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Inledning 

Under 2000-talet har en mängd förändringar skett för fältet för barnlitteratur inom 
hela kedjan: produktion, distribution, reception, värdering och funktion. Det gäller 
t.ex. den stora ökningen av utgivna böcker för barn och unga (mer än en fördubb-
ling sedan år 2000 enligt Svenska barnboksinstitutets statistik)1 och de många nya 
medier som förmedlar texten i olika former av text, ljud och bild. Det handlar 
också om ett nytt sätt att se på läsning, läsfrämjande och litteraturförmedling i 
informationsåldern, som ger genomslag i det pedagogiska arbetet på skolor och i 
läsfrämjande aktiviteter på folkbiblioteken. Samtidigt diskuteras och granskas 
barnlitteraturen från nya synvinklar i forskning och media. Teorier som exempel-
vis normkritisk pedagogik och postkolonialism, i samband med utvecklingen av 
Sverige som ett alltmer heterogent samhälle, gör det angeläget att granska språk 
och uttryckta värderingar i barnlitteraturen som upplevs som daterade, exklude-
rande eller rasistiska, och att rensa bort sådant som upplevs som kränkande för 
vissa grupper. Jämsides med detta förs en debatt om att skapa en kanon för barn-
litteraturen, och många menar att en ”dold” eller ”informell” kanon för barnlittera-
turen redan finns. 

Vad innebär dessa förändringar för barn- och ungdomsbibliotekens bestånd 
och litteraturförmedling samt för barn- och ungdomsbibliotekariens yrkesroll? 
Litteratur för barn och unga har, till skillnad från vuxenlitteratur, historiskt sett 
styrts av didaktiska idéer, dvs. litteraturen har främst setts som ett verktyg för att 
utbilda och uppfostra. Det har gällt såväl skapandet av litteratur som förmedlingen 
av den. Detta gör att den också varit mer sårbar för omvälvande förändringar i 
bibliotekens praktiska hantering, då tidens ideal har skiftat. Ett exempel är den 
stora gallring av äldre böcker i beståndet som skedde på folkbiblioteken under 
1970-talet, i avsikt att rensa ut vad som sågs som texter med föråldrade värdering-
ar. Böckerna donerades ofta till Svenska barnboksinstitutet, vars 1900-talssamling 
idag består till stor del av sådana utgallrade folkbiblioteksböcker. 

Bibliotekariens yrkesroll är idag under utveckling. Ett antal nya arbetsuppgif-
ter har tillkommit, ofta kopplade till samhällets digitalisering och tilltagande 
komplexitet, samtidigt som ett allt större ansvar läggs på bibliotekarien som för-
medlare. Detta visar sig bl.a. i anställningskrav på akademisk utbildning inom 
                                                
1 Svenska barnboksinstitutet (2017), s. 5. 
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biblioteks- och informationsvetenskap. Det finns en förväntan på att bibliotekari-
erna ska kunna hantera en mängd olika frågor som rör värderingar, samtidigt som 
biblioteket fortfarande ses som en neutral plats som ska tillgodose många olika 
intressenter, vilket hör ihop med synen på biblioteket som förmedlare av grund-
läggande demokratiska värden. Vad innebär detta för barn- och ungdomsbibliote-
kariens roll som litteraturförmedlare och folkbildare, och hur uppfattar 
bibliotekarien själv sin yrkesroll vad gäller dessa traditionella uppgifter? Finns det 
en enhetlig syn på hur den äldre litteraturen ska bedömas och hanteras? 

Min nyfikenhet inför dessa frågor, samt mitt stora intresse för äldre barnlitte-
ratur och osäkerhet inför hur jag ska hantera den i yrkeslivet som bibliotekarie, 
har utgjort bakgrunden till mitt val av studieämne.  

Syfte, frågeställningar och avgränsningar 
Denna uppsats syftar till att undersöka vilken eller vilka diskurser som kan identi-
fieras i barn- och ungdomsbibliotekariernas syn på ”klassiker” för barn och unga 
på folkbiblioteket. Detta syftar vidare till att ge en utgångspunkt för att analysera 
hur barn- och ungdomsbibliotekarierna uppfattar sin yrkesroll vad gäller litteratur-
förmedling och deras syn på barn- och ungdomsbibliotekets roll i dagens sam-
hälle. Studiens övergripande syfte är slutligen att identifiera den eller de diskurser 
kopplade till yrkesrollen som styr och interagerar med bibliotekariernas syn på 
och hantering av den äldre litteraturen, och att analysera de möjliga konsekven-
serna av dessa.  

Att definiera och avgränsa vad som är ”klassiker” inom litteraturen för barn 
och unga på biblioteken är en komplex fråga. Exempelvis uppfattas sagor och 
bilderböcker som t.ex. Elsa Beskows böcker vanligen inte som klassiker, fast det 
otvivelaktigt är äldre litteratur. Litteratur som kan sägas ha en funktion som klas-
siker i och med att den ständigt återutges, läses och används såsom t.ex. Astrid 
Lindgrens böcker, uppfattas inte heller som klassiker utan är en del av det all-
männa beståndet. För att göra forskningsfrågan konkret har jag valt att studera den 
genom att utgå från hur bibliotekarier ser på och hanterar den på barn- och ung-
domsbiblioteket vanliga genreuppställningen Klassiker. Denna hyllsektion upp-
fattas oftast som självklar av både bibliotekarier och låntagare. Beståndet på 
hyllan är ett urval som till stor del består av texter (i olika översättningar, utgåvor 
och versioner) som har setts som angelägna att förmedla ända sedan bibliotekets 
etablering i början av 1900-talet, samtidigt som det är beroende av den ansvarige 
bibliotekariens bedömning och hantering. Hyllan kan därmed ses som en bro eller 
ett gränssnitt mellan det ”gamla” och det ”nya” biblioteket, och är både historiskt 
och idag en del av barn- och ungdomsbibliotekariernas litteraturförmedling. 
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De frågeställningar som behandlas är: 

1. På vilka sätt definieras genren ”klassiker” av barn- och ungdomsbibliotekari-
erna? Finns det ”informella klassiker” och hur definieras i så fall dessa? 

2. Vilket värde, vilken funktion och vilken användning tillmäter bibliotekarierna 
”klassiker” i barn- och ungdomsbiblioteket?  

3. Vilka faktorer anser bibliotekarierna påverkar deras syn på och hantering av 
klassiker, och hur uppfattar de sin yrkesroll vad gäller denna? 

Frågeställningarna besvaras med en empirisk studie som utgår ifrån genreindel-
ningen Klassiker på barn- och ungdomsavdelningen på fyra folkbibliotek i fyra 
kommuner. Bibliotekariernas arbete med hyllan studeras främst genom en kvalita-
tiv intervjustudie vilken kompletteras med en kartläggning av den faktiska hyll-
uppställningen. 

Då folkbibliotekets barn- och ungdomsavdelningar växt fram i en nordisk 
kontext, med en specifik utformning i Sverige, har jag valt att ha ett övervägande 
svenskt perspektiv. Vidare utgår jag i diskussionen om folkbiblioteket idag främst 
ifrån det utvecklingsarbete som har gjorts på de svenska folkbiblioteken med spe-
ciell inriktning på barn och unga från 2000-talets början, ofta i samarbete med 
skolorna eller lärarutbildningen. Detta arbete, som mestadels har skett i projekt-
form, har delvis syftat till att sammanfatta och synliggöra den (ofta tysta) kunskap 
som finns men också till att utveckla nya verktyg för bibliotekens verksamhet. 
Dessa verktyg har dock övervägande inspirerats av internationell, tvärvetenskap-
lig forskning inom angränsande områden, och jag har därför sökt att inkludera 
denna forskning i diskussionen där det kan ge en förståelse för utvecklingen av 
den svenska barn- och ungdomsbibliotekariens yrkesroll.  

Då litteraturförmedlingen på folkbiblioteket till stor del utövas på initiativ av 
eller i samarbete med skolor och förskolor har jag också här främst utgått från den 
svenska litteraturvetenskapliga och didaktiska forskningen inom området. Vad 
gäller själva begreppet ”klassiker” och genren har jag sökt kopplingar inom den 
internationella litteraturvetenskapliga forskningen. ”Klassiker” är, som diskuteras 
senare i teoriavsnittet, en vagt definierad genre som är starkt beroende av kontext, 
och vars begrepp och omfattade titlar till stor del tas för given. Gränsdragningar 
för grupper av böcker eller enstaka titlar, framför allt med utgångspunkt i hur tex-
terna läses och tolkas av barn och unga vuxna, diskuteras dock sporadiskt i biblio-
teks- och informationsvetenskapliga tidskrifter och branschtidningar, och jag har 
till viss del refererat till publicerade inlägg där det kan berika diskussionen i den 
svenska kontexten.  



 8 

Bakgrund 

I det följande ges en översikt över barn- och ungdomsbiblioteket under 1900-talet. 
Syftet är att beskriva hur synen på betydelsen av ”god” litteratur och läsning samt 
utvecklingen av barnbibliotekariens yrkesroll har gått hand i hand med barnbiblio-
tekets etablerande och utveckling i Sverige. Kapitlet avslutas med en översikt över 
barn- och ungdomsbibliotekets arbetsuppgifter och samhällsroll under det sena 
1900-talet. Denna bildar utgångspunkten för dagens arbete på folkbiblioteken och 
utgör därmed ramen för arbetsuppgifter som rör litteratur och litteraturförmedling.  

Etablerandet av barnbiblioteket 
Barnbiblioteken växte fr.o.m. början av 1900-talet ur de små kyrko-, socken-, 
folkrörelse- och skolbiblioteken på landsbygden och i småstäderna. Litteraturen 
och läspraktiken i dessa äldre bibliotek hade framför allt ett didaktiskt fokus, som 
hade växt ur de religiösa husförhören och folkskolans undervisning, med syftet att 
fostra barn att bli ansvarsfulla och plikttrogna medborgare. Föräldrar, lärare och 
bibliotekarier hade en auktoritetsroll och censurerade eller valde ut litteratur till 
barnen, vanligen med ett folkbildningssyfte.2 Litteraturen bestod ofta av en bland-
ning av ideologiska skrifter och okontroversiell underhållning, och urvalet påver-
kades av att de olika typerna av bibliotek riktade sig till skilda målgrupper: 
socken- eller kyrkobiblioteket till fattigmansbarn, folkrörelsebiblioteken till arbe-
tarna, och skolbiblioteken och de kommersiella lånebiblioteken till medelklassen.3 

Barnbiblioteket som institution hänger samman med etableringen av folk-
biblioteket, som initierades av Valfrid Palmgren, lärare och amanuens på KB, i 
början av 1900-talet. Palmgren argumenterade i rapportböcker och utredningar för 
att Sverige skulle etablera ett folkbibliotek efter amerikanskt public library-
mönster. Grundtanken var att biblioteket skulle vara till för alla i samhället, och 
byggde bland annat på idén om öppna bokhyllor och särskilda barnavdelningar.4  

Synen på litteraturens betydelse för folkuppfostran var en förutsättning för att 
etablera speciella bibliotek för barn. Det svenska samhället präglades omkring 
                                                
2  Dolatkhah (2011), passim. 
3  Åberg (1999), s. 3–7. 
4  Åberg (1999), s. 2, 7. 
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sekelskiftet av omvälvande förändringar med urbanisering, ökande klassklyftor, 
arbetarstrejker och ekonomisk kris, vilket ledde till oro för ökande ungdoms-
brottslighet. Under vintern 1908–1909 debatterades barns och ungas läsning in-
tensivt i samhället i den s.k. Nick Carter-fejden, som höll i sig till 1912. Nick 
Carter-litteraturen bestod av enkla deckare i olika lågprisserier, men kom i debat-
ten att stå för både moraliskt och estetiskt sett dålig litteratur, som ansågs kunna 
fungera som handböcker i att begå brott. Palmgren menade i sin rapport Bibliotek 
och folkuppfostran att etablerandet av barnbibliotek enligt public library-modell 
skulle kunna ge alla barn tillgång till alternativ, god nöjesläsning. Biblioteksut-
redningen Förslag angående de åtgärder som från statens sida böra vidtagas för 
främjande af det allmänna biblioteksväsendet i Sverige, som utgick från rappor-
ten, fick som resultat ett riksdagsbeslut om etablerandet av kommunala folkbiblio-
tek 1912. Det första barnbiblioteket öppnade 1911 på privat initiativ, och 
införlivades i det nyetablerade Stockholms stadsbibliotek 1927. Barnbiblioteket 
som idé och verksamhet växte vidare fram under 1930- och 40-talen, med ut-
gångspunkten att ”endast det bästa var gott nog för barnen”, vilket bl.a. innebar att 
1930 års Biblioteksförförfattning ökade de kommunala och statliga anslagen till 
folkbiblioteken.5 

