besökare kunde förväntas strosa 

förbi utan att behöva ha en särskild avsikt med detta. Även dekorationer och 

inredningsval kan påverka hur litteraturen uppfattas, men på de flesta biblioteken var 

miljön kring ungdomslitteraturen ganska neutral i sin utformning. Det var främst genom 

skyltar som man förstod att det rörde sig om en ungdomsavdelning, och på det hela 

taget var avdelningarnas placering i förhållande till barn- eller vuxenlitteraturen mer 

avgörande för hur litteraturen kontextualiseras. 

 
9.3 Avslutande diskussion kring förmedlingspraktiken 
 

Analysen av bibliotekariernas gränsöverskridande arbete och hur man på biblioteken 

organiserar litteratur med crossoverpotential sätter fingret på några generella tendenser. 

Ett mönster som framträder är att litteraturen antingen framhävs utifrån innehållsliga 

aspekter, eller utifrån en begränsad målgrupp. Trots att bibliotekarierna ger exempel på 

flera situationer då ungdomslitteratur och litteratur för vuxna blandas, är det inte säkert 

att förmedlingen kommer att rikta sig till eller uppfattas som avsedd för både ungdomar 

och vuxna. Fokus på en viss åldersgrupp kan bli begränsande för de som inte faller 

inom denna kategori, medan fokus på innehåll och upplevelsepotential öppnar upp för 

att flera grupper ska nås av förmedlingshandlingen.  

 

I biblioteksmiljön sker en stor del av kommunikationen med hjälp av skyltar. Dessa är 

till för att hjälpa besökarna att hitta den litteratur de söker, men de bidrar även till att 

kontextualisera litteraturen. Skillnaden mellan en skylt utifrån t.ex. genre och en skylt 

som pekar på målgrupp är att det finns en risk att den sistnämnda även kan uppfattas 

som ett underförstått påbud. Litteraturens förhållande till målgrupp kan även antydas på 

mer subtila sätt genom miljöns utformning eller hur den placeras i relation till annan 

litteratur. Men förmedlingshandlingar som riktar sig till en specifik målgrupp behöver 

inte alltid få en avgränsande effekt. Ett exempel är när litteratur som getts ut för en 

åldergrupp aktivt lyfts upp i en förmedlingssituation riktad till en annan, vilket istället 

kan bidra till att luckra upp gränserna mellan ålderskategorierna och kontextualisera 

litteraturen som intressant för en bredare publik. Denna typ av förmedlingssituation kan 

även bidra till att utmana eventuella förutfattade meningar kring litteratur för olika 

åldrar som besökarna kan bära med sig. 

 

En annan tendens i förmedlingen är att litteraturens tydliga uppdelning i ålders-

kategorier även manifesterar sig i avstånden mellan avdelningarna på biblioteket. Att 

hålla litteratur för olika åldersgrupper tydligt åtskilda säger något om litteraturen. Det 

kan förstärka bilden av att det finns fundamentala skillnader mellan litteratur för olika 

åldersgrupper och det kan även bidra till att läsare i större utsträckning håller sig inom 

sin avdelning. I flera fall försöker dock bibliotekarierna överbrygga vad de beskriver 

som klyftan mellan litteratur för ungdomar och vuxna, främst med tanke på de unga 

användarna. På några bibliotek har man skapat avdelningar för unga vuxna med detta i 

åtanke, men under intervjuerna lyfts minskade avstånd mellan avdelningarna också fram 

som ett sätt att underlätta övergången för läsare i båda riktningarna. Kanske kan 

minskade avstånd bidra till att litteraturen ses mer som ett kontinuum istället för tydligt 
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uppdelad i tårtbitar riktade till separata läsargrupper. En mindre tydlig uppdelning kan 

ge ökade möjligheter för bibliotekets besökare att röra sig längs det litterära spektrumet 

och plocka det som intresserar dem från olika delar av skalan.  

