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Inledning 

Looking back from a distance of over four decades, and speaking of my fellow authors, I see 
the lesbian pulp paperbacks as acts of individual valor. That some of them managed also to be 
well-crafted stories, movingly written, a few of them actual works of art, is something of a 
miracle, given the repressive atmosphere when they were produced. […] 

We did achieve something. We built a bridge to isolated, frightened women and told them 
they were not alone… We were exploring a corner of the human spirit that few others were 
writing about, or ever had. And we were doing it in a time and place where our needs and 
hopes were frankly illegal. And so I take heart: if we got it wrong sometimes, we got it right a 
lot, too.  1

Citatet ovan är från Ann Bannon, känd författare av lesbiska kioskromaner, där 
hon utvecklar sina tankar om hur hon idag ser på sin egen och andras gärningar 
inom genren. Hon fångar där den unika och komplexa kontext som dess romaner 
producerades inom: tystnad och öppenhet, censur och motstånd, representation 
och identifikation – men berör också betydelsen av lesbiskt kulturarv och historie-
skrivning. Denna masteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vill in-
troducera detta litterära område för en större, svensk läsarkrets, undersöka svens-
ka folkbiblioteks förhållningssätt till lesbiska kioskromaner samt synliggöra och 
problematisera de diskursiva mönster som finns kring genren.  2

Första gången jag själv stiftade bekantskap med denna (sub)genre var i sam-
band med att jag läste romanen Carol av Patricia Highsmith, som ursprungligen 
var en del av den lesbiska kioskroman-boomen för över femtio år sedan. Romanen 
handlar om den unga Therese som blir förälskad i den äldre kvinnan Carol och om 
deras spirande kärlekshistoria i 1940-talets USA. De möter motstånd och pro-
blem, både inifrån sig själva och från samhället omkring dem – framför allt per-
sonifierat genom Carols make Harge som hon befinner sig i skilsmässa med. Ro-
manen igenom synliggörs utsattheten som lesbiska upplevde genom att erkänna 
sin identitet och agera på sina begär och hur samhället, lagen och kulturen dömde 
dem hårt för detta. Romanen gjorde mig en aning upprörd eftersom den, i min 
moderna tolkning, så uppenbart byggde på en stor del undertext vilket gjorde att 
det huvudsakliga motivet kändes dolt och skamfyllt, samt att det kändes som att 
den reproducerade ålderdomliga normer kring lesbisk sexualitet och identitet. Jag 
hade hört att romanen var stilbildande för sin tid eftersom den gav de två kvinnli-

 Bannon i Forrest (2002).1

 Ursprungsbenämningen på genren, pulp fiction, är svår att översätta till svenska för att på bäst vis förmedla dess initiala 2

betydelse. Pulp står för pappersmassan som romanerna trycktes på, vilket gjorde dem billiga att producera såväl som att sälja. 
En gemensam nämnare är dock att romaner som dessa oftast såldes via alternativa återförsäljare på bokmarknaden, ex. kios-
ker, varpå lesbiska kioskromaner är det huvudsakliga begrepp som kommer användas i denna uppsats. Alternativa benäm-
ningar fokuserar mer på bedömningar av genren, ex. trivial-, skräp- eller masslitteratur och bidrar i min mening därför med 
en redan på förhand värderande blick som jag vill undvika.
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ga huvudpersonerna ett något sånär lyckligt slut; de valde i slutändan varandra. 
För mig var det otänkbart hur det kunde anses vara lyckligt med tanke på roma-
nens, som jag tolkade det, olyckliga och pessimistiska narrativ.  

Jag hade dock svårt att släppa romanen och gjorde efterforskningar om dess 
ursprung vilket fick mig att omvärdera den totalt då jag föll rakt ner i världen som 
var lesbiska kioskromaner i 1950-talets USA. Romanen gick ursprungligen under 
titeln The Price of Salt, var skriven av pseudonymen Clarie Morgan och gavs ut 
1952; massproducerades i billigt pocketformat, marknadsfördes med lockande 
omslag om ett triangeldrama mellan två kvinnor och en man och såldes i kiosker 
runt om i USA – och var en omedelbar succé. Många läsare konsumerade liknan-
de romaner, men aldrig tidigare hade de haft ett sådant slut som Carol.  Jag upp3 -
levde det hela som vykort från en svunnen tid, ett tidsdokument om samhällets 
syn på lesbiska för bara sextio år sedan, innehållande både stereotyper och sub-
versiv representation, och hur det var en både bortglömd och ihågkommen genre – 
och blev allt mer fascinerad. 

I mina sökningar efter kontext och mening fann jag allt från vetenskapliga 
artiklar till webbplatser, bloggar och forum som diskuterade och analyserade gen-
ren som helhet och läste både kritik men framför allt omdömen som hyllade ro-
manerna för deras mod, för att de hade fått läsare att se sig själva representerade i 
text och för att romanerna hade fungerat som överlevnadslitteratur i en tid som 
förnekade, patologiserade och straffade lesbisk läggning. Jag insåg att genren, 
trots sin relativt korta levnadsbana, hade gjort ett avtryck i kulturen. Universitets-
bibliotek som Mount Saint Vincent och York i Kanada samt Duke, Yale och New 
York i USA har specialsamlingar inriktade just på lesbiska kioskromaner.  Det 4

finns även privata organisationer och initiativtagare som Lesbian Herstory Archi-
ves som samlar lesbiska kioskromaner, såväl som andra resurser av värde för les-
bisk historieskrivning.  Det faktum att samlingar byggs upp kring genren pekar 5

mot att det rör sig om ett visserligen litet men ändock viktigt kulturarv som anses 
värt att bevara.  

Jag fann även belägg för att genren har fortsatt relevans i modern tid, även i 
en svensk kontext. Lesbiska kioskromaner har, främst från 2000-talet och framåt, 
kommit att uppmärksammas allt mer, många decennier efter deras glansdagar. Te-
atergruppen Sassmasters satte 2002 upp förställningen Lesbian pulp-o-rama i 
Sverige vilket gav liv till de tryckta texterna på scen.  En svensk översättning av 6

första delen i Ann Bannons romanserie om Beebo Brinker släpptes på Lesbisk 
pocket förlag 2015.  Carol filmatiserades 2015 och fick också flera Oscarsnomi7 -

 Carlston (2015).3

 Mount Saint Vincent University [2017–02–25]; Ruth Dworin Collection [2017–02–25]; Duke University Libraries [2017–4

02–25]; Beinecke Rare Book & Manuscript Library [2017–02–25]; Fales Library & Special Collections [2017–02–25].

 Lesbian Herstory Archives [2017–05–15].5

 Granath (2002).6

 Ahlborn (2015).7
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neringar.  Den första Harlequinromanen, känd som typisk kiosklitteratur, skriven 8

på svenska har ett lesbiskt tema och släpptes 2016.  Ett svenskt förlag, Genusre9 -
daktörerna, har även introducerat konceptet Queerlequin för att vidga den hetero-
normativa synen på romantikgenren.  10

De allra flesta svenska folkbibliotek har titlar inne som berör att att vara les-
bisk på något vis, något som har ökat stadigt under de senaste årtiondenas allt 
större öppenhet och ökade utgivning, men hur ser läget ut för de stilbildande ki-
oskromanerna från 50- och 60-talen? Hur ser man på och förhåller sig till genren? 
Har man titlar som dessa inne? Min egen upplevelse, som intresserad av denna 
unika genre, är att den inte finns tillgängliga för låntagare i särskilt hög utsträck-
ning. Har jag rätt i denna observation, och i såna fall varför är det så? 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka svenska folkbiblioteks förhållningssätt 
till och praktiker runt lesbiska kioskromaner, ur både ett historiskt och nutida per-
spektiv, samt att ringa in och problematisera den eller de diskurser som omgärdar 
detta litterära fenomen och genren i helhet. Ett bisyfte är även att diskutera gen-
rens relevans, värde och plats på svenska folkbibliotek idag. 

För att närma sig den lesbiska kiosklitteraturen måste även frågor om genrens 
kontext, populärlitteratur och lesbisk litteratur, och genrens förhållande till sin 
motsats, kvalitetslitteratur, ställas såväl som vad som styr folkbibliotekens och 
bibliotekariers praktiker. Frågeställningarna kommer därför beröra detta spän-
ningsfält, som: 

– Hur ser utbudet av lesbiska kioskromaner ut på svenska folkbibliotek? Hur klas-
sificeras de resurser som går att finna och vilka ämnesord tilldelas dem? 

– Finns det samband mellan synen på lesbiska kioskromaner och lesbisk litteratur 
överlag och hur ser kopplingarna i sådana fall ut? 

– Hur ser bibliotekarier, som representanter för folkbiblioteken, på populärlittera-
tur och kioskromaner både i dåtid och nutid? 

– Vad ses som litterär kvalitet, och vad är det inte? 

– Hur ser processen ut, och vilka kriterier finns, för bedömning, urval och inköp 
av litteratur? Vilka delar av detta påverkar de lesbiska kioskromanerna i en 
svensk folkbibliotekskontext? 

 Praizovic (2016); Dagens Nyheter (2016).8

 Tiberg (2015).9

 Somnell (2016).10
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Definition av en genre 
Vad kännetecknar lesbiska kioskromaner som genre? För att ha ett relativt dåligt 
rykte som romaner av dålig litterär kvalitet, vulgära och stereotypa är de förvå-
nansvärt komplexa om man ser till deras unika uttryck och kontext. Flera källor 
påtalar hur den litterära och kulturella kritiken mot genren har varit hård, främst 
från litteraturkritiker och akademiker men även från röster inom den lesbiska lä-
sarkretsen.  Yvonne Keller beskriver det till och med som att, framför allt ameri11 -
kanska forskare:  

typically see the lesbian literary landscape in the fifty years between the publication of The 
Well of Loneliness in 1928 and the explosion of lesbian-feminist publishing in the early 1970s 
as a vast, uninhabitable desert best reversed quickly, with one foot on the gas.   12

Men i denna öken, i utrymmet mellan två eror, dominerande lesbiska kioskroma-
ner som en av få källor för representation och identifikation för icke-heterosexuel-
la kvinnor.  

Till att börja med kan man påtala att lesbiska kioskromaner från början är ett 
typiskt amerikanskt fenomen vilket blir synligt framför allt i forskning om genren, 
men att genren trots detta kom att bli en senare influens på både den brittiska och 
europeiska bokmarknaden. Romanerna är vanligtvis utgivna under en specifik pe-
riod, uppskattat mellan efterkrigsåren och fram till ungefär 1965, men med sina 
huvudsakliga glansdagar under 1950-talet. De var en del av en expanderande poc-
ketutgivning inom USA där romaner trycktes på billig pappersmassa och pga. sin 
låga produktionskostnad kunde säljas till billigt pris. Andra världskriget och efter-
krigsåren sporrade nytänkande produkter då resurserna var knappa men efterfrå-
gan på underhållning var hög, och i en växande marknad i återhämtning resultera-
de detta i genrefiktion och temaböcker som kunde produceras snabbt, i långa seri-
er och i frekvent tempo.  Kaye Mitchell skriver också att pocketbranschen, i 13

samklang med samhällsklimatet, banade vägen för lesbiska kioskromaner under 
1950-talet då den ”increasingly concerned itself with prominent social and politi-
cal anxieties about the role and status of women […] homosexuality […] and ot-
her percieved threats from within and without”.  14

Genrens romaner såldes ofta via otraditionella bokdistributörer som kiosker 
och tidningsstånd, tåg- och busstationer eller i närbutiker, och stod därmed på ett 
sätt utanför det litterära kretsloppet på bokmarknaden. De tillhandahölls inte av 

 se Keller (2005), passim; Foote (2005), passim; Mitchell (2012), passim.11

 Keller (2005), s. 385.12

 Nealon (2000), s. 746 ff; Mitchell (2012), s. 128.13

 Mitchell (2012), s. 128.14
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etablerade bokhandlare, recenserades sällan eller aldrig i dags- eller kvällspress 
och fanns i begränsade upplagor på biblioteken, om ens alls. I den officiella dis-
kursen fanns de alltså knappt, men titlarna sålde trots detta i stora upplagor, och 
1957 var en lesbisk kioskroman den näst bäst säljande pocketboken i hela USA.  15

Typiskt för genren är deras uppseendeväckande omslag och titlar, som för ti-
den dock kan ses som nytänkande och unika i sina uttryck. Men en snabb blick 
kunde en potentiell läsare direkt avkoda innehållet i böckerna tack vare färgstarka 
och lockande illustrationer, inte sällan föreställande halvt avklädda kvinnor eller  
dramatiserade och vågade situationer.  Titlarna kunde variera från det mer tvety16 -
diga (Spring Fire) till det mer underförstådda (Odd girl) eller det explicita (Lesbi-
an Love) och erbjöd också en enkel väg in till romanerna för den som sökte efter 
läsning på temat. Titlarnas ordval erbjöd också ledtrådar till att det rörde sig om 
något outtalat och avvikande (twilight, shadow, queer, odd, strange, twisted, curi-
ous, whisper) av sexuell natur (passion, desire, pleasure, lust, sex) som var fel 
(sin, hell, torment, damned, dangerous, warped, alone, deviate, vice, unnatural).   17

Det fanns nämligen ett dubbelt budskap hos omslagen – både en lockelse i 
illustrationerna och en varning i bitexterna som ofta förkunnade sanningen om 
eller ett avslöjande av perversa begär. Ovan nämnda titlars bitexter lyder exem-
pelvis: ”A story once told in whispers now frankly, honestly written” samt ”She 
fought – She struggled – She even married a man! But in the end Ann surrendered 
to tortured women like herself…” och slutligen ”Strange lusts in a nightmare of 
passion”.  18

Alla romaner i genren har i alla fall en lesbisk tematik, i form av en eller flera 
lesbiska karaktärer eller lesbiska handlingar i någon form, och vad gäller roma-
nernas innehåll så delade de ofta vanligt förekommande miljöer, figurer, intriger 
och karakteristik. Miljöerna var vanligtvis enkönade och kvinnocentrerade och 
förlagda till platser som studenthem eller till gemenskapen mellan flickor och 
kvinnor på arbetsplatser, i delade lägenheter eller i gemensamma aktiviteter. Ett 
fokus låg också på de platser och områden som var vanliga inom lesbisk subkultur 
som barer och den urbana, bohemiska och progressiva kulturen i exempelvis Gre-
enwich Village i New York. Karaktärerna var oftast stereotypa i sin framställning, 
och vanliga figurer var butchen och femmen som tillskrevs olika roller och egen-
skaper baserat på könsuttryck.  19

En vanlig trop, eller snarare förutsättning för att få böckerna publicerade och 
spridda, var att homosexualitet inte fick porträtteras som något normalt eller efter-
strävansvärt. På grund av detta var sluten oftast olyckliga i den bemärkelsen att de 

 Mitchell (2012), s. 128 f.15

 Keller (2005a), s. 396.16

 Keller (2005a), s. 398; Wikimedia Commons [2017–05–13].17

 Wikimedia Commons (2014a); Wikimedia commons [2017–04–05); Wikimedia Commons (2014b).18

 Mitchell (2012), s. 129 f.19
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lesbiska kärlekshistorierna aldrig kunde fungera utan att karaktärerna omvändes 
till heterosexualitet, eller annars föll in i missbruk och galenskap eller dog. Den 
som inte följde mallen riskerade att inte få sin roman publicerad, att censureras 
eller i värsta fall att åtalas för osedlighet.  Detta förfarande passar in i beskriv20 -
ningen av vad en majoritet (ca. 85 procent) av de lesbiska kioskromanerna kan 
klassas som, nämligen virile adventures: skrivna av män eller under manliga 
pseudonymer, riktade till heterosexuella män och innehållande en man i handling-
en eller berättad ur ett manligt perspektiv. Som en följd är romanerna som faller in 
under denna klassifikation mer heteronormativa, objektifierande i sin syn på kvin-
nor och i grunden homofobiska då de i en majoritet av fallen ser lesbisk sexualitet 
som något visserligen kittlande men i grunden avvikande och i behov av korrige-
ring.  Å andra sidan gavs få men betydelsefulla romaner inom genren ut som 21

hade ett annorlunda perspektiv, vilka brukas klassas som pro-lesbian: skrivna av 
kvinnor eller under kvinnlig pseudonym, som i sin handling snarare var positiv till 
kärleken och sexualiteten hos lesbiska kvinnor. Detta banade också vägen för mer  
komplexa karaktärsporträtt, respektfulla skildringar och optimistiska slut, i alla 
fall i bemärkelsen att de var öppna för alternativa tolkningar. Dessa romaner vän-
de sig också, direkt eller indirekt, i högre grad till en kvinnlig och lesbisk läsar-
krets.  Skillnaden mellan de två perspektiven rör alltså främst dominansen på 22

bokmarknaden men också förhållandet mellan text och författare, såväl som text 
och läsare.  Även om man kan ställa sig kritisk till det budskap som förmedlades 23

i de virila äventyrs-romanerna bidrog de ändock till att lesbisk sexualitet talades 
om och uppmärksammades – med hög röst i romanerna, om än fortfarande i visk-
ningar i samhället i stort. Det gjorde också att lesbiska såg sig själva representera-
de i samtidskulturen och därför kunde sätta ord på sina egna känslor och tankar, 
oavsett budskapet.  Men de var även själva förutsättningen för att kunna publice24 -
ra alternativa berättelser om lesbiska. Keller skriver om förhållandet mellan virila 
äventyr och pro-lesbiska romaner att: 

From this perspective we can see the pro-lesbian pulps as insurgent rewritings of virile adven-
tures, only allowed because the genre as a whole sold so successfully and because they con-
formed to some degree to the genre.  25

 Smith (2012), s. 154; Mitchell (2012), s. 129, 131 f.20

 Keller (2005a), s. 400 f.21

 Keller (2005a), s. 390 ff.22

 Argumentationen i denna uppsats kommer utgå från de romaner som klassas som pro lesbian, dvs. skrivna av kvinnor för 23

kvinnor, centrerade kring kvinnor och mer inriktade på känslor, kärlek och positiva budskap – i motsats till virile adventures 
som riktade sig till en manlig publik och därför hade ett annat upplägg i handling och budskap. Detta beror på att de var mer 
unika i de lesbiska kioskromanernas glansdagar och för att de uttryckte ett annorlunda budskap än den konventionella formen 
på genren till sina läsare då, och därför kan tolkas som mer positiva av läsare idag.

 Se bl.a. Keller (2005a), s. 385 ff; Nealon (2000), s. 748.24

 Keller (2005a), s. 401.25

!  10



På så vis skapades en nisch på bokmarknaden där ämnet kring lesbisk sexualitet 
ur ett mer optimistiskt perspektiv visserligen var strängt bevakat och följde vissa 
redan fastslagna konventioner, men ändock var synligt och producerade ett annat 
budskap än vad tiden egentligen tillät. Den som var väl bekant med narrativen 
kunde alltså skriva om dem via kryphål som genrens popularitet och efterfrågan 
från läsare, pseudonymens anonymitet och de alternativa förlags- och distribu-
tionsalternativen.  

Ser man till definitionen som har ställts upp överensstämmer de med de fyra 
kriterier som Keller ställer upp för genren: att utgivningsdatum ligger mellan 
1950-1965, att romanerna har ett lesbiskt innehåll, att de är massproducerade i 
pocketformat och att man kan läsa av böckernas tema genom omslaget.  26

Kända exempel på pro-lesbiska kioskromansklassiker är Women’s Barracks av 
Tereska Torres, utgiven 1950, som brukar betraktas som den allra första lesbiska 
kioskromanen. Två år senare, alltså 1952, utkom Spring Fire av Marijane Meaker 
under pseudonymen Vin Packer.  Beebo Brinker-serien av Ann Bannon gavs ut 27

under åren 1957–1962 och består av fem romaner. Ovan nämnda The Price of 
Salt, idag känd under namnet Carol, från 1952 av Patricia Highsmith under pseu-
donymen Clarie Morgan var också oerhört populär i sin tid.  The Girls in 3-B av 28

Valerie Taylor, utgiven 1959, ger sin lesbiska karaktär ett lyckligt slut och kan 
därför räknas in som en pro-lesbisk roman.  Fler exempel finns men det är dessa 29

som återkommer ständigt i forskningen, och kan därför fungera som en avgränsad 
utgångspunkt. 

Tidigare forskning 
Denna genre och litterära fenomen ingår i flera olika sammanhang som är av in-
tresse för uppsatsen, och genomgången av den tidigare forskningen kommer där-
för beröra tre olika men sammanlänkade kontexter. Dels finns forskning om gen-
ren i sig som inriktar sig på dess unika uttryck och innehåll. Sedan finns det 
forskning om det sammanhang som lesbiska kioskromaner får sägas ingå i: popu-
lärlitteratur. Detta innefattar även en beskrivning av vad som brukar ses som po-
pulärlitteraturens motsats: kvalitetslitteratur. Och slutligen bör lesbiska kioskro-
maner ses i ljuset av hur folkbibliotek förhåller sig till dem, samt till lesbiska som 
användargrupp. 

 Keller (2005a), s. 396.26

 Keller (2005a), s. 388 f.27

 Nealon (2000), s. 755 f; Keller (2005a), s. 397, 404.28

 Smith (2012), s. 154.29
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Romanerna: Genre, teman och betydelser 
Lesbiska kioskromaner är ett intressant men relativt outforskat fält inom forsk-
ningen. Omnämnanden finns i verk som kartlägger eller diskuterar övergripande 
litterära utvecklingar, eller i historiska överblickar av genren.  Lesbiska kioskro30 -
maner utgör ibland också en grund i diskussioner om dagens lesbiska och litterära 
landskap – men djupanalyserna av genren i sig är färre.  Bidragen sträcker sig 31

över många fält (medievetenskap, sociologi, litteraturvetenskap, psykologi, med 
mera) och genren kan på så vis ses som relativt tvärvetenskaplig till sin natur. 
Några övergripande teman går dock att urskilja. 

Analyser av innehållet och teman i vissa romaner samt deras påverkan och 
betydelse ur ett större sociologiskt, samhälleligt och litteraturvetenskapligt per-
spektiv är en ansats som dominerar den tidigare forskningen om genren.  Denna 32

forskning fokuserar på olika aspekter av genren som kom att påverka allt från 
censur till ökad synlighet och framväxande politiska rörelser. Just denna senare 
aspekt är vanligt förekommande då det går att analysera och se romanerna som 
viktiga uttryck och medel för både individers och gruppers självförståelse och 
identitetsskapande. Detta gör Christopher Nealon gör i sin artikel ”Invert-History: 
The Ambivalence of Lesbian Pulp Fiction”. Där diskuterar Nealon diskuterar les-
biska kioskromaner med utgångspunkt i Ann Bannons kända romanserie om ka-
raktären Beebo Brinker i en kontext av historicitet, affekt och ambivalens. Han 
ställer frågan varför romanerna fortsätter att locka läsare än idag? Är romanerna 
ett terapeutiskt utlopp för individuellt och kollektivt lidande? Är de radikala i sin 
estetik: överdrifterna, klichéerna och val av miljöer? Eller bygger deras lockelse 
snarare på den sensuella och sexuella subversiviteten som kom till uttryck i roma-
nerna? Alla tre förklaringar är tänkbara, men Nealon själv menar att det är genom 
huvudkaraktären Beebo Brinker och hennes kamp med att förstå och acceptera sig 
själv, framför allt i förhållande till tidens syn på homosexualitet som inversion, 
som läsare återkommer till serien.  Detta är en slags evig fråga när det gäller att 33

komma ut och acceptera sin läggning – vem är jag i förhållande till könsroller, 
förväntningar och begär? – som representeras hos Ann Bannon.  

Yvonne Keller ger en historisk överblick av genrens framväxt och tillbaka-
gång, ger definitionsförslag baserad på faktorer som innehåll och omslag och ana-
lyserar genren utifrån dess historiska och nutida kontext såväl som dess påverkan 
på samhället och kulturen. Keller menar att de lesbiska kioskromanerna var en 
integral del i att skapa lesbisk identitet i USA, för individer såväl som en grogrund 
för senare politiska rörelser. De uppnådde detta genom sin otroliga kvantitet, lät-
tillgänglighet och synlighet. Romanerna placerade lesbisk sexualitet i den den 
allmänna diskursen och medvetandet, och var trots sina många gånger negativa 

 Se Smith (2012); Bronski (2014); Wood (2014); Mitchell (2016); Rabinowitz (2014), s. 184–208.30

 Se Abraham (1996); Faderman (1991).31

 Se Carter (2009); Keller (2005b); Miller (2001); Meeker (2005).32

 Nealon (2005), passim.33

!  12



skildringar ändock viktiga symboler. Poängen med romanerna var något helt annat 
än vad de i slutändan genererade för effekt: 

Thus, the widespread dissemination of discourse embodied in lesbian pulp novels, intended 
for heterosexual voyeuristic male readers, would have had, and did have, unintended pro-
ductive, exactly nonrepressive, effects. In effect, it put the word and ide of ”lesbian” into po-
pular discourse, creating a category of people that had not – to most – existed before.  34

Just denna representation var absolut nödvändig och en språngbräda mot större 
synlighet och öppenhet. Det faktum att de lesbiska kioskromanernas popularitet 
kom att avta just kring framväxten av politiska rörelser och hbtq-aktivism är ta-
lande, och Keller menar att den identitetskontext som genren bidrog med också 
kan ses som en av de banbrytande utvecklingarna på vägen dit.  35

Ytterligare en infallsvinkel är att betrakta genren utifrån ett raster av bokut-
givning, marknadsföring och form.  Stephanie Foote menar i ”Deviant Classics: 36

Pulps and the Making of Lesbian Print Culture" att lesbiska populärromaner var 
en byggsten i att skapa en allt större lesbisk utgivningskultur, så som den utveck-
lades under det sena 1900-talet och så som den ser ut idag. Hon fokuserar i sin 
artikel på romanernas textualitet, det vill säga deras tillkomst, utgivning, distribu-
tion och menar att dessa artefakter kom att röra sig från böcker till text och där-
med bli en del av en kulturs självförståelse.  37

Vanligast är dock att fokusera på genrens betydelse för den generation av läsa-
re som inte kunde nå andra resurser, eller väldigt få av dem, än kioskromanerna 
och där de fungerade som ett utlopp för och spegling av den egna sexualiteten och 
identiteten. Tolkningen är med andra ord nära knuten till den individuella upple-
velsen av genren, såväl som till dåtidens politiska och kulturella klimat och utgår 
framför allt från en tydligt amerikansk kontext. Men hur såg situationen ut för ett 
land som Sverige? Forskning är begränsad för att inte säga obefintlig kring just 
lesbiska kioskromaner. Vanliga genrer, i kioskromanformat, att diskutera är snara-
re västerngenren, detektiv- och spionromaner samt thrillers, kärleksromanen (som 
ofta har äldre rötter än vad som anas men har kommit att förknippas starkt med 
Harlequin) och även skräck, fantasy- eller science fictiongenren.  Istället får man 38

vända blicken mot den forskning som finns om lesbisk litteratur överlag, och i en 
svensk kontext framför allt, för att få en bild av hur läget i Sverige kan ha sett ut. 
Där är Liv Saga Bergdahls avhandling Kärleken utan namn: Identitet och (o)syn-
lighet i svenska lesbiska romaner till stor hjälp. Hon har en inriktning på lesbisk 

 Keller (2005), s. 406 f.34

 Keller (2005), s. 405 f35

 Se Sky (2007).36

 Foote (2005), passim.37

 Se Nilsson A. (2016), passim, om västerngenren; Öhman (2002), s. 23–46 och Boëthius (1989), passim, om detektiv- och 38

spiongenren/thrillers; Öhman (2002), s. 47–76 och Fahlgren (1995), s. 274–283 om romantikgenren; Öhman (2002), s. 77–
110 samt s. 135–186 om skräck, fantasy och science fictiongenren.
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litteratur i Sverige, med huvudfokus på 1930-talet, men ger även en överblick av 
lesbisk litteratur fram till tidigt 2000-tal. Hon definierar lesbisk litteratur som 
”romaner skrivna av kvinnor, om lesbiska karaktärer och/eller relationer, och för 
lesbiska läsare i bemärkelsen att litteraturen skildrar lesbiska ur ett inifrånperspek-
tiv”.  De författare och verk som presenteras i avhandlingen är välkända och eta39 -
blerade, och även om de har mött motstånd från kritiker och i olika tidsperioder, 
har de ansetts hålla relativt hög kvalitet. Exempel är Margareta Suber, Agnes von 
Krusenstjerna och Karin Boye. I genomgången av övriga årtionden framstår 1950-
talet, som var de lesbiska kioksromanernas tid, som förvånansvärt tomt och i brist 
på lesbisk litterär representation i Sverige. En av få tänkbara svenska kioskroma-
ner med lesbiskt tema är Maria Langs Mördaren ljuger aldrig ensam från 1949. 
Denna titel av Lang återkommer även i Birgitta Svanbergs korta men kärnfulla 
översikt över lesbiska teman i nordisk litteratur efter första världskriget, och hon 
bekräftar Langs position som tänkbar kioskromansförfattare genom att konstatera 
att hon med sin takt på produktion och utgivning ”kom att förfalla till 
konfektion”.  Svanbergs översikt ger även nycklar till hur äldre lesbiska texter 40

behövde, och fortfarande behöver, läsas för att kunna tolkas. Hon menar att en 
stor del av dessa författades utifrån en eller flera positioner: inversion och neuros, 
i både positiva och negativa ordalag. Homosexualitet eller att vara lesbisk nämn-
des väldigt sällan explicit men fanns där, underförstått, i undertexten eller genom 
att författare vände på de invanda könsmönstren och skrev en karaktär utifrån en 
manlig eller tredje köns-position. Men läsare fick länge ”nöja” sig med att uttyda 
spåren av en lesbisk karaktär, eller i de fallen då det var uttalat, att acceptera att 
skildringarna antog formen av patologi, sorg, ensamhet och död.  41

Kontexten: Populärlitteraturens position och uttryck 
En annan aspekt av tidigare forskning rör den kontext som lesbiska kioskromaner 
tillhör, populärlitteratur (eller dess övriga epitet som kiosk-, skräp-, mass eller tri-
viallitteratur), och det spänningsfält som denna litteratur överlag befinner sig 
inom. Detta berör frågor om kvalitet, produktion och distribution samt funktion. 
För att förstå den lesbiska populärlitteraturen måste man även se till dess motsats: 
litteraturen som ansågs besitta större litterär kvalitet och därmed också värde – 
något som återkommer hos forskare som diskuterar populärlitteratur. Detta kan 
ses både utifrån allmän kanon och lesbisk kanon. 

Till denna del av tidigare forskning faller flera magisteruppsatser in då de un-
dersöker teman som kvalitet, smak och populärlitteratur. Värda att nämna i sam-
manhanget är Anna Eklund som undersöker hur folkbibliotek och bibliotekarier 
förhåller sig till populärlitteratur.  Jenny Hedström undersöker också populärlitte42 -

 Bergdahl (2010), s. 20739

 Svanberg (2012).40

 Svanberg (2012).41

 Eklund (2004), passim.42
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raturen men via en genomgång av två välkända bibliotekstidskrifter, och rör sig 
alltså kring bransch- och mediedebatten.  Katherine Peippo fokuserar i sin tur på 43

smak och hur bibliotekariers syn på skönlitteratur, god smak och kvalitet påverkar 
inköp av skönlitteratur och om man i yrkesrollen kan sägas agera som smakdoma-
re inom biblioteksfältet.  44

I ett historiskt perspektiv, från medeltiden till idag, diskuterar Ulf Boëthius 
kulturens uppdelning i högt och lågt som en följd av en moderniseringsprocess 
som bygger på differentiering. Detta delar han in i tre epoker: den primära diffe-
rentieringen mellan massan och eliten, den sekundära som utspelade sig inom kul-
tureliten och den tertiära utvecklingen som vi fortfarande befinner oss i idag och 
som i väldigt hög utsträckningen kännetecknas av en global masskultur.  Här 45

passar också de lesbiska kioskromanerna in i sammanhanget. 
Åtskillnaden av hög och låg litteratur från 1800-talet och framåt diskuteras 

även av Anders Öhman som likaså han återkommer till faktorer som brukar näm-
nas i förhållande till populärlitteratur, exempelvis kommersialism, simpel form 
och innehåll eller alltför stor involvering och påverkan av samhällets nycker och 
influenser. Detta kopplar han starkt till den framväxande kanonbildningen, och 
behovet av att distansera litteraturen från det vardagliga och triviala samt att eta-
blera normer för kvalitet och djup. Men Öhman introducerar också ett annat per-
spektiv: den historiska synen på populärromaner som omoraliska och med risk att 
fördärva sina läsare, särskilt lättpåverkade ungdomar och kvinnor. Framväxten av 
populärlitteraturen och tillhörande förkastande av den kan kanske förklaras av 
rädslan för det okända, menar Öhman, och att man inte visste i vilket fack man 
skulle placera dessa nya former som tänjde de strikta gränserna som upprättats 
kring litteratur.  46

Ur ett mer modernt perspektiv, med fokus på nutidens bestsellers och litterära 
succéer, diskuterar Ken Gelder populärlitteraturen som fält och ger förslag på vad 
som definierar det. Fält kommer från Bourdieus teorier och är användbart för att 
demonstrera gränsdragningar och hur värderingar skapas kring olika praktiker, 
fenomen och dylikt. Gelder menar att det populärlitterära fältet just inte går att 
avgränsa utan att se till dess motsats, vad det inte är, vilket är Litteraturen med 
stort L. Dessa två fält bygger på ett gemensamt avståndstagande från varandra, 
men framför allt skapar Litteraturen sin identitet som väsensskild från populärlit-
teraturen då den strävar efter att behålla sin upphöjda position inom en litterär hie-
rarki. Detta tar sig uttryck i både oförenliga men ändå ömsesidigt beroende mot-
satspar som god eller dålig litteratur som befinner sig i en stor- eller småskalig 
produktion och följer en marknadslogik eller konstestetik. Särskilt den ekonomis-
ka inriktningen och viljan till framgång präglar en negativ syn på populärlitteratur. 

 Hedström (2005), passim.43

 Peippo (2007), passim.44

 Boëthius (1990), s. 89 ff. 45

 Öhman (2002), s. 7–15.46
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Uppdelningarna får till följd att litteraturen som välkomnar succéer och sprids till 
många människor ses som vulgär och smaklös och enbart simpel underhållning 
som följer konventioner medan Litteraturen ses som sublim, komplex och origi-
nell och manar till reflektion och bildning mer än något annat.  Flera av de defi47 -
nitioner som tillskrivs populärlitteratur stämmer väl överens på lesbisk kioskro-
maner så som en viss form och innehåll på handlingen, stor popularitet och höga 
försäljningssiffror. 

En liknande definition som Gelder gjorde gör även Scott McCracken som  
dessutom menar att det finns tre element som är centrala för populärlitteratur: 
världen, texten och läsaren. Dessa samverkar i den meningen att texten befinner 
sig i världen och både konstitueras av och konstituerar den sociala verkligheten. 
Även läsaren är en del av världen men har till skillnad från de båda andra elemen-
ten en agens, och kan i mötet med texten och den värld den reflekterar förhandla 
och omförhandla sig själv. Att läsa populärlitteratur är alltså inte en passiv förströ-
else, utan en aktiv handling som bidrar till att förändra läsaren genom texten. Ge-
nom romaners olika narrativ finns därmed en potentiell drivkraft för förändring av 
sig själv i förhållande till världen.  48

Gemensamt för alla diskussioner om populärlitteratur är kvalitetsaspekten. 
Ingrid Elam menar att kvalitet är en svårt begrepp att fånga: det är beroende av sitt 
sammanhang, tidens estetik och kultur och värderingar hos betraktaren och kon-
texten som denna ingår i. Det som sågs som höjden av kvalitet för 100 år sedan är 
inte nödvändigtvis giltigt idag. Elam demonstrerar detta på ett tydligt vis genom 
att påvisa att alla texter innehåller drag av både det som anses vara av hög såväl 
som låg kvalitet, men att olika epoker värdesätter vissa uttryck över andra och 
därigenom också formar synen på god och dålig litteratur. Kvalitet är alltså inte 
beständigt, men ändock listar hon några faktorer som hon menar kännetecknar 
litteratur av hög kvalitet: hållbarhet (att en roman varar för mer än stunden), ori-
ginalitet (att något visserligen kan inspireras av tidigare texter men gör det på ett 
nyskapande vis), nytänkande (att inte anpassa sig efter fasta ramar, former och 
innehåll) och komplexitet (att en text kan läsas på fler än en nivå, inte är ytlig och 
att den utmanar antaganden). Upprepning och klichéer, som inte används för att 
främja ovanstående kriterier, anses däremot oförenligt med hög kvalitet.  Även 49

här syns drag hos de lesbiska kioskromanenerna, som den även har fått kritik för, 
vilket synliggör hur den ingår i ett populärlitterärt fält eller kretslopp. Detta på-
verkar såklart hur den tas emot, tolkas och sprids vilket kommer utvecklas i ana-
lysen senare. 