De första barnbibliotekarierna var damer ur fina familjer, rekryterade av 
Palmgren. De hade låg eller ingen lön, och arbetstiden kunde krocka med sociala 
plikter. Några hade gått igenom kurser i biblioteksteknik som Palmgren höll 
1908–1909 på KB. Palmgren underströk vikten av utbildad personal, och menade 
att de också skulle vara besjälade av library spirit, dvs. tron på boken som ”den 
yppersta av de vägar, som kan leda till mänsklig förståelse”.6 Utbildning till bibli-
otekarie inrättades i Sverige 1926, och den första fortbildningskursen för barnbib-
liotekarier hölls 1948. Barnbibliotekarierna saknade ofta akademisk examen och 
hade istället personlig lämplighet som bas.7  

Det främsta inflytandet på barnbibliotekets bestånd under första delen av 
1900-talet var Gurli Linder, barnboksrecensent i Folkbiblioteksbladet och Biblio-
teksbladet. Linder förespråkade den ”goda” barnboken, vilket betydde ”hållbara” 
böcker, dvs. i stor utsträckning klassiker som ursprungligen skrivits för vuxna, 
och krävde att de skulle ha ett högt ”litterärt och kulturellt värde”, helst med ett 
nationellt eller nordiskt perspektiv. Barnbibliotekarierna försökte dock anpassa 
värdeskalan till barnens mottagande, och en del hävdade barnets rätt till en själv-
ständig åsikt där böckerna skulle bedömas efter sitt bildningsvärde för barnet sna-
rare än den vuxnes estetiska bedömning.8  

                                                
5  Lundgren, Myrstener & Wallin (2015), s. 115, 118, 122, 126–128, 137–141, 218–219; Åberg (1999), s. 9, 12. 
6  Lundgren, Myrstener & Wallin (2015), s. 73–74, 179, 189–193. 
7  Åberg (1999), s. 13–14. 
8  Åberg (1999), s. 8, 14–15; Kåreland (1977), s. 82–84. 
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Barnbibliotekets utveckling och uppgifter 
Resurserna ökade stadigt under 1900-talet, och på 1960-talet inrättades en ny 
tjänst som ungdomsbibliotekarie. Tonårsavdelningar på barnbiblioteket hade dis-
kuterats sedan 1950-talet i samband med frågan varför låntagarna ofta försvann 
när de kom in i tonåren. Ett förslag, som kom från Köpenhamns nya huvudbiblio-
tek, var att skapa ett rum där ungdomarna kunde känna sig hemma medan de 
växte ur barnens böcker men ännu inte hade tagit steget över till vuxenavdelning-
en. I Sverige blev ungdomsbiblioteket fortsatt en del av barnbiblioteket, men sär-
skilda ungdomsbibliotekarier tillsattes för att speciellt tillgodose ungas behov.9 

Under 1970-talet inleddes dagens utvidgning av barnbibliotekets roll. De nya 
arbetsuppgifterna handlade förutom att arbeta med nya medier även att arrangera 
skapande och kulturella aktiviteter för barn. Detta utvecklades till ett samhälls-
uppdrag att fungera som ett nav för barnkulturen i lokalsamhället, och expandera-
des genom de av riksdagen antagna kulturpolitiska målen 1974, som specificerade 
att bibliotekens uppgift var att aktivt tillhandahålla ett alternativt utbud till det 
(kvalitetsmässigt sämre) kommersiella. Folkbiblioteksutredningen 1984 slog fast 
att de centrala uppgifterna för biblioteken är kulturuppgiften, att tillhandahålla 
böcker och inspirera till läsning, och informationsuppgiften, att minska informat-
ions- och kunskapsklyftorna i samhället. Barnbibliotekets uppgifter på det sena 
1900-talet kan slutligen beskrivas som att ”tillgängliggöra litteratur och andra 
medier för barn och ungdom och inspirera till läsning och kunskapssökande”.10 

Barn- och ungdomsbibliotekets bestånd började synas mer kritiskt under 
1960-talet under inflytande av den uppblossande könsrollsdebatten, som bl.a. satte 
fokus på ”människofostran” och diskuterade vad denna kunde innebära i barns 
läsning. Värderingar i äldre litteratur kritiserades, en ny generation författare bör-
jade skriva de barnböcker de ansåg saknades, och bibliotekarierna blev mer vak-
samma på idéer i den litteratur de förmedlade.11 ”Folkuppfostran” kan fortfarande 
sägas vara en förutsättning för barnbiblioteket, men tolkas idag annorlunda, och 
bibliotekarierna har ett mer pragmatiskt förhållningssätt till beståndet.12 En hu-
vuduppgift är fortfarande läsfrämjande och litteraturförmedling. Vanliga läsfräm-
jandemetoder som rör litteraturförmedling är sago- och sångstunder för 
förskolebarn, boklekar, bokklubbar och bokcirklar, samt boksamtal och bokprat. 
På 2000-talet har läsfrämjande verksamheter som riktar sig till barn i behov av 
anpassade medier såsom talböcker eller böcker med anpassad svårighetsgrad, 
ökat.13 Det saknas dock fortfarande en specifik utbildning till barnbibliotekarie. 

                                                
9  Åberg (1999), s. 13. 
10  Rydsjö & Elf (2007), s. 30–32. 
11  Toijer-Nilsson (1978), s. 12–13, 86; Kärrholm (2012), s. 105–106. 
12  Rydsjö & Elf (2007), s. 56. 
13  Sandin (2011), s. 35–36. 
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Tidigare forskning 

I det följande tecknas en översikt över tidigare forskning som är relevant för 
undersökningen. Att studera ”klassiker” på barn- och ungdomsbiblioteket är en 
tvärvetenskaplig forskningsfråga som gränsar flera områden: folkbiblioteket som 
verksamhet, uppfattning och användning av litteratur samt bibliotekarieyrket i sig. 
För att kunna belysa frågan på ett rättvisande sätt har jag därför utgått från forsk-
ning inom flera områden: forskning som påverkar och styr barn- och ungdomsbib-
liotekets verksamhet, litteraturvetenskaplig och didaktisk forskning om litteratur, 
läsning och litteraturförmedling, samt forskning om barn- och ungdomsbiblioteka-
riens yrkesidentitet. Jag har delat upp kapitlet i tre motsvarande avsnitt: Biblio-
teket, Boken och Bibliotekarien.  

Biblioteket redogör för forskning som har betydelse för barn- och ungdoms-
bibliotekets nuvarande inriktning och utveckling. Detta redovisas främst för att ge 
en översikt av vad som styr den ideologiska utvecklingen av barn- och ungdoms-
biblioteket och vilket i förlängningen påverkar och interagerar med bibliotekarier-
nas yrkespraktik och uppfattning om sin yrkesroll.  

Boken tar upp inledningsvis upp forskning om hur skönlitteratur för barn och 
unga definieras, bedöms och värderas. Översikten kompletteras med en överblick 
av andra faktorer som kan antas i viss grad influera uppfattningar och hantering av 
klassiker på folkbiblioteket, framför allt de debatter som förts i svenska medier de 
senaste åren om skönlitteratur för barn och unga. Detta följs av en redogörelse för 
forskning som har betydelse för synen på läsning och litteraturförmedling. 

Bibliotekarien, slutligen, beskriver forskning om bibliotekariens yrkesidenti-
tet. Att arbeta med klassiker på barnbiblioteket berör både vad som förmedlas och 
hur det förmedlas, och är därmed en social praktik som utgår indirekt från biblio-
tekariens uppfattning om barnbibliotekets funktion i samhället och sin yrkesroll. 
Det är därför befogat att granska i vilken mån arbetet påverkas av yrkesidentitet. 

Biblioteket 
Barnbiblioteket är en del av folkbiblioteket och vänder sig därmed till alla i sam-
hället. Enligt Bibliotekslagen är barnbibliotekets uppdrag att ”ägna särskild upp-
märksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och 
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stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov 
och förutsättningar”.14 Det gäller särskilt behovet av information och förströelse, 
då skolbiblioteket ska vara den främsta resursen för lärandet.15 Kulturrådet tolkar 
Bibliotekslagen som att den ”förtydligar bibliotekets uppdrag att främja litteratu-
rens ställning och intresset för bildning”, och pekar på de nya nationella målen för 
litteratur- och läsfrämjande i regeringens proposition Läsa för livet med betoning 
på allas rätt att ”ha tillgång till litteratur av hög kvalitet”.16 

Det nya barndomsparadigmet 
Barnbiblioteket på 2000-talet har utmärkts av ett grundläggande skifte i synen på 
barn, barnbibliotek och barnlitteratur. Kerstin Rydsjö & AnnaCarin Elf talar om 
detta som ”det nya barndomsparadigmet” som växer fram i slutet av 1900-talet. 
Barn bedöms inte längre endast utifrån ålder utan även utifrån sina sociala och 
kulturella sammanhang såsom kön, språk, kultur och levnadsvillkor, och det finns 
en ökad acceptans för att barn skiljer sig åt i intressen och förutsättningar. Det 
innebär också en förståelse för att barndom gestaltas och uppfattas på olika sätt 
beroende på tid, plats och kultur.17 Barbro Johansson menar t.o.m. att barndom 
idag kan förstås som ett fält influerat av ett flertal diskurser, dvs. olika synsätt på 
vad barn och barndom är, vilka kan samverka eller motverka varandra.18  

Forskare skiljer nu mellan barnperspektiv, som utgår ifrån ett vuxenperspek-
tiv där vuxna gör vad de tror är bäst för barnen, och barnets perspektiv, som utgår 
ifrån hur barn själva uppfattar världen. En annan skiljelinje går mellan barnet som 
becoming, där barnet ses som en vuxen i vardande och där pedagogiken går ut på 
att skola in barnet i rollen som vuxen, och barnet som being, där barnet ses som en 
självständig varelse och pedagogen söker möta barnet utifrån dennes premisser.19 

Det nya barndomsparadigmet har fått konsekvenser för synen på barnbiblio-
tekets funktion och användning, vilket har lett till ett långsiktigt utvecklingsarbete 
av barnbiblioteket på 2000-talet. En ny målsättning för barnbiblioteken utgående 
från FN:s barnkonvention om barns rätt till information och yttrandefrihet, På 
barns och ungdomars villkor, antogs av Svensk Biblioteksförening 2003 som nat-
ionella rekommendationer för folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet. 
Denna specificerade att ”[b]arnperspektivet ska vara utgångspunkten för biblio-
teket” och att bibliotekets utbud ska ”spegla världen ur ett barn- och ungdomsper-
spektiv”.20 I ett påföljande projekt, Hissa segel och bygga vindskydd, omsattes 

                                                
14  SFS 2013:810, 8§. 
15  Rydsjö & Elf (2007), s. 26. 
16  J. Andersson (2015), s. 6, 9. 
17  Rydsjö & Elf (2007), s. 19, 23.  
18  Johansson (2010), s. 23. 
19  Rydsjö & Elf (2007), s. 19; Johansson (2010), s. 24, 35; J. Andersson (2015), s. 86. 
20  Svensk Biblioteksförening (2003). 
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målsättningen i praktiska rekommendationer för bibliotekens vardagsarbete, vilka 
har resulterat i ett antal projekt för att utveckla verksamheten på olika sätt.  

Den nuvarande hanteringen av barnlitteraturen i biblioteksbeståndet är en del 
av utvecklingsarbetet. Ett exempel är ändringen av termer i klassifikationssyste-
met och hylluppställningar av böcker i barnbiblioteket, som tillkom därför att bib-
liotekarierna upplevde att barnen hade svårt att hitta böckerna på hyllorna och att 
uppdelningen inte speglade barnens sätt att fråga efter böckerna.21 Detta har bl.a. 
utmynnat i projektet DOFF – På barns och ungdomars villkor III, som fastställde 
en ny terminologi för SAB-systemets klassifikation, anpassad för barn, samt ut-
vecklade och publicerade symboler för fjorton definierade skönlitterära genrer. 
Anmärkningsvärt är dock att det första förslaget på ämnen som kunde betecknas 
med symboler resulterade i en blandning av skönlitterära genrer, faktaavdelningar 
och beteckningar för medier avsedda för barn med funktionshinder, dvs. en kate-
gorisering av böckerna utifrån en blandning av värdering, användning eller funkt-
ion. En påföljande, bredare undersökning av hur lokala bibliotek hade brutit upp 
genrer ledde till ett förslag om att ta fram symboler för ett antal definierade skön-
litterära genrer. Genren Klassiker ingick i detta förslag, men valdes senare bort 
eftersom symbolen för denna ansågs som otydlig.22 Detta tolkar jag som att defi-
nitionen av vad som är en klassiker inte var klart fastställd och att det därför vi-
sade sig svårt att ta fram en ikon för genren.  