 

Ett annat mönster som framträder är att det finns stora skillnader mellan vilka 

möjligheter tillfälliga förmedlingsaktiviteter erbjuder när det gäller att arbeta på ett 

gränsöverskridande sätt, jämfört med förmedling som är av mer fast eller svårförändrad 

karaktär. Vid tillfälliga aktiviteter är det lättare att arbeta gränsöverskridande i 

förhållande till åldersindelningen utan att insatsen blir så stor. Detta gäller vare sig man 

ska hålla i ett bokprat eller ställa upp böcker i en skyltning, och är alltså inte knutet till 

om förmedlingen är av direkt eller indirekt karaktär. Att däremot göra bestående 

förändringar i hur man organiserar bibliotekets samlingar kräver en mer omfattande 

arbetsinsats som beroende på dess omfattning måste förankras brett i verksamheten. Vid 

en större omorganisation finns det många motstridiga behov att ta hänsyn till och 

bibliotekets arkitektur kan också sätta upp hinder som gör det enklare att vila på den 

beprövade indelningen. Å andra sidan kan en omfattande förändring inom den fasta 

delen av verksamheten få genomslag för en större mängd människor. Bibliotekets 

samlingar och hur de organiseras möter besökarna varje gång de kommer dit, medan 

tillfälliga förmedlingsaktiviteter eller utställningar bara existerar under en kortare 

period.  

 

Vad kan det då finnas för fördelar med att luckra upp gränserna mellan ålders-

kategorierna? En fördel som redan nämnts är att låntagarna ges större möjligheter att 

finna läsning som intresserar dem inom ett bredare spektrum av litteratur, utan att de 

behöver fundera på om de tillhör målgruppen eller ej. Crossoverfenomenet, som genom 

sin blotta existens utmanar den rådande uppdelningen, visar att texter kan ha relevans 

för läsare ur många olika åldersgrupper och att människors läsintressen inte är något 

som enkelt går att hänföra till ålder. Samtidigt finns det studier som visar att det kan 

finnas en viss genans kopplad till att läsa litteratur som avsetts för en yngre åldersgrupp 

och att läsningen på olika sätt måste rättfärdigas i förhållande till andra (Nilsson, 2010). 

Bibliotekarierna i min undersökning tror inte att gruppen vuxna som läser 

ungdomslitteratur tycker att det är särskilt pinsamt att låna ungdomsböcker på 

biblioteket. Samtidigt nämner de fall med besökare som inte velat låna en bok de blivit 

rekommenderade enbart för att denna bok sorterats in på ungdomshyllan. Detta visar att 

det kan finnas fördomar kring litteraturen och normer kring vad man som vuxen ska 

läsa, och i min mening går det inte att utesluta att detta kan upplevas som begränsande 

även för de läsare som redan har hittat till ungdomslitteraturen.  

 

Ett minskat fokus på läsålder i stort kan även vara till gagn för fler grupper än 

crossoverläsande vuxna. En annan situation där ålderskategorierna kan innebära en 

begränsning är när människors läsförmåga inte motsvarar åldersindelningen. För de 

yngre åldrarna innebär åldersindelningen bl.a. ett sätt att signalera svårighetsgrad och att 

innehållet passar för en viss ålder. Beckett tar dock upp att det finns tioåringar som kan 

läsa Tolkiens Sagan om ringen med behållning och förståelse, medan andra tioåringar 

kanske knappt kan läsa alls (2009b). Om även barn upplever att det är pinsamt att läsa 

böcker som är avsedda för yngre finns det en risk att de som har svårt med läsningen 

undviker att läsa helt och hållet. Några av informanterna i min undersökning lyfte även 

fram att vuxna som övar sin svenska eller personer som behöver mer lättläst litteratur 

kan ha både nytta och behållning av att läsa ungdomslitteratur.  
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Genom att bibliotekarier aktivt arbetar med att utmana fördomar och luckra upp 

gränserna kring litteraturens ålderskategorier kan man bidra till att minska på den 

eventuella genans som människor kan känna inför att läsa litteratur avsedd för en yngre 

åldersgrupp. Det innebär inte att man måste överge grupperingar utifrån målgrupp, men 

det kan finnas fördelar med att gränserna görs mer flytande och att litteraturen i högre 

grad kontextualiseras på alternativa sätt. Självklart kommer inte alla att uppskatta eller 

vara intresserade av att läsa allt, men om människor känner sig friare när de gör sina 

läsval är det ändå något som är värt att sträva efter. 