 Gelder (2004), s. 11–38.47

 McCracken (1998), s. 1–19.48

 Elam (2007), s. 46, 50–54.49
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Biblioteken: Förhållningssätt till genren samt lesbiska som användar-
grupp 
En tredje, viktig aspekt av tidigare forskning berör bibliotekens förhållande till 
lesbiska kioskromaner i både då- och nutid. Detta identifierar jag som en påtaglig 
forskningslucka som denna uppsats förhoppningsvis kan bidra till att fylla. En 
rimlig slutledning är också att lesbiska kioskromaner riktar sig till lesbiska som 
användargrupp, varpå studier om bibliotekens förhållande till dem också är av 
värde att lyfta fram. En majoritet av forskningen som diskuterar folkbiblioteks 
förhållande till hbtq-litteratur har en väldigt bred ansats, och räknar alltså in resur-
ser från ett stort tidsspann, men har också en påtagligt modern inriktning. Texter 
som berör just lesbiska kioskromaner i förhållande till folkbibliotek är svåra att 
finna.  

Om man breddar ansatsen till att tänka sig att forskning om hbtq-litteratur in-
nan slutet av 1960-talet, som var perioden då lesbiska kioskromaner florerade på 
marknaden, även innehåller den genren kan man finna vissa spår av värde eller 
omnämnanden av genren. Detta gör exempelvis Joan Passet i sin historiska under-
sökning av inköp samt förekomsten av homosexuell litteratur hos amerikanska 
folkbibliotek i mellanvästern under perioden 1900–1969, den period som brukar 
kallas pre-Stonewall, där hon diskuterar kontexten kring och möjligheten för lån-
tagare att finna dylika resurser. Det gemensamma historiska draget i analysen är 
att homosexuell litteratur till stor del tystades eller osynliggjordes. Det sociala 
stigmat kring frågan kunde avvärja bibliotekarier från att köpa in vissa titlar av 
rädsla för reprimander; recensioner talade sällan öppet om homosexuella teman, 
använde sig av omskrivningar som inte nödvändigtvis alla bibliotekarier kunde 
tolka eller gav direkt negativa omdömen som skulle avskräcka inköp – och om 
litteratur med hbtq-tema köptes in så var det oftare på grundval av andra bedöm-
ningar som efterfrågan kring en viss genre, författarens goda rykte eller positiva 
recensioner i övrigt.  Följden var att romaner därmed inte kunde ”marknadsfö50 -
ras” som just hbtq-tematiska, och att den osynligheten gjorde det svårt att lokali-
sera böcker via ämne på hyllorna. När det kommer till lesbiska kioskromaner så 
påtalar Passet att kunskapen om genren ofta var låg eller obefintlig hos biblioteka-
rier, då dessa romaner ofta var utgivna på mindre förlag eller cirkulerade i kretsar 
utanför bibliotekets kännedom, och att där den var känd färgades av negativa om-
dömen.  En del bibliotek var mer progressiva i vad de inkluderade i sina bestånd, 51

men många drog ändock gränsen vid populärlitteratur. Passet påpekar också att 
tillgängligheten av just kioskromaner var mycket större för låntagare, eller läsare, 
i större städer och mer urbana miljöer. Detta är en långvarig trend som fortfarande 
är giltig i denna undersökning, vilket får en närmare presentation längre fram i 
uppsatsens analysdel. Passet betonar dock att närvaron av homosexuell litteratur, 
oavsett dess form, kunde vara avgörande för de låntagare som inte annars hade 

 Passet (2012), s. 758 ff.50

 Passet (2012), s. 759.51
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tillgång till källor om sin egen läggning, för att den bidrog till att forma en identi-
tet genom att sätta ord på känslor, tankar och sammanhang.  52

Men en majoritet av forskningen diskuterar snarare hur samlingar i efterhand 
byggs upp kring lesbisk litteratur, där lesbiska kioskromaner ibland ingår och 
ibland inte men sällan är i fokus.  Detta, skapandet av hbtq-arkiv och bibliotek, 53

fyller en viktig funktion för gruppen som helhet och för minnesbevarande men 
denna forskning besvarar inte nödvändigtvis frågan hur bibliotek har sett och ser 
på lesbiska kioskromaner, hur de värderar dem i förhållande till annan litteratur 
och varför eller varför de inte tillhandahåller romanerna för biblioteksanvändare. 
Forskningen om retroaktivt samlande drar dock ofta likartade slutsatser, att hbtq-
litteratur är underrepresenterad på amerikanska folkbibliotek, och man kan däri-
från dra en preliminär koppling till att detta även gäller lesbiska kioskromaner. 
Förklaringar till detta presenteras av bland annat Kam Yan Lee och Jenna Freed-
man som i sin artikel ”Odd girl in: expanding lesbian fiction holdings at Barnard 
college” diskuterar hur de i samarbete med högskolans bibliotek byggde upp en 
samling av lesbisk fiktion. Författarna identifierade flera utmaningar med projek-
tet, som mycket väl går att applicera överlag på bibliotek: det fanns ingen stan-
dard eller några riktlinjer för hur man kan eller bör bygga upp en samling, lesbisk 
fiktion är underrepresenterad i de kanaler man vanligtvis vänder sig till för väg-
ledning och i brist på eller utan sammanhängande ämnesord kan redan existerande 
resurser vara svåra att finna.  54

Även Cal Cough och Ellen Greenblatt diskuterar detta och listar i sin artikel 
olika tillgängliga resurser för att lokalisera vad de kallar lesbigay litteraur, men 
menar att även om utgivningen av böcker med detta tema har ökat stadigt sedan 
1960-talet så har bibliotek inte följt den utvecklingen. Författarna menar att detta 
kan bero på faktorer som bibliotekets storlek, budget, bibliotekariens kunskap och 
möjlighet att köpa in resurser såväl som tiden som kan läggas på ett dylikt projekt, 
både löpande och i efterhand. Cough och Greenblatt tillägnar även ett kortare ka-
pitel till utgångna titlar som de menar kan vara viktiga resurser som kräver sär-
skilda strategier för att lokalisera och tillgängliggöra på biblioteket.  I denna ka55 -
tegori kan man tänka sig att bland annat lesbiska kioskromaner ingår. Allt detta är 
ett viktigt arbete, menar dem, eftersom:  

[n]o matter what kind of library you work for, or how much or little money you have to 
spend, your numerous gay and lesbian library users depend on your conscientious effort to 
take into account their information needs and leisure reading interests as you go about your 
work.  56

 Passet (2012), s. 756, 761 f.52

 Se Devon (2007); Lukenbill (2002); Cvetkovich (2002), s. 108–112, 117–123.53

 Yan Lee & Freedman (2010), passim.54

 Cough & Greenblatt (1998), s. 151 ff, 162 f.55

 Cough & Greenblatt (1998), s. 166.56
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En annan förklaring till osynligheten av lesbiska kioskromaner, och homosexuell 
litteratur överlag, kan kopplas till kunskapsorganisation och klassifikation av re-
surser.  Melissa Adler menar att innan 1970-talet sammankopplades dessa teman 57

med perversitet, abnormitet och psykisk sjukdom. Detta kom att utmanas allt mer 
från 1970-talet och framåt, bland annat av bibliotekarier som såg de negativa kon-
sekvenserna av den heteronormativa och institutionella praktiken i Library of 
Congress klassificeringar, till exempel rörande synlighet och korrekt representa-
tion för hbtq-låntagare.  Tack vare kampen som har förts på många håll ser läget 58

idag annorlunda ut, även om Adler ställer sig kritisk till vad en binär klassificering 
i hetero- och homosexualitet ger för konsekvenser ännu till denna dag, men under 
1950-talet (tiden för lesbiska kioskromaners genomslag) så förknippades en viss 
klassifikation med påtagligt negativa värderingar och konsekvenser då ”the orga-
nizations of sexualities in the nation’s library served to regulate, reinforce, and 
circulate the discourse on homosexuals as threats to the public”.  En slutsats man 59

kan dra från detta är att praktiker från förr kan ha påverkat synen på vissa resurser 
i en negativ riktning, så att säga skapat en diskursiv förståelse kring vissa genrer 
som uteslöt dem från biblioteket. Men det kan även vara så att många äldre resur-
ser fortfarande kan vara felklassificerade, alltså placerade i kategorier där man 
inte förväntas finna dem idag, och därmed är osynliga i den bemärkelsen. 

Forskning finns dock som berör vilka informationsbehov som lesbiska har, 
med råd och uppmaningar till biblioteken kring hur de kan bemöta dessa.  Janet 60

Creelman och Roma Harris menar att tryckta källor i form av böcker och bibliote-
ket är några av de första alternativen som lesbiska vänder sig till för att finna in-
formation om sin sexualitet och läggning, särskilt i processen av att komma ut. 
Problem finns dock i att finna material överhuvudtaget och att kunskapen som 
förmedlas i tillgängliga källor sällan är relevant, praktisk och positiv i sitt bud-
skap, vilket artikelförfattarna menar är en uppgift för biblioteken att rätta till.  61

Tankarna som Creelman och Harris lyfter fram bekräftas även hos Paulette 
Rothbauer i  ”Locating the Library As Place Among Lesbian, Gay, Bisexual, and 
Queer Patrons”, men hon kritiserar dock de två vanligaste metaforerna kring bib-
liotek i förhållande till hbtq-låntagare: biblioteket som en trygg plats, vilket hon 
anser vara en passiv reproducering av garderoben som symbol vilket vidhåller en 
dold identitet, och biblioteket som magasin, vilket lägger för stort fokus på att 
bara tillhandahålla böcker. Istället vill hon se att man rör sig bortom det passiva, 
objektiva och kvantitativa och istället fokuserar på att göra biblioteket till ett le-

 Se Campbell (2013).57

 Adler (2015), s. 478 ff. 58

 Adler (2015), s. 492.59

 Se Whitt (1993); Stenback & Schrader (1999); Rothbauer (2004).60

 Creelman & Harris (1990), passim.61
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vande och inkluderande rum där marginaliserade grupper kan röra sig fritt och 
öppet och bruka resurserna för ett aktivt skapande av sin identitet.  62

Patrick Kielty presenterar en genomgång av forskning fram till 2009 kring 
hbtq-låntagares informationsbehov och menar att forskningen som finns är be-
gränsad men betydelsefull. Teman som identifieras i forskningen är: efterfrågan 
om information kring identitet, processen av att komma ut och psykisk och fysiskt 
välmående – även om behoven i övrigt varierar; en önskan om anonymitet och 
trygghet, framför allt pga. rädsla för hot eller diskriminering; att bibliotek är ett 
nav för informationssökande, men att andra mer informella kanaler även spelar 
stor roll och slutligen att resurser är svåra att finna eller inte finns tillgängliga i 
tillräckligt hög utsträckning samt att de inte lever upp till förväntningar. Slutsatsen 
hos Kielty är att mer forskning är absolut nödvändig, särskilt eftersom informa-
tion är nödvändig för just denna grupps självförståelse, identitetsskapande men 
även överlevnad i ett många gånger fördomsfullt samhälle.  63

Att frågor kring att möta behoven hos hbtq-användare och erbjuda ett stort 
och varierat utbud av litteratur borde vara av största vikt för bibliotek finns det  
alltså stöd för i den tidigare forskningen som presenteras ovan. 

 Rothbauer (2007), passim.62

 Kielty (2010), s. 3279 f.63
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Teoretiska utgångspunkter 

För denna uppsats är Michel Foucault och Pierre Bourdieu de huvudsakliga teore-
tikerna som styr analysen av materialet. Teoriavsnittet om Foucault kommer inne-
hålla en introduktion till begrepp som diskurs, arkeologi och genealogi och en 
närmre presentation av de olika utestängningsprocedurer med tillhörande meka-
nismer som Foucault identifierar inom diskurser. Bourdieus teoriavsnitt kommer 
att ge en överblick över vissa grundbegrepp som kapitalformer, habitus och fält 
såväl som doxa och illusio som är grundstenar i hans utökade teorier om det litte-
rära fältets mekanismer och hur detta hänger samman med smak och distinktion. 

Alla delar bidrar till att sätta folkbibliotekens förhållningssätt i kontext till 
sådant som diskurser eller fält, hur logiken och praktiken inom dessa ser ut och 
problematiserar också sådant som ses som självklart eller förgivettaget genom att 
synliggöra strukturer som formar vårt sätt att tänka och handla. Vissa delar av ana-
lysen är inriktade, exempelvis olika utestängningsmekanismer eller kapitalformer, 
och andra är mer övergripande, som arkeologi och genealogi eller smak. För ana-
lysens del fyller det en viktig funktion: att finna kopplingarna mellan olika nivåer, 
vad en utsaga spelar för roll inom en större diskurs och hur ett fält visar sig i vissa 
tankar och praktiker. Teorierna kommer att användas separat men också kombine-
ras då det finns stora likheter mellan Foucault och Bourdieus teorier. 

Michel Foucault, diskurser och utestängningsprocedurer 
Michel Foucault ägnade sig, under sin akademiska bana, åt frågor om sanning, 
makt och kunskap och vad som styr våra tankar och beteenden inom olika kontex-
ter. För att beskriva förhållandet mellan folkbibliotek och lesbiska kioskromaner 
lämpar sig hans tankar om diskurser, arkeologi och genealogi såväl som utestäng-
ningsprocedurer väl. Bibliotek är trots sin neutrala position betydelsefulla sam-
hällsinstitutioner med möjligheten att välja ut och styra utbudet till användarna, 
och har såväl makten att definiera begrepp och praktiker kring frågor om 
litteratur.  Ett arkeologiskt perspektiv är användbart för att synliggöra diskurser 64

bakom förhållningssättet hos folkbiblioteken till lesbiska kioskromaner som gen-
re. Genealogin å andra sidan kan demonstrera de maktaspekter som är i funktion 
när det kommer till frågor om kvalitet och urval, och kan också visa hur lesbiska 
kioskromaner utmanar ett visst synsätt på litteratur. 

 Skouvig (2008), s. 232 f.64
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Till att börja med måste man fråga sig: Vad är en diskurs, enligt Foucault? 
Diskurs är egentligen en förkortning av det begrepp som Foucault själv använde, 
diskursiva formationer. Begreppet i sin helhet visar hur diskurser bygger på ett 
slags fält, som skapar sig självt och vissa mönster. Roddy Nilsson presenterar i 
Foucault – en introduktion en överblick av en diskurs element och menar att det 
rör sig om utsagor och språkliga regelbundenheter, hur dessa omsätts i praktiken 
samt hur institutioner och praktiker har vuxit fram kring dem. Hur man talar om 
något formar alltså hur vi ser på detta och i förlängningen hur vi handlar kring 
det.  En diskurs strävar alltid efter att vara sammanhållen, och skapar därför yttre 65

gränser och inre regler som skapar en viss logik och praxis.  66

Foucaults teoribygge och medföljande analyser brukar delas in i två faser: den 
tidigare arkeologiska fasen som alltmer kom att övergå till den senare genealogis-
ka fasen. Man kan och bör inte se dem som helt separata tankebyggen egentligen, 
då den ena är en utveckling genom den andra och för att båda perspektiven kom-
pletterar varandra och kan vara av värde i att analysera diskursiva formationer.   67

Arkeologi begagnar sig av ett historiskt perspektiv där man intresserar sig 
främst av utsagor, det som redan är sagt, och hur dessa både formas av och formar 
om diskursen de befinner sig inom. Utsagorna är praktiker som styrs av regler 
som är historiskt och kulturellt betingade, och påverkar alltså vad som sägs eller 
görs och hur inom diskursen. Man kan alltså säga att arkeologi är intresserad av 
att klarlägga ”reglerna för vilka utsagor som blir accepterade som meningsfulla 
och sanna i en bestämd historisk epok”.  Processen innebär att, precis som en ar68 -
keolog, ta sig genom de lager av historiska tolkningar, förståelse och annektering-
ar av betydelse kring ett visst fenomen, ting eller begrepp för att nå den punkt där 
detta inte ses i förhållande till något annat, som avvikande eller korrekt, som defi-
nierat av någon eller något utomstående utan istället talande från sin egen erfaren-
het det vill säga en slags nollpunkt.  Detta innebär inte att man når fram till en 69

essentiell kärna av fenomenet, tinget eller begreppet utan snarare att man i proces-
sen synliggör när detta differentieras i förhållande till något annat, oftast ett domi-
nerande synsätt eller en normativ praktik, samt de olika lager och processer som 
detta är förknippat med. I förhållande till detta skapas och formas människor inom 
diskursen till subjekt på olika vis och i olika positioner. Att vara ett subjekt kan 
både betyda att vara en handlande individ men också att vara underordnad en viss 
logik. En subjektsposition är med andra ord dubbel – både produktiv och häm-
mande.  70

 Nilsson, R (2008), s. 53 ff. För en vidareutveckling av diskursbegreppet, se avsnittet om källmaterial och metod i denna 65

uppsats.

 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 19 f. 66

 Lindgren (2015), s. 368.67

 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 19.68

 Nilsson, R. (2008), s. 25 f.69

 Lindgren (2007), s. 252 f.70
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Genealogi fokuserar också på historien till viss del men i syfte att blottlägga 
hur makt tar sig uttryck i det nuvarandes historia, vilka strukturer och relationer 
det ingår i och vilka följder det får. Den historiska utblicken fungerar då som en 
språngbräda för kritik av hur något har kommit att ta sig uttryck idag. Det är en 
ansats som riktar in sig på att ”med hjälp av historien ifrågasätta samtidens själv-
klarheter” genom att ”dra fram historiens strider i ljuset för att vi idag ska kunna 
använda oss av de kunskaper detta kan ge oss”.  Detta handlar inte om ett sökan71 -
de efter ursprung (när något skapades) utan snarare härkomst (hur något har 
kommit att skapas). Att här istället jobba som en släktforskare som vill undersöka 
släktskap, samband och relationer mellan fenomen öppnar för att utvidgad och 
mer kritisk analys. Att se kopplingarna mellan dåtid och nutid, spåra verkningarna 
av en viss diskursiv praktik och ifrågasätta det som ses som normalt är ett ”sub-
versivt anslag i det att det syftar till att undergräva och destabilisera tankefigurer 
och självklara föreställningar”.  Makten, som är i fokus i genealogin, tar sig ut72 -
tryck i form av kampen om kunskap och sanning och är inte koncentrerad till en 
viss punkt utan är närvarande i och spridd över olika sociala praktiker. Den är inte 
heller nödvändigtvis förtryckande utan även produktiv då den skapar diskurser, 
sociala ramar kring praktiker och vår självförståelse – den disciplinerar männi-
skorna inom ramarna för diskursen.  Inom genealogin existerar inte subjekt på 73

samma vis som inom arkeologin. Det handlar snarare om att subjekten ”dyker upp 
på ett avgränsat fält, där de medverkar i ett nätverk av dynamiska maktrelationer” 
och så att säga spelar sina roller på diskursens scen.  Skillnaderna mellan arkeo74 -
logi och genealogi kan sägas bestå av fokus i analysen: på diskursen och subjekts-
positioner eller på makt och disciplinering, dåtid eller nutid, ursprung eller släkt-
skap samt begränsad och regional eller utökad och expansiv.  75

Det huvudsakliga intresset för denna uppsats är dock hur en viss diskurs fun-
gerar, hur den skapar vissa förståelser och praktiker men framför allt vad den 
släpper in och vad den stänger ute. I det sammanhanget är liten men kärnfull text 
från 1971 av Foucault av stort intresse och relevans. Diskursens ordning handlar, 
precis som titeln antyder, om diskursiva formationer och de ordningar som styr 
dem, med särskilt fokus på utestängningsprocedurer. Foucault höll detta som tal 
vid sin installationsföreläsning som professor vid College de France 1970 – texten 
publicerades ett år senare och kom i svensk översättning 1993. Däri skriver 
Foucault: 

 Nilsson, R. (2008), s. 7871

 Nilsson, R. (2008), s. 79.72

 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 20.73

 Lindgren (2007), s. 258.74

 Skouvig (2008), s. 221–224; Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 19 ff.75
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att diskursproduktionen i varje samhälle på en och samma gång kontrolleras, väljs ut, organi-
seras och fördelas av ett visst antal procedurer vilkas roll är att avvärja dess makt och hot, att 
bemästra dess slumpmässighet och att kringgå dess tunga, skrämmande materialitet.  76

Med detta menar Foucault att en diskurs består av att ett visst sorts tal och text 
premieras, ordnas och praktiseras och att det gör det på bekostnad av andra sorters 
tal och text. Dessa utmanare till diskursen stängs ute med hjälp av procedurerna 
som nämns i citatet ovan, vilka jag ska gå igenom närmre nedan. Ett fokus på vad 
som stängs ute och hur detta görs innebär dock inte en ensidig blick på ett feno-
men. Detta måste alltid förstås i relation till något annat då de flesta samhälleliga 
och kulturella fenomen befinner sig i dialog med motsägelsefulla, komplexa och 
skiktade motsatser – precis som diskurser överlag. Genom att fokusera på kontroll 
och utestängning, vad man skulle kunna kalla negativa aspekter, kan man även se 
vad som inkluderas, positiva aspekter, men också kritiskt granska vad som därmed 
skapas som norm. 

Foucault identifierar tre olika utestängningsprocedurer: externa, interna och 
de som styr subjekten inom diskurserna. Samtliga procedurer har olika mekanis-
mer kopplade till sig som fyller olika funktioner och samverkar med men också 
utmanar varandra. Det finns alltså inga skarpa gränser mellan olika procedurer 
eller mekanismer, men om man isolerar en viss aspekt kan den ändock bli synlig 
om man vill analysera olika delar av en diskursiv formation. Men huvudfunktio-
nen för utestängningsprocedurer är alltså att förhindra vissa skeenden, element 
och praktiker från att ta plats inom den dominerande diskursen. Inom de externa 
procedurerna identifierar Foucault tre mekanismer:  

1) Förbudet 

2) Motsättningen mellan förnuft och vansinne och  

3) Motsättningen mellan det sanna och det falska. 

Gemensamt för de externa mekanismerna är att de bygger på en dualitet och utta-
lat avståndstagande gentemot det eller de perspektiv som inte passar in i diskur-
sens formation. Förbudet talar medvetet eller omedvetet om vad som får eller inte 
får sägas, när och av vem. Förbudet påvisar också att det finns kamper mellan och 
inom diskurser, där man aktivt försöker utesluta det som kan rubba ordningen 
inom diskursen, men det demonsterar också att en viss diskurs alltid existerar i 
förhållande till det förbjudna eller tabubelagda. Motsättningen mellan förnuft och 
vansinne är även det ett sätt att undertrycka vissa utsagor inom diskursen som ses 
som subversiva eller utmanare till det rådande läget i diskursen. Genom att dela 
upp utsagor och praktiker och sortera dem i olika kategorier, och sedan förkasta 
den ena kategorin skapar man i processen något så pass avvikande att det inte kan 
tas på allvar vilket genererar en barriär mot acceptans inom diskursen – det existe-
rar helt enkelt inte för diskursen som helhet. Foucaults exempel för mekanismen 

 Foucault 1993, s. 776
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är just dåren vars tal aldrig ses som annat än uttryck för galenskap. Praktiken runt 
vansinne är också talande för mekanismen som helhet: man spärrar in vissa utsa-
gor inom diskursen. Detta hänger samman med den mekanism som Foucault ser 
som mest betydelsefull för diskursen nämligen motsättningen mellan det sanna 
och det falska vilket han menar hör samman med själva vår syn på kunskap och 
viljan till sanning. Denna mekanism har ”en tendens att utöva […] en slags press 
på och tvingande makt över andra diskursformer”.  Viljan till sanning samverkar 77

med institutioner och funktioner som har byggts upp kring denna strävan, men det 
är ett konstruerat behov som har gjorts till en nödvändighet utifrån en specifik 
struktur. Den formar vår syn på ontologi och epistemologi, objekt och subjekt, 
teori och praktik – vad som ses som sant, logiskt och riktigt. Utmanare mot dis-
kursen ses som falska och utesluts, men det är en effekt av det stora maskineri 
som centrerar kring makten av definiera sanningen inom diskursen.  78

Ovanstående tre mekanismer är alltså externa, det vill säga de implementeras 
från den dominerande diskursen och utåt, mot dess gränser och mot andra diskur-
ser. Nedanstående mekanismer är istället en del av interna procedurer och verkar 
inom diskursen ”eftersom det är diskurserna själva som utövar kontroll över sig 
själva”.  Dessa är, enligt Foucault: 79

1) Kommentaren 

2) Författaren och 

3) Disciplinernas organisering. 

Det gemensamma för de interna mekanismerna är istället att skapa en helhet och 
känsla av kontinuitet inom diskursen. Men helhet implicerar också tvång för 
Foucault då han skriver:  

Man brukar se outtömliga källor till skapandet av diskurser i en författares produktivitet, i 
kommentarernas mångfald och i utvecklandet av en disciplin. Må så vara, men icke desto 
mindre är de tvångsprinciper. Antagligen kan man inte förklara den positiva och mångfaldi-
gande roll de spelar om man inte ger akt på deras begränsande och tvingande funktion.  80

Kommentaren rör de utsagor som skiljer sig från det vardagliga talet och som sna-
rare förhåller sig till de viktiga berättelser som bevaras, upprepas men även para-
fraseras inom en diskurs och i samhället i stort. Litteraturen är ett av dem områden 
som kommentaren är starkt närvarande inom. Kommentaren är ett nytt sätt att tala 
eller skriva men den återkommer hela tiden till en nod, ursprungstexten. Noden 
ger både frihet och tillstånd för nya utsagor men utövar också ett tvång att ständigt 

 Foucault (1993), s. 1277

 Foucault (1993), s. 7–15.78

 Foucault (1993), s. 16.79

 Foucault (1993), s. 26.80

!  25



återkomma till originalutsagan. Oavsett hur mycket kommentaren försöker frigöra 
sig är den låst och bidrar till att reproducera ordningen som originaltexten ställde 
upp inom diskursen. Författaren är en mekanism som ordnar diskursen genom att 
skänka utsagor ursprung, enhetlighet och kontext. För just litteraturens del har 
detta behov förändrats under perioden från medeltiden och framåt: från att texter 
spreds anonymt och var en del av det gemensamma och delade kulturarvet till att 
en författare idag är ett krav för att säkerställa en texts autencitet. Disciplinernas 
organisering, slutligen, syftar till tydligt avgränsade domäner som har en viss 
målsättning och följer en egen logik: specifika kunskapsobjekt, delade sanningar 
och regler och gemensamma praktiker och definitioner av verkligheten. Discipli-
nerna genererar ny kunskap till diskursen, men måste samtidigt infoga denna kun-
skap i den existerande strukturen. Detta leder till att enbart det som redan ses som 
sant kan accepteras som sant, medan resten utestängs.   81

Ovanstående procedurer rör diskursen som helhet, och befinner sig på en nivå 
både utom och inom diskursen. Utöver detta finns en tredje procedur som innehål-
ler fyra mekanismer. Detta rör subjekten som rör sig inom diskursen och vilka 
regler de måste förhålla sig till, såväl som vilka som får eller inte får tillgång till 
diskursen. Mekanismerna i förhållande till detta presenterar Foucault som:  

1) Ritualer 

2) Diskurssamfund 

3) Läran 

4) Den sociala tillägnelsen av diskurser. 

Här rör det sig framför allt kring att skapa mening, och genom meningen att vinna 
kontroll över subjekten inom diskursen. Ritualerna styr positionerna för subjekten 
inom diskursen genom att diktera hur och om vad man ska tala och genom sym-
bolvärden som gester, beteenden och tecken som bekräftar diskursens ordning och 
logik. Följer man ritualerna blir man förstådd och ens utsagor får tyngd, mening 
och relevans – att inte följa ritualerna får motsatt effekt: nedtystande, osynliggö-
rande och uteslutning. Diskurssamfunden har som funktion att producera och re-
producera en viss diskurs, men sprider bara sin inre logik inom en viss grupp eller 
kontext och utifrån strikta regler och mönster. Produkterna av detta är välkända 
för många men tillgängliga för få, då samfunden har en sluten och hemlighetsfull 
aura. Som exempel tar Foucault upp skrivakten, det vill säga författarrollen, 
bokutgivning och distribution. Läran däremot välkomnar alla, det är själva dess 
funktion, och tillhörigheten dit innebär inget uttalat förbud mot att göra A eller B 
utan bygger snarare på att av rädsla för att bli utesluten anpassa sig efter lärans 
mer eller mindre outtalade regler. Den delade gemenskapen blir en del av den 
egna identiteten. Denna mekanism skapar alltså både inkludering men samtidigt 
kontroll och disciplinering. Den sociala tillsägelsen av diskurser kan i stort sett 

 Foucault (1993), s. 16–26.81
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översättas till pedagogik och utbildning. Foucault menar att de förment neutrala 
institutioner som sprider detta egentligen återskapar en ojämn tillgång till diskur-
sens medel vilket påverkar hur mycket kunskap och därmed makt man bär med 
sig in i diskursen.  I återkommande brasklappar betonar dock Foucault att alla 82

ovanstående procedurer och mekanismer befinner sig i komplexa nät, intersekte-
rar varandra och är kontextbundna. 

Pierre Bourdieu, litterära fält samt smak och distinktion 
För denna uppsats är även Pierre Bourdieus teorier om det litterära fältets upp-
byggnad respektive hur smak och distinktion fungerar relevanta i sammanhanget.  
Bourdieu har producerat två stora och intressanta verk som analyserar frågor om 
litteratur och kvalitet såväl som god smak i förhållande till olika kulturella och 
samhälleliga uttryck, beteenden och praktiker. Detta kopplar Bourdieu väldigt 
starkt till maktintressen och kamp om dominans på fält och är även kritisk till vad 
detta genererar för effekter. Dessa två texter, vilka presenteras närmre nedan, för-
klarar dels kulturproduktionens mekanismer och kulturkonsumtionens mönster. 
Framför allt synliggör dessa teoretiska verk hur det som anses vara god smak och 
hög kvalitet är ett konstruerat fenomen som skapar gränser och distinktioner mel-
lan olika grupper, och hur dessa fenomen är brickor i ett större spel kring sociala 
intressen. För att kunna diskutera Bourdieus mer tematiska teorier måste man 
dock först förstå hans grundantaganden om samhället, framför allt dess sociala 
uppbyggnad och maktstrukturer. 

Bourdieu menar att det i varje samhälle finns kapital i olika former som män-
niskor kan besitta och bruka. Hur högt och samlat kapitalet är avgör ens position i 
samhället, och den positionen i sin tur avgör hur man ser på, förhåller sig till och 
beter sig i samhället – kort sagt, det formar den sociala verkligheten. Kapitalfor-
merna identifierar Bourdieu som: ekonomiskt kapital (tillgångar och resurser), 
kulturellt kapital (utbildning och kännedom om den dominerande kulturens koder 
och regler), socialt kapital (den position man innehar och de medföjande resurser 
man har tillgång till i samhället) och slutligen symboliskt kapital (den prestige 
eller anseende som man innehar på en viss social arena tack vare övriga kapital-
former).  Kombinationen av kapitalformer och den status i samhället som de ge83 -
nererar leder också till ett distinkt habitus. Med detta menas ”the process of how 
individuals shape their views of themselves, the wider society and their place in 
the social world”.  Man skulle kunna säga att kapitalformerna leder till en viss 84

position i samhället, och att habitus styr positioneringen däri. Den förra fungerar 
på en social nivå, medan den senare fungerar på en mental nivå. Tack vare dessa 

 Foucault (1993), s. 28–32.82

 Järvinen (2007), s. 268 f.83
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komponenter kan olika grupper skapa och forma distinkta fält, som representerar 
olika intressen i samhället. Exempelvis är politiken ett fält, ekonomin ett annat 
och litteraturen ett tredje. Fält kan definieras som ”ett nätverk eller en konfigura-
tion av objektiva relationer mellan positioner som är bestämt genom deras place-
ringar i relation till de kapitalformer som är aktiva på fältet i fråga”.  För att för85 -
enkla detta citat så innebär det att ett fält består av olika agenter som delar liknan-
de bakgrund, värderingar och beteenden och som organiserar sig baserat på ett 
delat intresse. Det är m.a.o. kapitalformerna och det habitus som dessa genererar 
som leder till ett fälts konstruktion.  

Inom fältet existerar ett slags förgivettagande om vad som passar in och ses 
som normalt eller kvalificerande såväl som vad som inte passar in, avviker eller 
inte uppnår kraven för inkludering. Det är en slags ”naturalisering av sin egen 
villkorlighet” som leder till att individerna och subjekten inom fältet anpassar sig 
efter fältets regler, förbud och antaganden – effekten är både sammanhållning och 
gränsdragning.  Detta kallar Bourdieu för doxa, det som ses som så pass själv86 -
klart och naturligt att det inte ens behöver definieras eller diskuteras. En metod för 
att upprätthålla doxa inpå fältet består bland annat av rekryteringsprodcedurer 
som exempelvis ställer krav på examen, erfarenhet och dylikt för inträde och där-
med socialiserar in nya medlemmar i fältets strukturer. Men läget är inte alltid 
stabilt och sammanhängande. Ett fält definieras också av kamper om tolkningsfö-
reträde, gentemot andra fält, men även mellan de etablerade och de nya på fältet 
om positioner och om symbolvärde. Doxan (status quo) utmanas av heterodoxi 
(nya perspektiv) vilket oftast leder till en slags ortodoxi (ett defensivt bevarande 
av strukturer) från de som har förvärvat störst samlat kapital inom fältet.  Kam87 -
pen symboliserar att fältet är viktigt, att man kämpar för dess autonomi, att det ska 
kunna existera i sin egen rätt och för sin egen sak – i denna uppsats gäller detta 
litteratur för litteraturens egen skull. Detta benämner Bourdieu som illusio. Det är 
ett spel där alla involverade är investerade spelare. Vad som ofta glöms bort är att 
det är just ett spel som utspelar sig internt för det mesta, och som därför inte alltid 
framstår som logiskt eller relevant för utomstående.  88

I en något förenklad formel visar Bourdieu på hur de olika faktorerna ovan 
samverkar med varandra för att skapa olika effekter och praktiker: ”[ (habitus) 
(capital) ] + field = practice”.  När man så väl har förstått processerna bakom vad 89

som utgör ett fält och dess konsekvenser kan man börja diskutera faktorer som 
bedömning av litteratur och kvalitet såväl som smak och distinktion, vilket leder 

 Järvinen (2007), s. 273.85

 Järvinen (2007), s. 273.86

 Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen (2008), s. 130 f; Järvinen (2007), s. 273 f.87

 Järvinen (2007), s. 274 f.88
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oss in till presentationen av de två större verken som nämndes i avsnittets inled-
ning. 

I Konstens regler: Det litterära fältets uppkomst och struktur, från 2000 i 
svensk översättning, använder Bourdieu sig av begreppet fält för att beskriva hur 
litteratur har kommit att delas in i olika kategorier och framför allt hierarkier som 
hög och låg, kvalitet och skräp och så vidare. En viktig beståndsdel av denna upp-
delning är att den höglitterära kategorin skapar sig själv både i förhållande och 
motsats till den låg- eller masslitterära, och därmed ekonomiska, kategorin. Den 
förra ses som autonom och därmed fristående och den senare som heteronom och 
i förlängningen osjälvständig och beroende.  Genom att tydligt avgränsa de olika 90

kategorierna inom fältet av kulturell produktion låser man dem samtidigt till att 
alltid innehålla vissa komponenter och dessutom vissa konsumenter: det kreativa 
och originella författargeniet eller den marknadsinriktade succéförfattaren, att 
skapa konst eller att producera framgång, att vara en insatt och utvald publik 
(småskalig produktion) eller en spridd massa av läsare (storskalig produktion). I 
slutändan skapar alla olika faktorer vad som ses som bra eller dålig litteratur. Det-
ta är en effekt av litteraturens framväxt och framgång som fält från 1800-talet och 
framåt då man började utveckla specifika inriktningar, intresseområden och som 
följd även genrer som lyder under egna regler och även speciella villkor för ska-
pande och konsumtion. Viljan till självständighet och specialiseringen manade 
fram en exklusiv och smal syn på litteratur, något som fanns till för sin egen skull, 
och som därmed vände sig bort från beroenden av framgång eller profit – och 
även de produkter eller uttryck som sammankopplades med det.  91

Men litteratur är inte avskild från samhället i stort och även fältet av litterär 
produktion berörs av och ingår i framför allt två strukturer: det sociala rummet 
och maktens fält.  Det sociala rummet präglas av olika positioner och grupper, 92

vad som kan översättas till klasser. Inom detta rum finns en uppdelning mellan de 
som dominerar och de som domineras, det vill säga vem som har möjligheten el-
ler inte att styra samhället i olika riktningar – vad Bourdieu kallar totalmängden 
av kapital. Maktens fält befinner sig i det sociala rummet och är koncentrerat till 
den grupp med högst samlat kapital, alltså överklassen, men är även uppdelat i två 
poler: fördelningen mellan ekonomiskt och kulturellt kapital. Inom den kulturella 
polen finns fältet för kulturell produktion. Samma dualistiska uppdelningar som i 
det större sammanhanget gäller även på det fältet: mellan ekonomiska och kom-
mersiella respektive och kulturella och intellektuella värden.  Den litterära delen 93

av fältet för kulturell produktion innehåller både poesi och veckotidningar, men 
delas där upp i olika genrer som tillskrivs olika värde. Om fält nu präglas av kamp 
om tolkningsföreträde är det uppenbart att man inom det litterära fältet kämpar 

 Gelder (2004), s. 12 f; (Bourdieu (2000), s. 180 f, 313–319.90

 Bourdieu (2000), passim.91

 För en överblick av hur dessa fält och strukturer hör samman, se Bourdieu (2000), s. 193.92
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kring vad som ska klassas som hög litteratur, men också att det finns en klar vin-
nare då en tydlig ordning framträder som reproduceras om igen. God litteratur är 
inte kommersiell, så masslitteratur kan aldrig vara hög litteratur. 