Forskning om barn- och ungdomsbibliotek 
Tidigare forskning av barn- och ungdomsbibliotek har framför allt tagit upp frågor 
om kärnverksamhet och kompetenser. Det gäller bland annat medieurval och me-
toder i biblioteksarbetet, särskilt läsfrämjande arbete och referensarbete, vilka 
diskuteras närmare under avsnitten Boken och Bibliotekarien.23  

Vad gäller biblioteket i sig så har det nya barnperspektivet inneburit ett skifte i 
fokus från institution till användargrupp. Utgångspunkten i dagens forskning om 
biblioteket är ofta en diskussion om bibliotekets funktion som stöder sig på de ana-
lysmodeller som förts fram av Marianne Andersson & Dorte Skot-Hansen och Hen-
rik Jochumsen & Casper Hvenegaard Rasmussen. Biblioteket ses i dessa utifrån ett 
användarperspektiv, som en arena för flera olika funktioner och användargrupper 
vilka omfattar bibliotekets olika roller som centrum för kultur, kunskap, information 
och socialt liv samt den roll biblioteket spelar i olika faser av användarnas liv.24 
Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen framhäver speciellt barnbibliotekets funktion 
av mötesplats för barn och vuxna och dess roll för kunskapsutveckling och utbild-
ning, och menar att barnbiblioteket ses av användarna både som en trygg, självklart 
                                                
21  Rydsjö & Elf (2007), s. 64. 
22  Regionbibliotek Stockholm (2010), s. 10–11, 17. 
23  Rydsjö & Elf (2007), s. 19. 
24  Rydsjö & Elf (2007), s. 39–41. 



 14 

”god” plats och ett ställe där barnen kan träffa människor från andra sociala skikt 
och sammanhang, alltså att barnbiblioteket har en både konservativ och överskri-
dande funktion.25 Samma förväntan kan antas finnas på bibliotekets utbud och be-
stånd, vilket naturligtvis påverkar bibliotekariens arbete.  

Likaledes finns ett ökat intresse för utformningen av det fysiska rummet och 
hur beståndet ska placeras, i läsfrämjande och litteraturförmedlande syfte. Ledor-
det för biblioteken är tillgänglighet, i betydelsen att minska avståndet i mötet mel-
lan beståndet och barnen.26 Exempelvis menar Tonje Vold & Sunniva Ejven i en 
norsk studie från 2016 att placeringen ofta har ”serendipitet” som riktlinje, dvs. att 
böckerna ordnas och placeras på ett sådant sätt att barnen ska ha möjlighet att hitta 
fram till dem på egen hand och kunna göra egna upptäckter.27 

Jochumsen & Hvenegaard Rasmussens modell används i ett flertal kandidat- 
och masteruppsatser i biblioteks- och informationsvetenskap om barn- och ung-
domsbibliotek. Syftet är ofta att undersöka värdering och användning av barnbib-
lioteket av minderåriga och vuxna användare, men kan också röra bibliotekariers 
marknadsföring och utåtriktade verksamhet kopplat till bibliotekets funktion. Ing-
en av dessa studerar särskilt beståndet, men anmärkningsvärt är att studiet av 
barnbiblioteket också kan omfatta webbsidor och att användningen som studeras 
kan inbegripa tv-spel,28 dvs. att barn- och ungdomsbiblioteket och dess utbud och 
bestånd fått en breddad betydelse.  

Boken 

Klassiker för barn och unga – vad är det? 
Vad är en skönlitterär klassiker för barn och unga? Den gemensamma nämnaren i 
diskussionen om klassiker för barn är att forskarna påpekar att detta är en bedöm-
ning som görs av vuxna. Lena Kåreland föreslår definitionen ”ett litterärt högtstå-
ende verk som anses ha ett bestående värde” men menar samtidigt att vilka 
barnböcker som är klassiker är en subjektiv bedömning som görs av vuxna. Hon 
påpekar dessutom att det kan innebära att vuxenböcker som i sin samtid inte upp-
fattades som lämpliga för barn nu räknas till klassiker för unga.29 Åsa Warnqvist 
menar vidare i en artikel i Opsis Kalopsis att det är vuxna som skapar den barnlit-
terära klassikern genom att välja de böcker de vill återutge (och förmedla) och 
därmed hålla levande för nya generationer läsare.30  
                                                
25  Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen (2000), s. 33–34. 
26  J. Andersson (2015), s. 85–86.  
27  Vold & Evjen (2016). 
28  Frankow Crivellaro (2014); Vikström (2015). 
29  Kåreland (2015), s. 62–64. 
30  Warnqvist (2013), s. 6. 
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Frågan om ”klassiker” kan sägas vara en genre är ett område där forskare har 
skilda åsikter. Enligt Kåreland kan genre definieras som ”en diktart eller en grupp 
verk som använder en viss uppsättning stildrag och följer vissa mönster eller ko-
der avseende såväl form som innehåll”.31 Hon menar att ”klassiker” med denna 
definition faktiskt inte är en genre utan ett begrepp som används både inom barn- 
och vuxenlitteraturen som samlande beteckning för ett antal böcker av varierande 
slag. Hon påpekar vidare att indelningen av litteratur i olika grupper och katego-
rier är föränderlig och beror på kultur och tidsanda, samt följer utvecklingen av 
olika litterära strömningar och förlagens utgivning. När det gäller indelningen i 
genrer för barnlitteratur har det framför allt att göra med vilka mål som barnens 
läsning ska uppfylla.32 Ann Boglind & Anna Nordenstam utgår till skillnad från 
Kåreland från ett empiriskt perspektiv, dvs. vilka böcker för barn och unga som 
vanligen betecknas klassiker. De definierar barnlitterära klassiker som en genre, 
vilken kännetecknas av ”fascinerande berättelser om äventyr långt borta eller i 
hemmiljö”.33 De pekar vidare på att många böcker som idag räknas som barn- och 
ungdomsklassiker består av romaner som ursprungligen var böcker för eller ut-
vecklade ur olika genrer för vuxna, som t.ex. den borgerliga familjeromanen.34 

Sammanfattningsvis kan sägas att forskare i litteraturvetenskap inte är överens 
om exakt vad som konstituerar en barnlitterär klassiker förutom att texten levt 
vidare under flera generationer. Definitionen är subjektiv men tas samtidigt för 
given, och den beror på kontexten. Det innebär att för att undersöka bibliotekets 
arbete med ”klassiker”, måste begreppet definieras inom ramen för biblioteket. 

Skönlitteraturens värde och värderingar 
En diskussion om barn- och ungdomslitteraturens värde utgår ifrån två perspektiv: 
vilket värde texten uppfattas ha i sin samhällskontext, och vilka värderingar som 
anses förmedlas i den. Sara Kärrholm & Paul Tenngart menar att perspektiven är 
sammanflätade:  

De ideologiska värderingar som litteraturen för barn och unga anses sprida avgör hur den 
värderas, och hur den värderas i förhållande till andra kulturyttringar avgör vilka grundläg-
gande värden den anses ha. Och tvärtom […]: identifikationen av olika sorters grundläggande 
barnlitterära värderingar avgör hur viktig barnlitteraturen anses vara i en viss kultur och vilka 
värderingar som anses vara lämpliga att litterärt förmedla till unga läsare och lyssnare.35 

Litteratur för barn tolkas vanligen utifrån två begrepp, didaktik och estetik. En 
allmän föreställning är att äldre litteratur är didaktisk medan modern litteratur 
utgår från estetiska kriterier. Flertalet forskare i barnlitteratur vänder sig dock 
                                                
31  Kåreland (2015), s. 55, 57. 
32  Kåreland (2015), s. 55, 57, 62. 
33  Boglind & Nordenstam (2015), s. 69. 
34  Boglind & Nordenstam (2016), s. 12–13. 
35  Kärrholm & Tenngart (2012), s. 13. 



 16 

emot en sådan enkel uppdelning. De menar att värdering av barnlitteraturen sna-
rare hänger samman med synen på barnet och vilken funktion litteraturen ska ha.36 

Förhållningssättet till äldre barnlitteratur är ofta naiv och motstridig. Ett flertal 
forskare tar upp nostalgin som avgörande för vuxnas syn på barnboken. Kåreland 
påpekar att klassiker omges av nostalgi, eftersom de är böcker de vuxna själva 
satte värde på som barn och vill föra vidare.37 Christina M. Desai menar vidare att 
för vuxna är barnlitteratur ”comfort food, wrapped in nostalgia, recalling blissful 
times lost in a book with a happy ending” och framhåller att det kan förhindra en 
kritisk reflektion av texterna.38 Amy S. Fatzinger, som studerat Laura Ingalls Wil-
ders böcker, pekar på att attityden hos vuxna till böckerna är av två slag: de är 
villiga att ”förlåta” den rasistiska skildringen av indianer eftersom de anser att 
Wilder enbart reflekterar sin samtid, samtidigt som de söker hoppa över proble-
matiska avsnitt vid högläsning för barn.39 

Ett nytt litteraturvetenskapligt forskningsområde studerar särskilt kopplingen 
mellan kanonisering och adaptationer av barnlitterära klassiker. Adaptationer om-
fattar översättningar, förkortningar, återberättande och transmediering (dvs. att 
föra över en berättelse eller koncept från ett medium till ett annat) och kan bland 
annat formas av politik, kultur, format eller avgränsad målgrupp. De verk som 
räknas som barnlitterära klassiker bearbetas och ompaketeras ständigt för att nå 
nya generationer, och blir därför präglade av tidens ideologi och föreställningar 
om vad som är viktigt att förmedla. Samtidigt påverkar urvalet av verk som bear-
betas vilka verk som uppfattas ingå i kanon, dvs. adaptationerna påverkar kanoni-
seringsprocessen.40 Folkbiblioteket kan ha flertalet versioner av en titel i sitt 
bestånd, och hur dessa ska bedömas och hanteras är en återkommande fråga. 

Idag kan sägas finnas en skala i den allmänna synen på äldre skönlitteratur för 
barn och unga, där uppfattningar om värde såsom kulturarv och kanon influerar 
åsikterna i den ena änden, och uppfattningar som utgår från värdering som under-
stöds av teorier om t.ex. normkritisk pedagogik och postkolonialism i den andra. I 
de följande avsnitten ger jag en överblick av några huvudspår, vilka sammantaget 
kan antas påverka bibliotekariens syn på litteraturen och arbetet med ”klassiker” 
på barn- och ungdomsbiblioteket, och därför är viktiga att undersöka. 

Kanon 
Kanon är ett ofta använt men svårdefinierat begrepp. Det finns inte en erkänd ka-
non för barnlitteratur, men i den allmänt accepterade kanon ingår enskilda klas-
siska verk som idag räknas som barnlitteratur.41 Under 2000-talet har det 
                                                
36  Kärrholm & Tenngart (2012), s. 13–15. 
37  Kåreland (2015), s. 62. 
38  Desai (2014), s. 144. 
39  Fatzinger (2008), s. 10. 
40  Geerts & Bossche (2014), s. 3, 5–6; Müller (2013), s. 1–2 . 
41  Bergsten & Elleström (2004), s. 37, 39, 43. 
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återkommande förts debatter om huruvida det finns eller bör skapas en kanon för 
barn- och ungdomslitteratur, konkret uttryckt i en lista som litteraturguide och 
arbetsredskap, och forskare argumenterar för att det faktiskt finns en ”informell” 
eller ”dold” kanon som används i förskolan och skolans lägre åldrar. Exempelvis 
har Ulla Damber, Jan Nilsson & Camilla Ohlsson undersökt förskolans använd-
ning av litteratur. De menar att den utbredda läsningen av Alfons-böckerna kan 
tolkas som att personalen anser att dessa är del av en barnlitterär kanon som alla 
barn bör få komma i kontakt med, dvs. att utöver den pedagogiska utgångpunkten 
finns en bildningsambition. De poängterar även barnbibliotekariens roll som stöd i 
att välja litteratur för förskolans verksamhet.42 Likaså har Anette Nilsson i en ma-
gisteruppsats 2009 i litteraturvetenskap undersökt barnbokskanon i förskolan. 
Genom att analysera utlåningsstatistik på Stockholms stadsbibliotek drar hon slut-
satsen att valen följer ett konventionellt mönster som fungerar funktionellt för de 
vuxna, dvs. de följer de vuxnas egna litterära erfarenheter och styrs av nostalgi 
och omedvetna föreställningar om hur barn och barndom ska vara. Hon menar att 
det därför kan sägas finnas en ”funktionell kanon”. Hon påpekar dock att böcker 
för lägre åldrar som skulle kunna räknas som litterära klassiker, såsom Elsa Be-
skows, i stort sett inte är representerade i utlåningsstatistiken.43  

En omfattande kulturdebatt om att skapa en kanon för barn och unga fördes 
2006 med utgångspunkt i gymnasieskolan. Debatten kretsade runt ett förslag från 
riksdagsledamoten Cecilia Wickström om att införa en för skolan obligatorisk 
litteraturlista med svenska författare och verk, med syftet att understryka en tradit-
ionell bildning med tonvikt på svenska språket och svensk litteratur. Förespråkar-
na menade att en lista skulle vara viktig för invandrarbarn och barn i studieovana 
hem samt att det skulle innebära en satsning på litteraturläsning i skolan. Kritiker-
na invände att förslaget spelade på främlingsfientlighet, och att en sådan lista 
skulle bli etnocentrisk och väcka frågor om representativitet.44  

Kanondebatten har inspirerat ett stort antal akademiska examensarbeten, före-
trädesvis inom lärarutbildningen. Ett flertal har undersökt litteratururval i grund- 
och gymnasieskola från antingen pedagogers eller elevers/barns synvinklar. Upp-
satserna diskuterar bl.a. förhållningssätt till och användning av äldre texter i 
undervisningen, men kan också ta upp frågor om mångfald och inkluderande, ge-
nusperspektiv samt ett vidgat textbegrepp. Några uppsatser i biblioteks- och in-
formationsvetenskap har diskuterat kanondebatten från bibliotekets perspektiv. 
Anna Jansson undersökte i en magisteruppsats 2007 bibliotekariers attityd till en 
litterär kanon och förmedlingen till barn och unga. Hennes resultat visade att bib-
liotekarierna generellt ställde sig positiva till en litterär kanon och menade att den 
dels främjade bildning och kunskap, dels fungerade läsfrämjande. Samtidigt  
                                                
42  Damber, Nilsson & Ohlsson (2013), s. 46, 65–66. 
43  Nilsson (2009), s. 4, 11, 16, 59–60. 
44  M. Persson (2012), s. 88–89.  
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påpekade de att kanonbegreppet bör tolkas brett. Jansson anser att detta visar att 
kanon ”ännu känns som ett ofärdigt koncept”.45 Vidare studerade Anders Gran-
ström i en magisteruppsats 2007 hur debatten påverkade biblioteken. Resultatet 
visade att bibliotekarierna överlag inte yttrade sig i kulturdebatten. Granström 
menar att det kan bero på att biblioteksfältet har en egen doxa som skiljer sig från 
det övriga litterära fältet och inte uppmuntrar medlemmarnas deltagande i en poli-
tisk debatt.46 Med andra ord förväntas bibliotekarien vara objektiv. 