 
9.4 Slutsatser 
 

Med denna uppsats ville jag undersöka folkbibliotekariers uppfattningar om crossover-

fenomenet och vuxnas läsning av ungdomslitteratur, utifrån utgångspunkten att deras 

inställning kan komma att påverka hur väl läsargruppens behov kan tillgodoses i 

bibliotekens verksamhet. Hur bibliotekarierna arbetar i praktiken skapar förutsättningar 

som antingen kan underlätta eller begränsa människors möjligheter att söka sin läsning 

över åldersgränserna. Därför ville jag även undersöka i vilka situationer bibliotekarierna 

arbetar gränsöverskridande i förhållande till ålderskategorierna ungdomslitteratur och 

skönlitteratur för vuxna, samt hur ungdomslitteraturen presenteras och tillgängliggörs i 

biblioteksmiljön. De forskningsfrågor jag ställde upp för min undersökning var 

följande:  
 

1.  Vilka uppfattningar har bibliotekarierna om crossoverfenomenet och vuxnas läsning 

av ungdomslitteratur? 
 

2.  I vilka situationer överskrids gränsen mellan skönlitteratur för ungdomar och vuxna i 

bibliotekariernas litteraturförmedlande arbete och i bibliotekens sätt att organisera 

sina samlingar?  
 

3.  Hur presenteras och tillgängliggörs ungdomslitteraturen i biblioteksmiljön? 

 

Över lag ger de intervjuade bibliotekarierna uttryck för en öppen inställning till 

crossoverfenomenet och en god förståelse av vad som kan tilltala vuxna läsare inom 

ungdomslitteraturen. Informanterna associerar främst vuxnas läsning av ungdoms-

litteratur till berättelser i genrerna fantasy och dystopi, men några tror även att vuxna 

kan uppskatta realistisk litteratur och böcker som tar upp svåra ämnen. Några tror att 

läsningen främst sker i underhållningssyfte och att den speglar en längtan efter den 

”ursprungliga läsglädjen”. Andra reflekterar över att även vuxna har ett ”behov av saga” 

och att läsningen kan vara ett sätt att fly undan verklighetens krav för en stund. Flera av 

informanterna tror även att enkelhet i språk och stil kan tilltala vuxna av olika 

anledningar, och ytterligare en åsikt som framkommer är att läsningen kan bidra med en 

kontaktyta till ungdomar i de vuxnas liv. När informanterna ger sin syn på vad som kan 

ha bidragit till crossoverfenomenets uppkomst nämner de, förutom förklaringar med 

anknytning till ungdomslitteraturen, bl.a. att litteraturen fått ökad synlighet genom 

filmatiseringar, sociala medier och marknadsföring, samt kulturella förändringar som tar 

sig uttryck i att ungdomskulturen har fått en starkare ställning även bland vuxna. Flera 

av de förklaringar som bibliotekarierna kan se till crossoverfenomenet och vuxnas 

läsning av ungdomslitteratur lyfts även fram inom tidigare forskning på området. 

Möjligen gör mina informanter en annan bedömning av den eventuella genans som 
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vuxna kan känna inför att läsa litteratur avsedd för yngre åldrar än vad läsarna i 

Nilssons studie ger uttryck för (Nilsson, 2010). I studien av Overton som utgår från 

vuxnas egna läsupplevelser nyanseras också bilden av vad vuxna får ut av att läsa 

ungdomslitteratur. Även om hennes informanter läser ungdomslitteratur både för nöje 

och avkoppling så framställs läsningen i högre grad som en aktivitet som inbjuder till 

självreflektion och bidrar till personlig utveckling (Overton, 2003).  

 

I bibliotekariernas litteraturförmedlande arbete finns det flera exempel på situationer där 

de väljer att lyfta fram ungdomslitteratur till vuxna, eller där de blandar litteratur från de 

två ålderskategorierna i skyltningar och hylluppställningar. Bokprat, bokcirklar och 

enskilda referenssamtal är exempel på direkta förmedlingshandlingar där ungdoms-

litteratur kan riktas till en eller flera vuxna mottagare. I den indirekta förmedlingen 

blandas litteratur för ungdomar och vuxna i hylluppställningar utifrån genre eller i 

speciella hyllor för målgruppen unga vuxna. Det kan också ske genom att man placerar 

dubbla exemplar av titlar på olika avdelningar. Även i samband med tillfälliga 

skyltningar utifrån tema kan litteratur för olika åldrar blandas, men då är det ofta fråga 

om ett bredare åldersintervall på litteraturen. I allmänhet organiseras dock samlingarna 

utifrån den gängse åldersindelningen och merparten av ungdomslitteraturen återfinns på 

särskilda ungdomsavdelningar. 