Att detta framstår som en självklarhet kan förklaras av det litterära fältets po-
sition i det sociala rummet och inom maktens fält – tolkningen tillhör en viss klass 
med högt samlat kapital som har makten att definiera det på så vis. Kopplingen 
mellan den sociala dominansen i samhället och synen på litteratur är alltså iögon-
fallande. En viss bakgrund och position formar smak, vilket styr preferenser som 
sedan blir norm. Det finns alltid en växelverkan mellan den vad som ses som litte-
ratur av god och hög kvalitet och den publik som konsumerar den. Vår syn på lit-
teratur är alltså inte demokratisk eller fri utan sprungen ur och präglad av både 
sociala faktorer i form av kapitalformer såväl som ekonomiska sammanhang och 
maktkamper inom det litterära fältet. 

Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, utgiven 1984 i eng-
elsk översättning, fokuserar å andra sidan på hur smak konstrueras i allt från de 
mest vardagliga valen kring restaurang och märken på produkter, till var man väl-
jer eller av nödvändighet tvingas att bo eller vilken litteratur man läser. I denna 
bok demonstrerar Bourdieu hur god smak och finkultur, och hur den framställs 
och förstås i samhället, bygger på något helt annat än vad den utger sig för att 
vara. Konsten (i alla dess former, vilket även innefattar litteratur) framstår ofta 
som en demokratisk funktion, tillgänglig för alla och en utjämnare som kan delas 
över sociala grupper och gränser, när man tillägnar sig den och tolkar dess bud-
skap. Detta bygger på uppfattningen att konstupplevelser är objektiva handlingar 
uppbyggda kring betraktelse och uppskattning av skönheten som ett verk uttryc-
ker. Genom att se, eller läsa, får man kunskap. Bourdieu menar dock att upplevel-
sen av konst bygger på det omvända förhållandet – man behöver redan innan veta 
(savoir) för att kunna se (voir).  Denna kännedom bygger på redan förvärvade 94

kunskaper om det kulturella fältets mekanismer, en förtrogenhet med dess språk 
och former, och stammar ur klasstillhörighet och bakgrund såväl som utbildning 
och bildning. Genom att tillhöra en högre klass, ha fått gå på ansedda skolor och 
röra sig i kretsar av människor med samma kunskaper befäster man en viss posi-
tion i förhållande till vissa kulturella uttryck. Detta beror på att konsten inte är till 
för alla. Den är skapad av och för den dominerande klassen, och detta förhållande 
upprätthålls genom en dialog mellan tecken och tolkning. De dolda referenserna 
blir synliga först när man redan vet om dem. Förkunskapen är det samlade och 
symboliska kapitalet som har lett till ett visst habitus och som samverkar med ett 
specifikt fält.  Järvinen sammanfattar det hela på följande vis: 95

 Bourdieu (1984), s. 2 f.94

 Bourdieu (1984), s. 466–484; Järvinen (2007), s. 266 ff. 95
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Symboliskt kapital är ett annat ord för distinktion, det vill säga resurser av alla de slag som 
kan användas av en grupp för att skaffa sig försprång i relation till en annan grupp. […] Den 
så kallade finkulturen, den legitimerade kulturen, är inte till för hela befolkningen. Den utgör 
ett av de viktigaste instrumenten i de dominerande klassernas kamp för att bevara sin position 
i samhället.  96

Bourdieu skriver själv: ”Taste is an acquired disposition… to establish and mark 
differences by a process of distinction”.  Smak är alltså något som man fostras in 97

i, en praktik man utför, och hör samman med klasstillhörighet och vad man genom 
socialisering uppfattar som passande för sin egen klass, med andra ord habitus. 
God smak är knutet till dominerande gruppers föredragna kulturella former, och 
formas därefter – de tillhör och utöver makt över det berörda fältet. För att tala om 
fält är egentligen att tala om resultaten av hur olika sociokulturella positioner be-
gagnas och hur dessa producerar antaganden, regler och gränser. Men god smak 
kan inte existera utan en motpol, något som det inte är eller befattar sig med. Det-
ta är också symptomatiskt för ett fält: att etablera inre regler för fältet men framför 
allt att skapa yttre gränser gentemot andra fält – att skapa distinktion.   98

När det kommer till litteratur och smak handlar det främst om olika sätt att 
läsa, tolka och bedöma en text, och olika förhållanden mellan texten och läsare – 
men framför allt ett direkt avståndstagande mot och avsky inför det som inte pas-
sar in i det höglitterära fältet. Uppdelningen av litteratur i hög och låg kvalitet är 
en förlängning av dikotomin som existerar mellan två former av estetisk njutning: 
den rena (reflekterande) smaken och den orena (sinnliga) smaken. Dessa skilda 
sfärer bygger i sin tur på de motsatspar som Bourdieu identifierar i stort som det 
som bygger vår världsbild: kultur och natur, förnuft och känsla, förfinad och vul-
gär, och så vidare.  Läsaren som besitter en ren smak ser texten som en represen99 -
tation, det vill säga som ett uttryck för något som behöver tolkas av en initierad 
läsare för att förstås. Texten blir alltså till först när den läses, och den är både di-
stanserad från läsaren och i dess våld. Läsaren är subjektet och texten är ett objekt 
som kan analyseras, intas och kontrolleras. Men den rena smakens texter speglar 
också läsaren då den till stor del bygger på en strävan efter enhetlighet, och en 
möjlighet för läsaren att spegla självet och den egna smaken i texten. För läsaren 
med oren smak ses däremot texten som det motsatta: enkel, rättfram och tillgäng-
lig och som något som utövar makt över läsaren som därmed befinner sig i textens 
våld. Detta utmanar uppdelningen av subjekt och objekt genom att istället skapa 
en symbios mellan läsare och text. Den orena smaken hänger sig åt textens njut-
ning, går in i och övermannas av den. Distansen, den kritiska blicken och det ana-
lytiska förhållningssättet är därmed bruten.  Ren smak anses kräva förnuft, oren 100

 Järvinen (2007), s. 266.96

 Bourdieu (1984), s. 466.97

 Bourdieu (1984), s. 466–470, 486–491; Gelder (2004), s. 12 f.98
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smak går på känsla och sinnlighet. Ren smak är krävande och ger utdelning på 
sikt, oren smak är simpel och ger direkt njutning. Ren smak är förfinad, oren smak 
är grov och vulgär. Ren smak signalerar kultur, oren smak symboliserar snarare 
natur. Ren smak är kultivering, utveckling och makt – oren smak är materiell, 
primitiv och både estetiskt och moraliskt underlägsen.  101

Det är genom och med hjälp av dessa uppdelningar, konstruktionen av smak 
och distinktion, som hierarkin mellan olika litterära genrer upprätthålls och inom 
denna maktstruktur som de tillskrivs olika värde. Eftersom god smak alltså stam-
mar ur den dominerande gruppens intressen och preferenser och också till stor del 
bygger på avståndstagande och avsmak inför andra gruppers kulturella uttryck 
och smak, är denna praktik en fråga om makt och uteslutning: mellan högre och 
lägre klasser och mellan de dominerande och de dominerade, i slutändan om in-
kludering eller exkludering. Detta är också en av Bourdieus huvudpoänger: även 
litteratur, uppdelningen av den och smaken som kopplas till dess olika former är 
ett sätt att skapa distinktion mellan den borgerliga eliten och folket. Värderingar 
av olika kulturella uttryck, tillgång till det som klassas som finkultur och nycklar-
na till dess tolkning är ett sätt att både skapa och upprätthålla en åtskillnad av 
människor. Något så till synes enkelt som hur man bedömer litteratur är ändock en 
viktig kugge i ett maktmaskineri som skyddar vissa intressen och förbiser andra. 

Men den goda smaken är samtidigt beroende av den dåliga smaken för sin 
existens. Utan den ena kan inte den andra existera då Bourdieu skriver att ”classi-
fications are the product of the struggles between the classes and depend on the 
power relations between them”.  Om makten att definiera är stark så har de lägre 102

klasserna, förknippad med den dåliga smaken, inget annat val än att acceptera 
uppdelningarna och anpassa sig efter systemet. Men det finns också en potential 
för kamp och utmaning av de rådande strukturerna inbyggt i relationen mellan 
högt och lågt eller god och dålig smak. De som sitter på makten har allt att förlora 
av att sänka sin ”standard” medan övriga grupper har allt att vinna på att utmana 
de hierarkier som finns. Den dåliga smaken, och de uttryck som kopplas till den, 
kan alltså vara en subversiv faktor i maktstrukturen.  103
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Källmaterial och metod 

Föreliggande undersökning grundar sig på kvalitativ metod, något som Johan Al-
vehus i korthet sammanfattar som det som ”intresserar sig för meningar, eller in-
nebörder, snarare än för statistiskt verifierbara samband”.  Dock menar Alvehus 104

att detta inte utesluter vad som vanligtvis brukar betraktas som de kvalitativa me-
todernas motsats, kvantitet. Kvantitet kan signalera mönster av praktiker eller 
värderingar som är värda att undersökas, vilket dock till skillnad från renodlade 
kvantitativa metoder kräver en hög grad av tolkning av de ofta komplexa sam-
manhang som mönstren ingår i.  105

Mönster är något som intresserar mig i denna uppsats, särskilt kring de insti-
tutionella praktiker och förhållningssätt som uttrycks av representanter för folk-
bibliotek i förhållande till en viss litterär genre. Därför kommer jag att utföra in-
tervjuer med bibliotekarier som har god kännedom om eller ansvarar för medier 
och bestånd eller urval och inköp av litteratur vid tre folkbibliotek i Sverige. Detta 
kommer att kombineras med översiktsläsning av texter i Biblioteksbladet från 
1945–1990 som antingen diskuterar temat populärlitteratur eller kvalitetsbegrep-
pet såväl som om och hur genren av lesbiska kioskromaner eller lesbisk litteratur 
överlag omnämns, för att kunna jämföra om de verbala utsagorna i nutid speglar 
eller speglas i tryckt text i dåtid. Valet av Biblioteksbladet som källa baseras på att 
det är en branschtidning utgiven av Sveriges största samlande organ för professio-
nella inom biblioteksfältet, och kan därmed sägas vara en påtaglig influens på fäl-
tet men även en spegel gentemot dess olika utvecklingar. Tidsperioden reflekterar 
tiden från de första kioskromanernas intåg på bokmarknaden fram till den nutid 
som mina informanter har en överblick och erfarenhet av.  Det finns alltså både 106

ett dåtida och nutida perspektiv i analysen, men jag ser dem inte som åtskilda utan 
snarare som ett kontinuum som kan illustrera en eller flera tänkbara kontexter 
kring de teman som jag vill undersöka. I Foucaults anda ser jag också gärna större 
historiska svep som kan förklara nutida fenomen genom det som både är sam-
manhållet och har kommit att förändras under längre tidsrymder. 

Metoden för uppsatsen är alltså tvådelad: intervjuer och översiktsläsning samt 
diskursanalys. Den första ansatsen är främst en insamlingsmetod av material me-

 Alvehus (2013), s. 20.104

 Alvehus (2013), s. 20–23.105

 Biblioteksbladet har försetts av Örebro universitetsbibliotek som har en samling av de äldre, tryckta årgångarna av tidskif106 -
ten magasinerade. Fotokopior av originaltexter har tagits löpande och består av artiklar, recensioner och inlägg som nämner 
de teman som löper genom uppsatsen: homosexualitet, populärlitteratur, debatter om kioskromaner samt diskussioner om 
urval, inköp och kvalitetsaspekter. Det sammanlagda materialet uppgår till ca. 130 separata texter varav ca. 60 har använts i 
uppsatsen. Urvalet har baserats på relevant information och kontext samt vilken diskursiv förståelse som uttrycks i texterna.

!  33



dan den andra ansatsen är en analysmetod av den funna empirin. Anledningen till 
detta är att jag vill undersöka om det finns en bakomliggande diskurs kring lesbis-
ka kioskromaner i en svensk kontext och i såna fall vilken grund och värderingar 
som den bygger på, hur dessa tar sig uttryck samt tänkbara konsekvenser av dis-
kursen. Detta kan leda till både en kritik av förhållningssätt och normer kring oli-
ka genrer, såväl som förslag till utveckling för att utveckla bestånd och tillgäng-
lighet för folkbibliotekens olika användargrupper. 

En intervjusituation skulle kunna beskrivas utifrån två positioner och mål: 
malmletare och resenär. Malmletaren söker efter och gräver fram guldkorn ur si-
tuationen som passar ett redan uppställt mål, medan resenären istället beger sig på 
en resa med informanten där man genom interaktionen i situationen når ett mål 
som från början kanske inte var förutbestämt. Intervjuerna i denna uppsats kom-
mer befinna sig någonstans i spektrumet mellan malmletare och resenär, eller med 
andra ord mellan strukturerad och semi-strukturerad form.  Jag kommer arbeta 107

utifrån en intervjumall med frågor som berör de olika aspekterna som denna upp-
sats vill ta upp, och som därför kräver mer riktade frågor snarare än öppna berät-
telser men intervjuerna har även fått röra sig utanför mallen, för att öppna för in-
formanternas syn på vissa frågor som professionella på fältet. 

Informanterna i uppsatsen får ses som ett litet men representativt urval för 
bibliotekarier som yrkesgrupp och folkbiblioteken som fält. Deras utsagor är alltså 
inte kopplade till personliga och mentala strukturer, utan ska snarare ses som en 
sorts utblick från en yrkespraxis. Det går givetvis att diskutera om det någonsin 
går att frikoppla en informants utsaga från dess personliga disposition men det är 
inte syftet med denna uppsats. I linje med Foucaults teorier kan informanternas 
utsagor inte heller ses som absoluta sanningar, utan fungerar snarare som en av-
gränsad inblick i de tankar, processer och förhållningssätt som styr praktiker bland 
bibliotekarier kring urval, kvalitet och litteratur riktad till olika användargrupper. 
Begränsningen till tre informanter beror på uppsatsens omfång och den tidsgräns 
som är kopplat till den. Däremot har jag strävat efter att få en spridning bland bib-
liotekens storlek och därför är en intervju genomförd i en mindre stad medan de 
två övriga intervjuerna är genomförda i mellanstora städer. Detta garanterar också 
en högre grad av anonymitet, vilket samtliga av mina informanter har efterfrågat 
för både sig själva och för sina respektive bibliotek.  Intervjuerna har spelats in, 108

med informanternas godkännande, och transkriberats för bättre översikt och både 
frågor och svar kommer att redovisas i största möjliga mån för att ge insyn i inter-
aktionen som kommit till stånd i intervjusituationen. Intervjuerna tog i snitt 45 
minuter att genomföra och skedde på informanternas arbetsplatser.  

 Alvehus (2013), s. 81 ff.107

 Informanterna har tilldelats en siffra (Informant 1, 2 eller 3) vilket framgår tydligt i käll- och referenslistan. Även styrdo108 -
kument (mediepolicy, biblioteksplan och dylikt) kommer att anonymiseras och tilldeles samma siffror som informanterna och 
deras bibliotek. Detta är enbart för att säkerställa att inga identiteter röjs i processen, och för att garantera den totala anonymi-
tet som informanterna har utlovats. 
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Denna del av metoden rör sig inom det abduktiva fältet av analys där empirin, 
i form av intervjuerna och texterna i Biblioteksbladet, har prövas mot de teoretiska 
utgångspunkterna och vice versa, och där en växelverkan mellan dessa aspekter 
bygger upp slutsatser och förståelse samtidigt som både delar kan komma att re-
videras och omtolkas under processens gång.  109

Den andra delen av denna uppsats metod är diskursanalys. Precis som be-
greppet signalerar består den av två steg: att identifiera och analysera en diskurs. 

Till att börja med måste man definiera vad en diskurs är. Precis som jag disku-
terade ovan i teoriavsnittet så kan man definiera en diskurs som språkliga utsagor 
och regelbundenheter som omsätts i teori och praktik. Detta sker på alla nivåer i 
samhället men är kanske tydligast i institutionella sammanhang som har regler 
och ramar för sin verksamhet, ett visst mål och därmed också en inriktad och av-
gränsad praktik.  Diskursens utsagor och handlingar antar formen av normalitet, 110

och systemet de ingår i framstår som ”verklighetskonstituerande för sina bärare 
och uppvisar en viss ordning i sitt mönster av sociala relationer”.  Diskurser äger 111

även materialitet då språket inte bara är ett abstrakt fenomen utan även en hand-
ling, och hur vi talar om eller förstår något leder ofta till reella och praktiska kon-
sekvenser.  Men en praktik och en handling kan även vara uttryck för en värde112 -
ring eller diskursiv förståelse. Begreppen text och tal måste alltså ses som både 
bokstavliga och metaforiska: man kan uttrycka något i text eller tal men man kan 
också läsa en praktik eller utföra en handling som talar – ett styrdokument kan 
leda till en verksamhetsutveckling och en revolution kan stifta nya lagar.  113

Vad är då diskursanalys? Det är ett omstritt begrepp som inte går att ringa in 
en gång för alla. Beroende på disciplin och inriktning skiljer sig svaren åt, framför 
allt beroende på syfte men även vilka fenomen och konsekvenser man huvudsak-
ligen fokuserar på. En gemensam grund är dock att diskursanalys utgår från dis-
kurser som ses som olika sätt att tala om och förstå vår sociala värld.  Genom att 114

diskurser är så intimt sammanhängande med språket innebär det att hur vi uttryc-
ker oss om världen runt omkring oss också skapar världen för oss.  Ett diskursiv 115

utsaga är med andra ord både ett uttryck för en specifik diskurs värderingar, men 
bidrar också till att skapa värderingarna genom sitt uttryck. Men diskursanalys 
intresserar sig också för följderna av detta, det vill säga hur diskursen via språket 

 Alvehus (2013), s. 109.109

 Nilsson R. (2008), s. 53 ff.110

 Neumann (2003), s. 17.111

 Foucault har ex. demonstrerat detta i Vansinnets historia under den klassiska epoken från 1961, och synliggjorde hur man 112

i en viss diskursiv kontext både skapade en viss syn på galenskap genom olika utsagor och sätt att strukturera diskursen, men 
också genom att institutioner växte fram kring den/de som bedömdes som galna och att de spärrades in och kontrollerades 
som en följd av detta.

 Neumann (2003), kap. 4.113

 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 7.114

 Börjesson & Palmblad (2007), s. 10.115
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leder till en viss praktik. Man kan i diskursanalys alltså även undersöka hur något 
görs och varför eftersom handlingen i sig är en text som går att avläsa och tolka. 

För att återkoppla till mitt syfte så bidrar exempelvis uttrycket ”kioskromaner 
håller inte tillräckligt hög kvalitet”, om det skulle uttalas av en informant eller i ett 
inlägg i Biblioteksbladet, till att befästa en syn som redan kan finnas inom diskur-
sen samtidigt som den reproducerar denna värdering – och får med största sanno-
likhet även följder för praktiker kring kioskromaner. 

Eftersom jag utgår från Foucault som huvudsaklig diskursteoretiker innebär 
det också att min metod kommer skilja sig från andra mer nutida och gängse for-
mer av diskursanalys.  En utgångspunkt i Foucault innebär att ”man betonar det 116

sammanhållna och gemensamma i diskursen snarare än dess motsättningar”.  117

Detta innebär inte att kamper inom, mellan eller utanför en viss diskurs inte är av 
intresse, det är snarare så att ett fokus på mönster kan synliggöra hur dessa utsagor 
formar tankar, värderingar och praktiker. Däremot är förändringar av intresse, och 
genom att fokusera på brott mot det sammanhållna inom en diskurs kan även det 
visa vart gränserna för en diskurs går, hur stort hot det upplevs som och vilka tak-
tiker som sätts in för att avvärja utmanare till diskursen. Att utgå från Foucault är 
att utgå från stora diskurser, breda historiska svep, en övergripande blick där re-
gelbundenheter men även förändringar sätts i fokus och där ansatsen är kritiskt 
inriktad.  118

Diskursanalys syftar alltså till att kritiskt analysera vad som skrivs och sägs, 
men även görs, inom en viss diskurs, bland annat genom att finna mönster och 
likheter men även kontexter där diskussioner och meningsskiljaktigheter uppstår 
för att på så vis analysera vad som ses som norm, avvikande, självklart eller inte. 

Ett försök till ett samlat och övergripande tillvägagångssätt vid diskursanalys 
har presenterats av Neumann. Han menar att det består av tre steg: att välja och 
avgränsa den diskurs som intresserar en, att skapa en översikt över diskursens re-
presentationer (det vill säga hur den tar sig uttryck) och slutligen att synliggöra 
hur diskursen är uppbyggd och dess hierarkier. För detta krävs i sin tur att man 
besitter kulturell kompetens, att man har tillräckligt god överblick av diskursens 
kontext och därmed kan läsa diskursen som text i sin helhet, se dess mönster men 
även oregelbundenheter och dessutom kan sålla bort sådant som är ovidkomman-
de. Övriga delar av vikt för diskursanalysen är att hitta en eller flera lämpliga ut-
gångspunkter, undersöka diskursens materialitet och dess handlingar och till sist 
dess konsekvenser.  119

 Jag tänker då främst på Laclou och Mouffes diskursteori om diskursiv kamp om språket och hegemoni, Faircloughs kritis116 -
ka diskursanalys med fokus på språk, intertextualitet och påverkan på samhälleliga strukturer eller diskurspsykologins inrikt-
ning på sambandet mellan sociala strukturer och individer och gruppers betydelseskapande. För en mer utförlig översikt, se 
Winther Jørgensen & Phillips (2000), kap. 2, 3 och 4.

 Bergström & Boréus (2000), s. 226.117

 Bergström & Boréus (2000), s. 225 f. 118

 Neumann (2003), kap. 3–5.119
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Min diskursanalytiska utgångspunkt grundar sig också i ett socialkonstruktio-
nistiskt perspektiv. Det kan sägas bestå av fyra övergripande premisser som ge-
nomsyrar perspektivet som helhet, och som även jag anser vara en relevant grund 
för min undersökning. Socialkonstruktionism utgår från: 

1. Ett kritiskt förhållningssätt, det vill säga att ifrågasätta kunskap som anses 
vara självklar och istället se vår kunskap och syn på världen som en pro-
dukt av kategorisering. 

2. Att all kunskap är rotad i sin tids kultur vilket innebär att kunskap formas och 
omformas utifrån olika synsätt. Det finns ingen essens eller absolut san-
ning, utan vi skapar ständigt oss själva, vår syn på världen och vår kun-
skap vilket leder till en version bland många möjliga. Kunskap, identitet 
och sociala mönster skulle alltså kunnat se helt annorlunda ut om villko-
ren hade varit andra, och därför kan vi inte anta att något är givet en gång 
för alla. 

3. Kunskap är en del av sociala processer, och i interaktion och kollektiva prak-
tiker skapar man vissa sanningar och avfärdar andra perspektiv. Det pågår 
också en kamp mellan olika perspektiv om tolkningsutrymme och -före-
träde. 

4. Hur vi ser på kunskap påverkar våra handlingar. Det finns alltså konkreta 
konsekvenser av att vissa sätt att tänka, tala och handla blir normativa ef-
tersom dessa då utesluter alternativa perspektiv.  120

För att återkoppla till diskussionen i början av detta kapitel om kvalitativa ansat-
ser så är framför allt reliabilitet (möjlighet att återskapa resultat) men till viss del 
även validitet (om syftet har uppfyllts genom undersökningen) som grund för bra 
forskning något vanskligt att applicera på kvalitativ forskning, och även diskursa-
nalys.  När något bygger på tolkning kräver det också aktiva urval och avgräns121 -
ningar av vad som undersöks och tolkaren, det vill säga forskaren, kan aldrig fri-
kopplas från processen då hen är en del av samtliga steg i undersökningen. Det 
finns ingen garanti för att kunna upprepa stegen och få samma resultat, och det 
finns inte heller någon garanti för att A leder till B. Alternativa bedömningar av 
kvalitet kan istället vara: hantverksvaliditet (att en undersökning är systematisk, 
sammanhängande och inte förenklande), kommunikativ validitet (att resultaten 
har relevans inom ett större sammanhang) och pragmatisk validitet (att resultaten 
kan generera en påverkan på samhället).  Samtliga alternativa aspekter har bä122 -
ring för denna uppsats.  

 Burr i Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 11 f.120

 Neumann (2003), s. 33 f.121

 Alvehus (2013), s. 122–127.122
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Undersökning – Lesbiska kioskromaners posi-
tion i en svensk folkbibliotekskontext 

Undersökningsdelen av denna uppsats vill försöka fånga förhållningssättet till les-
biska kioskromaner i en svensk folkbibliotekskontext, och vad som påverkar syn-
sättet och praktiken kring genren genom att synliggöra och problematisera omgi-
vande diskurser. För att uppnå detta ges till en början en överblick över hur stort 
antal lesbiska kioskromaner som finns hos svenska folkbibliotek samt hur de klas-
sificeras och vilka ämnesord de tilldelas, genom sökningar i bibliotekskataloger. 
Sedan grundas romanernas position inom biblioteksfältet, genom svaren från in-
tervjuerna och översikten av Biblioteksbladet. Eftersom det redan på ett tidigt sta-
dium blev tydligt att det saknas kännedom och tillräckligt med material om gen-
ren utökas även analysen till att innefatta lesbiska resurser från samma period som 
de lesbiska kioskromanerna, för att på så vis demonstrera den diskursiva kontex-
ten som dessa kan tänkas ha ingått i. Tänkbara förklaringar till de lesbiska kiosk-
romanernas osynlighet på den svenska bokmarknaden och hos folkbiblioteken ges 
också. Vidare undersöker jag övriga sammanhang som är av relevans för genren 
som synen på populärlitteratur och kioskromaner i Sverige under 50 år och idag, 
och faktorer som samverkar med detta som kvalitetsbedömning. Bibliotekariers 
praktik inom biblioteksfältet analyseras för att synliggöra logiken inom fältet. Un-
dersökningsdelen avslutas med en kortare analys av en välkänd lesbisk kioskro-
man, samt en diskussion om de lesbiska kioskromanernas relevans och värde för 
svenska folkbibliotek idag. 

Närvaro och utbud: en översikt av bibliotekskataloger och 
ämnesord 
Som grund för min undersökning om svenska folkbiblioteks förhållningssätt till 
lesbiska kioskromaner har jag genomfört sökningar i bibliotekskatalogerna hos 
stadsbiblioteken i Sveriges tio största städer, det vill säga Stockholm, Göteborg, 
Malmö, Uppsala, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping och Norr-
köping (i fallande storleksordning). Detta får ses som en överblick av vad stads-
biblioteken med förmodat störst andel besökare, bestånd och budget tillgängliggör 
på temat, och kan också illustrera en viss sorts diskurs kring lesbisk litteratur 
överlag. 

Lesbiska kioskromaner finns inne hos flera bibliotek men i begränsade uppla-
gor, och flest titlar finns hos stadsbiblioteken i de tre största städerna. Det rör sig 
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då om En omaka flicka, den svenska översättningen av den första romanen av fem 
i Ann Bannons romansvit som finns i Stockholm, Göteborg och Malmö och Beebo 
Brinker, den sista romanen i samma serie, som finns på engelska i Göteborg. Två 
titlar av Tereska Torres, dock inte hennes mest kända lesbiska kioskroman Wo-
men’s Barracks, men däremot två senare romaner (Förbjuden kärlek och Gyllene 
bur) finns i Malmö resp. Jönköping. Dessa romaner har en viss lesbisk tematik 
som dock inte är i huvudfokus och därför snarare tillhör de virila äventyrs-roma-
nerna. Hos Örebro finns Three Women av March Hastings på originalspråk. Den 
enda titeln som går att finna hos samtliga bibliotek är Patricia Highsmiths Carol 
vilket är ett intressant faktum som jag kommer diskutera mer ingående under en 
annan rubrik i analysen. 

Utöver de ursprungliga romanerna med ursprung i 1950-talets USA har Mal-
mö en utgåva av Lesbian Pulp Fiction: The Sexually Intrepid World of Lesbian 
Paperback av Katherine V. Forrest som är ett översiktsverk över lesbiska kiosk-
romaner och i Stockholm finns Lois Lenz, Lesbian Secretary av Monica Nolan, 
utgiven 2007, som är en modern tolkning av de äldre kioskromanernas stil i form 
och innehåll. 

Den mest påtagliga observationen är att utbudet befinner sig på en fallande 
skala, precis som städernas storlek. Det är visserligen logiskt med tanke på hur 
olika faktorer som antal besökare, budget, utrymme på folkbiblioteken och storlek 
på organisation skiljer sig åt mellan en storstad och en mindre stad. Samtidigt vi-
sar det att låntagare som befinner sig i en storstad har större tillgång till denna 
genre av litteratur, medan låntagare i mindre städer och orter har begränsad eller 
ingen tillgång alls till titlarna. Detta är i sig en aning paradoxalt och också en 
aning ironiskt med tanke på genrens ursprung och hur romanerna från en början 
spreds bland sina läsare då de var lättillgängliga, billiga och nådde även de minsta 
orterna tack vare distributionssystemet av alternativa försäljare. 

Ytterligare en iakttagelse att betänka är att även om vissa bibliotek har de 
engelska utgåvorna, exempelvis av Carol och Odd Girl Out, så finns de flesta tit-
lar som nämns ovan också tillgängliga i svensk översättning. Enda undantaget är 
Three Women som enbart finns på engelska hos Örebro stadsbibliotek. För de 
svenska utgåvorna är en gemensam nämnare dessutom att de är utgivna från 
2000-talet och framåt. Undantaget från detta är de två titlarna av Tereska Torres 
som är utgivna 1959 och 1961, och därför kan antas ha köpts in längre tillbaka i 
tiden. En preliminär slutsats man kan dra av detta är att översättning verkar vara 
ett krav för att lesbiska kioskromaner ska köpas in till svenska folkbibliotek, vil-
ket avsevärt minskar utbudet på marknaden, och att en majoritet av det som köps 
in har kommit i nytryck under de senaste 10-15 åren. 

Förutom den rent kvantitativa aspekten av mängden böcker är det också in-
tressant men även viktigt att ta i beaktande de valda ämnesorden för litteratur som 
kan klassas som lesbiska kioskromaner, såväl som litteratur med lesbiskt tema. En 
låntagare som inte vet exakt vad den vill ha men vet det ungefärliga ämnet kan få 
väldigt olika träffar beroende på vilket sökord den använder. Hope A. Olsen har i 
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sin artikel ”The Power to Name: Representation in Library Catalogs" satt just det-
ta namngivande och klassificerande i fokus och kritiserar också antagandet om 
universella och sammanhängande begrepp och hur detta låser fast olika ämnen, 
och i förlängningen subjekt, i rigida hierarkier och antaganden vilket också kan 
förvränga tolkningen av innehållet och budskapet i en viss resurs. Det kan både 
förenkla komplexa och intersektionella ämnen i en bok och så att säga reducera 
dem till bara en av flera tänkbara ingångar, men det kan även sprida resurser till 
olika delar av biblioteksrummet beroende på vilken klassificering som premieras 
vilket omöjliggör en överblick av ett visst ämne. Men Olsen menar samtidigt att: 

A large body of research and recorded experience has documented biases of gender, sexuality 
[…] as limits to the expression of diversity in naming information for retrieval. These limits, 
of course, have direct, practical consequences for users of libraries who, in their searches for 
information, can be aided or impeded by the arrangement of the catalog and the physical loca-
tions of books. Library users seeking material on topics outside of a traditional mainstream 
will meet with frustration in finding nothing, or they will find something and miss important 
relevant materials.  123

Å ena sidan för Olsen fram en viktig poäng i sin kritik, det vill säga mot kontrolle-
rade ämnesord och för en friare klassificering, men å andra sidan går det också att 
argumentera för behovet av ett samlat vokabulär som underlättar sökningar och en 
på förhand ordnad placering som så att säga inte undangömmer vissa resurser i 
brist på ämnesord eller kategori. 

För titlarna som nämns ovan varierar ämnesorden. Ann Bannons romaner sor-
teras under lesbisk kärlek i Stockholm, kärlek i Malmö och lesbians i Göteborg – 
och då för den engelska utgåvan, inte den svenska som inte ens har ett ämnesord. 
För Carol är den gemensamma nämnaren lesbisk kärlek som ämnes- och sökord 
men andra ord är också lesbiska kvinnor, homosexualitet och hbtq-personer. 
Samtliga bibliotek klassar romanen som en en kärleksskildring om passioner. Th-
ree Women såväl som Lois Lenz, Lesbian Secretary har inte några tilldelade äm-
nesord, och sorteras som brukligt på hyllan för engelsk skönlitteratur då romaner-
na är på originalspråk. Vare sig Förbjuden kärlek och Gyllene bur har några tillde-
lade ämnesord, och klassas som engelsk skönlitteratur på svenska (Hcee.01), och 
hamnar därför på en annan hylla än övriga skönlitterära verk (Hc/Hce).  På så 124

vis separeras dem från det övriga beståndet av skönlitteratur vilket är en intressant 
observation. Eftersom det rör sig om äldre resurser kan de helt enkelt ha varit den 
normala praktiken för folkbiblioteken förr i tiden, men samma sak gäller idag för 
En omaka flicka i Göteborg. Finns det någon funktion i placera de lesbiska kiosk-
romanerna på en avvikande hylla från den övriga skönlitteraturen? Varför särskil-
jes just dem? 

Det finns alltså vissa gemensamma nämnare för ämnesord hos lesbiska kioks-
romaner, lesbisk resp. kärlek är med i ämnesorden där sådana finns och det rör sig 
främst om resurser på svenska, men det finns ingen samlad term för att beskriva 

 Olsen (2001), s. 639.123

 Bäckius (2012).124
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genren överlag – inget signalerar att det rör sig om lesbiska kioskromaner. Man 
kan fråga sig om detta är nödvändigt eller inte. Skulle det peka det ut en viss ro-
man och placera den i ett fack som påverkar mottagandet då en låntagare måste 
förhålla sig till och bedöma genren i sin helhet – i både negativ eller positiv rikt-
ning? Eller skulle det samla mer obskyra resurser för enklare tillgång? 

En slutsats som man kan dra från Carol, som är den resurs som finns på alla 
bibliotek, är att ämnesorden som genererar sökträffar i katalogen visserligen vari-
erar för de utgåvor av böcker som publicerats efter 2000 med går ändå att finna, 
men alla bibliotek som har den engelska upplagen av Carol från 1990 har inte till-
delat ämnesord för den, vare sig på engelska eller svenska. Det betyder att lånta-
gare för bara tjugo år sedan hade missat möjligheten att få ett exemplar av Carol i 
handen om de inte redan själva kände till titeln och dess innehåll, eller fick hjälp 
av en kunnig och insatt bibliotekarie i att lokalisera den lesbiska kioskromanen. 
Är det så att just engelsk skönlitteratur sällan tilldelas ämnesord? Att de inte till-
delas svenska ämnesord är förmodligen fallet. Men i Göteborg har man tilldelat en 
engelska utgåva av en lesbisk kioskroman ämnesordet lesbians, och för andra re-
surser verkar fallet vara att man tilldelar engelska ämnesord till resurser på eng-
elska. Just sökordet lesbian genererar 115 träffar i Stockholm, 69 träffar i Göte-
borg och 37 träffar i Malmö. Men detta saknas alltså för en majoritet av de lesbis-
ka kioskromanerna på engelska. Den gemensamma nämnaren är snarare tiden för 
publicering och praktiken bakåt i tiden av att tilldela ämnesord till lesbiska resur-
ser, både på svenska men framför allt på engelska. 