Med inspiration från kanondebatten 2006 och olika läsfrämjande projekt med 
kanonbegreppet som utgångspunkt har litteraturforskaren Magnus Persson under-
sökt begreppet kanon. Han anser att ”kanon” bygger på vad han kallar ”myten om 
den goda litteraturen” och därmed ses som ett kitt i en kulturgemenskap. Han me-
nar att det finns ett fokus i debatten på hur kanon fungerar men att ännu viktigare 
att se på är hur den kan användas samt att det är viktigt att skilja mellan kanons 
innehåll och användning. Vidare påpekar han att många lärare fortfarande utgår 
ifrån ett traditionellt västerländskt och nationellt kanoniskt litteratururval, men att 
ett återkommande problem är att eleverna inte förstår poängen med att läsa den. 
Likaledes argumenterar Damber, Nilsson & Ohlsson för att litteraturen måste ”be-
arbetas och behandlas” för att den ska vara användbar för förskolebarnen.47 

Det har i skrivande stund inte skapats en kanonlista för barn- och ungdomslit-
teratur i Sverige, men det har gjorts försök att tillgodose ett sådant behov. Ett ex-
empel är Litteraturbankens Litteraturskola, en elektronisk lagringsplats för 
utvalda, äldre litterära verk, tillgängliga för allmänheten. Syftet är att utveckla en 
webbplats som rymmer ”det viktigaste inom svensk litteratur” och projektet vid-
makthålls av en ideell förening med bl.a. KB som medlem.48 Litteraturskolan är 
”tänkt att fungera som läsarens vägledning till det svenska litteraturarvet”, och de 
litterära texterna kompletteras med ”pedagogiska introduktioner, översikter, upp-
gifter för eleverna och läshandledningar”.49 Webbsidan diskuterar kanondebatterna 
i Sverige och Danmark med hänvisning till Perssons forskning och ny receptions-
forskning, särskilt Kathleen McCormicks forskning om läsning av äldre texter. 
Sidans författare Ann Boglind & Anna Nordlund menar att Litteraturskolan ska 
ses som att ”vad” bör vara nära sammankopplat med ”hur”, dvs. en lista av litte-
rära verk som kan definieras som kanon bör erbjudas men ska vara kompletterad 
med verktyg som guidar läsningen.50 En av målgrupperna är bibliotekarier. 

                                                
45  Jansson (2007), s. 40–41. 
46  Granström (2007), s. 51–53, 57. 
47  M. Persson (2012), s. 89–93, 95, 97; Damber, Nilsson & Ohlsson (2013), s. 69. 
48  Litteraturbanken > Om LB [2017-06-13]. 
49  Citaten från Litteraturbanken > Skolan [2017-06-13].  
50  Litteraturbanken > Skolan > Didaktik & Metodik [2017-06-13]. 
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Kulturarv 
Ett annat värdebegrepp som ligger nära definitionen ”klassiker” är ”kulturarv”. 
Begreppet är numera inskrivet i biblioteksförordningar och riktlinjer och tar sig 
också uttryck i konkreta projekt på de kommunala biblioteken.51 Det blir därför ett 
viktigt begrepp för bibliotekarien att förhålla sig till, men det är vagt och mångty-
digt och därför svårt att tillämpa på ett okomplicerat sätt.  

Vad är ett litterärt kulturarv? Persson har undersökt hur idén om kulturarv 
manifesteras i ett läsfrämjande samarbete mellan McDonald’s och Läsrörelsen på 
2000-talet, vilket består i att restaurangerna periodvis erbjuder en barnbok ”av hög 
kvalitet” till alla som köper ett Happy Meal. Han menar att i kampanjtexterna 
kommer, bland flera, en kulturarvsdiskurs till uttryck. Kulturarvsdiskursen kan 
kortfattat sägas bestå av följande: med kulturarv menas den seriösa litteraturen, 
vilket det finns ett ansvar att förmedla till nya generationer. De urvalskriterier som 
anförs är kvalitet och nationell (svensk) tillhörighet, och framställs som självklara. 
En intressant iakttagelse är att liksom vad som är en barnlitterär klassiker bestäms 
av vuxna, så är enligt Persson ett kulturarv något som produceras och traderas av 
vuxna. Barn ses som ett problem eller en riskgrupp: de saknar eller är inte delakt-
iga i kulturarvet, och kulturarvet är därför något som någon annan ska ge dem.52 

En av slutsatserna i analysen av samarbetet menar Persson är att förhållandet 
mellan kulturarv och marknad är under omförhandling i samhället, och att kultur-
arvsindustrin blir allt viktigare. Istället för att kulturarv och marknad står för mot-
stridiga värderingar, ses nu kulturarv ofta som kopplat till marknaden. Ett 
exempel kan vara de många filmatiseringarna och omarbetningarna av, och 
spinoffs till, kanoniserade verk såsom t.ex. ”Jane Austen-industrin” eller, för att 
ge ett barnlitterärt exempel, Anne på Grönkulla av L. M. Montgomery, som senast 
presenterades i en tv-serie på Netflix våren 2017. På samma sätt har uppfattningen 
om läsfrämjande inom literacy-forskning utvidgats till att se tillägnandet av skrift-
språk som inte enbart kopplat till tryckta böcker utan som något barnen möter i 
många olika sammanhang och i en mängd medier.53 

Kritik: rasism, sexism och stereotyper 
En fråga som fått ökad uppmärksamhet de senare åren är hur läsarna ska förhålla 
sig till barn- och ungdomslitteratur som ger uttryck för värderingar med exempel-
vis rasistiskt eller sexistiskt innehåll. Vanligen ses detta som att det oftast gäller 
äldre skönlitteratur vars innehåll naivt representerar dåtidens värderingar men vars 
värderingar nu blivit daterade och kan upplevas som kränkande av läsarna.54 Detta 
                                                
51  Se t.ex. biblioteksplan för Bibliotek 2, s. 4: ”Biblioteken ska vara en plats för medskapande och delaktig-
het i en humanistisk och demokratisk samhällsutveckling och ge möjlighet att ta del av det gemensamma 
kulturarvet.” Ett kulturarvsprojekt på Bibliotek 4 beskrivs i kapitlet Undersökning och analys. 
52  M. Persson (2012), s. 127–131, 135. 
53  M. Persson (2012), s. 134–135, 137. 
54  T.ex. Kåreland (2015), s. 62. 
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är en förenklad bild, eftersom även nyutgivna böcker kan uttrycka rasistiska och 
sexistiska åsikter. 

Ett antal uppmärksammade kulturdebatter har under 2000-talet tagit upp inne-
hållet i flera barnlitterära klassiker för kritisk diskussion. Den mest kända debatten 
utspelade sig 2012 runt rasism i Hergés Tintin i Kongo. Andra böcker som debat-
terats, sporadiskt eller återkommande, för inslag av rasistiska ord eller könsstereo-
typer är bl.a. Astrid Lindgrens Pippi i Söderhavet, Åke Holmbergs Ture Sventon i 
Paris, Bertil Almqvists böcker om Barna Hedenhös och Jan Lööfs bilderböcker. 
Debatterna gäller ofta om biblioteken ska göra tillgängliga böcker med ”daterade” 
värderingar, och huruvida böckerna ska gallras, magasineras eller omplaceras, 
men har på senare tid utsträckts till att diskutera om förlagen ska återutge böcker 
som uppfattas som kränkande.55  

Några uppsatser i biblioteks- och informationsvetenskap har studerat debatterna 
i förhållande till biblioteket. Lars Bilting & Carl Holmudd undersöker i en kandi-
datuppsats 2015 förhållandet mellan yttrandefrihet och folkbibliotekens mediepla-
nering. De menar att bibliotekarien i en professionsdiskurs positionerar sig mellan 
yttrandefrihet och strategisk medieplanering, och att argumentationen främst kon-
centreras till bibliotekens självständighet och professionalism, som kan tolkas olika 
av enskilda bibliotek. Professionsdiskursen uttrycker bibliotekets oberoende från 
yttre påtryckningar, som representeras dels i en frihetlig diskurs av användarnas 
uttryckta önskan, dels i en reflexiv diskurs av utsatta gruppers rätt att slippa kränk-
ning.56 Rebecca Carlsson & Cecilia Persson undersöker vidare i en kandidatuppsats 
2015 bibliotekariers och föräldrars syn på censur på barnavdelningen, och drar slut-
satsen att den överensstämmer: censur ska inte införas, utan ifrågasatta böcker bör 
finnas kvar som en del av bibliotekets demokratiska uppdrag. Dock pekar de på en 
stor variation bland informanternas åsikter om huruvida ifrågasatta böcker skulle 
magasineras, omplaceras eller lämnas i det allmänna beståndet och hur de skulle 
presenteras, samt på vilket sätt en boks betydelse skulle bedömas.57 

Hur biblioteket ska hantera böcker med ifrågasatt innehåll är en pågående de-
batt i biblioteksvärlden. Internationellt är ”banned books”, dvs. censur genom svart-
listning av boktitlar på biblioteket, en större debatt än det är i Sverige. American 
Library Associations (ALA) hemsida publicerar varje år en bibliografi över de titlar 
som under året av ideologiska skäl ifrågasatts, begränsats, rensats ut eller förbjudits 
på biblioteken. Särskilda listor finns för böcker för barn och unga samt för klassi-
ker.58 Anledningen till att förbjuda eller begränsa tillgången till böckerna är ofta 
gjorda med de bästa intentioner, ”to protect others, frequently children, from  

                                                
55  Warnqvist (2013), s. 8.  
56  Bilting & Holmudd (2015), s. 25. 
57  C. Persson & Carlsson (2015), s. 21–24. 
58  ALA > Banned & Challenged Books > Frequently Banned Books [2017-03-24]. 
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difficult ideas and information”.59 Carly Grace Akers analyserade i en studie i New 
Library World 2012 ALA:s statistik under åren 2000–2010, med syftet att under-
söka om klassiker eller nyskriven litteratur ifrågasätts mest. Resultaten visade att ny 
litteratur faktiskt ifrågasätts mer än klassiker. Hon menar att detta bottnar i att det 
idag främst är olämpligt sexuellt, inte rasistiskt, innehåll som belyses (i USA), vil-
ket kan bero på att författarna blivit mer uppmärksamma på rasism.60 

Toby Rajput utforskar i en artikel i Knowledge Quest frågan vad biblioteka-
rien ska göra med en bok som har status som klassiker för barn och unga men som 
är rasistisk, kolonialistisk eller sexistisk. Ska estetiska kvaliteter eller den påver-
kan som boken kan ha på barnet idag styra? Hon säger att det vanligaste argumen-
tet för att behålla titeln är att den reflekterar den tid den skrevs, och påpekar också 
att det inte går att använda en tidsgräns för att bedöma en boks lämplighet. Först 
på 1970-talet började barnböcker reflektera ett pluralistiskt samhälle, men även 
nya böcker kan uttrycka rasistiska och sexistiska åsikter. Hon menar att en strategi 
kan vara att reflektera över böckernas ideologiska innehåll och att dels balansera 
beståndet med nyinköp, dels använda böckerna för att lära ut kritiskt tänkande.61  

Läsning och litteraturförmedling 
Forskning om läsning och läsinlärning är ett nytt område som ökat de senaste årt-
iondena. Större delen av denna rör läsförmåga och kognitiva processer som ligger 
till grund för läsning, och har fokus på att studera läsaren. På senare tid har forsk-
ning som utgår från sociala sammanhang ökat, och forskare undersöker exempelvis 
läsvanor, läspreferenser och attityder avseende läsning. Ett nytt multidisciplinärt 
forskningsfält, reading engagement (läsengagemang), studerar bl.a. hur människor 
socialiseras in i olika läsroller och hur olika aktörer kan ha positiva eller negativa 
effekter på läsning.62 Forskningen har ofta en pedagogisk utgångspunkt och studerar 
framför allt barn och ungas läsvanor i relation till skolan.  