 

Vid analysen av vilka förmedlingsfunktioner som är mest framträdande i de olika fallen 

och vilken inramning litteraturen får genom dess kontext framträder några tydliga 

huvuddrag. I den indirekta förmedlingen där litteratur för ungdomar och vuxna blandas i 

skyltningar eller hylluppställningar beror förmedlingshandlingens tilltal på om 

litteraturen kontextualiseras utifrån en specifik målgrupp eller om fokus istället ligger 

på litteraturens innehåll. Detta kan exemplifieras med hyllor för unga vuxna respektive 

hyllor där man blandar litteratur inom en viss genre. I fallet med blandade genrehyllor 

får förmedlingen ett brett tilltal genom att den riktar sig till alla som har ett intresse för 

denna genre. När det gäller hyllor för unga vuxna får förmedlingen istället en socialt 

avgränsande funktion då den riktar sig till en specifik målgrupp. Därmed kan den 

upplevda tillgängligheten för besökare som inte ingår i målgruppen begränsas trots att 

hyllor där litteratur från två ålderskategorier blandas intuitivt borde innebära en bredare 

publik. Att koppla samman litteratur med viss målgrupp kan alltså vara problematiskt, 

men behöver inte innebära en avgränsande effekt i samtliga fall. I den direkta 

förmedlingen där ungdomslitteratur förs fram i olika förmedlingshandlingar riktade till 

vuxna bidrar själva situationen till att ungdomslitteraturen kommer kontextualiseras 

som passande läsning även för vuxna. Genom att man gör det framställs litteraturen som 

intressant för en bredare publik än den från början avsedda.  

 

Förmedlingens tilltal är inte bara beroende av vilka rubriker man sätter på litteraturen. 

Även placering kan påverka genom att närhet och avstånd till annan litteratur bidrar 

med en indirekt kontextualisering. Detta blir särskilt tydligt i förhållande till 

bibliotekens ungdomsavdelning. När denna placeras nära barnavdelningen men långt 

ifrån avdelningen för vuxen skönlitteratur framställs ungdomslitteraturen som ”yngre” 

än i de fall då ungdomsavdelningen ligger närmre vuxenavdelningen än barnböckerna. 

På samma sätt ger placeringen av blandade genrehyllor en antydan om vem biblioteks-

personalen ser som dess huvudsakliga målgrupp. Avstånden mellan olika avdelningar 

samt om litteraturen finns i öppna eller slutna miljöer kan även påverka den upplevda 

tillgängligheten för olika grupper av biblioteksbesökare. 
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De slutsatser jag kan dra av min undersökning är att bibliotekariernas öppna inställning 

skapar goda förutsättningar för att vuxna som vill läsa över ålderskategoriernas gränser 

ska kunna få hjälp och ett gott bemötande på biblioteket. Några ställer sig uttalat 

positiva till utvecklingen eftersom de ser det som en fördel att barn, ungdomar och 

vuxna kan dela erfarenheter med varandra genom litteraturen. Ett öppet förhållningssätt 

är också en förutsättning för att det ska finnas nyfikenhet på hur man kan arbeta aktivt 

med litteraturförmedling över åldersgränserna, och motivation att överbrygga både de 

upplevda och fysiska avstånden mellan litteratur för olika åldersgrupper.  

 

I den nuvarande praktiken finns det redan prov på situationer där bibliotekarierna 

arbetar på ett sätt som kan bidra till att legitimera vuxnas läsning av ungdomslitteratur, 

och luckra upp gränserna mellan olika ålderskategorier. Det är dock svårt att uttala sig 

om i vilken utsträckning detta sker i förhållande till bibliotekens verksamhet i stort. 