Att diskutera romaner med ett visst ursprung, från en viss period och ur en 
viss genre är alltså svårt, för att de är så få till antalet och svåra att skapa hållbara 
kopplingar mellan. Men finns det några likheter mellan de skönjbara mönster som 
framträder i beskrivningen ovan och lesbiska romaner som gavs ut i en svensk 
kontext under ungefär samma tidsperiod som de lesbiska kioksromanerna? Svaret 
är ja, de äldre resurserna med lesbisk tematik är även de relativt osynliga i biblio-
tekskatalogerna och uppvisar intressanta distinktioner mellan etablerade och mer 
okända författare, och framför allt påtagliga luckor under 1950- och 60-talet. Ing-
en av dessa kan direkt klassas som just kioskromaner, men erbjuder ändå en in-
blick i den större kontexten av hur lesbiska romaner överlag har klassificerats och 
hanterats. 

Jag använder mig av av Bergdahls avhandling som analyser just flera äldre, 
svenska romaner som kan klassas som lesbiska. Hon nämner då bland annat Mar-
gareta Subers Charlie, Agnes von Krusenstjernas Fröknarna von Pahlen-svit och 
Karin Boyes Kris från 1930-talet; Mördaren ljuger inte ensam av Maria Lang från 
1940-talet; Den tomma famnen av Harriet Hjorth och Den långa vintern av Lise 
Drougge från 1950-talet samt Vingklippta av Annakarin Svedberg och Kontradans 
av Eva Alexanderson från 1960-talet.  Tidsspannet motsvarar perioden innan, 125

under och en bit efter den ungefärliga tidsperioden för lesbiska kioskromaner. 
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Charlie av Margareta Suber har tilldelade ämnesord hos samtliga bibliotek 
från Stockholm till Norrköping, vilka varierar från homosexualitet och lesbianism 
till lesbisk kärlek. Detta är också en utpräglat lesbisk roman som har inspirerats av 
det kända verket Ensamhetens brunn av Radclyffe Hall, och visar på ett tidigt ex-
empel av att förklara lesbisk sexualitet i termer av inversion, det vill säga att vara 
en pojkflicka, en man fångad i en kvinnas kropp, eller ett slags tredje kön mellan 
man och kvinna.  För Karin Boyes Kris varierar ämnesorden. Det gemensamma 126

är att många av de äldre utgåvorna inte har några ämnesord och att dessa snarare 
tilldelas romanen i nyutgåva. Då rör det sig om begrepp som lesbisk kärlek och 
homosexualitet, men förvånansvärt nog har vare sig Göteborg eller Malmö någon 
koppling mellan romanen och dess lesbiska tema, och även om det är en moder-
nistiskt präglad roman med måna tolkningsdjup är det ändå idag en relativt veder-
tagen lesbisk text (framför allt med tanke på författarens egna levnadsöde och 
kamp med sin läggning, som tolkas in i många av henne verk).  Agnes von Kru127 -
senstjernas Fröknarna von Pahlen-svit har homosexualitet som ämnesord i Stock-
holm för nyutgåvorna, men hos övriga bibliotek fokuserar man snarare på kröni-
kan över en släkt och använder istället ämnesord som släktforskning eller genea-
logi. Detta kan vara förståeligt då von Krusenstjerna använder en välbekant genre 
och form, herrgårds- och familjeromanen, men också förvånande eftersom hon 
använder detta som en grodrund för att introducera tabubrytande tankar om allt 
från utomäktenskapliga barn till kvinnorättsfrågor, men framför allt ”förekommer 
lesbiskt begär i hela sviten”.  Även för Mördaren ljuger inte ensam trumfar dess 128

tillhörighet till deckar- och thrillergenren det lesbiska motivet i mordgåtan hos alla 
bibliotek trots nyutgåva. 

För de tre första romanerna ovan, som också är lesbiska klassiker, kan man se 
att vissa av dem som har kommit i nytryck under de senaste 15 åren har ett tillde-
lat ämnesord som pekar låntagaren i rätt riktning om bokens tema samt att man 
har lagt till ämnesord på vissa äldre utgåvor vilket skulle generera en sökträff i 
katalogen, men för de romaner som gavs ut i upplagor under 1950- och 60-talet 
och av mer okända författare i tiden är resultaten något mer dystra. 

Den tomma famnen av Harriet Hjorth såväl som Den långa vintern av Lise 
Drougge, två av få romaner med lesbiskt tema från 1950-talet enligt Bergdahl, 
saknar ämnesord hos samtliga bibliotek och finns inte heller inne hos hälften av 
biblioteken.  Både Vingklippta av Annakarin Svedberg och Kontradans av Eva 129

Alexanderson har en öppen lesbisk tematik, men har kommit att bära två rätt olika 
lesbiska litteraturarv, där bara den senare romanen får en mer synlig och erkänd 
prägel trots att Svedberg har skrivit fler lesbiska skildringar – kanske för att Alex-
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anderson redan 1969 kom ut som lesbisk i offentligheten.  Den förra romanen 130

har i Stockholm homosexualitet som ämnesord, men saknar det hos de två övriga 
biblioteken, Helsingborg och Jönköping, som har romanen inne. Den senare ro-
manen har dock homosexualitet som ämnesord hos tre bibliotek (Stockholm, 
Malmö och Örebro) men går att låna hos samtliga bibliotek. 

Mönstren som framträder i klassificeringen och ämnesordstilldelningen av 
äldre, lesbiska romaner är att utgåvorna från den aktuella perioden oftast saknar 
ämnesord men att nyutgåvorna, i de flesta fall men inte alla, har tilldelats detta. 
Det är också tydligt att ämnesorden varierar beroende på tidsandan – för de äldre 
resurser som ändå har ämnesord är det vanligare att använda homosexualitet eller 
ibland det något gammalmodiga lesbianism, medan nyare resurser har en mer öp-
pen och direkt benämning som lesbisk kärlek eller lesbiska kvinnor. Alternativa 
ingånger till lesbisk tematik kan vara benämningar som kvinnor, kvinnoskildringar 
eller kvinnlig vänskap som i kontexten kan peka mot att det finns en kvinnocentre-
ring i romanen. Men det är byggt på stora mått undertext och insinuation och är 
inte giltigt för alla texter som tilldelas de ämnesorden. Men det kanske viktigaste 
av allt är att man både erkänner och förnekar det lesbiska innehållet i vissa roma-
ner vilket blir synligt genom osammanhängande förfaranden för samma resurser. 

Det faktum att man har så olika praktiker kan ha flera tänkbara förklaringar, 
men jag vill argumentera för att det rör sig om ett osynliggörande (framför allt 
historiskt) av det lesbiska temat i äldre romaner. Vissa bibliotek har ämnesord 
även för äldre resursers originalutgåva. Om detta tilldelades i tiden för utgivning 
eller i efterhand är svårt att svara på, och förklaringen kan både vara att man redan 
vid romanens utgivning erkände temat eller att man i retrospektiv har korrigerat 
bristen på ämnesord. I det senare fallet tar man alltså aktivt ansvar för att gå till-
baka och tillskriva en roman ett visst ämnesord för att på så vis underlätta till-
gängligheten för låntagare. Detta görs uppenbarligen inte på alla resurser. I denna 
aspekt är Stockholm stadsbibliotek ledande i att tilldela ämnesord även till äldre, 
och något okända eller obskyra resurser. Men att vissa bibliotek tillskriver äldre 
romaner en lesbisk tematik men att andra inte gör det pekar mot en viss slitning 
mellan att erkänna innehållet och budskapet. Om det vore okänt för samtliga skul-
le inte något bibliotek klassa romanen som lesbisk i sitt innehåll. Men det gör allt-
så vissa och därmed kan man se att det förmodligen har funnits en kamp kring 
synlighet och öppenhet. 

I nutid, och för nyare romaner, kan man ändå slå fast att man inte försöker 
dölja hbtq-litteraturens tema; sökningar i bibliotekskataloger genererar träffar. 
Högst antal sökträffar i samtliga bibliotekskataloger ger ämnesordet homosexuali-
tet som presenterar blandade resultat mellan manligt och kvinnligt, fakta och fik-
tion och på blandade språk och ger sökträffar i antalet mellan 686 och 207. Inom 
det spannet genererar lesbisk som ämnesord mellan 131 till 36 träffar. Mer speci-
fika ämnesord genererar mindre träffar i proportion till ovanstående resultatspann. 
Är det antalet högt eller inte? Det beror på från vilket perspektiv man ser det. Det 
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finns inte nödvändigtvis någon brist på hbtq-litteratur hos folkbiblioteken idag, 
men resurserna är spridda och blir färre ju mindre biblioteket är. Konsekvenserna 
kan vara att en låntagare i den staden med minst antal klassificerade resurser 
kanske bara finner tre, om ens det, valmöjligheter om den söker på ett mer inriktat 
ämnesord. Sett till det samlade beståndet hos relativt stora stadsbibliotek är utbu-
det också magert, men skulle säkert kunna utökas om man lade ner tid och resur-
ser på att inventera, omklassificera och tilldela ämnesord till äldre resurser. 

När man så får en överblick över hur de äldre resurserna har klassificerats, får 
man också en inblick i hur praktikerna möjligtvis har gått till bakåt i tiden. Den 
katalogpost som idag fortfarande inte har ett ämnesord kan antas ha stått orörd 
sedan tiden för inköp, vare sig det skedde i dåtid eller i nutid. Tystnaden och osyn-
ligheten kan vara omedveten men den kan också vara medveten och logisk utifrån 
en viss tidsperiod och diskurs sätt att tänka, tala och handla. I en dialog mellan 
biblioteken och författaren av ett verk, som består av alltifrån inköp till recensio-
ner och katalogisering, kan det existera en viss mekanism som styr förhållandet 
mellan de två. Subjekten inom en diskurs styrs av vissa utestängingsmekanismer 
varav en är ritualer som Foucault menar är de praktiker som formar en position 
för ett subjekt inom en diskurs, eller annorlunda uttryckt, det som ”bestämmer 
vilka kvalifikationer de talande individerna måste ha” och innefattar hur man ska 
tala, vad man ska tala om samt vilka gester, beteenden och tecken som hör till dis-
kursen.  Följer man ritualerna får ens utsaga tyngd och mening, och faller sam131 -
tidigt in i ett system av förståelse, effekter och relevans. Följer man dem inte blir 
man tystad, osynliggjord eller utesluten. Det är alltså en tvingande mekanism som 
både styr och låser möjligheterna för subjekten att tala fritt inom diskursen. 

En förklaring till de bristfälliga katalogposterna kan vara just detta. Den les-
biska tematiken kunde inte inlemmas i en viss tids biblioteksdiskurs för att den 
utmanande dess strukturer och förståelsen av det egna fältet – den följde inte ritu-
alerna. Eller kanske för att den påvisade bibliotekets gränser och därför bemöttes 
med tystnad? Ett effektivt sätt att bekämpa ett orosmoment är att stänga det ute 
och inte bemöta det eller att inte gå med på dess villkor och därmed göra motstånd 
mot en potentiell diskursiv oenighet. Lesbiska romaner uteslöts inte helt, de finns 
ju i katalogen, men de stängdes ändock ute genom att tystnas och göras osynliga. 
Samma kan tänkas gälla för de ev. lesbiska kioskromanerna som producerades och 
spreds i samma tid som exemplen: att inlemmades i tidens tystnad vilket har 
kommit att bli ett arv ända in i nutid. 

Lesbiska kioskromaner – en osynlig genre 
Första steget i Neumanns diskursanalytiska process är att välja och avgränsa den 
diskurs som man avser att studera. Diskursen är i denna uppsats förhållningssätt 
och praktiker vid folkbibliotek i Sverige och avgränsningen är mot lesbiska kiosk-
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romaner inom denna diskurs. Steg två är att skapa en översikt, ”upprätta en inven-
tarielista" över diskursens representationer, som Neumann menar är synonymt 
med verkligheter, det vill säga hur något tar sig uttryck och framträder inom dis-
kursen.  Båda dessa steg representeras av denna såväl som föregående rubrik, 132

som ger en bakgrund och översikt över de lesbiska kioskromanernas plats inom de 
diskursiva praktikerna på folkbiblioteksfältet och som också presenterar positio-
nen – hur man hanterar romanerna och hur man talar om dem – för lesbiska texter 
överlag. 

Huvudfokus för denna masteruppsats är lesbiska kioskromaner, och under ar-
betets gång har insikten vuxit om att detta är en väldigt liten och relativt osynlig 
genre inom folkbiblioteksfältet. På frågan om informanterna kände till genren se-
dan tidigare svarade samtliga att de antingen inte kände till den alls, eller bara 
hade hört talas om den men inte i särskilt hög utsträckning för att kunna uttala sig 
om den. På frågan om tänkbara anledningar till varför de inte kände till lesbiska 
kioskromaner som genre gav informanterna nedanstående svar: 

Det känns som den är… Nu är det ju en lite anonym genre överhuvudtaget även om vi bred-
dar den. Om man inte är intresserad av liksom romantiska böcker och sådär, så är det väldigt 
lätt att missa att de finns för de syns inte så mycket. Om man inte letar upp de aktivt så. 
Fastän att det är en så stor genre, så är det ju så. Och då är det väl ännu svårare för den lesbis-
ka litteraturen att hitta ut och visa sig då, tror jag.  133

Alltså, jag bakar nästan ihop det lite med… Det kommer så många olika genrer, alltifrån 
vampyrböcker till fantasy. Ja, det kanske man inte kan bunta ihop med det här men ett tag 
kom det så många subgenrer av allt möjligt och jag kände väl till dem men inte 
jättemycket.  134

Informant 1 nämner även närvaron av lesbisk romantik i Sverige, i samband med 
en diskussion om konceptet Queerlequin som introducerades av förlaget Genusre-
daktörerna, och att detta perspektiv i stort sett varit icke-existerande under lång 
tid, då hen konstaterar: ”[f]ör på svenska har det väl inte funnits så mycket förrän 
de kom antar jag”.  Perspektivet på lesbisk romantik är alltså påtagligt modernt. 135

Informanterna var dock inte omedvetna om kioskromaner överlag, då det för alla 
hade varit en del av deras uppväxt och även tidiga yrkesbana, men kände alltså 
inte till den lesbiska subgenren. 

Att informanterna i nutid saknar kunskap om lesbiska kioskromaner kan för-
klaras med tidsrymden bakåt i tiden och att lesbiska kioskromaner är en liten och 
väldigt specifik genre – men kanske framför allt att genren drunknar i den våg av 
böcker som har getts och ges ut varje år. Men även i Biblioteksbladet dyker ingen 
typisk eller erkänd lesbisk kioskroman upp vare sig i recensioner eller i inlägg, 
och den specifika genren dyker inte heller upp i debatten från 1945 och fram till 
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1990. Det går, utifrån fynden i mitt källmaterial, att slå fast att de romaner som 
denna uppsats vill analysera helt enkelt inte har funnits på en svensk bokmarknad 
eller hos de svenska folkbiblioteken – i alla fall inte som bibliotekarierna i studien 
känner till eller vad som uttrycks i biblioteksfältets största branschtidning – alter-
nativt att de har cirkulerat i samhället men att de inte har lyfts fram. 

Ur ett diskursanalytiskt perspektiv är det talande att genren är så pass osynlig, 
att informanterna inte känner till den och att den aldrig uttryckligen namnges i 
Biblioteksbladet. Diskurser formar vårt sätt att tänka på och förhålla oss till olika 
fenomen i samhället – de formar våra värderingar och praktiker. Om ord är hand-
ling och orden inte finns där (vare sig i tal eller skrift) kan man dra slutsatsen att 
handlingen speglar detta. Genren är med andra ord osynlig, den finns inte i med-
vetandet hos de professionella på fältet, vare sig de aktivt utestänger den eller bara 
inte har fått möjligheten att känna till den. 

Som sagt, i Biblioteksbladet nämns inte genren vid namn en enda gång efter 
vad jag har funnit via min översiktsläsning, och ingen av de kända pro-lesbiska 
romanerna som nämndes i den tidigare rubriken om vad som definierar genren 
finns med. Det betyder dock inte att genren eller tematiken inte finns represente-
rad. Precis som Svanberg påtalar var temat kring lesbisk sexualitet något man inte 
talade öppet om långt in på 1900-talet.  Så att finna en direkt referens till genren 136

kan vara svårt; istället får man söka omskrivningar eller symboliskt laddade ord 
och beskrivningar. Att låna maskulina drag, tala i termer om tredje kön eller exi-
stenser i utkanten av samhället, starka vänskapsband men även begrepp som som 
abnorm och psykologisk, eller direkta varningar för en viss roman kan signalera 
ett visst innehåll. 

Många titlar som recenserats bakåt i tiden i Biblioteksbladet följer samma 
mönster som dagens bokmarknad. En del författare röner framgångar och är ihåg-
komna ännu till denna dag och recenserades kanske för sin debut under 1950- el-
ler 60-talet, eller så är de dagsländor, författare som bara producerade en bok. Vis-
sa författare är alltså lättare att bekräfta innehåll och budskap hos, dels för att de 
har en större produktion och dels för att de är omnämnda i olika sammanhang från 
kvällspress till forskning. Andra författare däremot har fallit i glömska och går 
knappast att hitta några kommentarer om eller analyser av, förutom det som skrivs 
i Biblioteksbladet.  Det går alltså att spekulera i, men inte vederlägga fullt ut, att 137

vissa titlar har en lesbisk tematik pga. de faktorer som kännetecknar kioskroma-
ner: pseudonymer, ordval i titel, romanens fokus på kvinnor (i vänskap eller kär-
lek), vart handlingen utspelar sig, recensenternas beskrivningar av innehåll och så 
vidare. Om man utgår från dessa kriterier – för lesbiska kioskromaner och lesbisk 
litteratur bakåt i tiden – kan man eventuellt finna spåren av denna litteratur även i 
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den svenska bibliotekshistorien. Finns det recensioner i BBL som kan peka mot en 
tillhörighet till lesbiska kioskromaner? 

Maria Langs Mördaren ljuger inte ensam recenseras 1949 i BBL och innehål-
ler en lesbisk storyline i detektivgåtan som rullas fram mellan pärmarna.  Detta 138

anmärks inte på alls. Snarare menar, den icke namngivne, recensenten att det rör 
sig om en välgjord men inte helt trovärdig historia.  Detta kan sägas vara det 139

närmsta en lesbisk kioskroman man kommer i Sverige under den aktuella perio-
den i fråga, som dessutom har blivit uppmärksammad i den bredare kulturen och i 
folkbibliotekens recensionstjänster. 

1959 recenseras romanen Förbjuden kärlek av Tereska Torres; en författare 
vars första roman brukar ses som själva startskottet för lesbiska kioskromaner i 
USA.  Just titeln ovan brukar inte räknas in i de pro-lesbiska kioskromanerna 140

eftersom den involverar en man i handlingen, men recensionen erbjuder intressan-
ta ingångar till genren ändå. Till exempel får man veta att detta är den första ro-
manen av Torres som har blivit översatt till svenska – Women’s Barracks har alltså 
inte givits ut i Sverige. Handlingen kretsar kring en kvinna som blir älskarinna till 
sin mans älskarinna, och även om huvudkaraktären Juliette enligt recensenten är 
fördomsfri, som baksidestexten säger, blir det ”väl mycket ’förbjuden kärlek’ och 
föga annat på de 170 sidorna”.  Kritiken är inte hård, men det är inte heller en 141

roman som rekommenderas för biblioteken. 
I BBL från 1944 recenseras Porträtt av en ung kvinna, skriven under pseudo-

nymen Elsie Alison. I recensionen står det att den debuterande författarinnan har 
”förläst sig på sekunda anglosachsisk litteratur till den grad, att själva språket ver-
kar vara som en dålig översättning från engelskan”.  Handlingen kretsar kring 142

en ung kvinna som flyr från en olycklig barndom och hemmaliv till Paris där hon 
umgås i bohemkretsar och får stabilitet i sitt liv tack vare sin vänskap med en 
kvinnlig konstnär. Domen är hård över romanens förtjänst: ”Tonen är odräglig i 
sin vacklan mellan ansträngd själfullhet och billig veckotidningsromantik och lika 
billig cynism. En underhaltig produkt”.  Det finns flera saker som här pekar mot 143

ett tänkbart lesbiskt tema såväl som en sorts kioskromansform: användandet av 
pseudonym, att recensenten liknar den vid veckotidningsromantik och att författa-
ren inspirerats av dålig, utländsk litteratur, att handlingen kretsar en ung kvinna 
som främst finner lugnet hos en annan kvinna samt platsen då det hela utspelar sig 
i Paris som under tidigt 1900-tal var ett frisinnat mecka för hbtq-personer.  Re144 -
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censentens hårda ton och bedömning av romanen som helhet som underhaltig pe-
kar även mot synen på kioskromaner i Sverige (som kommer presenteras närmre i 
en rubrik nedan). Flera exempel kan mycket väl finnas. I förhållande till kvinnliga 
författare, inhemska eller i översättning från andra språk, skriver recensioner 
ibland: 

– omdömen som sensationslysten, full av banala inslag, väl vidlyftig, missroman, 
dunkla drifter, instängda hämningar, snedvridet, bisarrt och egendomligt, psy-
kologisk skildring 

– illustrerande beskrivningar som ”något får inte sägas – men det ensamt lever 
och behärskar min själ” eller att någon är påverkad av ”en äventyrlig och tju-
sande väninna”.  145

– att en text är influerad av Edith Södergran eller Karin Boye i sitt bildspråk som 
var två författare som omgärdades av lesbiska rykten i sitt privatliv och via 
sina verk.  146

Men som sagt, utan någon slags vägledning kring författarnamn och titlar eller 
forskning och dokumentation för validering av ett visst tema hos dessa romaner  
är de svåra att upptäcka och belägga.  

Istället kan man se hur titlar som har en idag erkänd homosexuell tematik be-
skrivs bakåt i tiden. Om det, som Bourdieu menar, finns en hierarki mellan genrer 
på det litterära fältet och att en del av detta består i distinktion mellan olika ut-
tryck, former och innehåll av litteratur är det inte långsökt att anta att om till och 
med renommerade författare, kanoniska lesbiska texter och så vidare inte har ta-
lats öppet om på biblioteksfältet att då kioskromaner, som befinner sig ännu lägre 
ner i hierarkin, inte ens har nämnts och därför varit och blivit i stort sett osynliga. 
För även om lesbiska kioskromaner tillhör en viss genre och har en specifik form 
kan de också räknas in i lesbisk litteratur överlag och präglas av hur denna tema-
tik har bemötts och hanterats i historien. Och hur något har hanterats kan leva 
kvar än till denna dag om det har blivit norm, eller doxa, på fältet i fråga. 

1950 recenseras romanen Olivia skriven av pseudonymen med samma namn 
som titeln. Under det knappa året från utgivningen till den svenska översättningen 
hann inte den sanna identiteten bakom pseudonymen att avslöjas, men idag vet 
man att författaren var Dorothy Bussy. Recensenten spekulerar i vem författaren 
egentligen är och betvivlar vem berättarrösten säger sig vara – en äldre dam ur 
Englands överklass som berättar ett ungdomsminne – och tror snarare att det rör 
sig om en yngre, skicklig yrkesförfattare. Handlingen utspelar sig på en internat-
skola för flickor och ”[i] denna överspända atmosfär framväxer ett erotiskt färgat 
förhållande av tillgivenhet och rivalitet mellan en av lärarinnorna och hennes 
närmaste omgivning” vilket recensenten ser som en elegant och kärleksfull skild-

 BBL (1945), s. 199; BBL (1959:2), s. 129.145
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ring men menar också att ”[b]oken har dock bara denna enda dimension: kärleks- 
svartsjukeförhållandet inom en liten krets, dit inte ens några intryck från de utan-
förstående bland eleverna når. Så väsentligt är inte det som sker att romanen kan 
bära denna förenkling”.  Just denna roman brukar räknas idag som en lesbisk 147

klassiker.  Detta uppfattade uppenbarligen inte recensenten i tiden och därför 148

beskrevs den inte heller som sådan, vilket förmodligen fick konsekvenser för dess 
mottagande. Istället beskrivs dess handling som rätt oväsentlig, ungefär som en 
ungdomsförälskelse som går över, något flyktigt och övergående som inte är värt 
att fästa alltför stor uppmärksamhet på. Som Emma Donoghue skriver är detta inte 
ovanligt utan snarare ”traditional to insist that a lesbian-themed story […] is not 
about lesbianism at all”.  149

Den tomma famnen av Harriet Hjorth recenseras i BBL 1951, och beskrivs 
som en historia där en ”kvinna av bildning söker den ömhet, hon inte får av sin 
man, hos en annan kvinna. Förhållandet dem emellan är kanske vänskap, kanske 
någonting annat”.  Recensenten tycker inte att boken är ointressant men anser 150

att den andra kvinnan känns konstruerad som karaktär och att boken är subtil och 
vårdad men också kraftlös. Denna roman är inte utpräglat lesbisk utan kretsar sna-
rare kring heterosexualitet och misslyckad kommunikation i ett parförhållande, 
men korsar och ifrågasätter dock ständigt gränsen mellan vänskap och kärlek mel-
lan två kvinnor.  En mönster framstår dock, om man betänker recensionen av 151

Förbjuden kärlek ovan: de romaner som har ett triangeldrama som bas, där en 
man alltså är med i bilden, talas mer öppet om och ges också mindre hårda recen-
sioner. 

Lise Drougges Den långa vintern recenseras i BBL 1952, och ger en kort be-
skrivning av de fyra systrar som romanen kretsar kring varav en av dessa, Kajsa, 
lever i ett lesbiskt förhållande. Om Kajsa skriver recensenten: ”matematiksnillet 
[…] dödsmärkt av en mystisk sjukdom och med trasigt känsloliv, som slutligen 
begår ett lätt maskerat självmord”.  En stor del av romanen kretsar kring Kajsas 152

känslor inför den egna läggningen, som ses som en del av sjukdomen som hon 
plågas av, och att avslöjandet och fördömandet av hennes relation med en annan 
kvinna driver henne till självmord.  Trots det finns bara en antydan till allt detta 153

– trasigt känsloliv. Detta illustrerar väl de omskrivningar, symboliska benämning-
ar och kodord som användes för lesbiska teman i tiden. 
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Nattens skogar av Djuna Barnes hyllas 1956 av en recensent i BBL som me-
nar att det är en av 1920-talets viktigaste romaner som dessutom placerade Barnes 
”som en av de främsta bland Joyces efterföljare”.  Visserligen är det ett moder154 -
nistiskt mästerverk, men det är också en historia om kärlek och hjärtesorg – mel-
lan kvinnor. Det går inte att reducera romanen till enbart detta, men det är sanner-
ligen en stor del av handlingen.  Detta nämns alltså inte alls i recensionen. Fem 155

år senare, när Natt bland hästar. Noveller, av samma författare, recenseras är ton-
läget annorlunda. Recensenten skriver då att novellerna: 

utmärks av dunkel och effektsökeri. Berättelserna utnyttjar ofta psykiatriskt material och rör 
sig behagfullt bland homosexuella, drinkare och dårar […] Sådana gestalter är svåra att 
handskas med, och författarinnan behandlar dem egendomligt. Själva betraktar vi vanligen de 
tragiska fallen med uttalad medkänsla och sorg, men hon beskriver dem som om de vore 
normala jordiska bebyggare. Det är hennes främsta artistiska knep, en metod som var verk-
ningsfull på den tid när abnormiteter i och för sig ansågs intressanta i skönlitteraturen. Vi har 
eller borde ha passerat detta freudianismens besvärliga stadium. Den som tycker sig ha gjort 
det finner säkert novellerna billiga och tomma, eftersom den förkonstlade attityden till det 
abnorma inte hjälper Djuna Barnes att säga något av värde.  156

I en recension, vilket visserligen speglar en personlig men ändock professionell 
åsikt, samlas dock och uttalas direkt synen på homosexualitet: abnormt. 

I recensionen av Vingklippta av Annakarin Svedberg 1962 målas den kvinnli-
ga huvudpersonen upp som en vilsen och rotläs karaktär som av sin ”längtan till 
mörker och förintelse och sitt begär efter ömhet drivs att söka trygghet bortom 
den konventionella moralens gränser hos erotiska partners av båda könen” med en 
betoning på att detta kanske kan låta oroväckande för läsare.  Om man rensar 157

bort vissa lager av påklistrad pretention tycker ändå recensenten att det finns nå-
got äkta bakom beskrivningarna. Här finns dock ledtrådar kring tidens syn på ho-
mosexualitet: bortom moral och konvention, oroväckande, mörkt, destruktivt och 
rotlöst. Alla dessa benämningar signalerar avvikelse. I sammanhanget nämns även 
faders- och moderskomplex vilket stämmer in på psykoanalysens påverkan på sy-
nen av homosexualitet som ett olöst trauma eller komplex, som inte har följt den 
normala psykosociala utvecklingen.  Detta nämns även i recensionen av Djuna 158

Barnes noveller ovan. 
Många romaner har även en viss lesbisk eller homoerotisk tematik som har 

uppmärksammats främst senare, i adaptioner till filmduken eller via ryktbarhet i 
senare populärkultur. Fanns spåren av detta redan i den första utgåvan av roma-
nen? Såg recensenten detta tema, eller framstod temat först i andra- eller tredje-
handstolkningen? Det är en svår fråga att svara på men det kan vara värdefullt att 
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lyfta fram vissa erkända exempel på lesbisk tematik även i andra medier för att se 
hur de mottagits i sin ursprungsform. Om Birgit Tengroths Törst, som senare fil-
matiserades av Ingmar Bergman med Tengroth i en av rollerna, skriver recensen-
ten i BBL från 1948: 

Höstens problembarn för den samvetsömme bibliotekarien blev den unika företeelsen svensk 
novelldebut – bestseller. Annars är det en föga märklig debut, och t.o.m. ryktena om dess 
chockerande djärvhet är överdrivna. […] Inget annat än en eftergift för allmänhetens sensa-
tionslystnad kan motivera inköp till andra bibliotek än det lilla fåtal, som även ordinärt anser 
sig böra köpa medelmåttiga, svenska novelldebuter.  159

Ryktet om novellens innehåll påtalas alltså men bekräftas inte, medan Ingmar 
Bergman talar öppet om det lesbiska temat och hur Tengroth hjälpte honom att 
lyfta fram det med subtila tecken och symboler som figurerar i filmen, även om 
dessa i slutändan censurerades eftersom det i tiden var ”eldfängt stoff”.   160

Vad som blir synligt hos recensionerna i BBL är visserligen en vilja att ibland 
lyfta fram lesbiska motiv, men en ännu större motvilja mot att erkänna det sanna 
temat i flera böcker. Handlingen eller temat underkännes, slätas över och ses som 
ovidkommande eller nämns inte alls samt blir ett uttryck för något överspänt, pa-
tologiskt, osmakligt eller liknande. Det går inte att anta att varenda recensent, de-
battör, ansvariga för BBL eller aktiva bibliotekarier i Sverige hade problem med 
homosexualitet. Åsikterna skilde sig med största sannolikhet åt, men baserat på 
det som jag har funnit präglades den övergripande diskursen – de sammanhållna 
mönstren – av en vilja till tystnad, kritik, negativa omdömen och brist på öppen-
het. Detta tog sig uttryck i utsagor som reproducerade synen på lesbiska som ett 
sorts icke-ämne, vare sig den synen var negativt färgad eller icke-existerande. Om 
detta hade uppfattats som oacceptabelt i tiden hade det med största sannolikhet 
stoppats från publicering men eftersom det fick lov att publiceras, spridas och stå 
oemotsagt kan man anta att det är en reflektion av tidens anda och synsätt på les-
biska och lesbisk litteratur. 

Detta gäller då för vissa romaner som idag räknas in bland erkänt lesbiska 
romaner, en del till och med klassiker, varav en del hade en öppen tematik och en 
del hade mer dolda motiv som kunde ”passera” som något annat än lesbiskt. 
Kanske är det logiskt att man tog ännu större avstånd från de lesbiska kioskroma-
nerna med allt deras explicita och lättillgängliga paratexter i titel, illustrationer 
och omslagstexter till innehållet som uteslutande berör en lesbisk skildring? 
Kanske var genren med sin öppenhet en nackdel på dåtidens fält? Om diskurser 
präglas av både en sammanhållen inre logik och en enad yttre front kan detta sä-
gas ha utgjort ett hot mot vad som sågs som acceptabelt. Det mest uttalade blev 
som en följd av detta mest tystat och osynliggjort. 

En biblioteksdiskurs är bred och består av många avdelningar och kategorier 
men påverkas och präglas även av andra, yttre diskurser. Den som redovisas ovan 
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är en av dessa utomstående diskurser, som dock hör samman med de lesbiska ki-
oskromanerna – den om om homosexualitet och lesbisk sexualitet i samhället i 
stort, men även skildrad i litteraturen. Hur denna tar sig uttryck kom att prägla 
genren i stort och dess synlighet på bokmarknaden och biblioteksfältet. Om böc-
ker inte passerar censur eller tabubelagda gränser kan den inte heller spridas. Utan 
en tänkbar läsarkrets (vilket synen på lesbisk sexualitet som ett icke-fenomen bi-
drar till) fanns det förmodligen ingen anledningen att köpa in och distribuera les-
biska kioskromaner på bokmarknaden, vilket såklart påverkar vad biblioteken kan 
köpa in, men detta är en effekt av en diskursiv syn på och praktik kring homosex-
ualitet och lesbiska i samhället i stort. 

Lesbisk litteratur, en modern företeelse? 
De författare och titlar som informanterna lyfter fram vid frågan om de känner till 
och kan ge exempel på lesbisk litteratur är också påfallande moderna, det vill säga 
från 1900-talets slut eller framåt. Ingen av bibliotekarierna nämner exemplen som 
har lyfts fram i rubriken ovan, utan talar snarare om nutidens lesbiska författare, 
exempelvis Sara Lövestam, Mina Lodalen och Sarah Waters.  Man kan fråga 161

sig: Varför diskuterar man inte lesbisk litteratur ur ett historiskt perspektiv? Detta 
kan ha sin förklaring i vad som presenterats i analysen ovan om den diskursiva 
praktiken att osynliggöra lesbiska motiv och teman. Hur ska man kunna ha kun-
skap om just de resurser som inte har lyfts fram och under lång tid inte har talats 
om? 

Iakttagelsen att lesbisk litteratur ses som en modern företeelse får även stöd i 
genomgången av BBL, där jag istället fokuserar på hur man har diskuterat ämnet 
homosexualitet. Vad har man sagt om det, hur ofta nämns det – men framför allt, 
vilken syn på homosexuella lyfter man fram? Förutom korta omnämnanden har 
man tre gånger under under nästan fem decennium uttryckligen omnämnt homo-
sexualitet, som grunden för en artikel eller debattinlägg. Detta är talande.   

Alla skribenter som har lyft frågan har en påtagligt öppen syn på frågan själ-
va. Christina Andersson argumenterar för varför det var rätt att Bengt Martin fick 
ett litteraturpris för sin ungdomsroman om att komma ut som homosexuell i 1940-
talets Sverige.  Även Olle-Petter Melin tar upp frågan om homosexualitet, och 162

ställer två frågor om litteratur på och om temat: Finns den? Och finns den på vårt 
bibliotek? Han ger exempel på översiktsverk med ingångar till författare och verk 
som kan inspirera folkbiblioteken och tycker att även svenska bibliotek ska ta ef-
ter amerikanska initiativ som vill värna om bra och relevant material om homo-
sexuella, i större antal, och att som bibliotek ta ställning i kampen för homosexu-
ellas rättigheter – som startade i och med Stonewall-upproren 1968. Melins artikel 
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grundar sig i påståenden och fakta som att information är absolut nödvändig för 
gruppen som helhet men även andra indirekt berörda, och att homosexualitet är så 
pass vanligt att varje människa känner minst tre stycken i sin umgängeskrets.  163

Eja Pedersen ställer samma fråga som det förra avsnittet i uppsatsen – vart finns 
omnämnandena om de äldre lesbiska verken och deras författare? – i sin kritik av 
BTJ:s serie Vandringar med böcker som diskuterar homosexualitet.  I sina artik164 -
lar illustrerar skribenterna också vad de själva går emot, det vill säga i vilken kon-
text som de lyfter frågan. Melin skriver till exempel om samhällets syn på de oac-
cepterade och sexuellt avvikande. Andersson ger i sina referat av Bengt Martins 
roman en bild av 1940-talets Sverige och hur öppet man kunde leva som homo-
sexuell och menar att det var praktiskt taget omöjligt och något man behövde 
smussla med, till skillnad från andra länder i Europa där man mer öppet kunde 
visa sin kärlek. Men det finns kopplingar till nutiden också, som i frågan om det 
verkligen har blivit bättre och i uppmaningen att läsa Bengt Martin för att förstå 
att homosexualitet är ett sätt att leva, bland många – vilket signalerar att det inte 
ses så. Pedersen hoppas att snart kunna se en folder som fokuserar på lesbiska då 
hon tycker att de är underrepresenterade medan författaren till den berörda boken, 
Gunnel Enby, svarar att det är svårt att ge en heltäckande bild över litteraturen och 
att hon i ljuset av den aktuella homosexutredningen hade velat belysa och bemöta 
vissa yttranden som ”ledde till en i vissa delar diskriminerande debatt med obe-
hagliga undertoner”.  Ett icke namngivet inlägg argumenterar också för att 165

”våga röra vid det orörbara […] ämnet homosexualitet” och nämner en då på-
gående utställning som turnerar över landet.  166

Alla debattinlägg som nämns här är från sent 70-tal och framåt, och en artikel 
så sent som 1986. Var ämnet tabu och negativt präglat så länge? Att en företeelse 
inte har talats om under så pass lång tid att det nästan är anmärkningsvärt pekar 
också mot att tystnaden har existerat som ett dolt förbud. Foucault menar att för-
budet just tar sig uttryck i tabun och ritualer som styr vad som får eller inte får 
sägas, när det får sägas och av vem. Han beskriver det som att förbuden i olika 
former ”korsar, förstärker eller tar ut varandra och bildar ett komplicerat galler i 
ständig förändring”.  Förbudet kan vara både uttalat och dolt, men det försöker 167

framför allt dölja sina egna intentioner, och Foucault identifierar också en stark 
koppling till exempelvis sexualitetens område. Genom att en diskurs via förbudet 
anstränger sig så för att hindra vissa utsagor avslöjar det också sitt eget motiv och 
förhållandet till det förbjudna, att utan det ena kan inte det andra existera. Förbu-
det illustrerar att det finns en kamp mellan perspektiv i olika diskurser och att att 
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det ena aktivt måste hållas tillbaka för att inte rubba ordningen i det andra.  Det168 -
ta betyder inte nödvändigtvis att förbudet stammar ur en biblioteksdiskurs, snarare 
att biblioteken inom en större samhällelig diskurs har anpassat sig efter det. 