En grundläggande svensk lässtudie som tar upp folkbibliotekets roll är Kris-
tian Wåhlin & Maj Asplund Carlssons undersökning från 1994 av läsvanor av 
barn i 9–12-årsåldern. Wåhlin & Asplund Carlsson menade att barns fiktionsläs-
ning kommer från flera källor – hemmet, kompisarna och skol-/folkbiblioteket – 
som representerar olika kulturer, och att litteraturvalet skiljer sig åt beroende på 
vilken källa som förmedlar den. Deras förslag till biblioteksutveckling var att söka 
samla kulturerna inom folkbibliotekets ram, till ett ”idealbibliotek” som kunde 
lägga grunden till barnens läsintresse genom flera sätt att förmedla litteratur.63 
Detta har i stort sett också skett sedan början av 2000-talet.  

                                                
59  ALA > Banned & Challenged Books > Banned Books Q&A [2017-03-24]. 
60  Akers (2012), s. 392–394. 
61  Rajput (2009), s. 63, 68. 
62  J. Andersson (2015), s. 13–14. 
63  Wåhlin & Asplund Carlsson (1994), s. 151–152, 172–174. 
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Vilken roll spelar barn- och ungdomsbiblioteket för läsning och litteraturför-
medling idag? Som Jonas Andersson påpekar i en rapport om läsfrämjande för 
Kulturrådet, har biblioteket två uppdrag: de förvaltar litteraturen, dvs. samlar och 
ställer till förfogande, men förmedlar den också, dvs. informerar om och vägleder. 
Litteraturförmedling kan förstås både som en direkt och en indirekt förmedling av 
litteratur. Direkt förmedling är t.ex. litteraturtips, personliga råd i samtal mellan 
bibliotekarien och låntagaren eller organiserade biblioteksaktiviteter runt specifik 
litteratur eller särskilda författare. Indirekt förmedling är t.ex. hylluppställning 
efter ämne eller genre, utställningar och litteraturlistor. Litteraturförmedling är en 
specifik typ av läsfrämjande: att informera om och synliggöra litteratur, skapa 
läslust och vägleda läsaren i litteraturval. Hur bibliotekarien ska uppfatta sin roll 
gentemot användarna är dock otydligt, och forskare menar att bibliotekarien har 
en ”tredje ståndpunkt”, mellan folkbildning och efterfrågan.64  

Synen på läsning kan få följder för bibliotekariens arbete med litteraturför-
medling. I en kunskapsöversikt av bibliotekens läsfrämjande arbete riktat till barn 
lyfter Amira Sofie Sandin fram tre olika förhållningssätt till barns läsning som 
formulerats av Mark Dressman: det pragmatiska, det traditionalistiska och det 
emancipatoriska. Vid ett pragmatiskt förhållningssätt till läsning är det viktigt att 
barn läser och det spelar inte så stor roll vad de läser; litteraturen har en nyttoa-
spekt. Ett traditionalistiskt förhållningssätt betyder att bibliotekarien vill förmedla 
ett kulturarv och knyter läsningen till en bildningsfunktion; det handlar om textens 
litterära och estetiska kvaliteter. Slutligen innebär ett emancipatoriskt förhåll-
ningssätt att läsningen sätts in i en social och historisk kontext; bibliotekarien ska 
hjälpa barn att utvecklas till kritiska och självständiga läsare.65  

Vidare kan synen på vad som är litteratur påverka förmedlingen. En ny defi-
nition av begreppet litteracitet (literacy), definierar läs- och skrivkunnighet i vid 
bemärkelse som att kommunicera ett budskap. Det betyder att olika slags medier 
kan inbegripas och att läsning också kan omfatta tal, gester, symboler, bilder och 
musik.66 Med litteracitet som utgångspunkt blir även litteratur ett vidgat begrepp 
som konkret omfattar bl.a. tecknade serier, film eller ljudböcker. Litteraturför-
medlingen ses då brett, som ett sätt att kommunicera en essens eller ett värde. 

Ytterligare en faktor är den övergripande verksamhetsutvecklingen på biblio-
teket och de följder de får för förmedlarrollen. I en studie 2012 av danska biblio-
tekariers litteraturförmedling hävdar Rasmus Grøn & Gitte Balling att 
litteraturförmedlingen på folkbiblioteket numera är upplevelseorienterad, vilket 
innebär att den blir en förmedling om upplevelse (läsupplevelse) och av upple-
velse (bokcirklar, lästävlingar m.m.) och att personlig upplevelse och egna kun-
skaper blir idealet för förmedlingen. De menar att det är en utveckling som 
                                                
64  J. Andersson (2015), s. 12, 19–20. 
65  Sandin (2011), s. 141–143. 
66  Björklund (2010), s. 58–60. 



 23 

medfört att frågan om litterär kvalitet blivit sekundär, och att bibliotekariens auk-
toritetsroll som förmedlare styrkts men relativiserats.67 Detta stöds av en under-
sökning av danska bibliotek 2011 av Nanna Kann-Christensen & Gitte Balling, 
som hävdar att litteraturförmedling på biblioteket idag utövas i skärningspunkten 
mellan tre fält: kulturpolitik, yrkesroll och New Public Management (NPM). De 
menar att kulturpolitik utgör premissen för föreställningen om vad litteraturför-
medling på biblioteket bör vara, men att den interagerar med normer och idéer 
hämtade från de andra fälten. Inflytandet från NPM syns t.ex. i att användarper-
spektivet har blivit styrande, vilket fått som följd att bibliotekarien söker lyfta 
fram all slags litteratur snarare än vissa titlar eller genrer.68  

Tillämpad forskning om förmedling av litteratur på barn- och ungdomsbiblio-
teket rör framför allt läsfrämjande aktiviteter och metoder i arbetet som t.ex. sago-
stunder, referenssamtal med barn, boklekar, bokklubbar, boksamtal och bokprat. 
Litteraturförmedling av ”klassiker” har inte har särskilt studerats, men det finns 
forskning som diskuterar äldre barn- och ungdomslitteratur. Ett exempel är Pia 
Borrman & Åse Hedemarks granskning av sagostundsaktiviteten på barnbiblio-
teket 2015. Borrman & Hedemark kopplar studiet av litteracitetspraktiker under 
sagostunden till uppfattningar om yrkeskompetens, och pekar bl.a. på att bibliote-
karien ser sin roll som att kunna ge ett initierat urval av litteratur.69 Denna slutsats 
stöds av en magisteruppsats av Margareta Svensson från 2005 som behandlar sa-
gostundens värden och värderingar. Svensson har intervjuat sagostundsledare, 
som menar att en av orsakerna till att sagostunden är viktig är för att den förmed-
lar ett kulturarv i form av sagor och berättelser; både litteraturen och sagostunden 
i sig ses som kulturarv som är viktig att föra vidare och hålla levande.70  

Sammanfattningsvis kan sägas att bibliotekets litteraturförmedling påverkas 
av ett flertal faktorer: synen på läsning, litteratur, förmedling och bibliotekets 
funktion samt bibliotekets verksamhetsutveckling.  

Bibliotekarien 
Eftersom det inte finns en särskild barnbibliotekarieutbildning grundar sig svenska 
barnbibliotekariers arbete fortfarande i första hand på beprövad erfarenhet. Yrkesi-
dentiteten växer fram i och med att bibliotekarien deltar i yrkesgruppens praxis på 
biblioteket, och grundas på tradition.71 Det saknas omfattande forskning om yrkes-
rollen, vilket delvis beror på att forskningsområdet är litet och att intresset från 

                                                
67  Grøn & Balling (2012), s. 51–54, 58–59. 
68  Kann-Christensen & Balling (2012), s. 102, 108–109, 114–115. 
69  Borrman & Hedemark (2015), s. 22–23, 35. 
70  Svensson (2005), s. 31, 39, 41. 
71  Rydsjö (2010), s. 14. 
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andra discipliner än biblioteks- och informationsvetenskap är liten.72 Det nya barn-
domsparadigmet på barn- och ungdomsbiblioteket kan kanske också till viss del ha 
bidragit till att göra bibliotekarien osynlig eftersom forskningen nu framför allt ut-
går från användarna. Exempelvis tar bidragen i Barnet, platsen, tiden (2010), en 
kunskapsöversikt av forskning och teorier som rör barnbiblioteket, övervägande ett 
användarperspektiv och undersöker inte yrkesrollen i sig. 

Internationell forskning om barnbibliotekariens yrkesidentitet har oftast un-
dersökt barnbibliotekariers låga status och samarbete med andra yrkesgrupper 
som t.ex. lärare, och utgår i allmänhet från det egna landets biblioteksväsende. Ett 
intressant debattinlägg gör Virginia A. Walter i en artikel i IFLA Journal 2014. 
Hon hävdar att varje nation har olika ramverk som avgör vilka kompetenser som 
ses som mest värdefulla för barnbibliotekarien, men föreslår att det görs en under-
sökning om behovet av ett internationellt utbildningsprogram för barn- och ung-
domsbibliotekarier. Hon menar att det i framtiden behövs olika riktlinjer och 
utbildningar i arbetet med barn i olika åldrar och påpekar att yrkeserfarenheter kan 
delas internationellt.73 Det kan kanske tyda på att yrkesrollen har börjat förändras, 
från det lokala till det globala, och att internationell forskning och utbyte kan få en 
ökad betydelse för en strukturerad utveckling av barnbibliotekariens roll. 

I tidigare forskning av barnbibliotekariens yrkesroll har framför allt status, kun-
skaper och kompetenser diskuterats.74 Forskningen har övervägande rört praktik och 
i Sverige mestadels bestått av rapporter från tillämpad forskning eller kunskaps-
översikter med ett nordiskt fokus.75 Få studier har specifikt undersökt barnbibliote-
kariers yrkesidentitet, men några exempel finns. Elin Andersson & Tove Ekberg 
menar i en masteruppsats från 2007 att barnbibliotekariens yrkesidentitet framför 
allt skapas av ett fokus på litteratur och att den är starkt kopplat till litteraturför-
medling. Yrkesrollen omfattar både personlig identitet och yrkesidentitet vilka för-
utsätter varandra, dvs. ett privat intresse för barnlitteratur skapar den professionella 
identiteten, vilken kontinuerligt omformas och utvecklas genom praxis.76 Åse He-
demark & Jenny Lindberg gör vidare i en kommande artikel i Information Research 
2017 en analys av hur yrkesidentiteten konstrueras genom att studera vilka kompe-
tenser och metoder som barnbibliotekarier uppfattar som viktiga, med utgångspunk-
ten att traderade nyckelberättelser och myter tillsammans konstituerar en norm. 
Liksom Andersson & Ekberg lyfter de i resultaten fram kopplingen till litteratur-
förmedling och yrkesrollens sammansatta identitet. De menar vidare att samman-
smältningen av personlig identitet och yrkesidentitet gör det svårare för 
barnbibliotekarierna att reflektera över och ifrågasätta yrkespraktiken.77  
                                                
72  Kåring Wagman (2008), s. 4. 
73  Walter (2014), s. 24, 28. 
74  Rydsjö & Elf (2007), s. 19. 
75  Se t.ex. Rydsjö & Elf (2007), Rydsjö, Hultgren & Limberg (2010), Sandin (2011) och J. Andersson (2015).  
76  E. Andersson & Ekberg (2007), s. 67, 69, 72. 
77  Hedemark & Lindberg (2017). 
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Några återkommande analysmodeller har använts av forskare för att under-
söka yrkesidentiteten som bibliotekarie. Modellerna är intressanta eftersom de 
söker definiera de byggstenar utifrån vilka en yrkesidentitet konstrueras. Det ge-
mensamma tycks mig vara att forskarna i sina analyser har förmedling som ut-
gångspunkt och anser det grundläggande för identitetsskapandet.  

Anders Ørom identifierade 1993 sex olika bibliotekarieidentiteter indirekt 
kopplade till arbetsuppgifter, som ofta refereras till i senare forskning: kulturför-
medlaridentiteten, ämnesspecialistidentiteten, dokumentalistidentiteten, socialar-
betaridentiteten, informationsorganisatöridentiteten och informationsförmedlar-
identiteten. På 2000-talet kompletterade Trine Schreiber listan med den upplevel-
seförmedlande identiteten,78 vilken reflekterar den utveckling av bibliotekets ar-
betsuppgifter under det sena 1990-talet som jag beskrev i bakgrundskapitlet.  