Samtidigt är litteraturen på biblioteket främst organiserad utifrån den klassiska ålders-

indelningen med separata avdelningar för olika målgrupper, vilket kan ha en be-

gränsande effekt på människors rörlighet över den litterära skalan. På alla bibliotek 

finns det visserligen hyllor där litteratur för unga och vuxna blandas, men beroende på 

hur dessa hyllor kontextualiseras genom skyltar eller placering, kan den upplevda 

tillgängligheten ändå bli begränsad för olika grupper av användare.   

 

Av undersökningen framgår också att förmedlingshandlingar av tillfällig karaktär gör 

det enklare att arbeta gränsöverskridande och skapa förutsättningar för att litteratur och 

läsare ska kunna mötas över ålderskategoriernas gränser. Litteraturens organisation och 

presentation i biblioteket kräver däremot större arbetsinsatser för att förändra, men det 

är samtidigt på detta område som en förändring kan få störst effekt. Flera av 

informanterna i min undersökning uttrycker att det kan finnas problem med att sätta 

åldersetiketter på litteraturen i biblioteket. I den mån bibliotekarierna fortsätter att 

luckra upp gränserna kan många grupper gynnas oavsett ålder och förutsättningar. 

 

10. Reflektion och förslag till fortsatt forskning 
 

Valet att göra en intervjubaserad studie var fördelaktigt i mitt fall då metoden både gav 

möjlighet att få en djupare förståelse för hur bibliotekarierna resonerade kring 

crossoverfenomenet, samtidigt som den också kunde ge svar på mina mer allmänna 

frågor kring bibliotekens verksamhet. Att jag valde att själv titta på hur biblioteks-

miljöerna såg ut visade sig vara ett viktigt beslut då det bidrog med visuell information 

som hade varit svår att få enbart genom intervjuerna. Såhär i efterhand inser jag dock att 

jag hade kunnat vara mer systematisk när jag tog anteckningar om det jag såg. Valet av 

informanter skedde genom en öppen intervjuförfrågan, vilket innebär att de som valde 

att ställa upp på en intervju kan ha ett intresse för de frågor jag ville undersöka. Därför 

finns det en risk att informanterna inte är representativa för bibliotekariekåren som 

helhet. Samtidigt går det inte att eftersträva generaliserbarhet i en liten, tillika kvalitativ 

studie, men min undersökning kan ändå ge en bild av hur bibliotekarier kan resonera om 

och förhålla sig till läsning över åldersgränserna i sitt arbete. 

 

Crossoverfenomenet är ett relativt outforskat ämne och studier med koppling till 

bibliotekets verksamhet är försvinnande få, därför var valet av teori ingen självklarhet. 

Det dröjde innan jag hittade en teori som var intressant att använda i förhållande till det 
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material jag hade samlat in. Jag var på det klara med att jag ville kunna diskutera hur 

bibliotekens praktik kan inverka på de som vill läsa över åldersgränserna och hur 

normer kring läsning kan utmanas eller upprätthållas i bibliotekens arbete. Grøns 

teoretiska perspektiv gav möjlighet att göra detta då litteraturförmedling enligt hans 

synsätt inte kan vara en neutral aktivitet utan alltid bidrar med ett perspektiv på det 

förmedlade. Teorin kom som sagt in i ett sent skede, men hade jag haft med den i 

tankarna från början hade det kunnat påverka hur jag valde att lägga upp min 

undersökning.  

 

Det finns många outforskade frågor kring crossoverfenomenet och det skulle behövas 

fler studier på området. Jag kan se flera intressanta områden som motiverar till fortsatt 

forskning. En kunskapslucka finns i relation till de vuxna läsarna av ungdomslitteratur. 

Några av de större studier som har gjorts är inriktade på litteraturen i sig eller diskuterar 

yttre faktorer som kan ha påverkat utvecklingen. Det finns dock inte så många studier 

som vänder sig till läsarna själva för att försöka förstå vad som motiverar deras läsval 

och hur de upplever att det är att bryta normer för vad vuxna förväntas läsa. I min 

undersökning diskuterar jag i vilka fall bibliotekets förmedling kan stödja eller begränsa 

möjligheterna för denna läsargrupp, och en rimlig uppföljning vore att undersöka hur 

crossoverläsande vuxna faktiskt upplever att det är att använda bibliotekets tjänster för 

att hitta och låna litteratur.  