Detta bekräftas även av informant 3 som talar om sin egen yrkeserfarenhet av 
att prata eller inte prata om homosexualitet: 

[…] det har ju ändå förändrats när man tittar på de här hbtq-frågorna som du pratar om och 
det som var helt osynligt också då när jag började, är det ju idag synliggjort i alla fall så man, 
vi, har ju kommit nånstans. […] Då pratade man ju inte om det. Det var inte så att man prata-
de om några hbtq-frågor. Nej, nej. Inte för att man liksom tyckte att det var… Det fanns bara 
inte. […] Man tänkte inte på det. Och idag så finns det ju med på ett annat sätt, och tas ju upp 
i alla… på en verksamhetsplanering t.ex. så kommer ju ändå frågan upp. Så det har ju hänt 
nånting i alla fall.  169

Denna informant har erfarenhet av att jobba inom folkbibliotek sedan sent 1970-
tal, både som biblioteksassistent och senare bibliotekarie. Hen har alltså jobbat 
utifrån flera olika positioner kring just det här ämnet. 

Historiskt sett var en del av biblioteksfältets doxa att inte tala öppet om ho-
mosexualitet, att inte lyfta fram resurser i samband med ämnet och inte reflektera 
över dess närvaro eller frånvaro. Tystnaden bakåt i tiden kan ha varit svår att kor-
rigera då den stelnat i en ortodox praktik. Var kommer förändringen från, när sker 
ett skifte i fokus och öppenhet? Förmodligen i samband med samhällsutveckling-
ar, generationsskiften inom yrket och som en följd av utmanare till doxan om 
tystnad. Att något som som tidigare sågs som en självklarhet har bytts ut mot en 
annan självklarhet kan ses som resultatet av heterodoxa utmaningar på fältet som 
har förändrat spelreglerna och praktiken. 

Skilda bokmarknader, skilda praktiker 
Hur kan det komma sig att just de lesbiska kioskromanerna var och är så osynliga 
i en svensk folkbibliotekskontext? Förutom resonemanget ovan kan en förklaring 
vara skillnaderna mellan bokmarknaden i Sverige och i USA och vilka olika möj-
ligheter detta har gett läsare och låntagare att nå olika sorters litteratur. Som Ann 
Steiner skriver i sin översikt över den svenska bokmarknaden: ”Sättet böcker 
sprids på har styrt tillgång och efterfrågan och i förlängningen inverkat på läsan-
det”.  Sverige hade under lång tid ett relativt unikt system för produktion, utgiv170 -
ning och spridning av böcker som bestod av kommissionärer. Detta har inneburit 
att bokbranschen fram till andra hälften av 1900-talet inte hade en särskilt stor an-
del av marknaden utan ett system styrde vad som säljes, av vem och för vilket 
pris.  
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Detta system uppstod som en effekt av att stora svenska bokförlag 1843 gick 
samman i Svenska bokförläggareföreningen. De ville skapa ordning på bokmark-
naden som tidigare hade bestått av försäljning via boklådor, kringresande försälja-
re (kolportörer), kyrkan eller genom prenumerationer och subskriptioner. Vad för-
eningen beslutade var att erbjuda alla nya titlar i utbudet från respektive förlag till 
utvalda bokhandlare som inte behövde betala i förskott för detta på villkoret att de 
lagerhöll titlarna i ett år och sedan returnerade det som inte hade blivit sålt. Sy-
stemet var till viss del en vinst för både förlagen, som kunde kontrollera sina dis-
tributörer och exkludera dem som inte skötte sin roll, och försäljarna, som inte 
behövde betala i förskott eller hantera lagerkostnader och var fri från konkurrens. 
För ytterligare en aspekt av kommissionssystemet var fasta bokpriser som trycktes 
direkt på böckerna och som garanterade att alla bokhandlare hade samma priser 
överallt i Sverige. Detta var inget enväldigt system som kontrollerade hela mark-
naden, uppskattningsvis stod kommissionssystemet för mellan 30–50 procent av 
utbudet, då det fanns andra försäljare, så kallade fria bokhandlare, som inte hade 
inkluderats som kommissionärer och därför stod utanför systemet. Men systemet 
fick effekter som spreds till fler områden än enbart bokmarknaden då man, genom 
reglering och kontroll: 

befäste skillnaderna mellan hur olika slags böcker såldes. Det är också denna delning som 
blev grunden till att man så småningom kom att tala om skilda kretslopp, ett populärt och ett 
finlitterärt, och begrepp som ”kiosklitteratur”, det vill säga böcker som var så billiga att de 
fick säljas utanför kommissionsbokhandeln, exempelvis i kiosker.  171

Detta system fortlöpte under mer än hundra år och kan därmed sägas ha blivit en 
tradition och en norm, näst intill en institution, för den svenska bokmarknaden. 
Detta förändrades när man 1970 avreglerade systemet från statligt håll pga. ett 
infört förbud mot fasta bruttopriser för att öka konkurrensen inom landet, som 
godkändes 1954. Staten gjorde i över 15 år undantag för bokbranschen men gav 
till sist ett definitivt nej till dispens. Trots detta skulle det ta över tio år in man in-
förde ett totalt förbud mot systemet då motståndet från de inblandade på bok-
marknaden var för stort. Men genom detta blev Sverige också föregångare i Euro-
pa med att införa fria bokpriser.  Debatterna var dock hätska under tiden, vilket 172

även kommer framgå längre fram i analysen, och aktörer inom bokbranschen me-
nade att detta skulle leda till att man lade större krut och mer marknadsföring på 
färre titlar och best-sellers, vilket hotade den icke-kommersiella och smala littera-
turen. Men som Steiner påpekar förverkligades inte det upplevda hotet i särskilt 
hög utsträckning då fokus i utgivningen fortsatte vara relativt stabil även efter av-
regleringen – istället rörde sig kritiken mer om ”makt och inflytande på bokmark-
naden”.  Många bokhandlare som hade gjort affärer utifrån det äldre systemet 173

 Steiner (2015), s. 138.171
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kämpade dock för sin överlevnad då de var tvungna att konkurrera på den fria 
marknaden, där de fria bokhandlarna redan hade etablerat sig, och många var ock-
så tvungna att lägga ned sin verksamhet. De kvarvarande bokhandlarna gick istäl-
let samman och bildade större kedjor, där Bokia var startskottet och mönstret även 
för dagens nationella bokhandelskedjor. 

De förlag som gav ut kioskromaner, bestsellers och underhållningslitteratur  
är svåra att spåra i en svensk kontext då forskningen inte är lika omfattande om 
just dessa genrer. Men en slutats man kan dra från BBL och andra källor är att det 
rör sig om både större, och etablerade förlag som Bonniers och B. Wahlströms, 
men även mindre uppstickare som Wennerbergs eller Roman- och Pingvinförla-
get, som gav ut westernromaner och dylika genrer.  Att spåra tänkbara förlag 174

som gav ut eller importerade just lesbiska kioskromaner är i stort sett omöjligt då 
det saknas dokumentation om detta. Försäljningen av populärlitteratur skedde 
dock utanför bokhandlarna: Pressbyrån, kiosker, varuhus, mataffärer, och så vida-
re varav de två första distributörerna främst förknippas med tidig underhåll-
ningslitteratur och de två senare med pocketböckernas intåg under 1980-talet.  I 175

dagsläget finns, för de lesbiska kioskromanernas del, Lesbisk Pocket som en för-
läggare att hålla utkik efter. 

Detta skiljer till stor del från det tillstånd som rådde i USA som, redan så ti-
digt som i början av 1900-talet, följde en öppen marknadslogik. Enligt Michael 
Bronskis överblick av den amerikanska bokmarknaden i tiden präglades istället 
landet av starka censurlagar och moraliska koder för publicering, som var det 
främsta hindret att ta sig runt för att kunna publicera olika sorters omtvistat mate-
rial. Det fanns de förläggare anpassade sig efter reglerna för att inte äventyra sina 
publikationsrättigheter och vinster, men det fanns också utmanare i form av för-
läggare som både gick direkt emot reglerna eller gick runt dem i en underground-
praktik. Det gick alltså att utmana censurlagar i domstol, och vid vinst få rätten att 
publicera material som gick emot dessa lagar, men de förläggare som rörde sig 
med erotiskt material och explicita romaner hade med största sannolikhet inte haft 
någon chans att plädera för sin sak i domstol. Istället spreds stora mängder littera-
tur genom dörr-till-dörr-försäljning till bokhandlare, som då såldes under disk 
istället för över disk, via prenumerationer eller beställningar i kataloger. På så vis 
gick ”’bookleggers’ and ’smutmongers’” förbi censuren och litteraturen nådde 
sina läsare ändå.  176

Denna praktik är själva grunden för den senare explosionen av kioskromaner, 
förläggarna som banade vägen för publicering och spridning i alternativa krets-
lopp, men ytterligare influenser var även teknologiska innovationer som möjlig-
gjorde ökad spridning av lättare läsning som veckomagasin, tidskrifter och serier. 
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Under, och efter, andra världskriget började man utveckla nya tekniker med nya 
material även för boktryckning, pocketboken, som snabbt spred sig i landet och: 

new publishing companies emerged, magazine publishers branched out, and even more tradi-
tional publishers began to produce the new paperback. At first these companies relied on re-
printing titles, often classics, that were in the public domain, and then previously published 
fiction and nonfiction. But as the market quickly grew – sales figures for a popular title could 
reach into millions – publishers developed a new approach.  177

Man började trycka originaltitlar i pocketform, och det var då de lesbiska kiosk-
romanerna dök upp på marknaden. Förlaget Fawcett startade en serie originalpoc-
ket, Gold Medal Press, och startade sin utgivning med Women’s Barracks som 
blev så populär att man utökade sin utgivning och historiskt sett gav ut en majori-
tet av de pro-lesbiska kioskromanerna: Spring Fire, Odd Girl Out, The Girls in 3-
B, I Am a Woman, med flera. Andra förlag – som Pocketbooks, Avon, Midwood 
och Bacon – hakade på trenden och gav ut egna lesbiska kioskromaner med varie-
rande kvalitet. I takt med att censurlagarna försvagades blev också romanerna mer 
explicita och drev på den stereotypa bilden av genren.  Bronski demonstrerar 178

genom hela sin artikel hur kioskromanerna var en del av en större samhällsutveck-
ling som bestod av köphungriga läsare som var nyfikna på och mer tolerant mot 
kontroversiella ämnen. Under de lesbiska kioskromanernas era bidrog också les-
biska tidskrifter till att sprida kunskapen romanerna bland läsare, bland annat via 
Vice Versa och The Ladder (grundad av den nationella, lesbisk-politiska rörelsen 
Daughters of Bilitis) som skrev bokrecensioner, tipsade om vad man kunde läsa 
och vad man skulle undvika i den stora skörden av lesbiska kioskromaner. Under 
sent 1900-tal och i nutid har även vissa pro-lesbiska titlar kommit i nytryck av 
förlag som Naiad, Cleis och Arno vilket har bidragit till böckernas fortsatta över-
levnad på bokmarknaden.  179

Det är alltså uppenbart att Sverige och USA har haft två olika bokmarknader, 
och att förutsättningarna har skiljt sig åt markant för de lesbiska kioskromanerna. 
Det betyder dock inte att de två länderna var helt åtskilda, eftersom influenserna 
från USA inte gick obemärkt förbi i Sverige. Redan så tidigt som 1944 diskuterar 
man behovet hos svenska bibliotek av litteratur från andra sidan Atlanten för att 
hålla sig á jour med världsläget, och influenserna strömmade stadigt in till Sverige 
genom översättningar av allt från fakta och forskning till skön- och underhåll-
ningslitteratur.  Flera av informanterna nämner också förekomsten av western180 -
genren, och även tidiga detektivromaner som en del av sin egen uppväxt; Nilsson  
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och Myrman menar också att denna genre och ”[p]opulärpocket har sedan 1950-
talet utgjort en ansenlig del av den svenska massmarknadslitteraturen”.  181

Poängen med det svenska systemet var att kontrollera konkurrensen av littera-
tur i landet, egentligen en positiv strävan om att säkerställa att även den smalare 
litteraturen får en plats inom det litterära fältet och för att skydda återförsäljare 
från att behöva sänka sina egna priser för att konkurrera med billig litteratur och 
förlagsjättar. Samtidigt utövade detta en makt över bokhandlare som behövde an-
passa sig efter förlagens krav för att få en möjlighet att ingå i systemet. En förkla-
ring till de lesbiska kioskromanernas osynlighet kan alltså vara förlagens praktik 
och urval av litteratur, och vad som i förlängningen såldes hos officiella bokhand-
lare resp. alternativa försäljare. Det faktum att kommissionssystemet fanns kvar så 
pass länge kan också förklara Sveriges ibland försenade reaktioner på utveckling-
ar i övriga världen från andra världskrigets slut och framåt.  Man anpassade sig 182

inte till dessa i lika hög utsträckning som andra länder. Istället hade man ett eget 
system, med en egen värdegrund och en egen cirkulation. Kioskromanerna existe-
rade visserligen vid sidan av den traditionella, och för institutionerna vedertagna, 
praxisen – men från myndighetshåll och för institutioner som värnade om kvali-
tetslitteraturen var detta av mindre vikt. Att belägga de eventuella lesbiska kiosk-
romaner som producerades i Sverige är svårt då de stod utanför det officiella 
kretsloppet – de skrevs aldrig in i historien. 

Urval och inköp – möjligheter och hinder 
Hur gör moderna folkbibliotek sitt urval av litteratur? Vilka kriterier styr denna 
process? Och hur har processen sett ut bakåt i tiden? Detta spelar såklart stor roll 
för vad man anser vara lämpligt att köpa in till biblioteken, såväl som vad man ser 
som krav som verksamhet gentemot låntagare. 

I intervjuerna svarar informanterna att de följer fastslagna mediepolicys som 
bland annat grundar sig i styrdokument som UNESCO:s folkbiblioteksmanifest, 
FN:s barnkonvention och deklaration för mänskliga rättigheter, bibliotekslagen 
såväl som de kommunala biblioteksplanerna för varje bibliotek. Däri slår man fast 
vad som är ens värdegrund och utvecklar ramar inom policyn för hur man arbetar 
med medier, vad de övergripande kriterierna är samt vilka kategorier av litteratur 
som policyn gäller för. I dokumenten står det att man överlag ska man arbeta för 
att ”erbjuda ett rikt, varierat och aktuellt urval” som värnar om kulturarv såväl 
som yttrandefriheten och därför belyser även kontroversiella frågor, att man ska ta 
hänsyn till prioriterade grupper och mål och framför allt att främja god och hög 
kvalitet på sitt bestånd.  Man är tillåtande men tar sig rätten att neka inköp av 183

 Nilsson & Myrman (2013).181
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material som är rasistiskt, omotiverat fördomsfullt eller av spekulativ karaktär och 
man tar även avstånd från sådant som är våldsförhärligande och pornografiskt. 
Framför allt får inte materialet strida mot mänskliga rättigheter eller fastslagna 
värdegrunder.  184

Under senare hälften av 1900-talet diskuterade man inom branschen hur man 
gör urval, vem som gör det och på vilka grunder, och redan 1972 formulerade 
Lars Öberg förslag på riktlinjer för bokurval som påminner starkt om även dagens 
hållning: 

I sin inköpspolitik är biblioteket neutralt i moraliska, politiska och religiösa frågor. Bibliote-
ket tar principiellt avstånd från sådan litteratur som i rent kommersiellt eller annat syfte spe-
kulerar i våld, avsiktligt förvränger fakta eller som propagerar för rasdiskriminering, förföl-
jelse av oliktänkande och annat som strider mot de mänskliga rättigheterna.  185

Utöver detta ska man verka för att vara mångsidig, belysa olika frågor och kon-
troversiella ämnen från flera synvinklar och åsiktsgrupperingar och därmed bidra 
till att låntagare kan forma sin egen uppfattning i och om en fråga eller 
fenomen.  Det finns alltså en tydlig koppling mellan vad som idag ses som nor186 -
merande för urval och inköp och debatterna under framför allt 1960- och 70-talet 
då man fortfarande inte hade en fast grund att stå på. Skillnaden mellan dåtid och 
nutid är att det tidigare inte fanns något krav på dokumentation om hur urvalspro-
cessen ska se ut, vilken blev en realitet först i samband med bibliotekslagen från 
2013.  Samtidigt påvisar Åse Hedemark och Lisa Börjesson att biblioteksplaner 187

är ett relativt modernt begrepp och förhållningssätt till verksamheten som är ett 
uttryck för en ökad kontroll från statligt håll och på nationell nivå. Planer och po-
licys leder inte heller nödvändigtvis till uppfyllande av det som står i planen då 
många bibliotekarier inte ser dokumenten som styrande i sig, utan snarare som 
vägledande texter för sitt arbete.  Detta är förmodligen applicerbart på övriga 188

styrdokument som följer på biblioteksplaner. 
Men vad innebär detta? Dagens biblioteksplaner och mediepolicys, och for-

muleringarna i dem, har alltså rötter längre tillbaka i tiden. Grunden har varit rela-
tivt stabil och oföränderlig även om vissa otidsenliga aspekter har strukits, och 
moderna villkor har sporrat nytt fokus och nya formuleringar. Men utan den rela-
tivt moderna lagtexten som dikterar villkoren för verksamheten har praktiken en 
annan grund, ett antagande, som är mer spritt och baserat på fler faktorer än de 
som sätts på print. Istället handlar det starkt om en känsla, en förvärvad egenskap 
som man lär sig i yrket. Två policys betonar också att personalen har det slutgilti-

 Medieurvalsprinciper 1; Mediepolicy 2; Mediepolicy 3.184
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ga ansvaret för bedömningarna av litteratur.  Detta behöver inte nödvändigtvis 189

vara en negativ aspekt men om man betänker folkbibliotekens historiska praktik, 
som presenteras mer ingående nedan, och vad som har styrt tanken om den kvali-
tativa litteraturen finns det samtidigt en risk att besluten är grundade mer i en tra-
dition än en fördjupad reflektion. En annan slutsats är också att det finns en rela-
tivt bred grund att stå på. Självklart ska man inte köpa in vad som helst, men base-
rat på formuleringarna har man stora möjligheter att skapa bredd i sitt bestånd. 
Gör man verkligen det kan man då fråga sig? Har man fler grupper än de lagstif-
tade i åtanke när man köper in litteratur, belyser man frågor och teman från ett 
både historiskt och nutida perspektiv, har men en bredd mellan smalt och lättill-
gängligt, försöker man utmana gängse normer eller ha överseende med de värde-
ringar som influerade ett verk vid dess tillkomst? Samtliga frågor baseras på for-
muleringar om urvalet av skönlitteratur, och ser man till lesbiska kioskromaner 
eller äldre populärlitteratur överlag är detta inte säkert att man gör.  190

Finns det en gemensam nämnare för urval och inköp som kan tillskrivas både 
förr och nu? Svaret är ja, Bibliotekstjänst (också känt som BTJ) och deras roll 
som förmedlare av litteratur till svenska folkbibliotek. Steiner menar att försälj-
ningen till bibliotek har varit och är en väldigt viktig inkomstkälla för bokmark-
naden och att BTJ under 1970-talet drev ”en offensiv kampanj för att bli den stora 
biblioteksleverantören, vilket man också lyckades med. Vid slutet av årtiondet 
hade Bibliotekstjänst närmast monopol på försäljningen av böcker till bibliote-
ken”.  BTJ startade ursprungligen som Bibliotekens försäljningscentral 1936 på 191

initiativ från Sveriges Allmänna Biblioteksförening, idag Svensk Biblioteksföre-
ning. Till en början ansvarade tjänsten för trycksaker till biblioteken men kom att 
överta sambindningslistor, det vill säga recensionshäften för folkbiblioteken, och 
samarbetade med Seelig & Co. som var dåtidens största distributör för bokhan-
deln.  Men sedan nästan 50 år tillbaka är alltså BTJ ledande på biblioteksfältet. 192

Samtliga bibliotek i denna undersökning utnyttjar också BTJ:s tjänster i någon 
form och det är alltså utifrån denna aktörs utbud som man gör sina urval: 

Alltså vår… grunden som vi står på är Bibliotekstjänsts listor som vi läser noggrant. […] Och 
sen prickar man för om man tycker att vi ska köpa eller inte och sätter små kommentarer och 
sådär.  193

Då går vi till inköpen då. Vi köper ju in litteratur… Det här styrs ju väldigt mycket av avtal 
som kommunen har. Vi gör just nu en upphandling av prenumerationstjänster, och sen är vi ju 
bundna till det. […] Och då har vi ju BTJ nu och då har vi ju mycket profilköp.  194
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Två av biblioteken har använt sig av, eller använder fortfarande, BTJ:s profilköp 
där man skapar en profil för varje bibliotek baserat på faktorer som prioriterade 
grupper eller vanliga utlån och BTJ gör ett urval av böcker och skickar till biblio-
teken på regelbunden basis. Även fast detta alltså har använts och används är bib-
liotekarierna i studien ändock kritiska mot profilköpen. Informant 2, som inte 
längre har profilköp, säger såhär: ”Vi tyckte inte att de gjorde det något bra, så vi 
köper själva. […] Vi testade det ett tag men vi tyckte inte att… Vi tyckte att vi 
klarade det bättre själva, för vi känner våra målgrupper bättre”.  Biblioteket som 195

informant 3 jobbar på använder profilköp men speglar informant 2:s åsikt till viss 
del. Hen menar att litteratururval kräver arbete och att det på sätt och vis har bort-
prioriterats i det dagliga arbetet till förmån för andra arbetsuppgifter: 

Tanken var ju att frigöra tid för det här utåtriktade arbetet som då är ett politiskt uppdrag. Vi 
ska läsfrämja, det är ju det politikerna säger och då måste… Förut så satt det ju, jag tror det 
var 23 personer, och sysslade med inköpen och idag är det kanske 6-7. Så att man rationalise-
rar det här och gör det med tanken att nästan alla bibliotek köper ju ungefär samma saker, i 
alla fall. Det finns ju som ett grundbestånd som alla köper. Sen är det ju det andra, det som 
skiljer biblioteken åt i Sverige, det köper vi ju själva.  196

Det finns alltså något både att vinna och att förlora på att utnyttja BTJ:s profilköp. 
Man frigör mer tid till annat arbete, men man får mindre chans att påverka urvalet 
och beståndet. Man får ett grundutbud som visserligen sprids till och ger en rättvis 
fördelning av resurserna till alla delar av landet, men det innebär också en ström-
linjeformning baserad visserligen på statistik över utlån men också antaganden 
om vad som kommer vara populärt. Ett skräddarsytt paket utifrån ett visst biblio-
teks önskemål är fortfarande väldigt brett; det är omöjligt att detaljstyra. Skulle tre 
utlån av en lesbisk kioskroman verkligen kunna konkurrera med 750 utlån av en 
deckare, och därmed motivera en plats i profilköpet? Förmodligen inte. Men även 
de bibliotek som själva väljer ut och köper in resurser förlitar sig på BTJ:s listor, 
för att de är tvungna. Samtliga informanter har avtal med BTJ som kommunala 
verksamheter inom en offentlig sektor. Om lesbiska kioskromaner i nytryck inte 
representeras hos BTJ så kommer bibliotekarierna kanske aldrig veta om deras 
existens. 

Informant 2 påtalar en tidigare dominans av de större förlagen hos BTJ, och 
diskuterar de mindre förlagen och smalare titlarna. Även om de senare är bättre 
representerade idag finns det samtidigt en slags massans tyranneri i inköpen, där  
man köper in det som efterfrågas mest som i slutändan gynnar de större förlagen: 

Nej men det är ju de stora förlagen som ger ut det som folk lånar mest, är det ju. […] Men det 
som jag märker nu, skillnaden hos Bibliotekstjänst, är… För några år sen var det mest de sto-
ra förlagen och de gjorde ett urval som man kunde liksom… Man kunde inte tänka så mycket 
utan man visste att det där kommer lånas, men nu kommer det med väldigt mycket egen… ja, 
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mindre förlag och de här smala böckerna som kanske inte lånas så nu måste man vara mer 
vaken själv när man köper. De gör inte det där urvalet på samma sätt längre.  197

Så man kan ställa sig några rimliga frågor i förhållandet till frågeställningarna i 
denna uppsats: Vilka litterära resurser plockas upp av BTJ? Vilka böcker recense-
ras? Vad får ingå i ett profilköp? Vilken inriktning har man och vilka urval gör 
man? Vilka förlag finns med och finns det en spridning mellan stora och små för-
lag? Vad krävs för att man ska inkluderas hos BTJ? Detta framstår som något höljt 
i dunkel. 

Ur ett historiskt perspektiv så har BTJ som tjänst varit styrande i vad som 
köps eller inte köps in till folkbiblioteken. De har gjort urval av litteratur ut den 
årliga eller till och med månatliga bokskörden, recenserat dessa utvalda alster och 
publicerat dem i vad som idag kalls boklistor, men som under en större del av 
1900-talets andra hälft gick under benämningen sambindning. Informant 3 som 
har lång erfarenhet av yrket, från slutet av 70-talet, minns hur denna process gick 
till och vilka konsekvenser den fick: 

Det är ju de här listorna, du vet, BTJ:s listor som mycket genom årens lopp har styrt bibliote-
kens inköp. Det som kommer på listan och det som hamnar utanför listan. Och då var det ju 
så att om du fick en dålig recension i den här BTJ:s lista så var ju det förödande.  198

Så var läget under hens tidiga yrkesverksamma tid. Idag ser det annorlunda ut, då 
samma informant menar att BTJ i dagsläget är för inriktade på att sälja, och därför 
ger väldigt vaga och sällan kritiska recensioner och rekommendationer. Detta an-
ser hen vara olyckligt eftersom det redan från början är svårt att sålla bland de sto-
ra bokskördar som kommer ut varje år i Sverige, och att BTJ där skulle kunna 
vara till större hjälp. Men hen menar samtidigt att det har funnits en nackdel med 
BTJ, och det är möjligheten att styra urval och inköp: ”Ja, och då var ju det en 
större hjälp. Men samtidigt naturligtvis också väldigt styrande. Det var en person 
eller två som satt och tyckte detta. Och då styrde det hela…”.  Detta är ju till 199

viss del fortfarande giltigt – BTJ gör urval som folkbiblioteken anpassar sig efter. 
BTJ kan om något sägas utgöra den blinda fläcken inom biblioteksfältet. Do-

minansen över urval och förmedlande av litteratur har varit intakt sedan mitten av 
1900-talet, och kan alltså sägas ha påverkat bibliotekens praktik och förhållnings-
sätt. Kan BTJ ha bidragit till att osynliggöra de lesbiska kioskromanerna i Sveri-
ge? Både ja och nej. Om man ser det i förhållande till den förra rubriken om hur 
Sveriges bokmarknad har varit organiserad kan det mycket väl vara så, om BTJ 
fortsatta på samma spår som innan med skilda litterära fält och kretslopp, men 
BTJ:s övertagande av ansvaret för distribution till Sveriges bibliotek (i samband 
med avregleringen av kommissionssystemet) kan också ha varit förändringen som 
ledde till att alltmer populärlitteratur kom att spridas även på folkbiblioteken. Men 
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detta skedde utanför de lesbiska kioskromanernas period och de blev därför inte 
en del av denna revolution av pocketböcker och underhållningslitteratur. Att BTJ 
är en maktfaktor att räkna med är i alla fall uppenbart. Om någon är intresserad av 
att undersöka folkbibliotekens urvalsmekanismer och bakomliggande strukturer 
kring vilken litteratur som i slutändan hamnar på bibliotekens hyllor så är BTJ en 
intressant och viktigt grund att ta avstamp i, eller att kritiskt granska. 

Synen på kioskromaner och populärlitteratur under 50 år, och 
idag 
Även om det alltså är svårt att finna information om just lesbiska kioskromaner i 
en svensk bibliotekskontext så finns det desto mer att undersöka om man vidgar 
synen på genren till att innefatta kontexterna den är delaktig i: populärlitteratur, 
vilket diskuteras här, och i förlängningen kvalitetsbedömning, som är temat för 
nästa rubrik nedan. 

Ur ett, i Foucaults bemärkelse, arkeologiskt perspektiv är det av stor vikt att 
undersöka det redan sagda i diskursens utsagor. Biblioteksbladet representerar en 
utblick från och inblick mot biblioteksfältet, varav populärlitteratur och kioskro-
maner utgör ett visst delområde. Genomgången ger en möjlighet till överblick 
kring den diskursiva förståelsen och praktiken som, i detta fall, genereras i förhål-
lande till ett visst litterärt område och genre. Detta utgör steg tre i Neumanns dis-
kursanalytiska process: att synliggöra diskursen uppbyggnad och hierarkier, och 
”huruvida en viss representations alla kännetecken är lika beständiga” och att där-
ifrån kunna se att om ”vissa förenar och andra differentierar kan man utgå från att 
de som förenar sannolikt är svårast att förändra”.  Förhållningssättet gentemot 200

populärlitteratur och kioskromaner har både varit relativt statiskt och samtidigt 
stadd i förändring. Det som framstår som en mer beständig värdering av genrens 
olika kategorier är synen på dem som förenklad litteratur och något som enbart 
fungerar som förströelse snarare än något som bidrar till bildning. Sedan har ar-
gumenten mot just detta kommit att förändras, och speglar väldigt tydligt de olika 
årtiondenas samhälls- och kulturklimat. 

1940-talet 
Under 1940-talets senare hälft är det uppenbart att biblioteken är påverkade av 
andra världskrigets verkningar i Europa, och att man ser det som angeläget att 
verka för det demokratiska samhället på sin front. Detta innebär, som Gösta Öst-
ling uttrycker det, att: ”Biblioteken skall vara bildningsinstitutioner, ej 
bokbarer”.  Kopplat till detta finns åtskillnad mellan uppbygglig litteratur som 201

ska bidra till andlig utveckling och forma högtänkande, moraliska och reflekte-

 Neumann (2003), s. 59.200

 Östling (1946), s. 189.201
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rande medborgare och de former av litteratur, och andra tekniska uppfinningar, 
som bidrar till ”ett massdödande av tid, meningslöst tidsfördriv, lättjefullt sofflig-
gande, som hotar hela vår civilisation”.  Det finns en klart uppfostrande ton 202

kring vad som bör anses vara rätt och riktig litteratur för låntagarna, där bibliote-
karierna ser sig själva som experter på området. 

Under 1940-talets senare hälft går den dåliga litteraturen under benämningar 
som pris- eller underhållningsroman, bestseller, förströelse-, dekadens- eller lätta-
re litteratur och bedöms som dålig, undermålig, mindervärdig, schablongödd, för-
ljugen, indolent, och så vidare. Debatter rör sig kring hur man ska förhålla sig till 
den här litteraturen, som man uppenbart ser negativt på från bibliotekshåll: ska 
man köpa in den för att locka läsare och låntagare till bibliotekets övriga resurser, 
eller ska man stå enad i kampen för kvalitetslitteratur? Svaren varierar, och det 
finns en viss förståelse för läsares behov av avkoppling och underhållning, men i 
Biblioteksbladet förs en syn fram på bibliotek som institutioner med ett viktigt 
uppdrag som måste uppfyllas och man kan inte på något smärtfritt vis inlemma 
den litteratur som folket vill ha med den litteratur som man anser att folket behö-
ver.  Sammanfattningsvis kan man, med Gösta Östlings ord, beskriva tidsandan 203

som ett intresse för ”bildningens förening med kunskapen för individens utveck-
ling till samhällets bästa” och däri ingår inte populärlitteraturen.  204

Redan i samband med pocketböckernas och kioskromanernas intåg på den 
internationella och svenska marknaden etablerar man alltså ett visst diskursivt 
förhållningssätt gentemot dem som, den fortsatta överblicken visar, kommer att 
prägla genren ända in i nutid. 

1950-talet 
En liknande syn och förhållningssätt som detta följer med in i 1950-talet. Under 
decenniet utökar biblioteken sin horisont och blickar alltmer utåt mot övriga län-
ders verksamheter.  Atomålderns frågeställningar och konsekvenser börjar göra 205

sig gällande med ökad utgivning och omnämnanden av exempelvis science fiction 
och dystopisk litteratur. Reflektioner över folkbibliotekens historia, nuvarande 
praktik och framtid är också tydliga. Genom debatt försöker man utkristallisera 
sitt huvuduppdrag och vilken sorts verksamhet och institution man ska vara 
gentemot besökare och låntagare. Bildning framstår där fortfarande som det yt-
tersta målet.  206

I samband med dessa bildningssträvanden, och inom initiativ som studiecirk-
lar och dylikt, fortsätter diskussionen om hur folkbiblioteken ska ställa sig till de 
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 Carnowsky (1950), s. 109–114; McColvin (1951), s. 232–.205
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nya böckerna som produceras och säljs billigt, och som både kan vara en fördel 
för utgivning av klassiker eller kvalitetslitteratur till ett rimligt pris men som sam-
tidigt hotar att fördärva den goda och uppbyggliga smaken, eller rent ut sagt för-
dumma människor.  Det finns en dubbelhet i svaren: ska man ”blanda in under207 -
hållningsmoment […] för att vinna lättköpta framgångar” eller är det så att ”det 
finns en mening med janusrollen, ett samband mellan högsyftningen och publik-
frieriet” eller är det framför allt så att ”[i] kampen mot den kulörta draken har bib-
liotekarien en självskriven S:t Göransroll”?  Ju längre decenniet lider desto mer 208

utvecklas en trevande öppenhet, men biblioteksdiskursen och ställningstagandet 
under 1950-talet står ändock fast: även om man gör vissa eftergifter för folksma-
ken så kämpar man i slutändan för bildningen och den goda boken. 

För första gången nämns Pressbyrån i sammanhanget, och kopplingen till ki-
osklitteratur börjar befästas. Sigurd Möhlenbrock nämner till exempel Zebraböc-
kerna, en serie lanserad av Bonniers förlag, som följer en typisk kioskromanska-
raktäristik: snabbt producerade böcker på billigt papper med dåligt tryck. Men 
framför allt börjar estetiken hos omslagen att spridas då ”den torftiga inre utstyr-
seln döljes av ett färggrant, ’lockande’ omslag, och vad Möhlenbrock beskriver är 
i detalj det som brukar räknas in i de lesbiska kioskromanernas signum då han slår 
fast att: 

Beträffande bokomslagen kan man alltså konstatera, att den tendens som redan tidigare gjort 
sig gällande ifråga om de amerikanska billighetsböckerna av typen pocket books att medvetet 
förenkla och förgrova bokomslagen: motivval, färgval och konstnärligt utförande, numera på 
allvar spritt sig till Sverige.  209

Andra synonymer för genren i tiden är pocket books, veckopress, folkböcker, 
struntlitteratur, billighetsböcker och skräp. Smutslitteratur nämns också i sam-
manhanget. Man fortsätter skriva i termer av att dessa genrer är verklighetsför-
falskande, förljugna, skadliga, förslöande och en kulört fara i en kommersiell nö-
jesindustri som har nått ett bottenläge – från bibliotekariernas håll, men inte från 
läsarnas. Alla vill läsa Sigge Stark och Agnar Mykle, men även amerikanska dec-
kare och westernromaner. För uppenbart är att mot mitten av 1950-talet börjar de 
typiska kioskromanerna att dyka upp och slå igenom på bred front i Sverige. Detta 
visar också att det fanns en koppling mellan den anglosaxiska och den svenska 
bokmarknaden, att man både importerade kioskromaner från andra länder eller 
skrev inhemska verk utifrån samma mall, estetik och innehåll. Det var inget som 
vare sig importörer och distributörer eller folkbiblioteken var omedvetna om. 
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1960-talet 
Under 60-talet börjar man märka av samhällsförändringar i Sverige, och även på 
biblioteksområdet. Det märks i öppnare debatter om allt från aktuella problem till 
att man börjar tala mer öppet om tidigare känsliga, onämnbara eller tabubelagda 
ämnen som sexualitet – dock, ska påpekas, ännu inte i förhållande till homosexua-
litet. 