Øroms/Schreibers analysmodell hade som utgångspunkt att skillnaden i yrkes-
identiteter skiljer sig främst åt i synen på vad som ska förmedlas till användarna. 
Detta har i annan forskning breddats och delvis ändrats till en diskussion om 
skillnaderna i yrkesidentitet som olika syner på hur förmedlingen ska gå till (vil-
ket i förlängningen får konsekvenser för vad som ska förmedlas). Exempelvis 
utgick Maj Klasson i en inflytelserik studie om högskolebibliotek 1984 från tre 
modeller för biblioteksarbete som hon kallade marknadsmodellen, förmyndarmo-
dellen och den participatoriska eller samspelsmodellen som sedan omformulera-
des till dialog- eller samarbetsmodellen.79 Klassons analysmodell utgår framför 
allt från relationen mellan bibliotekarien och användaren.80  

Senast har Jenny Lindberg i en avhandling 2015 om blivande högskolebiblio-
tekarier identifierat fyra bibliotekarieidentiteter: akademiskt, tekniskt, kommunika-
tivt eller konservativt orienterad.81 Modellen kan sägas sammanföra Øroms vad 
med Klassons hur till en uppdelning i identiteter utifrån självidentitet, dvs. vad 
bibliotekarien är. Syftet är att etablera en modell som överskrider praktikgränser-
na och att visa att kollektiva yrkesidentiteter förekommer över dessa. I modellen 
återfinns litteraturförmedling främst inom en konservativt orienterad identitet. 
Lindberg menar att en ”vurm” för böcker och folkbibliotek hänger samman med 
traditionella (daterade) arbetssätt och medier och att i en konservativt orienterad 
identitet influerar främst kollegor och chefer tänkande och arbetssätt.82  

Sammantaget är det tydligt att synen på vad som konstituerar yrkesidentiteten 
skiljer sig åt mellan forskarna och att denna avgörs av kontexten. Därmed blir det 
viktigt att granska identiteten inom ramen för barn- och ungdomsbiblioteket för 
att avgöra vilket perspektiv som kan ses som mest relevant för barnbibliotekarien. 

                                                
78  Kåring Wagman (2008), s. 8–9. 
79  Klasson (1984), s. 200–221; Klasson (1997), s. 13–15. 
80  Kåring Wagman (2008), s. 11. 
81  Lindberg (2015), s. 138–148. 
82  Lindberg (2015), s. 147, 161–162. 
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Teori och metod 

Teoretiska utgångspunkter 
Som beskrevs i det förgående kapitlet, överlappar frågeställningen om hur biblio-
tekarierna uppfattar ”klassiker” på barn- och ungdomsbiblioteket föreställningar 
om litteratur, litteraturförmedling och yrkesidentitet, vilka möts inom ramen för 
barn- och ungdomsbibliotekets specifika kontext och historia. För att kunna klar-
göra på ett tillfredsställande sätt hur dessa föreställningar tar sig uttryck hos bibli-
otekarierna och vilka konsekvenser de får, behövs teorier som kan analysera 
materialet från flera synvinklar. I de följande avsnitten redogör jag i detalj för de 
teoretiska verktygen som jag har valt och hur de används i undersökningen.  

Socialkonstruktivismen som perspektiv 
Socialkonstruktivismen är en övergripande beteckning för en rad teorier om kultur 
och samhälle. Den är en inriktning av den konstruktivistiska forskningstradition-
en, vilken utgår att språkanvändning och sociala praktiker skapar mening. Detta 
innebär att vad vi anser är ”verkligheten” är en mental konstruktion och att språk 
och verklighet förutsätter varandra eftersom medvetandet med hjälp av språket 
konstruerar vad vi uppfattar som ”verklighet”. Det betyder bland annat att ha en 
kritisk inställning till ”självklar” kunskap och medvetande om att vår kunskap är 
kulturellt och historiskt präglad. Socialkonstruktivismen menar vidare att då med-
vetandet konstruerar ”verklighet” i förhållande till den omgivande världen, skapas 
och upprätthålls kunskapen i social interaktion med andra, s.k. sociala processer. 
Det innebär att vi både kommer överens om gemensamma sanningar och kämpar 
om vad som är sant eller falskt, samt etablerar olika sociala världsbilder som leder 
till olika sociala handlingar. Vad som ses som ”sanning” får alltså konkreta soci-
ala konsekvenser och är förankrad i tid och rum.83  

Att placera undersökningen i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv innebär en 
betoning på att det framför allt är kontexten som skapar mening för hanteringen 
av litteratur på biblioteket. De publicerade texter som räknas som ”klassiker” är, 

                                                
83  Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 11–12; Ahrne & Svensson (2015), s. 164; Bergström & Boréus 
(2012), s. 28. Winther Jørgensen & Phillips använder termen ”socialkonstruktionism”, men anger att de med 
detta menar det som i andra sammanhang kallas ”socialkonstruktivism”. 
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om än i nya översättningar, utgåvor och bearbetningar, ungefär desamma som 
under första halvan av 1900-talet. Förändringar i bibliotekariernas meningsskap-
ande av böckerna, som enskilda titlar eller som genre, kan dock leda till föränd-
ringar i hanteringen och användningen av dem. Att undersöka hur detta 
meningsskapande är konstruerat och manifesteras, blir därmed ett sätt att synlig-
göra litteraturens roll i biblioteket och för bibliotekarien. 

Michel Foucaults diskursanalys  
Socialkonstruktivismen betonar bland annat diskurs som det medel genom vilken 
identiteten och världen artikuleras och manifesteras. En ”diskurs” är kort uttryckt 
ett bestämt sätt att tala om och förstå världen. Det är en språklig praktik, dvs. ett 
specifikt sätt att formulera och kategorisera det vi talar om, och utgår ifrån idén att 
vårt språk är strukturerat i olika mönster som vi följer när vi agerar inom olika 
sociala domäner. En diskursanalys är en analys av dessa mönster.84  

Diskursanalysen är ett av de vanligaste angreppssätten för forskning inom det 
socialkonstruktivistiska perspektivet. Den består idag av en rad tvärvetenskapliga 
och multidisciplinära ansatser som kan användas i många typer av undersökning-
ar, framför allt för att undersöka hur språket konstituerar och förändrar den sociala 
verkligheten. Diskurs definieras och uppfattas på olika sätt i olika diskursanaly-
tiska inriktningar men syftar aldrig bara på språkanvändning eller text utan hand-
lar till stor del om att identifiera och granska det som är underförstått och 
förgivettaget i ett visst sätt att förstå världen och därmed styr människornas hand-
lande. Målet med diskursanalys är inte att försöka avgöra vad som är ”verklighet-
en” bakom en viss diskurs utan att framför allt undersöka vilka sociala 
konsekvenser som olika diskursiva framställningar av verkligheten leder till.85  

Filosofen Michel Foucault etablerade diskursanalysens grundläggande teori 
och begrepp men utvecklade och förändrade också dessa. Det innebär att han inte 
presenterade en samlad teori, och att de begrepp och strategier han introducerade 
användes på olika sätt av honom under olika tidsperioder.86 Traditionellt delas 
hans författarskap in i en tidig ”arkeologisk” fas och en senare ”genealogisk”, 
även om de överlappar varandra.87 Skillnaden mellan Foucaults arkeologi och ge-
nealogi kan grovt beskrivas vara mellan kartläggning (utgrävning) och tolkning.  

Foucaults arkeologi fokuserar på att klarlägga reglerna för vilka utsagor som 
ses som meningsfulla och sanna i en viss epok. Syftet är att se strukturen i de 
olika kunskapsregimerna och vad som betraktas som sant eller falskt. Detta görs 

                                                
84  Talja, Tuominen & Savolainen (2005), s. 81; Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 7; Ahrne & 
Svensson (2015), s. 177. 
85  Ahrne & Svensson (2015), s. 164; Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 7, 11, 15, 28. 
86  Skouvig (2008), s. 218. 
87  Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 19.  
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främst genom att identifiera regelbundenheter i vad som sägs och gränser för vad 
som ger mening.88  

Foucaults genealogi handlar om att identifiera makt och dess konsekvenser 
för kunskapsuppfattningen. Han sätter maktbegreppet i fokus och menar att makt 
inte bara fungerar förtryckande, som något som utövas av en agent på ett subjekt 
(t.ex. en grupp mot en individ), utan även produktivt, genom att den existerar 
strukturellt och är spridd över sociala praktiker. Han ser makten som både produk-
tiv och begränsande, dvs. det är både genom makten som det som vi ser som vår 
sociala omvärld skapas, och som gör att den uppfattas och omnämns på ett visst 
sätt, vilket exkluderar andra möjligheter. Makten är förbunden med kunskap, de 
förutsätter varandra, och kopplas till diskursen, det medium vi använder för att 
skapa vårt medvetande. Den innebär att syftet blir att analysera hur den sociala 
världen konstitueras med subjekt och objekt i diskurser och att försöka analysera 
de diskursiva processer där diskurser konstrueras och skapar bilder av vad vi ser 
som sant eller falskt.89 Vidare anser han att makten utövas i strid mellan diskurser:  

Det som särskiljer diskursernas kamp och kännetecknar den är den plats som var och en av 
motståndarna intar: det som ger dem möjlighet att med dominanseffekter använda en diskurs 
som är accepterad av alla och som är spridd i alla läger. Det är inte därför att man tänker på 
olika sätt eller därför att man hävdar rakt motsatta teser som diskurserna hamnar mot 
varandra. Det är i första hand därför att diskursen är vapen för makt, kontroll, underkuvande, 
kvalificering och diskvalificering som den blir föremål för en grundläggande strid. 

Diskursen är batalj. Inte avspegling. Eller närmare bestämt: i diskursen måste man tydlig-
göra funktioner som inte bara är uttryckande (inte bara uttrycker ett redan upprättat och stabi-
liserat maktförhållande) eller reproducerande (inte bara reproducerar ett på förhand 
existerande socialt system). [---] För maktförhållandena är diskursen inte bara en yta att fästa 
tecken på, den är en operator.90 

Eftersom Foucaults teori är motsägelsefull och vag, har jag för att tillämpa hans 
teori om diskursanalys för biblioteks- och informationsvetenskap tagit hjälp av 
den danska forskaren Laura Skouvig. Att använda Foucaults diskursanalys som 
övergripande teori innebär för det första att jag, som Skouvig föreslår, ser barn- 
och ungdomsbiblioteket som en historiskt och kulturellt betingad institution i vil-
ken utvecklingen kan ses som transformationer, där diskurser bryts mot eller er-
sätter varandra (arkeologi). För det andra innebär det att jag undersöker 
diskurserna som förbundna med maktstrategier, som konstitueras och artikuleras i 
små, vardagliga rutiner och tekniker (genealogi).91 I studiet av hur barn- och ung-
domsbibliotekarierna arbetar med ”klassiker”, innebär detta att identifiera likheter 
och skillnader i bibliotekariernas utsagor om litteraturen, litteraturförmedlingen 
och yrkesrollen, och att se detta meningsskapande i kontext till utvecklingen av 

                                                
88  Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 19–20.  
89  Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 20–21.  
90  Foucault (1976/2008), s. 181–182. 
91  Skouvig (2008), s. 225–226. 
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barn- och ungdomsbiblioteket. Det innebär vidare att identifiera och namnge de 
diskurser som bibliotekarierna ger uttryck för, samt att undersöka hur dessa är 
förbundna med maktstrategier som konstitueras och artikuleras i hanteringen av 
beståndet och utförandet av arbetsuppgifter kopplade till litteraturförmedling.  

Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori 
Foucaults diskursteori utgår från en uppfattning om diskurs som monolitisk och 
bunden till en tidsepok. Ernesto Laclau och Chantal Mouffe har, med influenser 
från poststrukturalistiskt och marxistiskt tänkande, vidareutvecklat Foucaults dis-
kursteori till ett angreppssätt som omfattar en pluralistisk teori om samexisterande 
och konkurrerande diskurser inom en diskursordning som existerar över tid. Lik-
som Foucault är Laclau & Mouffes definition av diskusteori motsägelsefull och 
svårtillgänglig och kräver därför, om den ska tillämpas i en specifik undersökning, 
en omfattande presentation. Jag anser dock att deras diskursteori med sin version 
av diskursanalys ger användbara verktyg för att kartlägga och förstå hur olika 
möjliga definitioner av ”klassiker” och Klassiker kan samexistera och konkurrera 
på olika nivåer, sätt och kombinationer inom ramen för yrkesrollen. Det kan där-
för ses som lämpligt att utgå ifrån denna i analysen av det empiriska materialet.  

Varken Foucault eller Laclau & Mouffe presenterade praktiska redskap för 
diskursanalys. Det innebär att det är nödvändigt att konstruera en konkret metod 
för analysen i undersökningen. Som Marianne Winther Jørgensen & Louise 
Phillips påpekar, är teori och metod sammanlänkade i diskursanalysen. För att 
använda diskursanalys som metod i en empirisk undersökning, krävs därmed att 
forskaren skapar en sammanhängande teoretisk ram som metoden utgår ifrån.92 I 
det följande presenterar jag, med utgångspunkt från Winther Jørgensen & Phillips, 
de teoretiska utgångspunkter och begrepp hämtade från Laclau & Mouffe som jag 
använder mig av, och beskriver hur jag avser tillämpa dem. Jag hämtar också in-
spiration från Joacim Hanssons förslag på hur Mouffes teorier kan tillämpas inom 
biblioteks- och informationsvetenskap.  