 

Det vore också intressant med studier som på ett mer allmänt plan undersöker hur 

bibliotekets användare kan påverkas av tilltal, förväntningar och normer. Man kan t.ex. 

tänka sig en studie som inriktar sig på användningen av bibliotekets miljöer, hur 

avdelningar i biblioteksmiljön uppfattas av användarna och om det finns ställen där man 

inte känner att man hör hemma.  

 

Crossoverfenomenet pekar också på en större och mer övergripande problematik kring 

åldersindelning av litteratur över huvud taget, på vilka grunder den görs och vad den 

kan få för effekter. Det vore intressant att studera hur läsare av olika åldrar uppfattar och 

förhåller sig till ålderskategorierna för att se vilka normer som skapas kring 

litteraturanvändningen. Detta kan studeras i relation till bibliotekets verksamhet eller 

mer generellt.  
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Intervjuguide 
 

 

Bakgrundsinformation 

Namn? Ålder? Främsta arbetsuppgifter? 

 

1.  Alltsedan Harry Potter-böckernas genomslag har man kunnat se en trend där 

alltfler vuxna väljer att läsa ungdomslitteratur. Vad kan du se för orsaker till detta? 

o Hur kan man förklara att den här ökningen har skett just nu?  

o Är fenomenet här för att stanna? 

 

2.  Vilka tror du är de främsta anledningarna till att vuxna väljer att läsa 

ungdomslitteratur?  

o Egenskaper hos ungdomslitteraturen? (Teman, språk/stil, genrer, annat?) 

o Vilka behov fyller läsningen – typ av läsupplevelse? 

 

3.  Vilka är de största skillnaderna mellan ungdomslitteratur och vuxenlitteratur?  

o Exv. ämnen/teman, kvalitet, språk/stil, omfång, annat? 

o Tror du att något av detta bidrar till att vuxna läser ungdomslitteratur?  

 

4.  Hur uppfattar du att ungdomslitteratur värderas i samhället jämfört med 

vuxenlitteratur?  

o Vad beror det på?  

 

5.  Hur arbetar ni med crossoverfenomenet och vuxna som läser ungdomslitteratur här 

på biblioteket?  

o Exv. under referensarbetet? Vad gäller hylluppställningar? Skyltning? Dubbelklassade 

böcker? I programverksamheten? Annat? 

o Har ni märkt av trenden i praktiken? Hur då? 

 

6. Var är ungdomslitteraturen placerad på biblioteket? 

o Var finns genrelitteratur som kan tilltala både unga och vuxna?  

o Var ställer ni s.k. crossoverlitteratur?  

 

7.  Vilka fördelar och nackdelar finns det med åldersindelning av litteratur? 

o Finns det litteratur som är besvärlig att ålderskategorisera? Ge exempel! 

 

8.  Hur tror du att vuxna upplever att det är att låna ungdomsböcker på biblioteket?  

o Vilka upplevda hinder kan finnas? Är det genant? 

 



 

 

 

 

Hej!  

 

Jag studerar vid Högskolan i Borås och ska skriva kandidatuppsats inom biblioteks- och 

informationsvetenskap i höst. Jag är intresserad av den utveckling som skett på senare år där 

alltfler vuxna väljer att läsa ungdomslitteratur för sitt eget nöjes skull. Det jag vill studera är 

hur man ser på fenomenet från bibliotekshåll och hur man förhåller sig till det i praktiken. 

 

Jag skulle därför vilja intervjua en eller flera bibliotekarier som arbetar med förmedling av 

skönlitteratur. 

 

Jag räknar med att intervjun kommer att ta högst en timme och skulle helst vilja genomföra 

den under vecka 44-46. Vad gäller tid för intervjun försöker jag anpassa jag mig efter när ni 

kan. Intervjun kan ske på arbetsplatsen eller någon annan plats om det finns önskemål om det. 

Intervjun kommer också att spelas in. Allt intervjumaterial kommer att behandlas 

konfidentiellt och varken person eller bibliotek kommer att nämnas vid namn i uppsatsen.  

 

Det skulle vara till stor hjälp om ni ville medverka i min undersökning! Meddela mig via e-

post om ni vill delta. Ni är också välkomna att ställa eventuella frågor till denna adress.  

 

Tack på förhand!  

 

Karolina Thyne 

E-post: [min e-postadress] 
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