Men framför allt börjar opinionen svänga i fråga om populärlitteraturen. Sy-
nen på folklig kultur, personifierat genom kioskromanen, börjar förändras och allt 
fler röster lyfter fram förtjänster som kontrapunkt mot de tidigare framförda nack-
delarna eller negativa värderingarna. Man diskuterar allt från paperbackproblema-
tiken, det vill säga det rent praktiska förfarandet med och bevarandet av den fy-
siska boken, till initiativ från folkbibliotek som involverar kioskböcker.  En ac210 -
ceptans har börjat växa fram kring att kioskromaner och populärlitteraturen är här 
för att stanna och att den inte kommer kunna motarbetas eftersom läsarna vill ha 
dem. Erik G. Nyström skriver såhär: 

Det har inträffat en genomgripande förändring. Våra gamla värderingar har ställts på huvudet 
av en demokratisk kultursyn. Vi har börjat fundera över innebörden av ord som ”bra” eller 
”värdefull” och vi har frågat: ”värdefull för vem?”. Inte har väl en bok som litterärt verk nå-
got objektivt värde. Den måste väl i rimlighetens namn vara värdefull för någon läsare. […] 

Det betyder inte, att vi har slutat använda ord som bra och dålig, men vi vi har blivit med-
vetna om värdeordens svårigheter.  211

Detta är en del av en begynnande medvetenhet och debatt om PR och marknads-
föring av bibliotekets resurser, ett svar på kritik från pressen om censur från bibli-
otekshåll (framför allt i bokurvalet) men också att man börjar ifrågasätta sådant 
som objektiviteten i recensioner och omdömen eller att man bör skola in låntagare 
i en viss sorts läsning. Istället närmar man sig en mer demokratisk kultursyn och 
vill ifrågasätta varför man värderar på ett visst sätt, varför något har blivit konven-
tion och strävar också efter att kartlägga vad allmänheten själva vill läsa.  212

Man lyfter fram forskning från USA som menar att budskapet från folkbiblio-
teken länge har utgått från ”bibliotekariens åsikt om vad biblioteket borde betyda 
för låntagaren och inte från den föreställning biblioteksbesökaren eller den pre-
sumtive låntagaren har om biblioteket” samt att det är fel ”att uppmana folk att 
läsa för att bilda sig eller bli en bättre människa eller att påskina att bibliotekarien 
är mer beläst än vanligt folk”.  Yngve Hedin stämmer in i samma ton när han 213

diskuterar folkbibliotekens långa anor av bildning och att värna om goda och sun-
da läsvanor: 
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Är det inte snart dags för en omprövning av vår målsättning, för självrannsakan, för en bred 
diskussion, där vi låter avnämarna för våra tjänster pröva vår kompetens som smakdomare? 
Vi har dansat länge nog på smakkonventionernas lina. Det behövs en konkretare, mera preci-
serad målsättning med en klar redovisning av kriterierna för våra värderingar. Vi kan inte 
gömma oss bakom vaga fraser om det goda eller sunda. […] 

När jag talar om en omprövning av bibliotekens målsättning, vill jag samtidigt hoppas att 
de viktiga debatter som förts i svensk dagspress under 60-talet kommer att sätta spår. Kul-
turtrenden har gått mot större öppenhet, starkare tvivel på gängse värderingar och konventio-
ner.   214

Man använder sig fortfarande av benämningar som kioskböcker, paperbacks och 
pocketböcker, fick- och billighetsbok men värderingarna är mindre fördömande 
och istället ser man snarare en villighet att ge den sortens genre av litteratur en 
chans. Ett vanligt förekommande exempel på underhållningslitteraturen under de-
cenniet är bland annat Enid Blytons Fem-serie eller Kitty-böckerna. 

Under 1960-talet etableras alltså en starkare koppling mellan kioskromanerna 
och folkets läsvanor och önskemål. Man försöker via alternativa utsagor att för-
ändra diskursens budskap, och på biblioteksfältet finns en större öppenhet och 
minskad distinktion mellan olika gruppers föredragna läsning. 

1970-talet 
Under 1970-talet genomfördes eller presenterades flera statliga utredningar, såväl 
som propositioner, som debatteras livligt och upptar stora delar av Biblioteksbla-
det. Kravet på en bibliotekslag skärps också, framför allt sett till marknadens 
verkningar.  För detta årtionde kan om något med rätta kallas för De Stora De215 -
batternas Decennium, särskilt i förhållande till politiska och ideologiska spörsmål 
men även kring populärlitteratur – under 1970-talet politiseras allt mer av samhäl-
let och så även biblioteken. Talet om litteratur överlag men framför allt kioskro-
manerna inlemmas i ett politiskt och strukturellt narrativ. I en kritisk ton framförs 
åsikter som dessa: 

Kiosklitteraturen har en bestämd syftning: sammantagna utgör den en systematiskt propagan-
da för reaktionen […] Vem har glädje av att sprida sådan litteratur? Den tillverkas på främst 
amerikanska litteraturfabriker. Bakom står mäktigt multinationella syndikat med hela den 
kapitalistiska världen som marknad. Genom massupplagorna håller man priserna nere på en 
nivå, som seriös bokutgivningen inte kan konkurrera med. På kort tid, några decennier, har 
man erövrat alla kapitalistiska länder. Det är detta tryck utifrån som vi nu är utsatta för och 
som vi inte ser ut att kunna stå emot. […] Giftvågen väller genom landet.  216

Eller när en statlig proposition säger: ”Inom kulturområdet finns många exempel 
på en ohämmad kommersialism. Den tar sig ofta uttryck i en spekulation i likgil-
tigt allmängods. Stora grupper utsätts för ensidig påverkan av ett kulturutbud som 
är torftigt och undermåligt”.  217
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Vad innebär då detta? Kiosklitteraturen ses som en del av och uttryck för ka-
pitalismen och kommersiella krafter, som man tar avstånd från. Biblioteken ska 
vara fristående, inte en del av eller lakejer för massmarknaden och värderingar 
som sammankopplas med den; man ska inte behöva lyda under dess ekonomiska 
lagar och regler. Förlagen som ger ut billiga kioskromaner ses som ett hot mot 
kvalitetslitteraturen då det inte går att konkurrera med de låga priserna och hänga 
med i produktionstakten, och man tillskriver även dessa förlag en påtaglig makt i 
negativ riktning gentemot både biblioteken såväl som läsarna.  218

Kvalitetslitteraturen står som motsatsen till kioskromanerna, och det är i den 
riktningen som man ska försöka påverka låntagare och läsare. En skribent menar 
att populärlitteraturen tränger ut den kvalitativa litteraturen, att när man resonerar 
i termer av ”det här är vad folk vill ha” så kan man lika gärna säga ”det här är vad 
de ansvariga på biblioteken påtvingar långtagarna”.  Detta får medhåll från 219

bland annat Ulrik Tellerup som menar att ”[d]et är oerhört lätt att säga att man 
skall ge vad folk frågar efter. Men borde vi inte tänka efter vad det leder till i 
längden i form av utarmning av mera kvalitativa former av kultur”.  Devisen 220

”att ge folk det folk vill ha” ses nu alltså som att spela marknaden i händerna och 
understödja att den goda litteraturen får mindre plats på eller försvinner från bib-
lioteken. 

Man kritiserar återigen bokurvalet men denna gång med ovanstående i tan-
karna. Hur ska man kunna välja annat än populärlitteraturen om utbudet är domi-
nerat av den och den efterfrågas mest? Hur ska man förhålla sig till den? Hur ska 
man frigöra sig från dess påverkan?  Och samtidigt hörs några röster som ifrå221 -
gasätter om man verkligen måste göra det, eller om det är i bibliotekens intresse 
att faktiskt sätta sig in i vad människor vill läsa och inte agera som smakdomare 
med pekpinnar.  Men konsensus i frågan är stark. Greta Renborg undrar i sin 222

artikel: 

Ska den gå tomhänt från biblioteket, som söker det udda, dyra, troligtvis bestående, eller den 
som söker det billiga, lättåtkomliga, efemära, snabbt förflyktigade? […] Den som vill läsa 
Hemmets Veckotidning eller den som söker Kommentar, den som vill läsa Femina eller den 
som vill läsa Vietnam Nu?  223

Man kan alltså inte tillhandahålla allt utan måste göra ett urval, och eftersom ki-
oskromanerna och dylik litteratur redan finns tillgängliga i större mängder och för 
billigare pris så är det inte dem man behöver fokusera på. Fördelningen av resur-
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ser måste gå till kvalitetslitteraturen, som också i högre grad uppfyller folkbiblio-
tekens mål. Diskussioner förs också kring detta, och om samlade riktlinjer behövs 
för urvalet av litteratur.  224

Tidsandan präglas tydligt av diskussioner om människors livsvillkor, socioe-
konomiska faktorer, och av intresse för biblioteken hur detta påverkar litteratur-
val. Att masslitteraturen är oproportionerligt fördelad och mest populär bland just 
arbetarklassen ses som problematiskt och något för biblioteken, såväl som staten, 
att åtgärda.  Såhär skriver Bibi Eriksson i den frågan: 225

En människas läsvanor, hela hennes kulturella beteendemönster, skapas mycket långsamt. 
Mönstret har sina rötter i hennes sociala och ekonomiska situation. Och som vi vet ändras 
mycket långsamt människors sociala miljö och därmed deras ”kulturkonsumtion”. En män-
niskas läsmönster bestäms av hela hennes livssituation. Att fråga sig hur man för ut god litte-
ratur till människorna är […] i stort en politisk fråga som rör människors livsvillkor i vårt 
samhälle.   226

Allt fler definitioner av kioskromanerna, den så kallade skräplitteraturen, börjar 
också dyka upp: om hur den ges ut, distribueras, vilka motiv man använder såväl 
som innehållet, författarnas position och romanernas position och påverkan i en 
samhällelig kontext.  Åke Erlandsson lyfter fram analyser som menar att 227

skräplitteratur faktiskt inte behöver vara skräp då den ”tycks fungera även på ett 
djupare plan genom att svara mot vissa upplevelsebehov och arketypiska möns-
ter” som att utforska olika behov och drifter och menar att ”enbart peka på gen-
rernas destruktiva värderingar, schabloner, fördomar och språkliga torftighet för 
oss ingen vart då det gäller förståelsen av dessa böckers läsare”. Istället bör man 
se kioskromanerna som ett tidsdokument och en spegling gentemot de nutida vill-
koren i samhället.  För Erlandsson är ”[r]isken för att den gamla debatten om 228

smutslitteraturen ska dö ut tycks vara liten. Alla som aktivt sysslar med litteratur-
förmedling måste på något sätt gå in i den. Kiosklitteraturen är till stor del ännu 
terra incognita, ett outforskat fält i Sverige”.  Men Erlandsson är en av få som 229

lyfter fram ett något sånär positivt budskap. Överlag ses genren som en del av en 
multinationell, kapitalistisk tankeindustri som är manipulativ och direkt skadlig, 
framför allt för barn och ungdomar. Två texter sätter detta i fokus: 
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Den här hungern efter liv, erfarenheter, för hela livet viktiga tankar och insikter, den låter vi 
B. Wahlströms exploatera med enfaldiga mysterier som proppar till för utvecklingsmöjlighe-
ter och proppar till för läsupplevelser som kunde ha skapat andra läsvanor för livet.  230

Tänk på alla barn som idag växer upp under faran av att i kiosker och varuhus hart när drän-
kas i undermåliga seriemagasin. Lockade och fascinerade av bjärta färger och ”zoom, swisch, 
poof”. Understimulerade barn, ofta utelämnade att själva möta och falla för kommersialis-
mens insmickrande ”litteraturalster”.  231

Man fortsätter visserligen, trots detta, försöken med pocketböcker, men fokuserar 
då främst på de titlar som är klassiker eller kvalitetslitteratur som är utgiven i an-
nat format än de klassiskt inbundna böckerna. I de fall där bibliotek lånar ut poc-
ketböcker särställs de mot annan litteratur – de katalogiseras vanligen inte, förses 
inte heller med bokficka eller bokkort och lån registreras inte på vanligt vis då 
pocketböckerna ses som en sorts slit-och-släng-vara.  232

Under 1970-talet ser man en tydlig uppdelning mellan hög och låg kultur och 
litteratur, precis så som Bourdieu beskriver den. Man skapar en distinktion från 
bibliotekets håll gentemot marknaden men också, vare sig medvetet eller omedve-
tet, gentemot läsarna och de samhällsgrupper som uppskattar och efterfrågar pro-
dukterna som massproduceras: 

Vi är kulturförmedlare, vi i vår lilla sektor, Pressbyrån m.fl. i sin stora. Vi har vårt revir, de 
har sitt. Det är fakta vi måste inse men ingalunda acceptera. Vi kan som bibliotekarier kämpa 
för att göra bibliotekets revir större, genom att hitta nya vägar att nå folk, att göra vår littera-
tur lättfunnen och lättlånad, men inte genom att införliva Pressbyråns alster i biblioteken.  233

Man ser och vill utjämna sociala klyftor i samhället, det är ett tydligt mål,  men 
man ser vare sig sin egen upphöjda och privilegierade position eller kampen man 
för inom det egna fältet för att vinna makten att definiera god litteratur. För samti-
digt som man har ett tydligt egalitär strävan finns det en fostrande ton i utsagorna 
kring populärlitteraturen vilket bidrar till att upprätthålla skillnader mellan folket 
och biblioteken, och framför allt ett tydligt avståndstagande och en känsla av av-
smak inför det som är folkets smak. Man underkänner i sin kritik av en viss sorts 
litteratur smaken hos en grupp och försöker istället främja den egna smaken på 
den gruppens bekostnad. 

För återigen talar man om kioskromanerna i form av negativa värderingar: 
”pressbyråns sortiment av […] kvalitetsmässigt lägre alster”, passiviserande och 
kommersiell litteratur, skräplitteratur, kolorerad veckopress, triviallitteratur, un-
derhållningslitteratur eller kulörta massfabrikat och menar att den är spekulativ, 
utarmande för kulturen, medelmåttig, undermålig eller direkt usel och en del av 
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 Härlin (1973), s. 8 ff.232
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!  70



”den litterära undervegetationens manipulationsresurser”.  En tänkbar förklaring 234

till dessa hårda ord och starka hållning kan vara ett generationsskifte inom biblio-
tekariekåren, och en kamp mellan heterodoxi och ortodoxi då man anser att ”det 
oftast [är] de unga bibliotekarierna, som driver denna triviallitteraturlinje”.  235

1980-talet 
Det årtionde som 1970-talet övergick i bjuder på nya diskussioner om nya fram-
steg och deras plats på biblioteken såsom datorer, videospelare och CD-rom och i 
förlängningen informationsteknologi. Det som inte har förändrats nämnvärt är 
diskussionerna om bra och dåliga böcker. Något nytt för decenniet var förekoms-
ten av en ny sorts genre av populärlitteratur, FLN-litteraturen.  Förkortningen 236

som står för Flärd Lidelse Njutning kallas för den nya pigromanen men med mer 
sex och lyx. Helt plötsligt kan man, enligt Barbro Thomas: 

tjäna pengar på vår tids pigor, de yrkesarbetande kvinnorna. De som med en matkasse i var-
dera handen inte tar ett steg i onödan för att besöka biblioteket eller den välsorterade bokhan-
deln på hemvägen. De som inte har ork över för det svårtillgängliga, men väl ett behov av 
underhållning, avkoppling eller eskapism.  237

Det finns en dubbelhet inför den här genren: ett synliggörande och värnande om 
de kvinnliga läsarna men också en sarkastisk ton om dess innehåll, utseende och 
form – damporr, tantsnusk och Dallassyndromet. Den dåliga litteraturen kommer 
alltså att präglas av sin koppling till erotik, kvinnliga läsare, njutning och snabb-
köpta framgångar – något som fortsätter prägla dagens syn på kioskromaner. Berit 
Sjöberg sammanfattar till och med genren som missromaner med enkla budskap 
som ger kortvarig lycka i en slagkraftig och suggestiv smörja som leder till mental 
försurning.  När ett seminarium om FLN-litteraturen hålls 1985 går det inte att 238

bortse från skribentens negativa syn på genren som också uppvisar det anstränga 
förhållandet mellan folkbiblioteken och bokmarknaden, när Sven Hallonsten skri-
ver om ”varuhusens tveksamma försäljningsmetoder” där man ser böckerna som 
en vara som konkurrerar med andra varor, att man därigenom sjunger ”detaljhan-
delns lov” och förvandlar bokmarknaden till ”vilket gatukök som helst”. Markna-
den tar inget moraliskt ansvar för vad man producerar och det är uppenbart att 
man nu kan ”urskilja vilka som är vänner, vilka som är fiender i kampen för den 
sköna litteraturen”.  239
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FLN-litteraturen aktualiserar alltså en för tiden pågående kamp mellan biblio-
teken, bokhandeln (som nu befinner sig på den fria marknaden) och varuhusen 
(som länge har befunnit sig på den fria marknaden) om besökare och låntagare, 
eller kunder. Ska en läsare finna sin bok på Konsum, Bokia eller på biblioteket? I 
BBL är svaret enstämmigt det sista alternativet. Men hur ska man då göra? Man 
vill ju ha låntagare men man vill inte sänka sin standard – och hur ska man göra 
med verkligheten, som de facto är att folk vill ha böckerna? Återigen diskuterar 
man alltså sin inre motsättning: bibliotekets två funktioner och det dubbla kultur-
politiska ansvaret, underhållning och bildning samt kvalitet och kvantitet.  Man 240

kritiserar, i sin strävan att finna svaren, bibliotekens inköp och målet att enbart att 
höja utlåningsstatistiken: 

Hur förändra utlåningsprofilen? Hur lyfta fram den verkliga litteraturen, den, som de kultur-
politiska dokumenten trots allt talar för? […] Frågan kräver många svar. Ett är naturligtvis att 
att biblioteken sällan köper kvalitetslitteraturen […] Bibliotekens bokinköp syftar oftare till 
maximerad utlåning än till kvalitet i utlåningen, en policy som kan verka förbryllande, ef-
tersom folkbiblioteken inte drivs kommersiellt.  241

Fokus på att försöka hänga med i andra litteraturförmedlares tempo och inriktning 
leder till en litterär utarmning då ”många inköpare ser till vad som läses snarare 
än vad som skrivits. Därigenom skapas en efterfrågan på triviallitteratur; den söta 
smaken konserveras alldeles i onödan”.  Gert-Ove Fridlund, som är väldigt vo242 -
kal i debatten, ställer så sent som i början av 1990-talet i punktform upp argument 
mot triviallitteratur (läs populärlitteratur) och för kvalitetslitteratur på folkbiblio-
teken. Han menar att populärlitteraturen behöver prioriteras bort pga. bibliotekens 
krympande anslag och lutar sig bland annat mot ett riksdagsbeslut som menar att 
massmarknadslitteratur inte ska köpas in för allmänna medel. Han ser långtgående 
konsekvenser av att böja sig för efterfrågan på denna sorts litteratur, som att att 
enbart ett fåtal författare finns representerade på hyllorna vilket är ett hot mot 
både tryck- och yttrandefriheten och vidare att man genom detta förfarande bidrar 
till att enbart lyfta fram banal konst och kommersiella konventioner.  243

Kritik lyfts också mot BTJ:s tjänster, framför allt lektörsverksamheten och 
dess recensioner, och hur det påverkar folkbibliotekens inköpspolitik.  Resulta244 -
ten av undersökningar under årtiondet visar att biblioteken följer rekommendatio-
nerna i recensionerna och köper in litteratur som har klassats som bra oavsett gen-
re, men att konsekvenserna blir att även om man köper in mest av den kvalitativa 
litteraturen (60 procent) köper man större antal av underhållningslitteraturen ef-
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tersom den efterfrågas mest (med fördelningen 70 populärromaner mot 30 seriö-
sa).  245

Man skönjer i debatterna alltså en koppling mellan bokförlagens utgivning, 
recensionerna i BTJ och dagspress och bibliotekens inköp; Lars Andersson skriver 
att för att kunna spåra ”smakförändringar bland bibliotekarier, låntagare, bokköpa-
re m.fl. så måste vi ta med försäljningssiffror, antal nya upplagor, aktuella tenden-
ser i samhället, Bibliotekstjänsts sambindningslistor och annat som kan ha inver-
kat”.  Detta ses som en ond cirkel där man dels går marknadens ärenden och 246

dels förändrar sin egen verksamhet åt negativt håll genom att snegla alldeles för 
mycket på andra modeller än den föredragna för biblioteken – att vara alternativet 
och väktare av den goda och smala litteraturen.  247

Vad säger man annars om populärlitteraturen? De går under alla tänkbara 
namn från missromaner och smörja till triviallitteratur och bestsellers. De ses som 
”bästsäljande sega råttor, kokta på sötma och schabloner i en form som ger vacker 
yta men inget innehåll”, de är kittlande och lockande och ger en air av lyx och li-
delse men är också glättiga och och falska med för stort fokus på våld eller sex.  248

Exemplen på litteratur är flest under detta årtionde: författare som Jackie Collins 
och Stephen King eller megasuccéer som Törnfåglarna och Grottbjörnens folk. 

Debatterna om 80-talets litteratur och vägen in mot 1990-talet sammanfattas 
och vidgas mer i och med utgivningen och diskussionen om Ulla Lindquists bok 
från 1988 där hon har läst decenniets bästsäljare och analyserat de i förhållande 
till ungdomars läsvanor. Lindqvist pläderar för att populärlitteratur inte behöver 
vara av ondo eftersom det för många unga, sedan lång tid tillbaka, har varit vägen 
in i läsningen och att det finns mycket nöje att hämta från de romaner som hon har 
gått igenom i sin bok. Framför allt menar hon att man inte kan nå en god relation 
till läsarna om ”någon besserwisser talar uppe ifrån sin höga häst nedåt till den 
vilseförda massan”.  Dessutom skiljer sig 80-talets romaner från tidigare årtion249 -
dens romaner: det finns en skillnad mellan populärromaner och masslitteraturen, 
en fördjupning och komplexitet i handling och karaktärer som har saknats i tidiga-
re litteratur som har producerats i ett löpande band-tempo.  Ett liknande budskap 250

framfördes redan 1983 då författarna till en rapport om vuxnas läsning menade att 
”folkbiblioteken tyvärr saknat medvetenhet om texters bruksvärde och på olika 
sätt försökt ’avslöja’ eller ’bekämpa’ triviallitteraturen” och att ett ”ensidigt och 
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okänsligt fördömande av populärkulturen leder bara till vidgad klyfta mellan po-
pulärlitteraturens konsumenter och belackare”.  251

Nutid 
På frågan om vad som är de initiala intrycken och tankarna när man säger kiosk-
romaner svarade två av informanterna att de direkt förknippade begreppet med 
1970-talet och de debatter som fördes under tiden om den sortens litteratur, snara-
re än nutid: ”[D]å tänker jag 70-tal. Det är ett begrepp som användes då. Det fanns 
ju någon utredning då väl, någon statlig utredning där man pratade om just det här 
med kioskromaner eller kiosklitteratur” samt ”Alltså, jag tycker att det är ett ord 
som man inte använder så mycket längre. Det känns mer som ett 70-talsord, lik-
som, som man använde tidigare sådär”.  Dessa svar kommer också från de två 252

bibliotekarier som har jobbat längst inom fältet och som båda examinerades under 
1980-talet då debatten, som synes ovan, fortfarande var livlig om populärlitteratu-
rens roll hos biblioteken och i samhället. Gemensamt för samtliga informanter var 
att de såg kiosklitteratur som i stort sett synonymt med romantikgenren, det vill 
säga den sista stora vågen av populärlitteratur som fick stor uppmärksamhet och 
utrymme även i Biblioteksbladet på 1980-talet, men de nämner också deckargen-
ren och dess arv från kioskromansperioden längre bakåt i tiden: 

Men då tänker jag på såna här Harlequin, och romance. Den typen. Så kanske vissa deckare 
som är… som inte är något stora i Sverige egentligen men som man kan se ibland när man 
köper engelska pocket och så.  253

Alltså, om jag tänker kiosklitteratur så är det dels de här typ Harlequin-romanerna och sådär 
men också något som väl knappast finns längre. Det fanns ju massa innan deckar-, den ordi-
narie deckarlitteraturen var så stor, så fanns det ju mycket såna här kriminalromaner som var i 
den stilen.  254

Informant 1 diskuterar även fördelningen av läsare och menar att ”nutidens ki-
osklitteratur” är väldigt inriktad mot kvinnor, medan den äldre kiosklitteraturen 
hade män som potentiell och konkret läsarkrets. Det har alltså skett ett skifte i 
vem som läser vad, vilket stämmer överens med den historiska genomgången 
ovan och hur man under det sista årtiondet i översikten talade om pigromanen och 
de kvinnliga läsarna. 

Utifrån detta, och intervjuerna som helhet, kan man se att kioskromanen anses 
vara en daterad benämning, ett överspelat diskussionsämne och ett begrepp från 
det förflutna. Populärlitteratur däremot ses som normaltillståndet och basvaran för 
utbudet idag, det vill säga underhållningslitteratur, framför allt av informant 3 som 
menar att utveckling från hens karriärstart på 1980-talet till idag är talande: ”Vad 
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som har hänt under den här perioden, kring den, att idag så sysslar vi på bibliote-
ken mycket med just förströelselitteratur, avkoppling för stunden”.  255

Hos två av informanterna märker man av en viss irritation och samtidig resig-
nation över sakernas tillstånd framför allt kring deckargenrens dominans på bibli-
oteket, som ju är ett arv från kioskromanernas guldålder och den myriad av krimi-
nal- och spiongåtor som gavs ut då, men det finns inte heller någon uttalad eller 
nämnvärd kamp mot den sortens litteratur: 

Nu läser… Nu är det mer av de vanliga deckarna, eftersom den genren har breddats så myc-
ket och blivit så stor. Så de har nog knuffat bort den andra litteraturen. […] Jag tror ju att 
som, när man tänker på alla deckare och kriminalromaner vi köper in som ges ut utav andra 
förlag men som kanske kvalitetsmässigt inte alltid är så mycket bättre.  256

Och då har ju vi gjort det valet att vi köper in den här, ja du vet hela den här deckarvågen som 
man kan bli knäpp på rent ut sagt. […] Och det är bara ett stort svart hål. Och att vi ändå 
har… Vi köper 5-6 exemplar. Kanske 100 reservationer.  257

Men fokus på vad som bör vara bibliotekets uppdrag kvarstår. Vilken litteratur 
man helst ska främja? 

Ja, vad är bibliotekets uppgift? Om vi liksom går tillbaka till basen. Är det då det här med 
förströelselitteratur? Det är ju lite grann också det som du kallar då för kioskromanerna här. 
Att tillhandahålla förströelselitteratur, om jag då får spetsa till det, för medelklassens damer. 
Det är ju de som är de stora besökarna. Är det vår uppgift? Är det vad vi ska använda skatte-
pengar till? Eller vad är det? Är det att värna klassiker? Är det att värna den goda litteraturen? 
Den smala litteraturen som inte sitter i teve-sofforna, som inte…? […] Den folkbildningstra-
ditionen som jag personligen tycker är väldigt fin, och som vi ska värna. Och då blir det ju, 
kan man tycka, det här med förströelselitteraturen, då faller ju det lite bort. Då kan vi inte 
riktigt plocka in det i en folkbibliotekstradition om vi nu står i en situation när vi måste 
välja.  258

Med ett brett historiskt svep, enligt Foucaults föredragna metod, och ur ett arkeo-
logiskt perspektiv kan man alltså se att diskursen kring populärlitteratur och ki-
oskromaner i synnerhet har varit påtagligt negativ under lång tid. I Sveriges störs-
ta branschtidning för bibliotek och bibliotekarier har man både befäst och repro-
ducerat synen, via repetitiva och sammanhållna utsagor som speglar vad som ses 
som rimligt inom diskursen, på den sortens litteratur som undermålig, inget för 
biblioteken och i det närmsta direkt skadlig för både läsare och verksamheter. Si-
tuationen ser i dagsläget annorlunda ut då man snarare har ett stort utbud av un-
derhållningslitteratur, men man ser fortfarande inte detta som sitt huvudsakliga 
fokus. 

Uppdelningen i bra och dålig litteratur, och vilken litteratur man ser som bib-
liotekets mål att främja, demonstrerar Bourdieus beskrivning av det litterära fäl-
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tets struktur och hur man inom biblioteksfält bygger upp en viss smak. Man talar 
om två distinkta former av litteratur som dessutom tilldelas olika värdeladdade 
positioner som påminner om Gelders illustration av skillnaden mellan populärlit-
teratur och Litteraturen med stort L. Om populärlitteraturen ingår i ett fält som 
Bourdieu benämner heteronomt och däri har en position inom storskalig produk-
tion och distribution, ses istället Litteraturen som autonom och innehar en position 
på ett fält av begränsad produktion. Det innebär att när populärlitteraturen bygger 
på en marknadslogik där man är öppen för stora upplagor, publiker och välkomnar 
framgång och profit, så produceras Litteraturen i mindre skalor menade för små 
läsekretsar, tar avstånd från vad som ses som kapitalistiska värden och praxis, och 
vill istället ses som fristående. Där populärlitteratur ses som smaklös, känslosam, 
vulgär och simpel och uppbyggd på överdrifter och klichéer ses Litteraturen som 
smakfull, komplex, kritisk och med en inneboende essens i vad den skriver om – 
livet självt. Den förra innehåller konventionella element och kan nästan liknas vid 
en film i tryck med tydlig intrig, dramatik och karaktärer som för handlingen 
framåt. Det handlar om underhållning, eskapism och ytliga eller flyktiga element. 
Den senare är aldrig menad att vara lättillgänglig, avslutad eller fungera som för-
ströelse – den ska mana till reflektion och bidra till insikter. Populärlitteraturen 
beskrivs i termer av industri, produkter, varumärke och marknadsföring, medan 
Litteraturen beskrivs utifrån en diskurs nära kopplat till konst och dess inbyggda 
värden som originalitet, kreativitet och individualitet.  Mellan dessa former sker 259

en distinktion från folkbibliotekens sida där man främst vill arbeta med och sprida 
Litteraturen. 

Om bibliotekets roll är att sprida den goda litteraturen till låntagarna, att vara 
alternativet till den kommersiella och dåliga litteraturen på marknaden, befäster  
man samtidigt en viss position för sig själv, och talet om att 

föra ut kulturen till folket blir inte ett sätt att avmystifiera kulturen, utan i själva verket ett led 
i ett avgränsningsarbete. För i uttrycket […] ligger implicit tanken att det finns något att föra 
ut till någon, det finns en sändare och mottagare, ett subjekt och ett objekt, någon lider brist 
och därmed formas en stark maktrelation.  260

Detta är en till stor del historisk praktik, men även om man talar om och hanterar 
populärlitteraturen annorlunda idag ska man inte underskatta hur historiska prak-
tiker påverkar nuet. Själva kärnan för folkbibliotekens verksamhet, uppdraget, är 
intakt och om diskursen ända från 1940-talet och fram till 1990-talet uttryckte en 
viss syn på litteratur kan denna vara svår att revidera totalt. Fortfarande ses det 
som förknippas med kioskromaner som något som man i första hand skulle re-
kommendera eller köpa in en masse till sin verksamhet. 

Det är mot denna bakgrund som man måste förstå de lesbiska kioskromaner-
nas osynlighet. Även om de hade importerats till en svensk bokmarknad hade de 
förmodligen aldrig haft en chans att ta sig in på folkbiblioteksfältet, pga. sin för-
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aktade form men också pga. sitt explicita innehåll och tematik. Vid den tiden då 
vinden till viss del vände hade de redan fallit i glömska pga. långa traditioner av 
utestängning av viss litteratur på folkbiblioteken vilket påverkade och kom att 
forma genrens position i Sverige i stort. 

Kvalitet 
Av alla de diskursiva praktiker som existerar inom folkbiblioteksfältet finns ett 
övergripande begrepp som återkommer i diskussionerna, framför allt i samband 
med populärlitteraturen och kioskromanerna, och det är kvalitet. Detta är så pass 
beständigt att det kan antas ha blivit normaliserat och att bedömning av kvalitet 
har blivit en del av själva yrkespraktiken. Man kan fråga sig vad det är som avgör 
om en roman anses hålla tillräckligt hög kvalitet för att klassas som den sortens 
litteratur som folkbiblioteken vill främja? 

Kvalitet är fortfarande ledordet idag då informanternas första svar på frågan 
om vad som är grunder eller kriterier för inköp av litteratur är ”Ja, men det… kva-
litet är väl det oftast man…” eller ”Det är kvaliteten, handlar det väldigt ofta om. 
[…] att vi ska lägga tyngdpunkten på det kvalitetsmässiga”.  Men det finns en 261

dubbelhet kring begreppet. Dels är svaren tämligen likartade kring vad som utgör 
bra kvalitet, och framför allt vad som inte är det, men samtidigt kan ingen infor-
mant riktigt definiera kvalitet på ett konkret sätt. En samlad ansats verkar saknas: 
”Kvalitetsbegreppet som vi skriver i den där policyn är ju beroende av betraktaren 
så att säga, och tiden och situationen. Det går egentligen inte att säga”.  Och så262 -
här säger informant 1 om kvalitet: 

Ja, alltså vad är kvalitet? […] Nej. Men kvalitet är ganska svårt att definiera egentligen. Det 
finns inga, såhär bra punkter utan det är… Det handlar ju mycket om att jämföra med vartan-
nat, och sen är det i alla fall när det gäller skönlitteraturen, ganska personligt. Vad man tycker 
är bra och inte bra.  263

Särskilt informant 2 definierar kvalitet i förhållande till vad det inte är, och kan 
inte direkt ge något svar på vad det faktiskt är. Jämförelserna som informant 1 tar 
upp är alltså avgörande: hur står sig roman A i jämförelse med roman B. Därmed 
kan man undra vad som är själva måttstocken för bedömningen? Vad är bra kvali-
tet? Informant 1 säger: ”när det gäller skönlitteraturen handlar det ju dels om 
språkbehandlingen naturligtvis. Men också om förmågan att gestalta, inte bara 
beskriva”.  Och informant 3 lyfter fram vissa av Kulturrådets definitioner för 264
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kvalitet som att ”dels så ska det vara ett bra hantverk, det ska liksom vara välskri-
vet. Dels så ska det hålla över tid”.  265

Men precis som informant 2 definierar de andra informanterna kvalitet främst 
utifrån vad det inte är. Detta leder till en påtagligt negerad syn på kvalitetsbedöm-
ning. Man får alltså tänka sig att bra kvalitet är motsatsen till dålig kvalitet. 

Ja, det har ju lite med komplexiteten att göra, eller hur? […] Det dåliga är ju ofta ganska yt-
ligt. Det skrapar bara på ytan så där va. Eh, och ja vi har ju redan pratat om språket, hur man 
använder sitt språk. Men vad är ett gott språk? Det är ju också svårt att definiera även om 
man läser en dålig text eller om man har två texter bredvid varandra så är det inte svårt att 
säga vilken som är dålig och vilken som är bra oftast. […] Eh, men mycket också att det är 
väldigt svart-vitt, skulle jag säga. Antingen är människorna väldigt onda eller väldigt goda. 
Det… Och, mm. Ytligheten och det svartvita, skulle jag kunna säga.  266

Ja, det är alltså… När det blir såna här riktiga schabloner, du vet. Kanske en serie som är ut-
given i femtio delar och det går efter samma schablon, typ Harlequin. Det skulle jag säga inte 
är någon jättebra kvalitet. […] Dåligt, förenklat språk, innehållsmässigt… […] Ja, mer om det 
bara är repliker t.ex. eller jättetaffligt språk.  267

Den som avviker något i synen på den här frågan är informant 3 som snarare me-
nar att kvalitetsaspekten är överspelad för folkbibliotekens del och att det numera 
mer handlar om att navigera vad som är folkbibliotekets uppdrag och vilka bud-
skap man sänder ut via sitt val av litteratur. 