Laclau & Mouffe uppfattar ”diskurs” som en fixering av betydelse inom ra-
men för en bestämd domän. Diskursen består av tecken som alla är moment, och 
vars betydelse fixeras genom att de skiljer sig från varandra på bestämda sätt (dif-
ferential positions). En diskurs etableras genom att betydelse utkristalliseras runt 
några nodalpunkter. En nodalpunkt är ett priviligierat tecken kring vilket de andra 
tecknen ordnas och från vilket tecknen får sin betydelse.93 I en diskursanalys om 
”klassiker” skulle nodalpunkter kunna utgöras av de betydelsebärande ord som 
ständigt återkommer i de intervjuade bibliotekariernas diskussion om klassiker, 
t.ex. ”läsupplevelse”, ”hållbar” eller ”fräsch”. Dessa kan användas som utgångs-

                                                
92  Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 10. 
93  Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 33. 
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punkter för att identifiera konkreta förhållningssätt vilka kan kopplas till specifika 
diskurser.  

Enligt Laclau & Mouffe kan en diskurs ses som en ram, inom vilken varje 
tecken är fastställd som moment genom sin relation till andra tecken, vilket inne-
bär att den utesluter alla andra möjliga betydelser som tecknen kan ha och sätt 
som de kan vara relaterade till varandra. De möjligheter som därmed utesluts kal-
lar Laclau & Mouffe för det diskursiva fältet, och detta består av alla de möjliga 
betydelser som tecknen kan ha men som ignoreras i den specifika diskursen för att 
skapa entydighet (och därmed mening). En diskurs konstitueras alltid i förhål-
lande till det som det utesluter och kan därmed också alltid urholkas av att definit-
ionerna av tecknen förändras. Diskursen är därmed en tillslutning (closure) som 
fixerar betydelse, men kan aldrig fixeras så fullständigt att den inte kan förändras 
av det diskursiva fältets mångtydighet.94  

Ett viktigt begrepp i Laclau & Mouffes diskursteori är element, vilket är de 
tecken som inte slutgiltigt har fått sin mening fixerad utan som är mångtydiga. En 
diskurs försöker göra elementen till moment genom att fixera en betydelse för 
dem. Det sker genom artikulation, dvs. praktiker som skapar en relation mellan 
elementen så att deras identitet förändras; artikulationen kan sägas vara en kon-
kretion av diskursen. Element som är speciellt öppna för tillskrivning av olika 
betydelser kallas flytande signifikanter, och de utgörs av de tecken som konkurre-
rande diskurser försöker ge sitt eget innehåll.95 Ett exempel på en flytande signifi-
kant skulle kunna sägas vara ”klassiker”. Begreppet ”klassiker” kan definieras på 
olika sätt och därmed tillskrivas olika roller och funktioner på biblioteket, men 
varje definition innebär också en reducering av betydelsemöjligheter.  

Diskursteorin är intresserad av att se hur diskurser konstitueras och förändras, 
och det undersöks genom att studera hur de identifierade artikulationerna reprodu-
cerar, ifrågasätter eller omformar diskurserna. Detta innebär hos Laclau & Mouffe 
inte bara språk och visuell kommunikation, utan hela det sociala fältet och alla 
sociala fenomen, dvs. att alla sociala praktiker uppfattas som diskursiva. Konkret 
innebär detta att vi skapar mening både genom vad vi säger och vad vi gör, och att 
vi tillskriver verkligheten en viss mening genom diskursen. Handling kan därför 
ses som ett diskursivt tecken och de sociala praktikerna som artikulationer.96  

Mitt mål med att använda Laclau & Mouffes diskursteori kan kortfattat sägas 
vara att i analysen identifiera diskurser som relaterar till bibliotekariernas inställ-
ning till klassisk barn- och ungdomslitteratur. Detta görs genom att identifiera vilka 
betydelser som ges till den flytande signifikanten ”klassiker” och att identifiera vad 
som fungerar som moment och element, dvs. vad som har eller inte har en relativt 
fixerad betydelse. Momenten och elementen uttolkas genom att identifiera ett antal 
                                                
94  Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 33–35. 
95  Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 34–35. 
96  Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 36–37, 40, 42–43. 
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nodalpunkter och analysera vilket meningsskapande som utgår från dessa. En kon-
kret diskursanalys görs genom att fokusera på artikulationerna, dvs. att kartlägga 
vilka praktiker som etablerar betydelse och att analysera vilken eller vilka diskurser 
de konstituerar. Sådana konkreta artikulationer är förutom bibliotekariernas utsagor 
även sociala praktiker såsom beståndshantering och aktiviteter som utgör indirekt 
och direkt litteraturförmedling. 

Vad gäller analysen av artikulationerna påpekar Laclau & Mouffe att vissa 
sociala praktiker kan uppfattas som naturaliserade, dvs. att de representerar en 
diskurs som är så fast etablerad att den uppfattas som given och oföränderlig, vad 
de kallar objektiv. En viktig del av diskursanalysen är därmed att kunna ifrågasätta 
vad som ses som självklart. Vidare anser de att vi förutsätter objektiva totaliteter, 
dvs. begrepp som betecknar helheter. Laclau kallar flytande signifikanter som 
hänvisar till en helhet (t.ex. ”Sverige”) myter och menar att ett av diskursana-
lysens syfte är att avslöja myter som impliceras i tal och handling, samt att analy-
sera hur de tillskrivs olika innehåll av olika aktörer.97 För att undersöka myter i 
relation till ”klassiker” diskuterar jag en specifik tillämpning för denna studie i det 
följande avsnittet. 

Laclau & Mouffe anser vidare att ett antal diskurser kan samexistera och att 
det då kan råda strid om tolkningsföreträde mellan olika diskurser och vilken som 
ska bli den härskande diskursen.98 Ett delsyfte i min analys blir då att ställa de 
identifierade diskurserna mot varandra och se huruvida de konkurrerar sinsemel-
lan. Detta innebär inte nödvändigtvis att diskurserna konkurrerar ut varandra. 
Mouffe menar att diskurserna kan utgöra vad hon kallar agonistisk pluralism, vil-
ket enligt henne innebär dels att mångfalden av diskurser återspeglar samhället, 
dels att konflikten dem emellan driver på en demokratisk och konstruktiv sam-
hällsutveckling som representerar många olika perspektiv.99 Det innebär, som jag 
ser det, att det skulle kunna gå att urskilja sociala praktiker som representerar flera 
diskurser inom ramen för ett bibliotek och att genom att analysera kampen mellan 
dem, också analysera hur bibliotekarierollen har influerats och utvecklats.  

Myter om litteratur  
Som diskuterades ovan, är en viktig del av diskursanalysen att kunna synliggöra 
myter. I analysen av förhållningssätt till den ”klassiska” barn- och ungdomslittera-
turens roll på biblioteket har jag tagit intryck av Magnus Perssons studie Den 
goda boken: Samtida föreställningar om litteratur och läsning (2012). Persson, 
som har en litteraturvetenskaplig och didaktisk inriktning, undersöker med inspi-
ration från diskursanalys och cultural studies föreställningar om vad som utgör 

                                                
97  Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 43–44, 47. 
98  Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 43. 
99  Hansson (2010), s. 250–252, 255. 
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”god” litteratur som myter. Han konstaterar att frågan om varför man ska läsa 
litteratur inte längre är självklar i samhället, vilket innebär att litteraturen numera 
måste legitimeras och dess ”nyttovärde” explicit förklaras. Det betyder att före-
ställningar om litteratur och läsning, och de värden som tillskrivs dessa, blir vik-
tiga att undersöka. Han skriver att alla är överens om att ”boken är god”, men att 
”godheten kan ges radikalt olika innehåll”.100  

Persson menar, med stöd av Roland Barthes filosofi, att en myt kan definieras 
som ”ett särskilt slags språk som bland annat kännetecknas att det blandar sam-
man historia och natur, och av att det arbetar med en avpolitiserad retorik som 
försöker dölja sina egna ideologiska utgångspunkter”.101 Myter är, liksom diskur-
ser, språkligt förmedlade och inrymmer maktrelationer. De fungerar alltid natura-
liserande, dvs. de ses som ”naturliga”, självklara och som uttryck för ”sunt 
förnuft”. För att ringa in och identifiera myter blir denaturalisering ett viktigt ana-
lytiskt angreppssätt, dvs. att visa på hur det som framställs som ”naturligt” kan ses 
som uttryck för underliggande, historiskt föränderliga värderingar och ideolo-
gier.102 Persson beskriver två för min studie relevanta myter, något förenklat: 

1. Myten om den goda litteraturen innebär en automatisk koppling mellan läs-
ning och moral: litteraturen är god, och genom att läsa den blir man en god 
människa. Litteraturen har en etablerad och en icke-etablerad del, dvs. den 
goda litteraturen ska vara högkulturell. Den goda litteraturen är en uppfost-
rare, oberoende av historisk och social kontext, och är självtolkande, samt ska 
vara i samklang med (samhällets) värdegrund. 

2. Myten om det konstnärliga överskridandet innebär att se transgressioner av 
estetiska och konstnärliga normer som förutsättning för angelägen litteratur. 
Överskridandet av normer ses som självklart radikalt och gott, och det finns 
inga kriterier för vad som är gott, vackert eller sant. Variation, mångfald och 
förnyelse upphöjs till egenvärden. Traditioner är föråldrat och konservativt 
och något som ska övervinnas.103 

Att undersöka om och hur dessa motstridiga myter om litteratur kommer till ut-
tryck i informanternas utsagor kan, anser jag, utgöra ett verktyg för att analysera 
om och i så fall på vilket sätt bibliotekets förhållningssätt till den klassiska barn- 
och ungdomslitteraturen har förändrats över tid, och vilket förhållningssätt som 
dominerar i arbetet med de barnlitterära klassikerna idag. 

                                                
100  M. Persson (2012), s. 7, 10. 
101  M. Persson (2012), s. 11. 
102  M. Persson (2012), s. 11. 
103  M. Persson (2012), s. 8, 16, 27–28, 56, 62, 65, 84. 
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Centrala begrepp 
En kort genomgång av vanliga definitioner av ”klassiker” visar att begreppet är 
flytande och används på varierande sätt i olika sammanhang. Nationalencyklope-
din definierar ”klassiker” som ”författare eller litterärt verk som på grund av sitt 
bestående värde anses förtjäna beteckningen klassisk”104 och knyter alltså definit-
ionen till en uppfattning om värde. (När en bok ges beteckningen ”modern klas-
siker”, så baseras definitionen på den förväntade bedömningen i framtiden på dess 
bestående värde.105) Wikipedias definition är däremot ”skönlitterär litteratur som 
läses av generation efter generation”106 och är alltså snarare en definition om an-
vändning. Boglind & Nordenstam hänvisar i barn- och ungdomslitteraturhistorien 
Från fabler till manga 1–2 (2015–2016) till NE:s värdebaserade definition och 
vidareutvecklar med att klassiker är ”böcker som är en del av vår gemensamma 
historia och kultur”,107 dvs. knyter definitionen till funktion.  

Eftersom definitionen av ”klassiker” i denna uppsats bestäms av bibliotekarier-
na och är beroende av deras diskurs(er), blir begreppet en empirisk fråga som 
kommer att diskuteras närmare i redovisningen och analysen. För att ha något att 
utgå ifrån, sökte jag inför intervjuerna att göra en preliminär arbetsdefinition att ta 
avstamp ifrån, med utgångspunkt från Kårelands standardverk Skönlitteratur för 
barn och unga: Historik, genrer, termer, analyser (2015) och Boglind & Norden-
stam. Denna redovisas i det förgående kapitlet i avsnittet Boken. I diskussioner om 
begreppet ”klassiker” kopplas det ofta till begreppet ”kanon” och på senare tid även 
till viss del till en samhällsdiskussion om ”kulturarv”, varför jag ansett det som be-
fogat att även undersöka dessa. Jag ger därför en kort definition av dessa nedan. 

Begreppet ”kanon” betecknade ursprungligen religiösa böcker som betrakta-
des som heliga. I överförd bemärkelse definieras ”kanon” idag som ”en samling 
texter som bildar den allmänt accepterade stommen i en viss skrifttradition”108 och 
består i litteraturhistorien av verk som anses utgöra ett omistligt arv som varje ny 
generation har att tillägna sig och föra vidare. Liksom begreppet ”klassiker” hand-
lar det om en kollektivt omfattad åsikt om bestående värde. Utgångspunkten för 
uppfattningen om betydelsen av en litterär kanon utgår också ifrån idén om att den 
fyller en roll som bildningsfundament och kulturell referensram. Definitionen 
förutsätter därmed även funktion och användning. I min undersökning betecknar 
begreppet ”kanon” framförallt en uppfattning om texters värde och utgör en refe-
renspunkt i frågorna till bibliotekarierna om urval. 