Vi kan väl säga såhär. Idag har, tycker jag, att det har blivit… Vi råkar oftare in i frågeställ-
ningar kring inköp än vad det var för bara några år sedan. Och kanske när… I början när jag 
började så var det också vissa frågeställningar men då handlade det mer om det här med kva-
litet och såna saker. Idag är det ju en annan.  268

I flera mediepolicys återfinns formuleringar som att man ska ”lägga tyngdpunkten 
på den kvalitetsmässigt värdefulla litteraturen”, att bibliotekspersonalen ”bedömer 
framför allt kvalitet, inte ämnet som sådant” eller att ”samlingen ska präglas av 
hög kvalitet och bredd” men det säger inte nödvändigtvis något om hur detta ska 
gå till.  Och kvalitet framstår som vattendelaren för om man köper in eller inte. 269

Självklart måste man som bibliotekarie bedöma en roman, se om den håller måt-
tet, sålla bland de enorma bokskördar som finns – och när det gäller skattepengar 
bör man se till att det man tillhandahåller håller en viss standard – men det inne-
bär inte att man inte agerar utifrån en förgivettagen praktik. 

Det övergripande temat är fortfarande att inte riktigt veta eller kunna definiera 
utan att behöva jämföra samt att gå på känsla vilket leder till en påtagligt subjek-
tiv bedömning av litteratur. Det finns inget fastställt kvalitetsmått som delas av 
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alla informanter utan svaren, praktikerna och konsekvenserna kan skilja sig åt från 
bibliotek till bibliotek. Därför kan man ifrågasätta om kvalitet som utgångspunkt 
är objektiv och vilka värden som finns inbyggda i begreppet och hur det kommer 
till användning. Det finns i denna praktik ett tydligt drag av diskursiv anpassning 
– kvalitet framstår som något självklart, samtidigt som det inte kan definieras eller 
konkretiseras fullt ut. Man kan argumentera för att den har kommit att bli en san-
ning, och också en slags självuppfyllande profetia. 

Här är en av mekanismerna hos Foucaults externa utestängningsprocedurer av 
intresse, nämligen motsättningen mellan det sanna och det falska. Detta är den 
aspekt som Foucault tillskriver störst betydelse då detta rör själva vår syn på kun-
skap och dess effekt – vår vilja till sanning. Foucault skriver att de sanningstvång 
som genomsyrar den västerländska kulturen 

är från början godtyckliga eller åtminstone ordnade kring historiska tillfälligheter; de är inte 
bara möjliga att förändra utan i ständig rörelse; de får stöd av ett helt system av institutioner 
som inför och vidmakthåller dem och som när allt kommer omkring inte kan fungera utan 
tvång eller ett visst mått av våld.  270

Foucault menar att man behöver fråga sig hur de uppdelningar som finns i sam-
hället styr vårt sätt att tänka kring vad som är sant eller falskt, korrekt eller inkor-
rekt, och vad dessa bygger på. Att luta sig mot eller äga sanningen är en stark 
maktfaktor som bidrar till att ge en grund, ett berättigande som framstår som ra-
tionellt, för vissa praktiker. Institutionerna har nämnts i citatet ovan och de är ock-
så de som bidrar till att strävan efter sanning ”både förstärks och förnyas av en 
tröghet inom praktikerna” och ”av hur kunskap används inom ett samhälle – hur 
den värderas, distribueras, fördelas och så att säga attribueras”.  271

Det finns en makt i att förse en viss sorts litteratur en kvalitetsstämpel och att 
förvägra andra sorters litteratur detsamma. Man inkluderar vissa former och ute-
stänger andra. För man kan också fråga sig vilken litteratur står som mallen för 
kvalitet, och på vilket sätt har den konstruerats som ett exempel på det? Som 
Bourdieu demonstrerar så är det som ses som hög kvalitet, den dominerande bil-
den av det, också förknippat med finkulturen som bygger på distinktion och sär-
skiljande, men också ett beroende av sin motsats, den folkliga eller populära kul-
turen. Den kvalitativa litteraturen måste alltså lyfta fram den dåliga litteraturens 
brister för att kunna peka mot sin egen förtjänst, men är samtidigt beroende av den 
för att skapa sig själv. 

Det finns alltså en logik och funktion i kvalitetsbegreppet. Biblioteken vill 
främja den rena smaken, den goda litteraturen, och skapar i processen en allians 
mellan finkulturen i samhället och sin egen institution. Att informanterna har svårt 
att definiera kvalitet kan bero på att det inte är de själva som har skapat begreppet 
och dess innehåll, de har övertagit det, och i sin praktik bidrar de till att reprodu-
cera kvalitet och vad det innebär. Båda parter vinner på det: finkulturen upprätt-
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håller sin position i samhället och folkbibliotekens verksamhet får en tyngd och 
värde. Kvalitet kan också ha kommit att ha blivit så självklar då den har accepte-
rats som en del av folkbiblioteksfältets doxa, och när skribenterna i BBL eller in-
formanterna talar om eller utför kvalitetsbedömning är de inbegripna i fältets illu-
sio. De ser inte sin egen praktik och vad den bygger på, men den är naturlig så de 
fortsätter agera på den. 

Bibliotekarier och Bourdieu 
Analysen som har presenterats hittills har fokuserat på diskurser och historiska 
mönster som påverkar nutidens praktik, de kategorier och faktorer som påverkar (i 
denna uppsats fall) lesbiska kioskromaners möjlighet att väljas ut, spridas och lä-
sas. Men på vilket sätt hänger ovan nämnda analys samman? Jo, genom att sub-
jekten agerar. En diskurs är bara en potential om den inte aktiveras av subjekten 
inom diskursen, via deras utsagor och handlingar. Den blir en realitet först när den 
omsätts i praktiken. En diskurs äger alltså ingen makt om den inte utövas. 

För att översätta detta till Bourdieus teoretiska begrepp kan man tala om aktö-
rer och agenter inom ett fält. Agensen på folkbiblioteksfältet kommer till uttryck i 
allt från BTJ:s sambindnings- och boklistor, recensenternas och litteraturkritikers 
omdömen, bokmarknadens urval och utbud, läsarnas önskemål och statens styran-
de dokument, och så vidare. Det finns alltså ett flertal agenter som påverkar fältet 
i en viss riktning och fyller den med ett visst innehåll. Dessa agenter bidrar med 
delar av kontexten för den yrkesgrupp som i slutändan tar besluten för folkbiblio-
tekens inköp, utbud och bestånd: bibliotekarierna. 

På bibliotekfältet existerar två agenter som är av vikt: bibliotekarier och besö-
kare. De är sammanlänkade och behöver varandra, men den ena har också ett 
maktövertag i förhållande till den andra. Bibliotekarien bestämmer vad som i 
slutändan hamnar på hyllorna, vad som erbjuds, och detta kan låntagare försöka 
påverka (vilket diskuteras mer i nästa rubrik) men inte styra. 

Sett till Bourdieus teorier är det inte långsökt att tänka sig att bibliotekarier är 
en del av och bidrar till att skapa ett distinkt fält kring sitt yrke. Vanliga faktorer 
för ett fält är klasstillhörighet, eller en viss social eller ekonomisk status, men fält 
kan också organiseras kring ”fields of production” eller ”be based on educational 
attainment”.  Den gemensamma nämnaren för bibliotekarier är ett visst yrkesval 272

och likadan utbildningsbakgrund, högskole- eller universitetsstudier, men inte 
nödvändigtvis samma sociokulturella förutsättningar. Detta är alltså ingen grund 
för att undersöka gemensamma antaganden, praktiker och värderingar. Snarare får 
man vända sig till faktorer som delas av alla: utbildning och erfarenhet av prak-
tiskt arbete. 

På frågan vad informanterna fick med sig från sin utbildning som de inte hade 
kunnat lära på plats på ett bibliotek svarar två stycken att det främst rör sig om en 
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teoretisk bakgrund och överblick som ger mer förståelse för yrket, ett visst sätt att 
tänka om sin egen och bibliotekets roll i samhället och ett förhållningssätt till oli-
ka arbetsuppgifter.  Den tredje informanten menar dock att hen har lärt sig i stort 273

sett allt av vikt på plats. De två äldre bibliotekarierna nämnde, i förhållande till 
kvalitetsbedömning och urval av litteratur, att detta var en del av deras utbildning 
som de dock inte tycker är kunskap som är aktuell att applicera idag, och den yng-
re menar att fanns mer teoretiska perspektiv än praktiska i hens utbildning. Men 
själva grunden till hur man lär sig yrket och vad som ingår i det är, enstämmigt, 
erfarenheten och att lära sig av mer erfarna kollegor. Informant 1 säger att ”man 
[lär] sig naturligtvis väldigt mycket av den praktiska erfarenheten. […] Så att, jag 
tycker att det är mycket som har kommit med en blandning av erfarenheten och 
verkligheten liksom som man konfronteras med”.  Samma sak för informant 2 274

som menar att ”man ju lärt sig mycket praktiskt på plats” och också säger att 
”förmågan att välja litteratur, det måste jag säga att jag mest har lärt mig av kolle-
gor. Det tyckte inte jag att man direkt fick utbildning för”.  Informant 3 speglar 275

de andra två svaren: 

Det här med att urval, inköp, bedömning… Hur man lär sig det. Det är ju erfarenhet, tycker 
jag. Och diskussion med andra kollegor. […] Alla är vi nya nån gång och står där och kan inte 
litteraturen och så börjar man så sakteliga att bygga upp den här erfarenheten. […] Men det 
kan man inte lära sig på något annat sätt.  276

Gruppen bibliotekarier är alltså både homogen och heterogen. Bourdieus klassiska 
faktorer (uppväxt, familj, klass) kan inte vara det mest avgörande i att skapa fältet 
utan jag skulle snarare peka på att biblioteksfältet skapas i praktiken vilket också 
informanterna i studien betonar – att man lär sig sådant som kvalitetsbedömning 
och urval genom erfarenhet och i utbyte och diskussion med kollegor. Detta går 
att se som utvecklingen av en tyst, praktisk kunskap men det går också att se som 
en introduktion in i fältet, hur man tänker kring, förstår och utför handlingar inom 
just de ramarna. 

Under de 45 år av utgivning av Biblioteksbladet som jag har följt framgår 
också en tydlig kamp för att höja status, resurser och anseende för biblioteksverk-
samheter. Man har diskuterat lagstiftning, anslag, styrningsformer och deras på-
verkan på verksamheterna. Samtidigt med detta löper också diskussioner, sida vid 
sida med de mer praktiska och politiska strävandena, om bibliotekens roll i sam-
hället och kampen för att överleva och utvecklas som institution och verksamhet. 
Med grund i denna iakttagelse frågade jag mina informanter om de höll med eller 
inte om påståendet att bibliotekarier har arbetat och fortsätter arbeta för att höja 
statusen på sitt yrke. Reaktionerna var blandade men svaren relativt samstämmi-
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ga. Ja, det fanns en medvetenhet om den egna rollen och dess position i samhället 
i stort och det fanns fortfarande motivation för att höja yrkesrollens anseende: 

Om man t.ex. jämför vilka löner bibliotekarier har och om man jämför med akademiker med 
lika lång utbildning och så, så ligger ju i alla fall de som jobbar i kommun… kommunalt of-
tast lägre i lön. Ja, och det är ju lite grann att få kämpa i motvind tycker jag.  277

Det kan jag hålla med om. […] Kompetensen som behövs för att dels plocka fram informa-
tion och dels organisera och ha ett bestånd som är attraktivt, det kräver kunskap. […] Man 
kan ju absolut direkt koppla oss till politiska beslut och liknande, alltså det här med läsfräm-
jande och skolresultat och integration. Det jobbar ju vi jättemycket med, som kanske inte folk 
tänker på. Ja, vi har en jätteviktig roll så. […] Vi har gjort enkäter och tagit fram statistik och 
visat på också, olika saker. För att göra oss… vad ska man säga. Ja för att belysa vilken roll vi 
har. För det är ju kanske många som inte tänker på det.  278

För ovanstående informanter var ändå yrkesrollen relativt positivt färgad, och de 
talar mer i termer av att höja löner och synliggöra sina insatser för samhället. In-
formant 3 däremot tycker att statusen på yrket hur sjunkit, och fortsätter att sjun-
ka, sedan hen startade sin karriärbana. Dels baserat på synen på yrket, anseendet i 
samhället, men också att gränserna mellan olika yrkeskategorier på biblioteket 
börjar suddas ut och i förlängningen själva definitionen av vad bibliotekarieyrket 
går ut på: 

Ja, jag tycker ju att statusen på det här yrket snarare har sjunkit snarare än höjts. […] Jag kan 
nog tycka att bibliotekarie var som ett fint jobb, så, förr. Och ett högstatusjobb. Inte lika högt 
som advokat och jurist och så, men det var ju ändå… Sen har det… Idag tycker jag att det har 
blivit… inte är så längre. […] Tendensen är ju, som vi ser nu här, som när man slår ihop dis-
kar och gränsen mellan assistent och bibliotekarie suddas ut, mer och mer. Det finns en ak-
tiv… Det är många bibliotek, det är ju inte bara vi, stora bibliotek som har slagit ihop diskar-
na och då kan det ju inte vara annat än att man ser dem här yrkena gå i varandra.  279

Det finns alltså en slags ständigt pågående kamp, i högre eller lägre usträckning, 
kring att definiera den egna rollen och skydda dess position. Man har ett egenin-
tresse i att bibehålla sin status som bibliotekarie och att presentera en viss bild av 
biblioteket. För en så relativt sammanhållen grupp, som delar samma värderingar 
och praktiska göromål, kan en förklaring vara att man fostras in i att bli bibliote-
karie och fostras in i en lång yrkestradition med starka anor. 

Att inkluderas i ett fält innebär att anpassa sig efter dess strukturer och regler, 
vad som har ställts upp som doxa. Även om det sker maktkamper inom fältet, ny-
komlingarnas heterodoxa utmaningar och föregångarnas ortodoxa försvar, spelar 
alla efter samma regler. Man är engagerad i bibliotekets egen logik, dess illusio, 
och ser också på sin egen praktik med en intern blick. Att vara bibliotekarie är 
alltså att vara en del av och fungera som representant för biblioteket som institu-
tion. Men vad är bibliotekets roll för fältet som helhet? Lisa Hussey menar att  
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… libraries and information centers play a significant role in the field of cultural production, 
acting as facilitators and as preservation agents and/or repositories of culture [and] institutio-
nalized producers and disseminators of cultural capital and symbolic power”.  280

Denna roll återspeglas i bibliotekets doxa, som enligt Jochumsen och Hvenegaard 
Rasmusen bör sökas i fältets historia och i relation till de förutsättningar som har 
skapat folkbiblioteket som institution: kultur- och bildningspolitiken. Två centrala 
punkter som är förbundna med bibliotekets självförståelse är att biblioteket är en 
viktig institution och en förutsättning för demokratin och att läsning och bildning 
har ett egenvärde som gynnar både den enskilde individen såväl som samhället i 
stort. Doxan kan sammanfattas ”i en overordnet værdibaseret forestillning om, at 
hele befolkningen helst skal bruge biblioteket”.  Svaren på frågan hur informan281 -
terna skulle beskriva arbetet på ett folkbibliotek speglar också starkt bibliotekets 
uppdrag och identitet: att vara ett välkomnande och serviceinriktat rum i samhället 
som erbjuder tjänster och utbud till alla, och med särskilt fokus på information 
och läsning.  Hussey påkar dock att ”[t]he question is not whether the library 282

acts as a disseminator of cultural capital, but rather to what degree and to which 
social groups”.  Det vill säga, är biblioteket verkligen till för alla eller finns det 283

ett oproportionerligt fokus på vissa grupper och vissa former av litteratur? Vad är 
det man kämpar för i sin roll som bibliotekarie? Vad bidrar man till att skapa som 
institution? 

Doxan, som ju ses som självklar, aktualiseras egentligen bara ”hvor modstan-
den i bibliotekskredse har været massiv og a priori”.  Ser man till översikten 284

ovan kan populärlitteraturen varit just en sådan katalysator som har aktiverat ett 
försvar om doxans antaganden och kärna – kvalitetslitteraturen. Kampen inom 
och för fältet sker genom den litteratur som man ser som viktigast, men också ge-
nom den litteratur man tar avstånd från. Man skapar alltså sitt fält genom distink-
tion. Inom den gemensamma erfarenheten av att utbilda sig till och jobba som 
bibliotekarie finns nämligen ytterligare en gemensam nämnare: smak. Yrket krä-
ver en relativt bred kunskap om och känsla för litteratur och förmågan att sålla 
bland de alternativ som finns på marknaden, inom de ekonomiska ramar man har. 
Man måste alltså göra ett visst urval. Men denna praktik är styrd av den inre logi-
ken på fältet, vad man ser som sitt fokus eller uppdrag, och styrs därför i en viss 
riktning. Smak är också en effekt av ett visst sätt att kombinera kapitalformer till 
ett distinkt habitus som i sin tur samverkar med olika fält. Bourdieu skriver om 
smak: 
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Taste is a practical mastery of distributions which makes it possible to sense or intuit what is 
likely (or unlikely) to befall – and therefore to befit – an individual occupying a given posi-
tion in social space. It functions as a sort of social orientation, a ’sense of one’s place’, gui-
ding the occupants of a given place in social space towards the social positions adjusted to 
their properties, and towards the practices or goods which befit the occupants of that 
position.  285

Ser man till bibliotekariers syn på kvalitetslitteratur blir detta uppenbart, och  syn-
liggör att ”…the sense of limits implies forgetting the limits” då det i själva pro-
cessen ingår att inte riktigt kunna sätta ord på de olika komponenterna i bedöm-
ning och urval av litteratur; det är en känsla som guidar bibliotekarierna i en viss 
riktning som går i linje med deras yrke. Den sociala och den mentala verkligheten, 
doxa och habitus, matchar så att säga och när inget skaver eller sporrar direkt 
motstånd för att motivera en annorlunda praktik ses tillståndet i förlängningen 
som självklart. 

Bibliotekarier har självklart inte den totala makten att definiera vad som ses 
som bra litteratur eller god smak, men de har möjligheten att välja bland de resur-
ser som finns tillgängliga på marknaden, genom vad de tolkar som sitt uppdrag, 
och vad de lyfter fram eller inte bidrar till att forma synen på olika litteraturgenrer. 
Genom de historiska och nutida praktiker som har redovisats hittills vill jag påstå 
att bibliotekarier, sedan länge, har skapat en allians med den dominerande kultu-
ren i samhället (finkulturen) och dess värderingar av litteratur och sin egen posi-
tion inom biblioteket som institution. Därigenom har de fått, och bibehåller, en 
mer upphöjd position i samhället och har kunnat skapa sig själv som sakkunniga 
auktoriteter inom litteraturområdet. Smaken är där den avgörande faktorn. 

Sett till ovanstående påstående, kan man fråga sig varifrån man får både det 
ekonomiska, sociala och kulturella kapitalet för att upprätthålla en stark position 
som litteraturförmedlare i samhället? Ett tänkbart svar är från de ledande aktörer-
na inom det sociala rummet och inom maktens fält, m.a.o. finkulturens försvarare. 
Aktörerna inom denna dynamik är just de större förlagen i Sverige som sitter inne 
med det ekonomiska kapitalet att påverka övriga kapitalformer. Visserligen är de 
kommersiella men i Sverige har det historiskt sett inte varit en nackdel för fältet 
för kulturell produktion. Det symboliska kapitalet knöts då till ett fåtal inflytelse-
rika förlag som ingick i ett system som reglerade kvalitetslitteraturen till en viss 
form och ett visst uttryck, som placerades i motsatsförhållande till det som stod 
utanför systemet, det vill säga de fria bokhandlarna och populärlitteraturen. Även 
om systemet och de striktaste uppdelningarna har upphört har logiken fortsatt då 
detta byggde upp en struktur som har bäring än till denna dag – vad som ses som 
kvalitetslitteratur i en svensk kontext. Detta får sin spridning än idag via dags- och 
kvällspress, kultursidor och litteraturkritiker.  Fältet är alltså trots vissa historis286 -
ka skeenden och anpassningar till samhällsutveckling, och trots debatter och me-
ningsskiljaktigheter, fortfarande sammansvetsat. De värderingar som är giltiga 
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 Steiner (2015), s. 208–212.286

!  84



idag stammar från en längre tradition av liknande eller direkt likadana formule-
ringar, värderingar och mål och uppdraget är fortfarande relativt intakt. 

Hur har detta påverkat, och påverkar, de lesbiska kioskromanernas position i 
Sverige? Varför var de inte synliga på marknaden, varför är de så få till antalet 
idag och varför jobbar man inte mer aktivt med att utöka dem i sitt bestånd? En 
förklaring är att kioskromaner är en produkt av sin tid och präglade av dåtidens 
syn på dem – och detta, vill jag säga, lever i hög grad fortfarande kvar. En tänkbar 
historisk anledning till motståndet mot kioskromaner kan vara att de hotade bibli-
otekens starka ställning i samhället och deras inflytande på litteraturen, men även 
hotade bibliotekariernas roll som förmedlare och experter på litteratur. Om man 
betänker detta i förhållande till ett citat av Bourdieu framträder en viss struktur: 

[A]ll knowledge of the social world, is and act of construction implementing schemes of 
thought and expression, and that between conditions of existence and practices or representa-
tions there intervenes the structuring activity of the agents, who, far from reacting mechani-
cally to mechanical stimulations, respond to invitations or threats of a world whose meaning 
they have helped to produce.  287

Bibliotekarier är en del av biblioteksfältet och uttrycker sin yrkesidentitet i linje 
med bibliotekets mål och uppdrag. Historiskt sett var kiosklitteraturen ett upplevt 
hot som väckte en reaktion och ett motstånd. Järvinen beskriver det som att inom 
ett fält består kampen av att definiera den mest genuina formen av föremålet för 
ens verksamhet, för folkbibliotekens del handlar ju detta då om litteraturen, och 
att den mest effektiva kritiken man kan rikta mot ett fält är att det har ”banalise-
rats och populariserats, att fältet glömt sitt ursprung och sina klassiker, att det har 
försummat att förverkliga sitt innersta […] väsen”.  Man kämpade alltså länge 288

för att upprätthålla den struktur som man själv hade skapat. Men populärlitteratu-
ren och den fria bokmarknaden har överlag vunnit större mark i Sverige då man 
kan se att det har skett ett tydligt diskursivt skifte från begränsad och styrd till öp-
pen bokmarknad, eller från kommissionssystemets strukturer till spridningen av 
böcker via näthandel.  I den bemärkelsen var hotet som uttrycktes under lång tid 289

i BBL reellt men också en aning överdrivet då biblioteken fortsätter fylla sin roll i 
samhället, bara i en annan form än tidigare. 

Hur påverkar detta dagens praktik? Det går att se på det från flera synvinklar. 
Dels kan man anta att bilden av kiosklitteraturen under så lång tid präglades av en 
viss värdering att den cementerades, och att man fortsätter i en oreflekterad prak-
tik som vare sig signalerar kamp eller motstånd. Detta rör då kanske framför allt 
den äldre litteraturen som faller in under genrens beskrivning och omdömen, som 
kan ha stelnat till en ortodox praktik. Den mest rimliga förklaringen är dock, pre-
cis som informanterna menar, att kiosklitteraturen som begrepp inte längre är ak-
tuellt och att man snarare måste tala i termer av populärlitteraturens position som 
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har skiftat roll och avancerat på fältet för kulturell produktion. Övergången från 
kommissionssystemet till fri marknad var smärtsam i tiden och påverkade diskus-
sionerna i hög grad, men till slut var man tvungen att acceptera faktum, både som 
fält och som praktiker inom det. Idag är det mera accepterat att erbjuda underhåll-
ningslitteratur och att möta låntagarnas efterfrågan för att locka folk till bibliote-
ket och behålla sin roll som litteraturförmedlare: ”Och då kanske att bibliotekari-
eyrket har förändrats, och det har det ju […] till det här utåtriktade, till att göra 
någonting annat”.  290

Man har som fält helt enkelt behövt anpassa sig till och göra vissa eftergifter  
för samhällsutvecklingen och marknadens expansion för att kunna överleva, men 
man försvarar till stor del fortfarande sina kärnvärden, sitt uppdrag, och där kan 
det fortfarande ses som rimligt att blockera inflödet av populärlitteratur via andra 
argument än de kvalitativa – exempelvis nämner informanterna flera gånger 
mängd och långa serier eller att ekonomi pressar inköpen mot det absolut nödvän-
digaste.  För än till denna dag ses inte populärlitteratur som det som huvudsakli291 -
gen ska främjas, och i för stora mängder hotar den fältets existensberättigande. 
Om bibliotekarier fortfarande ingår i den struktur som beskrivits ovan (det vill 
säga värnar om den smala litteraturen och ingår i en allians med finkulturen) kan 
de sägas präglas av en motvilja att öppna sina dörrar på alltför vid gavel för den 
populära smaken, massans önskemål och preferenser, eftersom det skulle innebära 
att ge upp sin makt. Man har alltså fortfarande inte inlemmat underhållnings- och 
populärlitteraturen, den tidigare kiosklitteraturen, i sin bild av vad som är bra litte-
ratur. Smaken är med andra ord intakt, och man bär fortfarande en rädsla för att 
”fall into the homogeneous, the undifferentiated […] an obsessive fear of number, 
of undiffernatiatied hordes indifferent to difference and constantly threatening to 
submerge the private spaces of bourgeois exclusiveness”.  Bibliotekarier befin292 -
ner sig alltså i en ambivalent position sett till fältets struktur och historia och mo-
derna krav. 

Efterfrågan och läsarens makt 
Kioskromaner – eller litteratur som faller in under den vanliga definition av lägre 
kvalitet, i långa serier, stafettromaner, romance och dylikt – köps in till bibliote-
ken, men en avgörande faktor är efterfrågan. Det är alltså inte litteratur som något 
av de tre folkbiblioteken i denna studie självmant skulle köpa in, just pga. att det 
bedöms som något undermåligt och tar för stor plats, men genom pressen från lån-
tagare och inköpsförslag väljer man oftast att ta in ett eller flera exemplar. På frå-
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gan om man skulle kunna tänka sig att köpa in kioskromaner, vare sig de tillhörde 
den lesbiska subgenren eller andra inriktningar, svarade informanterna följande: 

Mm, ja kanske. Jag tror att vi kanske har någon enstaka, sådär. […] Men så är det nog så att 
man tror inte att biblioteket ska den typen av litteratur eftersom vi sällan har haft det, så man 
kommer inte ens och frågar efter den. […] Och jag tror att man i stor utsträckning så köper 
man den själv, den sortens böcker.  293

Men informant 1 uttryckte dock att kioskromaner så att säga tar sig in på folkbib-
lioteken främst pga. inköpsförslag eftersom det är en genre som inte recenseras i 
pressen eller av BTJ och därmed är osynlig för bibliotekarier själva. Att den inte 
recenseras trodde hen kan bero på allt från att förlagen inte skickar in sina roma-
ner till recensenter pga. det stora antalet böcker i utgivningen till att de som fak-
tiskt skickas in inte lyfts fram på grund av genrens rykte. 

Informant 2 hade ett tydligt användarperspektiv på om hens bibliotek skulle 
köpa in kioskromaner eller inte: 

Det är klart, om det är någon enstaka så säger vi nog inte nej. Och man ska alltid vara rädd 
om låntagarna också, för vi vill ju inte sänka våra utlån heller. […] Ja, jag brukar tänka till 
innan jag säger nej till någon. Men en del av låntagarna som skriver inköpsförslag känner jag 
ju igen och då kan jag säga att nej, men nu kanske det räcker. […] Jag har någon som pumpar 
in inköpsförslag. Ja, jag brukar säga nej, och köper ibland, men oftast brukar jag säga nej för 
att det blir såna otroliga mängder hon vill ha. Och då tänker jag att vi köper ju inte bara för en 
person och då skulle vi inte ha köpt det där alls, men nån gång ibland kanske jag köper för att 
vara snäll och så.  294

Informant 3 däremot kände sig kluven inför folkbibliotekens förhållande till ki-
oskromaner både i dåtid och nutid. Å ena sidan upplevde hen en öppenhet som har 
präglat alla hens aktiva yrkesår, en sorts ”läs vad ni vill”-mentalitet men kunde 
samtidigt se hur man bakåt i tiden varnade för eller kom med expertråd om vad 
som var bra respektive dålig litteratur. I dagsläget upplevde hen att underhåll-
ningsaspekten hos litteratur, som till stor del präglar kioskromaner som genre, 
istället har kommit att dominera folkbibliotekens utbud: 

Och det är ju inte så att biblioteken genom årens lopp, så vitt jag vet, har av något speciellt 
skäl sagt nej till dessa. […] Och då kan man tänka… Vad som har hänt under den här perio-
den, kring den, att idag så sysslar vi på biblioteken mycket med just förströelselitteratur, av-
koppling för stunden så. Så det där med kiosklitteratur, att det skulle ha använts inom biblio-
teksvärlden, det känner inte jag till eller känner igen mig i. Men däremot har det ju, om man 
säger kvalitets… Vad som är… Inte vad som är kvalitet utan snarare vad som är bibliotekets 
uppgift, att vi ska liksom inte knäppa folk på näsan.  295

Det gemensamma för alla svar är att informanterna, om liknande böcker efterfrå-
gas och anses klara av i alla fall minimikraven för kvalitetsbedömning (det vill 
säga inte är rasistisk, pornografisk eller våldsförhärligande), så kan de mycket väl 
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köpa in dem – just för att en låntagare har efterfrågat den, eller för att det är en 
populär titel eller genre. Det finns alltså en relativt stark kund- eller låntagarmakt i 
förhållande till folkbiblioteken. Samtidigt måste man fråga sig: om man köper in 
litteratur som inte anses uppfylla riktigt alla kriterier pga. att de efterfrågas, hur 
förhåller man sig då till mindre grupper som inte kan sätta lika stor press på in-
köpsgrupperna? Informant 1 reflekterar: ”Man kan ju fundera på de här 50 nyan-
ser och dem. De är ju, tycker jag, på gränsen där nånstans. De är inte särskilt god 
litteratur egentligen […] och där har vi ju, vet jag, fått förfrågan och köpt in några 
titlar”.  Trettio förfrågningar om 50 nyanser av honom får ses som en kritisk 296

massa som kan motivera ett inköp av romanerna. Ett inköpsförslag från en hbtq-
låntagare som gärna skulle vilja se lesbiska kioskromaner på hyllorna utöver sä-
kerligen inte samma påtryckning. Men är det samtidigt inte just de mindre, margi-
naliserade grupperna som behöver synlighet och representation? Jämfört med den 
kontexten som de lesbiska kioskromanerna till en början befann sig i, den stora 
massan, är de idag och i Sverige snarare i minoritet, vad som skulle kunna ses 
som den smala litteraturen. Skulle det kunna motivera inköp? 

Claire Morgan/Patricia Highsmith: ett exempel 
Ett intressant exempel som illustrerar både de skilda litterära fältens mekanismer, 
så som Bourdieu beskriver dem, och Foucaults utestängninsmekanismer är just 
det exempel som lyftes fram i inledningen. The Price of Salt av Claire Morgan 
och Carol av Patricia Highsmith är en och samma roman, av en och samma förfat-
tare, men har befunnit sig inom två vitt skilda litterära kategorier och kretslopp. 

Den första är en visserligen populär roman men under lång tid betraktad som 
en kioskroman utan övergripande litterärt värde; viktig och betraktad som en klas-
siker inom en begränsad och icke-normerande läsarkrets. Den andra däremot är en 
hyllad roman, en finstämd skildring av lesbisk kärlek som adapterades till film 
och snabbt fick beröm och nomineringar till prestigefyllda priser. Kan kvaliteten 
hos romanen verkligen ha förändrats så pass mycket att den motiverar två vitt 
skilda förhållningssätt? Man kan fråga sig vad som egentligen skiljer dem åt? Tid, 
visserligen – ett avstånd från 1950-talets diskursiva syn på homosexualitet – men 
det mest utmärkande särdraget är just vilket namn som står bakom och kopplas till 
texten. Foucault menar att författaren är en mekanism inom interna utestäng-
ningsprocedurer i en diskurs och har som funktion att binda samman och gruppera 
en diskursiv utsaga vilket skapar en känsla av ursprung, enhetlighet och kontext. 
Denna mekanism har mer eller mindre relevans för olika diskurser. Foucault jäm-
för vetenskaplig och litterär diskurs och menar att författarens roll har skiftat inom 
dessa områden och så att säga bytt plats och position med varandra. Vetenskapliga 
fynd krävde ett namn att attribueras till dem fram till slutet av renässansen för att 
de skulle uppfattas som sanna, men Foucault tycker att namnet idag mer fyller 
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rollen av att benämna teorier, exempel och fynd. För litteraturens del är förhållan-
det det omvända – från de anonyma sagor, sånger och dramer som cirkulerade i 
samhället har författaren blivit allt mer närvarande och ett krav för en litterär texts 
autencitet: 

Man kräver att författaren garanterar enheten hos de texter på vilka man sätter hans namn, att 
han avslöjar eller åtminstone sitter inne med den dolda meningen som genomströmmar 
dem… Författaren är den som ger fiktionens oroande språk, dess enheter, dess sammanhål-
lande knutar, dess inordning i verkligheten.  297

Författaren skapar alltså en enhetlighet som ger en trygghet för diskursen – man 
kan spegla en text i författarens persona och därmed bedöma dess lämplighet och 
inkludering i diskursen.  Är det just denna funktion som har påverkat romanens 298

förflyttning i hierarkierna? Svaret är ett inte helt långsökt ja. Patricia Highsmiths 
anseende som författare, grundat i stort på hennes övriga litterära produktion, på-
verkar med största sannolikhet mottagandet av ett tidigare alster skrivet under 
pseudonym. Kravet på frånvaron av pseudonymer verkar appliceras när det kom-
mer till just god litteratur. Informant 3 talar till exempel om långserier av populär-
litteratur som hens bibliotek inte köper in och tar då upp författaraspekten när hen 
motiverar varför: ”Och det är väl inte ens en författare utan många gånger är det 
väl fler författare som har skrivit varsin del”.  I dikotomin mellan hög och låg 299

litterär kvalitet är just författaren som representant eller symbol för det unika i 
verket avgörande. Men när The Price of Salt gavs ut under namnet Claire Morgan 
gjorde det det av en anledning och pga. reella konsekvenser som censur och risk 
för reprimander, men också för att inte skada sitt namn och i förlängningen sitt 
rykte. Kravet på att författaren ska vara autentisk, en kvalitetssäkrare, osynliggör 
alltså effektivt den kontexten som en majoritet av de lesbiska kioskromanerna 
producerades inom, särskilt de pro-lesbiska som hade handlingar och slut som 
kunde provocera extra mycket eftersom de gick utanför de fastställda ramarna för 
innehåll, handling och budskap. 

Den ursprungliga romanens form påverkade förmodligen också mottagandet. 
Oavsett litterära kvalitéer och ett gott hantverk kom texten i sin allra första utgåva 
ut i formen av en kioskroman. Kopplingen till och den diskursiva synen på genren 
gjorde att romanen och dess innehåll med största sannolikhet underkändes redan i 
förväg eftersom kioskromaner inte ingick i synen på kvalitetslitteratur. Därmed 
utestängdes den från det höglitterära kretsloppet och fick inte samma behandling 
som den har fått idag. Foucault skriver att det är ”alltid möjligt att man råkar säga 
det sanna i utanförskapets vildmark, men i det sanna är man endast om man lyder 
’diskurspolisens’ regler”.  Detta betyder att romanen i fråga kan ses som att den 300
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alltid har talat sin sanning men att åhörarna, alltså läsarna, med makten att definie-
ra och differentiera litteraturens former inte alltid har velat lyssna till budskapet då 
den har talat utifrån en position som har präglats av diskursiva antaganden, nega-
tiva omdömen och en redan på förhand värderande blick. 

Just Patricia Highsmiths roman aktualiserar den pågående kampen om att de-
finiera vad som är bra litteratur, och hennes texts dubbla position raserar också 
den fasad av neutralitet som existerar kring vad som anses vara bra eller dåligt 
och kvalitet eller skräp, och påvisar det konstruerade i värderingarna. Ur ett gene-
alogiskt perspektiv är detta talande: det illustrerar kopplingen mellan en dåtida 
och nutida praktik och synliggör maktaspekterna som har bidragit till olika prakti-
ker. Romanen i detta exempel kan alltså med all rätt ses som en subversiv text 
som ställer diskursens utestängningsmekanismer på ändå, och detroniserar dess 
hierarkier och ordning. Alla författare bär på en omstörtande potential eftersom 
deras gärningar både ”föreskrivs av författarfunktionen sådan som hans epok givit 
honom den och sådan som han i sin tur omfamnar den”, men att skriva ur ur en 
marginaliserad position och utanför ramarna för den dominerande kulturen kan 
också ”mycket väl rasera den traditionella bilden av författaren”.  Detta kan vara 301

värt att hålla i åtanke när man bedömer lesbiska kioskromaner av andra författare, 
särskilt de pro-lesbiska som befinner sig i samma kategori som The Price of Salt/
Carol. Det kan finnas mer potential, kontext och behov av tolkning och förståelse 
där än vad man möter vid första anblick. 

Är lesbiska kioskromaner relevanta idag? 
Ingen av informanterna lyfte fram inköp av litteraturen som en prioritet, snarare 
att jobba mer med hbtq-frågor överlag, på frågan vad de skulle göra om de hade 
hel fria tyglar för att initiera ett hbtq-inriktat projekt.  Man kan alltså ställa sig 302

frågan: är lesbiska kioskromaner relevanta idag? Man kan svara både ja och nej på 
den frågan. Nej kan verka lättare att svara, men ja väger tyngre i större och vikti-
gare frågor. De är ett påtagligt kulturarv. De kan bidra till att fylla en lucka i histo-
rieskrivningen om lesbisk litteratur. De kan vara en ingång till ökad förståelse av 
samhällets syn på lesbiska. De var ett i grunden helt nytt, kulturellt medium: både 
till formen, den billiga och lättillgängliga pocketboken, och tematiken, uppkoms-
ten av helt nya genrer på marknaden. Framför allt, de är unika och subversiva tex-
ter som utmanade, och fortfarande utmanar, den litterära konventionen. 

Många av argumenten mot kiosklitteraturen är inte giltiga för de lesbiska ki-
oskromanerna. De pro-lesbiska romanerna är få till mängden och skulle inte vara 
ett exempel på en långserie som tar x antal hyllmeter i anspråk. De är redan kvali-
tetssäkrade eftersom de redan i tiden för sin ursprungliga utgivning åtskiljdes från 

 Foucault (1993), s. 21.301

 Informant 3 (2017–03–09); Informant 1 (2017–02–15); Informant 2 (2017–02–20).302

!  90



de virila äventyrsromanerna som även med dagens mått mätta skulle ses som ho-
mofoba och ohjälpligt stereotypa. Även om de kan upplevas som något föråldrade 
i sitt budskap är de fortfarande en produkt av sin tid vilket man får ta hänsyn till, 
och för just denna genre är detta kanske extra viktigt för att få en inblick i hur 
verkligheten såg ut för lesbiska förr men också hur samhället har utvecklats i mer 
positiv riktning. De har även haft en vital levnadsbana och har uppmärksammats 
återkommande inom hbtq-kretsar och reaktualiseras därför än till denna dag. De 
finns tillgängliga på bokmarknaden, det är bara en fråga om att synliggöra dem 
och se deras värde, och de allra flesta pro-lesbiska romanerna finns i nyutgåvor 
och går att köpa från Adlibris.  303

Framför allt kan, och bör, man se de pro-lesbiska kioskromanerna som sub-
versiva utmanare på det litterära fältet som går utöver sin uppfattade och tilldelade 
litterära kategori. Bronski tar upp genrens unika estetik och nämner i samman-
hanget Susan Sontags begrepp camp som han definierar som ett visst sätt att se på 
världen som ett estetiskt fenomen. Detta tillskriver han de lesbiska kioskromaner-
na, framför allt i deras stiliserade och dramatiska omslag som balanserar på grän-
sen till parodi men även tvetydighet.  Camp är en slags känsla och mottaglighet 304

för vissa uttryck och en förkärlek för det teatralistiska, ironiska och överdrivna i 
manér, känsla och uttryck. Det är en uppskattning av det som förkastas som dåligt, 
smaklöst eller vulgärt, och att tillskriva mening till det som har förnekats mening. 
Genom att gå tvärs emot finkulturens värderingar kan camp ses som en utmaning 
av dess hierarkier, en omvänd logik som istället synliggör och hedrar det som av-
färdas som av inte tillräckligt hög kvalitet. Estetiken firar sin status som exklude-
rad eftersom den inte vill acceptera de värderingar och hierarkier som påtvingas 
den. Camp är också att söka det seriösa och djupa i det banala, men med en fin-
känslighet som vill värna om det som är sårbart för den dominerande kulturens 
kritik och skydda det från dömande blickar. Det är alltså samtidigt ett skydd ge-
nom en hållning som döljer många lager av känslor: stolthet, rädsla, motstånd, 
kritik och sårbarhet.  De lesbiska kioskromanernas form är camp, till viss del 305

deras innehåll också, men detta är ett yttre skyddande hölje för ett skört och seri-
öst inre, i ämne och budskap. Pulp- eller campestetiken kan vara svårtolkad och 
svårsmält, men har betydelse vilket även Nealon tar upp i sin artikel.  Att vara 306

kitschig och överdriven – som kritiker, i negativ mening, kan mena att de lesbiska 
kioskromanerna är – kan vara något både parodierande och identitetsformande, 
något till både synes okultiverat och samtidigt viktigt ur ett samhälleligt och kul-
turellt perspektiv. Det som tolkas som camp kommer förmodligen aldrig tilldelas 
en upphöjd position inom kulturen eller samhället men utifrån ovanstående reso-
nemang kan man mana till en alternativ hållning till genren och istället se de les-
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biska kioskromanerna som smal litteratur, ett komplext och rebelliskt nyskapande 
av en litterär genre. 

Att gå in i metaforen av livet som en teaterscen, ett framförande av identitet,  
som camp gör påminner också starkt om Judith Butlers tankar om performativitet. 
Kön och sexualitet är i hennes mening ett skådespel, en roll som vi alla spelar, 
men som i ett heteronormativt samhälle är ett drama till stor del byggd på tvång 
och upprepning. Heterosexualitet skapas som en naturlig läggning medan homo-
sexualiteten skapas som något avvikande eller en dålig kopia, men ur Butlers syn-
vinkel är detta en ständigt pågående process som kräver ansträngning och idogt 
arbete för att bibehålla sitt sken av självklarhet: ”If there is, as it were, always a 
compulsion to repeat, repetition never fully accomplishes identity. That there is a 
need for repetition at all is a sign that identity is not self-identical”.  De lesbiska 307

kioskromanerna speglar sin tids syn på homosexualitet och gränserna för vad som 
ansågs rimligt, vilket gjorde att författare var tvungna att anpassa sig till vissa 
konventioner för karaktärerna och handlingen, men genren bidrog också med en 
synlighet kring alternativa sexualiteter. Det finns en dubbel roll i att både rätta sig 
efter och därför upprätthålla strukturen, men också en konsekvens där de alterna-
tiva berättelserna i processen underminerar konstruktionen av sexualitet genom 
upprepning. Kravet på repetition av ett visst budskap kan ha sporrat en alternativ 
och subversiv tolkning av detsamma. Det är möjligt att se lesbiska kioskromaner 
som både ett uttryck för heterosexualitetens rädsla för och upplevda hot från ho-
mosexualiteten, men även som ett uttryck för en parodi på denna rädsla och osä-
kerhet. Överdrifterna i lesbiskhet skulle kunna signalera drag, en imitering, av 
fördomar och stereotyper.  308

Vad detta resonemang försöker förmedla är att man för denna specifika genre 
både kan, bokstavligt talat, döma en bok efter omslaget och samtidigt inte då man 
också måste se bortom det och ta in helheten. Genren kräver en dubbel läsning, en 
förmåga att se bortom textens stereotyper och förstå varför de finns där, sätta dem 
i kontext, men också en förmåga att utifrån det gå in i texten, känna dess känslor 
och förstå varför de var och till viss del fortfarande är så revolutionerande. Roma-
nerna kan utgöra en kombination av, eller överskridande, av det Bourdieu kallar 
ren och oren smak – både förnuft och känsla, distans och närhet samt popularitet 
och kvalitet. Donald Broady ställer i förordet till Konstens regler frågan: ”Kan 
Bourdieus metoder […] förklara inte bara tvånget och förtrycket, utan även den 
motståndskamp som utmanar herraväldet?”.  Svaret på den frågan är ja. Inom ett 309

fält som har konstruerat sig själv i allians med vissa aktörer och praktiker och som 
premierar vissa former av litteratur är det en slags motståndshandling att existera 
och kräva plats och erkännande. Det finns en kraft och en tidlöshet hos de lesbiska 
kioskromanerna som folkbiblioteken kan och borde utnyttja till sin fördel då de är  
unika litterära texter som är en produkt av men inte bara relevanta i sin tid.  

 Butler (1993), s. 315. 307

 Butler (1993), passim.308

 Broady i Bourdieu (2000), s. 18.309
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Slutdiskussion 

Syftet med denna masteruppsats har varit att undersöka hur svenska folkbibliotek 
förhåller sig till lesbiska kioskromaner som genre, ur både ett historiskt och nutida 
perspektiv, samt att ringa in och problematisera den eller de diskurser som omgär-
dar detta litterära fenomen och genren i helhet. Frågeställningarna kretsade kring 
om lesbiska kioskromaner finns på svenska folkbibliotek och hur de i sådana fall 
klassificeras, hur kopplingen mellan den specifika genren och lesbisk litteratur ser 
ut, vilken syn folkbibliotekarier har haft och har på populärlitteratur och kioskro-
maner såväl som litterär kvalitet samt hur olika praktiker på folkbibliotek kan på-
verka de lesbiska kioskromaners närvaro och synlighet. I ett brett historiskt svep, 
som Foucault förespråkar, från 1945 till idag har jag försökt kartlägga mönster 
och likheter mellan de diskursiva utsagorna i Biblioteksbladet och intervjuerna 
med informanterna för att försöka påvisa vad som formar olika tankesätt och 
praktiker. Detta har demonstrerat många likheter men även brott mot och föränd-
ringar inom den diskursiva ordningen på biblioteksfältet. Analysen har följt för-
slagen till steg i den diskursanalytiska processen som Neumann har ställt upp och 
har därför fokuserat löpande på en aspekt av en större diskurs, undersökt hur den-
na aspekt har tagit sig uttryck inom diskursens uppbyggnad samt kartlagt, med 
fokus på folkbiblioteket som institution och bibliotekarier som aktörer, konse-
kvenserna av den struktur och ordning som har framträtt i analysen. 

Det är inte lätt att innan en undersökning veta exakt hur stor kännedom som 
finns om ett visst fenomen, om det debatteras eller ingår i en folkbibliotekskontext 
och praktik. Så är även fallet med de lesbiska kioskromanerna. Som uppsatsförfat-
tare hade jag en hypotes om att de inte fanns tillgängliga i särskilt hög utsträck-
ning hos svenska folkbibliotek och att de utestängdes från fältet i stort. Detta har 
till viss del bekräftats men också nyanserats och tagit min initiala förståelse i and-
ra riktningar. Analysen har visat att genren visserligen är relativt okänd och där-
med osynlig i en svensk folkbibliotekskontext men inte av illvilja eller en medve-
ten praktik utan snarare beroende på faktorer som anses självklara men ändock 
döljer sig bakom lager av makt, diskursiv kamp och kunskapsluckor. I en 
foucauldiansk diskursanalys med fokus på utestängningsprocedurer är inte tystnad 
eller osynlighet stum och blind, snarare tvärtom. Att något inte talas om, inte 
känns till eller inte uppmärksammas tyder på att det ingår i en viss dynamik som 
kräver analys av strukturer, tankemönster och hierarkier. 

Osynligheten blir tydlig genom att genren, eller exempel på romanerna, inte 
nämndes en enda gång i Biblioteketsbladet under 45 års tid och att informanterna 
hade så pass begränsad kunskap om genren att de hade svårt att ge sin syn på den. 
Genomgången av bibliotekskataloger visade dock att vissa romaner finns hos 
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svenska folkbibliotek men i begränsade mängder och framför allt i nyutgåvor vil-
ka hade tilldelats ämnesord som skulle kunna peka en låntagare i rätt riktning vid 
en frisökning. Detsamma gällde dock inte för äldre utgåvor, eller romaner utgivna 
på originalspråk. Då materialet var begränsat vad gäller de lesbiska kioskroma-
nerna undersöktes även praktiken kring andra, erkänt lesbiska romaner som dock 
demonstrerade samma mönster som ovan: de äldre utgåvorna saknade oftast ade-
kvata ämnesord eller klassificerades under ett annat tema än det lesbiska, och 
präglades också av påtagligt negativa bedömningar i recensioner. Sammantaget 
illustrerade denna del av analysen att folkbibliotekens praktik kring lesbiska ro-
maner överlag, där kioskromanerna ingår, har präglats av ett osynliggörande och 
nedtystande av temat genom en brist på både resurser och ämnesord. Detta kopp-
lades till en påverkan från en yttre diskurs – samhällets syn på homosexualitet – 
och hur man har behandlat och förhållit sig till lesbiska teman i litteraturen som 
en följd av detta. Man talade inte öppet om homosexualitet inom biblioteksfältet 
förrän mot slutet av 1970-talet och så sent som slutet av 1980-talet var samhällets 
syn fortfarande präglad av motvilja och en avvaktande hållning gentemot ämnet. I 
processen gick det att se att man under lång tid har reproducerat lesbisk sexualitet 
som avvikande och fel eller något som inte har kunnat nämnas vid namn, och att 
detta bland annat skett via flera diskursiva utestängningsmekanismer. 

Det arkeologiska perspektivet i undersökningen har bestått av att gräva sig ner 
till grunden av av lesbiska kioskromaner som fenomen. Grunden visade sig bestå 
av en relativt stor skillnad mellan den svenska och amerikanska bokmarknaden, 
där den förra under lång tid har bestått av ett kontrollerat system bestående av 
kommissionärer och stark förlagsmakt medan den senare visserligen har präglats 
av censur men också av en friare bokmarknad med förlagspionjärer som banade 
vägen för en större litterär bredd på marknaden. Ytterligare en påverkan har be-
stått av folkbibliotekens urvalsprinciper och hur man praktiskt går tillväga i be-
dömning av litteratur samt Bibliotekstjänsts dominans som distributör på fältet. 
Analysen problematiserade effekten av en aktörs starka inverkan på vilken littera-
tur som lyfts fram eller inte och hur detta i slutändan kan påverka folkbibliotekens 
valmöjligheter. 

Den tidigare forskningen diskuterade genrens närvaro hos folkbiblioteken och 
slog fast att den var i stort sett icke-existerande, vilket alltså speglas till viss del i 
analysen av materialet i en svensk kontext. Men även om diskursen är relativt 
sammanhållen historiskt sett har den också förändrats. I just synen på homosexua-
litet och behovet av synlighet och representation har det skett mycket under en 
period av 70 år. Det har gått från att vara något man knappt talade om till att in-
kluderas o, i stort sett varje, svenskt folkbiblioteks värdegrund och arbete. Däre-
mot visar analysen att det äldre utbudet måste gås igenom och synliggöras mer, 
men framför allt att det behöver breddas. För en del av den tidigare forskningen 
fokuserade också på hbtq-låntagare, och lesbiska i synnerhet, och deras förhållan-
de till och behov av biblioteket som resurs för att navigera tankar, känslor och 
handlingar kring sin sexualitet. Detta är alltså ett arbete som är av största vikt för 
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folkbiblioteken, då de ses som en betrodda institutioner att vända sig till i frågor 
om den egna läggningen. 

Den faktor som har haft starkast inverkan, och fortfarande är relativt intakt, i 
sammanhanget är synen på den kategori av litteratur som lesbiska kioskromaner 
tillhör: populärlitteraturen och kioskromanerna. Här sammanstrålar mönstren i 
diskursen som har framträtt under analysen allra mest. I en foucauldiansk diskur-
sanalys och ur ett arkeologiskt perspektiv som fokuserar på just det sammanhållna 
och gemensamma, regelbundenheten i utsagor och de yttre gränserna för diskur-
sen, är detta det främsta exemplet. Winther Jørgensen och Phillips skriver att: 

Det märkliga är ju, att även om vi i princip har oändligt många möjligheter att skapa utsagor, 
så är de utsagor som framkommer inom en bestämd domän ganska likalydande och repetitiva. 
Det finns otaliga utsagor som man inte alls skulle få för sig att framföra – och som inte heller 
skulle bli accepterade som meningsfulla. De historiska reglerna för diskursen sätter snäva 
gränser för vad som över huvud taget kan sägas.  310

Den utsago som under lång tid, och än till denna dag, aldrig skulle uttalas inom 
folkbiblioteksfältet är ”Kioskromaner representerar litteratur av god och hög kva-
litet”. Istället har den kronologiska genomgången av synen på populärlitteratur, 
från 1940-talet till 1990-talet och i nutid, demonstrerat ett samlat förhållningssätt 
gentemot vad man har kallat kioskromanerna, trivial- och smutslitteraturen, 
massmarknadsböcker eller den folkliga och populära smaken. Istället har man i 
utsagor återupprepat och befäst att just denna kategori av litteratur är undermålig, 
kommersiellt skräp, direkt skadligt och demoraliserande i sitt budskap och ingen-
ting som folkbiblioteken ska främja. Det enda två tidsperioderna som har tillåtit 
ett avsteg från denna, vad man skulle kunna kalla, princip är 1960-talet och 2010-
talet, det vill säga idag. 

Detta antagande, som har varit så starkt på folkbiblioteksfältet, reflekterar 
Bourdieus beskrivning av det litterära fältets uppdelningar av litteratur i olika ka-
tegorier: litteratur som existerar för litteraturens egen skull och därför är friståen-
de och av hög kvalitet, och den beroende och kommersialiserade litteraturen – och 
i förlängningen litteratur av hög eller låg kvalitet. Motsatserna, fältets dikotomi, 
återkommer ständigt i omdömen om olika kategorier av litteratur: bra eller dålig, 
kvalitet eller skräp, fördjupad eller ytlig, bildande eller underhållande, och så vi-
dare. Detta bekräftas av den tidigare forskningen om just populärlitteratur, vilken 
dock har en mer positiv tolkning av kategorins förtjänster än vad materialet i den 
här undersökningen uttryckt. 

Resultaten är dock inte enhälliga då populärlitteraturen har vunnit mark och 
idag tar större plats både på marknaden och på folkbiblioteken. Analysen diskute-
rade om detta kan vara en effekt av att i en strävan att bibehålla sin aktualitet i 
samhället också behöva göra vissa eftergifter för den publika smaken och efter-
frågan, men betonade också att detta inte nödvändigtvis accepteras fullt ut och att 
man fortfarande begränsar inflödet av populärlitteratur via andra faktorer. Accep-

 Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 19.310
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tansen är en relativt ny och fortfarande bräcklig utveckling då självbilden och 
uppdraget inte har utvecklats i samma takt utan snarare är intakt med den traditio-
nella synen på folkbibliotekets roll som främjare av kvalitetslitteratur. 

Kvalitetsaspekten visade sig också vara en intressant faktor i sammanhanget. 
Det var det som bibliotekarier tog upp som själva grunden för sitt arbete med be-
dömning och urval av litteratur och sitt uppdrag, och var också ett återkommande 
tema i Biblioteksbladets diskussioner och försök till att ringa in och definiera vad 
som skulle utgöra själva grunden för folkbibliotekens arbete. 

Antagandet om kvalitetsaspektens bäring signalerade i analysen ett förgivet-
tagande som var intressant då en stor del av del av denna praktik avslöjade en viss 
inre logik, som i analysen har setts som ett uttryck för folkbibliotekfältets doxa. 
Denna tog sig uttryck i att synen på och bedömningen av kvalitet för bibliotekari-
erna i studien var en förmåga man lärde sig genom erfarenhet och utbyte med kol-
legor på fältet, alltså en förvärvad kunskap, men också ett begrepp och en uppgift 
som man hade svårt att definiera fullt ut utan att luta sig mot jämförelser med den 
dåliga litteraturen av låg kvalitet. Analysen visade dock att detta kan ses som en 
fostran in i fältets självklara antaganden, dess konstruerade sanning, där kvalitet är 
ledordet. Att folkbiblioteken under så lång tid, och än till denna dag, identifierade 
sitt uppdrag och sig själv som institution med en viss sorts litteratur talade också 
för att detta val ingår i en meningsbärande struktur. 

I ett avsnitt av analysen diskuteras bibliotekarien som aktör på folkbiblioteks-
fältet och hur den inre logiken formar en unik yrkesposition i förhållande till litte-
ratur, bokmarknaden och biblioteket som institution: en fostran in i fältets rationa-
litet, förvärvade kunskaper om hur man utför olika praktiker, en tyst kunskap som 
tas för självklar, en identifikation med verksamhetens mål och framför allt ett 
ständigt pågående spel med regler och mening som tar sig uttryck i både förbud 
och bekräftelse. Bibliotekarieyrket sågs då som ett distinkt habitus som följer sitt 
fälts doxa och illusio vilket tar sig uttryck i vissa praktiker. I processen utvecklas 
en viss känsla för vad som passar ens position som bibliotekarie, vad som är ens 
mål och uppdrag och hur man ska agera, vilket är exakt hur Bourdieu definierar 
smak. 

Smaken som kommer till uttryck i analysen bygger till stor del på distinktion 
från den kommersiella bokmarknaden och från vissa litterära kategorier och for-
mer och har istället ett återkommande fokus på den kvalitativa, smala och alterna-
tiva litteraturen. Denna smak och distinktionens fokus speglar den dominerande 
förståelsen av den högre litteraturen, och elitens finkultur. Därför argumenterar 
analysen för att bibliotekarier, som representanter för folkbiblioteket som institu-
tion, skapar en allians med de ledande aktörerna i det sociala rummet och det kul-
turella fältet vilket skänker status och anseende till den egna verksamheten och 
den egna rollen. Alliansen är en fördel för båda parter: folkbiblioteken ses som 
den legitima institutionen för litteraturförmedling och bibliotekarier får en upp-
höjd position som experter och auktoriteter på frågor om litteratur och den domi-
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nerande kulturen kan därigenom sprida sina utvalda alster och bibehålla makt-
strukturen som ger den dess legitimitet. 

Detta blir uppenbart i den historiska överblicken och den tradition och identi-
tet som byggdes upp då, i avgränsningar och fokus, som till stor del fortfarande 
lever kvar idag. Analysen pekade dock mot att det kan finnas sprickor i alliansen i 
nutid då folkbiblioteken har behövt anpassa sig efter marknadens krav och lånta-
garnas efterfrågan för att fortsätta vara relevanta i samhället i stort, vilket demon-
strerade att det finns en relativt stark låntagarmakt i förhållande till folkbibliote-
ken och att ett inköpsförslag kan skapa en öppning mot de annars undanhållna 
processerna för litteraturförvärv. De allra flesta folkbibliotek är med största sanno-
likhet lyhörda för sina låntagares önskemål om böcker och läsning, och friar hellre 
än fäller en bok – de köper alltså oftast in en bok, men med vissa undantag. Arvet 
från tidigare praktiker blir tydligt i begränsningar gentemot den litteratur som ti-
digare har klassats som undermålig. En slutsats kunde därför vara att man har 
startat en ny linje från en viss tid i historien men att man fortfarande inte har revi-
derat synen från förr, på den litteratur som producerades i tiden när kampen och 
motståndet mot populärlitteratur var som starkast – vilket såklart får effekter för 
de lesbiska kioskromanerna. 

För att förstå de lesbiska kioskromanernas position i Sverige måste man alltså 
dels se dem ur ett både historiskt och nutida perspektiv, och framför allt koppla  
deras nuvarande position till möjligheten att arvet från tidigare praktiker kan ha 
blivit cementerat och institutionaliserat trots vissa framsteg och utvecklingar i 
stort. Och dels måste man se positionen både som en samlad helhet och som 
spridda influenser. Man måste ha i åtanke hur synen på och talet om homosexuali-
tet i samhället kan ha påverkat mottagandet av en uttalat lesbisk genre och hur 
praktiken kring lesbiska teman i litteraturen har sett ut historiskt. Dessutom måste 
man läsa in en specifik genre i en större kategori av litteratur. Det som har ut-
tryckts, och uttrycks, om kioskromaner eller populärlitteratur överlag kan alltså 
vara giltigt även för den lesbiska subgenren. Framför allt måste man se genren 
som helhet som ett historiskt fenomen som osynliggjordes i tiden, och under väl-
digt lång tid därefter, och som därför har genererat väldigt låg kännedom i Sverige 
trots sin aktiva levnadsbana i andra länder. 

Vad som snarast hindrar folkbiblioteken från att köpa in och tillhandahålla 
lesbiska kioskromaner är alltså en okunskap kring genren. Man kan inte köpa in 
något som man inte känner till. Så ur ett visst perspektiv kan man inte anta att 
folkbiblioteken idag illvilligt eller aktivt försöker stänga ute den sortens litteratur. 
Debatten kring kioskromaner är inte längre aktuell, snarare överspelad, och bidrar 
därför inte till diskussioner som kan synliggöra romanerna. Samtidigt kan man 
också se okunskapen kring genren idag som ett resultat av en lång process bakåt i 
tiden, bland professionella inom fältet, och vad man har valt att lyfta fram och 
diskutera eller inte samt vilka värderingar man har lagt kring olika sorters littera-
tur – vilket inte alltid är en aktiv och medveten utan snarare underförstådd och 
förgivettagen praktik som ändock har utestängt vissa genrer av litteratur. 
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Den tidigare, internationella forskning har diskuterat de lesbiska kioskroma-
nernas betydelse för den generation av läsare som fann den i tiden och dess på-
verkan på läsare ännu idag. Jag har därför velat introducera genren i en svensk 
kontext och har dessutom försökt placera deras övergripande värde och relevans 
genom att argumentera för deras unika uttryck och innehåll. Det genealogiska per-
spektivet har bestått av återkopplingar i analysen mellan de olika faktorerna som 
formar en praktik och hur detta kan ha påverkat de lesbiska kioskromanernas po-
sition i Sverige, men även av argument för genrens förtjänster, som att den utma-
nar de strukturer som blev synliga i analysen. Genom sin koppling till populärlit-
teraturen, och på grund av den starka hållning och dynamik som har utvecklats 
gentemot denna kategori av litteratur i en svensk folkbibliotekskontext, argumen-
terar analysen för att de lesbiska kioskromanerna kan ha upplevts som ett hot på 
flera fronter mot diskursens sammanhållning såväl som fältets inre logik och över-
levnad. Detta kan vara en förklaring till att tidigare forskning, exempelvis Berg-
dahls avhandling om svensk lesbisk litteratur under 1900-talet, påtalar en lucka 
just kring 50-talet i Sverige – just i tiden för kioskromanens etablerande i Sverige 
och de lesbiska kioskromanernas glansdagar. 

Med intåget av lesbiska kioskromaner uttalades ordet lesbisk öppet och på 
bred front för kanske första gången, både i text och i bild. Dessa romaner följde i 
stort det redan skrivna manuset om hur lesbiska skulle framställas i text, och var 
subversiva bara genom sin existens, men en viss kategori av genren utnyttjade 
detta faktum till sin fördel genom att presentera alternativa budskap. Campesteste-
tiken, och begrepp som performativitet och drag, lyftes i analysen fram som sub-
versiva exempel på hur romanerna ställer den goda smaken på ändå men ändå 
producerar både lättillgänglighet och djup såväl som underhållning och kvalitet. 

Analysen argumenterar för att romanerna inte enbart är sin form utan att de 
går utöver den. De är både representation, parodi, uttryck för ett samhällsklimat, 
tidsdokument och romaner som fyller luckor i en lesbisk litterär historia. De är 
paradoxer, givetvis, men inte desto mindre värda för det – snarare tvärtom. De 
fyller en plats i historieskrivningen. De illustrerar också en nödvändig dubbel 
hållning i en viss kontext, och under vissa krav från bokmarknaden, det litterära 
fältet och samhället. Kioskromanformen är förvillande, och gör genren alltför lätt 
att snabbt bedöma och förkasta, men i processen löper man också risken att gå 
miste om ett lesbiskt kulturarv. Med den avgränsningen mot pro-lesbiska romaner 
som jag har använt i min uppsats skulle jag argumentera för att dessa romaner fyl-
ler en plats även på svenska folkbiblioteks hyllor. 

Precis som ett diskursanalytiskt och socialkonstruktionistiskt perspektiv på-
pekar är inte poängen med min analys att konstruera en ny sanning utan snarare 
att synliggöra det konstruerade i det som ses som sant. Ingen praktik, diskurs eller 
fält är orubblig, även om det kan finnas ett motstånd eller en tröghet i föränd-
ringsarbetet, och verkligheten hade kunnat och kan se annorlunda ut med andra 
förutsättningar. Det finns en kritisk ton genom hela uppsatsen, just på grund av 
behovet av att skärskåda tankesätt och praktiker som anses vara självklara, men 
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slutsatserna i denna masteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap hand-
lar inte om att kritisera folkbibliotekens arbete med hbtq-litteratur, utan snarare 
om att synliggöra hur vissa omedvetna och till synes självklara praktiker utestäng-
er vissa resurser som skulle kunna komma låntagare till gagn. Det är uppenbart att 
bibliotek – som en del av det övriga samhället – genom historien har präglats av 
en air av tystnad kring frågan om lesbisk och övrig hbtq-litteratur, men det är lika 
uppenbart att man idag försöker medvetandegöra detta och på ett mer aktivt sätt 
arbetar med inkludering och representation för just denna grupp. Folkbiblioteken 
gör så gott de kan med de resurser de har och i kombination med många andra 
prioriterade målgrupper. Välviljan finns där och en synligheten likaså för nyare 
litteratur – däremot saknas bredden och det historiska perspektivet. Detta är en 
effekt av långvariga diskursiva mönster som även har påverkat de lesbiska kiosk-
romanerna som genre: synen på homosexualitet, synen på populärlitteratur, synen 
på kvalitet och mönstren på den svenska bokmarknaden. 

”Every lesbian is worthy of inclusion in history” är ett citat som speglar det 
tänkta målet med syftet i denna uppsats: att lesbiska som grupp förtjänar att se sin 
historia speglad i bibliotekens utbud.  Detta innebär att man som professionella 311

på fältet måste se bortom sina invanda dikotomier för att kunna lokalisera mer 
material och fler resurser genom att fördjupa och engagera sig i historieskrivning-
en för marginaliserade grupper. Som användningen av Foucaults utestängnings-
mekanismer har demonstrerat finns det många förgivvettaganden inom en diskurs 
som kan verka exkluderande och som man behöver vara medveten om, och ur 
Bourdieus perspektiv kan en genre, eller till och med en enda roman, härbärgera 
ett helt värdesystem mellan sina pärmar. Det är just därför det är viktigt att disku-
tera såväl kritik och aktivt avståndstagande som tystnad och osynlighet, och struk-
turerna kring detta. Det rör sig aldrig om bara en bok eller bara en kvalitetsbe-
dömning – det är också en fråga om smak genom distinktion, reproducering av 
hierarkier och gränser, maktkamp och rätten att definiera ett fält. Sett ur mitt per-
spektiv som uppsatsförfattare är det därför det är av största vikt att kritiskt reflek-
tera över de praktiker som finns på svenska folkbibliotek, både utifrån och inifrån, 
och skärskåda exakt vilka strukturer man bidrar till att upprätthålla. 

 Joan Nestle citerad i Cvetkovich (2002), s. 107.311
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Sammanfattning 

Syftet med denna masteruppsats har varit att undersöka folkbibliotekens förhåll-
ningssätt till och praktiker runt lesbiska kioskromaner, ur ett både historiskt och 
nutida perspektiv, och att synliggöra och problematisera den eller de diskurser 
som denna genre ingår i eller omgärdas av. För att göra detta rörde sig frågeställ-
ningarna kring frågor om lesbiska kioskromaners position och förhållande till les-
bisk litteratur överlag, sambandet mellan vad som betraktats som kvalitets- re-
spektive populärlitteratur, och hur man praktiskt går tillväga för att göra urval och 
inköp av litteratur eller bedöma kvalitet på folkbibliotek. En aspekt har också be-
rört relevansen av genren idag. 

Metoden var tvådelad: material samlades in via kvalitativa intervjuer och 
översiktsläsning, och empirin undersöktes via diskursanalys inspirerad av 
Foucault. Materialet bestod av intervjuer med tre bibliotekarier som ansvarar för 
urval, inköp och bedömning av skönlitteratur samt en översiktsläsning av Biblio-
teksbladet från 1945–1990. Den teoretiska bakgrunden har bestått av Michel 
Foucaults teorier om diskurser med fokus på utestängningsprocedurer och meka-
nismer, med även ett övergripande fokus på arkeologi och genealogi. Dessutom 
har Pierre Bourdieus teorier om strukturen hos det litterära fältet såväl som smak 
och distinktion använts. Detta har också kombinerats med grundbegrepp som ka-
pitalformer, habitus, fält, doxa och illusio. 

Analysen fokuserar till stor del på diskursiva mönster och olika komponenter 
i Bourdieus fältteori och hur detta bidrar till att skapa en viss smak genom distink-
tion. Genom analysen ges tänkbara förklaringar till de lesbiska kioskromanernas 
position som täcker områden från klassifikation och tolkning av litterära genrer 
till kvalitetsbedömning, urval och inköp av litteratur. Resultaten visar att lesbiska 
kioskromaner är en relativt osynlig genre i en svensk folkbibliotekskontext. Detta 
kunde kopplas till skillnader mellan Sveriges och USA:s bokmarknader, såväl 
som den historiska och nutida distributionen av litteratur. Men de lesbiska kiosk-
romanernas osynlighet är också en effekt av andra diskursiva praktiker som 
stammar från de kontexter som genren ingår i: hur man har talat, eller inte talat, 
om homosexualitet i ett historiskt perspektiv, synen på populärlitteratur samt på 
vilka grunder man bedömer litterär kvalitet. Uppsatsen argumenterar för att folk-
biblioteken har ingått en allians med den dominerande kulturen i samhället och 
dess värderingar av litteratur vilket har präglat synen på kioskromaner och i prak-
tiken utestängt lesbiska kioskromaner från diskursen eller fältet i stort, vilket har 
verkningar än till denna dag. Det finns dock en betoning på att detta inte nödvän-
digtvis är en medveten och illvillig praktik utan snarare en effekt av det tillstånd 
som har setts och ses som självklart inom diskursen eller fältet. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Yrket: utbildning, erfarenhet och kompetenser 

– Skulle du kunna berätta om din yrkesroll och vilka arbetsuppgifter som ingår i 
den? 

– Hur lång erfarenhet av yrket har du? 

– Hur skulle du beskriva arbetet på ett folkbibliotek? 

– Vad har du för utbildningsbakgrund? Exempelvis skola, antal år och tidsperiod. 

– Vad har du främst tagit med dig från din utbildning till bibliotekarie som du inte 
hade kunnat lära dig på plats? 

– På vilket sätt har utbildningen och/eller det praktiska yrket bidragit till förmågor 
som bedömning, urval och inköp av litteratur?  

– Vilka kompetenser anser du vara nödvändiga för att jobba som folkbiblioteka-
rie? 

– Håller du med om påståendet att bibliotekarier har arbetat och/eller arbetar för 
att höja statusen på sitt yrke? Om ja, på vilka sätt? Om nej, varför inte? 

Litteratur: urval, inköp och kvalitetsbegreppet 

– Hur köper ni in litteratur till biblioteket som du jobbar vid? Ge gärna exempel 
på olika leverantörer och tjänster, och berätta gärna om vart (vilket land) de är 
lokaliserade i och hur länge ni har samarbetat med dem. 

– Har ni några direkta kriterier eller bedömningsgrunder för och vid inköp av litte-
ratur? Gå gärna igenom processen i korthet.  

– Vad får er att besluta att inte köpa in en bok? Är det motsatsen till kriterierna för 
inköp eller finns det andra variabler att utgå från? 

– Kan du identifiera några kriterier som präglar litteratur av god eller hög kvali-
tet?  

– Hur bedömer du rent konkret kvalitet i ditt yrke? 

– Vad skulle du säga är litteratur av dålig eller låg kvalitet? 
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Kioskromaner och populärlitteratur 

– Om jag säger kiosklitteratur till dig vilka är då dina initiala intryck och tankar? 

– Är kiosklitteratur något som ditt bibliotek skulle kunna tänkas köpa in? Om ja, 
motivera och utveckla gärna varför. Om nej, förklara gärna varför inte? Vilka 
faktorer väger in i bedömningen? 

– Har du någon uppfattning om lesbiska kioskromaner – olika titlar och författare 
eller genren som helhet? Om ja, vad är din uppfattning om genren? Om nej, 
varför tror du att det är så att du inte känner till genren? 

HBTQ: litteratur och låntagare 

– Har du någon översikt över hbtq-litteratur, framför allt med fokus på kanoniska 
verk? 

– Och med särskilt fokus på lesbisk kanon? 

– Vet du om ni har böcker inne som kan klassas som lesbisk litteratur (vad gäller 
ämne och innehåll eller via association med en lesbisk författare)? 

– Hur bedömer du hbtq-låntagares behov i en folkbibliotekskontext? 

– Har ni några riktade insatser mot just hbtq-låntagare? Vad består de i sådana fall 
av? 

– Om du hade helt fria händer hur skulle du då lägga upp ett projekt riktat till 
hbtq-låntagare? 
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