Liksom ”klassiker” är ”kulturarv” ett flytande begrepp. Nationalencyklopedin 
definierar ”kulturarv” som ”idéer och värderingar som ingår i en kulturs historia och 

                                                
104  Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: klassiker [2017-01-01]. 
105  Warnqvist (2013), s. 6. 
106  Wikipedia, sökord: klassiker [2017-01-01]. 
107  Boglind & Nordenstam (2015), s. 69. 
108  Bergsten & Elleström (2004), s. 31. 
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som fungerar som en gemensam referensram” men med tillägget ”mer konkret om 
de föremål som är bevarade från äldre tider […] i form av arkitektur och konst”.109 
Det är alltså en definition som betecknar värde, men är baserat på funktion 
och/eller användning. Wikipedia menar att kulturarv ”utgörs av vad tidigare gene-
rationer skapat och hur vi i dag uppfattar, tolkar och för det vidare” samt att det 
”inte [är] statiskt utan något som ständigt förändras och omformuleras”.110 Definit-
ionen kringgår därmed frågan om värde och poängterar istället funktion och an-
vändning. I min uppsats betecknar begreppet ”kulturarv” framför allt användning 
och utgör en referenspunkt i frågorna om litteraturförmedling. 

Sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna 
I studien har jag utgått ifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Jag använder 
mig övergripande av Foucaults diskursanalys och tar avstamp i Laclau & Mouffes 
diskursteori som angreppssätt för att kartlägga och dekonstruera diskurserna och 
att analysera hur de artikuleras och konstitueras inom ramen för bibliotekariens 
yrkesroll. Diskursanalysen som metod inspireras av Winther Jørgensen & Phillips 
förslag till konkret modell för analys, och jag har också tagit intryck av Skouvigs 
och Hanssons förslag till tillämpningar för biblioteks- och informationsvetenskap. 
Utöver detta har jag använt Perssons definitioner av myter i samtida föreställning-
ar om litteratur som verktyg för att synliggöra naturaliserade föreställningar om de 
centrala begreppen ”klassiker”, ”kanon” och ”kulturarv”. För att analysera vilka 
konsekvenser de identifierade diskurserna får för bibliotekariernas formulering av 
yrkesidentitet över tid, jämförs slutligen resultatet med analysmodeller använda i 
tidigare biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning om bibliotekariers 
yrkesidentitet, vilka introducerades i det förgående kapitlet. 

Metodiska utgångspunkter 
Mitt syfte med att undersöka uppfattningen om ”klassiker” på barn- och ung-
domsbiblioteket är framför allt att undersöka bibliotekariernas definitioner och 
handlingsmönster i arbetet med bibliotekets bestånd, och jag har därför valt att 
utgå ifrån en kvalitativ forskningsmetod.  

Mitt huvudsakliga val av metod har varit kvalitativa forskningsintervjuer. För 
att fördjupa den påföljande analysen har jag valt att komplettera forskningsmateri-
alet med en undersökning av Klassiker-hyllorna i de intervjuade bibliotekariernas 
respektive folkbibliotek. I syfte att validera resultatet jämförs det även med biblio-
tekens styrdokument och formella riktlinjer. 

                                                
109  Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: kulturarv [2017-03-21]. 
110  Wikipedia, sökord: kulturarv [2017-03-21] 
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I de följande avsnitten redogör jag mer detaljerat för de metodiska utgångs-
punkterna. Inledningsvis redovisas urval och avgränsningar samt källmaterial, 
vilket följs av en översikt av den kvalitativa forskningsintervjun som metod och 
redogörelse för vilka val jag gjort i arbetet med intervjuerna. Slutligen beskrivs 
tillvägagångssätt och de etiska riktlinjer som väglett arbetet. 

Urval och avgränsningar 
Som redovisas i presentationen av frågeställningar i inledningen, har jag för att 
göra forskningsfrågan konkret valt att studera den genom att undersöka hur biblio-
tekarier ser på den på barn- och ungdomsbiblioteket vanliga genreuppställningen 
Klassiker. Vidare valde jag att i undersökningen utgå ifrån barn- och ungdomsbib-
liotek som har Klassiker som utbruten hylluppställning, och sökte att intervjua 
barn- och ungdomsbibliotekarier som är eller har varit ansvariga för Klassiker-
hyllan på sitt bibliotek. Anledningen var att bibliotekarier som arbetar med genre-
utbrytningen Klassiker kunde antas ha en till viss mån medveten diskurs om defi-
nitionen ”klassiker” och den klassiska barn- och ungdomslitteraturen, samt 
formella eller informella riktlinjer för hur dessa ska hanteras.  

Inledningsvis var avsikten att avgränsa studien till barnbiblioteket och de 
barnlitterära klassikerna. Under sökandet efter informanter och de inledande kon-
takterna framkom dock att folkbiblioteken har olika definitioner och målgrupp för 
Klassiker-hyllorna, vilket innebar att de på flera av biblioteken hade flyttats från 
barn- till ungdomsavdelningen och att beståndet på hyllorna varierade. Vidare 
framgick att placeringen och beståndet hänger nära samman med den ansvarige 
bibliotekariens definition av begreppet ”klassiker”. Jag valde därför att bredda 
studien till att omfatta både barn- och ungdomsbiblioteket och att studera hyllupp-
ställningarna på de fyra biblioteken som en del av bibliotekariernas diskurser om 
klassiker. I de fall uppfattningarna skiljer sig åt mellan barn- och ungdomsbiblio-
tekarierna beroende på användargruppen, redovisas detta i undersökningen.  

I sökandet efter informanter utgick jag ifrån bibliotekariernas arbetsuppgifter 
och ansvarsområde. Detta innebar att de utförda intervjuerna med sex kvinnor och 
en man ur ett genusperspektiv kan ses som obalanserat, men inte var något jag 
kunde påverka. Urvalet kan dock anses representativt för biblioteksområdet, som 
övervägande består av kvinnliga medarbetare.  

Jag har framför allt velat undersöka uppfattningen om klassiker som genre el-
ler grupp av böcker och medier. Därför har jag jämfört vilken användargruppsde-
finition som de olika Klassiker-hyllornas bestånd utgår ifrån, samt vilka slags 
titlar och medier som inkluderas och exkluderas från denna. Jag har dock inte 
granskat och jämfört hyllornas bestånd i katalogen eller diskuterat enskilda titlar 
med bibliotekarierna, annat än i den mån dessa kan anses vara representativa för 
en viss grupp böcker eller belyser vilka val bibliotekarierna gör i arbetet.  
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Källmaterial 
Mitt studieobjekt omfattar den litteratur, de medier och de aktiviteter som berör 
Klassiker-hyllorna och som finns tillgängliga på de barn- och ungdomsavdelning-
ar på folkbiblioteken jag undersöker. 

Mitt främsta källmaterial har varit de transkriberade intervjuerna med barn- 
och ungdomsbibliotekarierna. Då det lokala folkbibliotekets definition av genren 
Klassiker och urval på hyllan bestäms av den ansvarige bibliotekarien, har jag valt 
att betrakta hyllorna som manifestationer av bibliotekariernas diskurs och inklude-
rar även dessa i mitt källmaterial. Hyllorna representeras av fotografier som jag 
tog i anslutning till intervjuerna. Slutligen, för att kunna avgöra i vilken mån arbe-
tet med hyllan förbestäms av formella riktlinjer, har jag inkluderat styrdokument 
för respektive kommuns bibliotek i underlaget. Dessa omfattar bibliotekens 
webbplatser, biblioteksplaner, mediepolicys och några kommunspecifika styrdo-
kument, som jag citerar och hänvisar till i den mån de berör mitt studieobjekt. 

Mitt forskningsmaterial utgörs därmed av hyllornas utformning, kvalitativa 
intervjuer med barn- och ungdomsbibliotekarier som har ansvar för Klassiker-
hyllorna, samt styrdokument för folkbiblioteken i respektive kommun.  

Den kvalitativa forskningsintervjun som metod 
Idag är intervjuer den vanligaste använda forskningsmetoden för forskare som 
arbetar inom en kvalitativ inriktning. Syftet med den kvalitativa forskningsinter-
vjun är att samla kunskap genom att intervjua personer som är delaktiga i en viss 
social miljö för att få insikt om vilka förhållanden som råder i den miljön. Inter-
vjun är förankrad i sin sociala, språkliga och tidsmässiga kontext och i en specifik 
situation, och belyser därmed hur dessa uppfattas och tolkas av den intervjuade.111  

Min intervjumetod har främst utgått ifrån Jan Trosts inriktning av den kvalita-
tiva intervjun, som tar stöd i symbolisk interaktionism som utgångspunkt för ana-
lys av den sociala verkligheten. Symbolisk interaktionism innebär enligt Trost 
framför allt grundantagandet att en situation definieras av en individ och att defi-
nitionen sedan styr och får konsekvenser i dennes handlingar, att all interaktion är 
social, att vi interagerar med varandra med hjälp av symboler, att människan är ett 
aktivt subjekt, och att vi handlar, beter oss och befinner oss i nuet.112  

Konkret innebär det att jag har gjort ett antal val i intervjuerna. Eftersom mitt 
intresse främst har gällt bibliotekarien som yrkesgrupp och att undersöka dennes 
yrkesidentitet i förhållande till klassikerna, har alla intervjuer utförts på respektive 
bibliotekaries folkbibliotek i ett enskilt rum. På två av biblioteken ville biblioteka-
rierna bli intervjuade tillsammans med sin kollega för att kunna enas om ”gemen-
samma” svar. Då jag ville undersöka i vilken mån bibliotekariens egen definition 

                                                
111  Ahrne & Svensson (2015), s. 34. 
112  Trost (2010), s. 11–12. 
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aktivt påverkar arbetet, valde jag dock att göra individuella intervjuer. Vidare har 
jag, för att kunna undersöka och jämföra hur bibliotekarierna definierar Klassiker-
hyllan som situation, utgått från en strukturerad intervjuguide113 och ställt samma 
frågor till alla intervjuade. Jag har emellertid strävat efter att hålla intervjufrå-
gorna öppna och att föra intervjuerna som ett samtal. Detta innebar att jag ställde 
improviserade följdfrågor om det motiverades av informanternas svar på de struk-
turerade intervjufrågorna, samt att jag återkommande bad dem att ge konkreta 
exempel. Avsikten var inledningsvis att söka samla in material som kan ringa in 
och närmare undersöka hur bibliotekarierna konkret definierar de abstrakta be-
grepp som kan beskrivas som symboler eller ”myter”, framför allt ”klassiker”, 
”kanon” och ”kulturarv” men även vad de definierar som manifestationer av ”ste-
reotyper”, ”rasism” och ”sexism” i förhållande till litteratur för barn och unga. En 
annan motivering har varit att söka få ett underlag för att undersöka i vilken mån 
bibliotekariernas definitioner har formats i social interaktion med det omgivande 
samhället, t.ex. genom fortbildning eller kulturdebatter. Målet var att söka analy-
sera hur bibliotekariernas definition av situation och symboler får konsekvenser 
för det konkreta arbetet, dvs. hur de som aktiva subjekt interagerar med hyllan.  

Jag ansåg att det var viktigt att söka vara så konkret som möjligt då intervju-
erna utfördes. Detta ledde till att jag inledde intervjuerna med att be bibliotekari-
erna definiera både vad de såg som ”klassiker” och Klassiker. Det innebar också 
att jag uppmuntrade bibliotekarierna att nämna och diskutera specifika böcker och 
titlar som av dem definierades som klassiker. Dessa redovisas i undersökningen. 

Transkribering 
Eftersom informanterna är anonyma i studien, valde jag att i transkriberingen av 
intervjuerna ta bort ord och benämningar som hänvisade till informanternas namn 
eller kommun, och ersatte dessa med fingerade namn och hänvisningar. Intervju-
materialet transkriberades så nära som möjligt, med endast uttryck som fungerade 
förstärkande (t.ex. mm, hm, ja, okej, bra) uteslutna. Citaten som inkluderats i upp-
satsen har dock redigerats något språkligt i syfte att förtydliga svaren. 

Tillvägagångssätt 
Jag intervjuade sju barn- och ungdomsbibliotekarier på fyra bibliotek av varie-
rande storlek i fyra kommuner i Stockholmsområdet, vilka alla har det gemensamt 
att de har Klassiker som hylluppställning på sin barn- och/eller ungdomsavdel-
ning. Fördelningen av intervjuer var två bibliotekarier vardera i tre av kommuner-
na, och en bibliotekarie i den fjärde kommunen. De intervjuade bibliotekarierna 
har eller har haft ansvar för det aktuella bibliotekets Klassiker-hylla.  

                                                
113  Se bilaga. 



 38 

För att identifiera bibliotek som har Klassiker som hylluppställning gjorde jag 
inledningsvis korta studiebesök i några kommuner och fick också hjälp med re-
kommendationer av Sbi:s bibliotekarier. Jag skickade ut förfrågningar om inter-
vjuer med e-post till fyra kommunala bibliotek och fick svar från dem alla.  

Intervjuerna skedde under loppet av en månads tid. De utfördes på respektive 
bibliotek i ett enskilt rum. Intervjuerna varierade mellan knappt 30 minuter (som 
kortast) och 1 timme (som längst). De spelades in med Röstmemo på min iPhone 
och transkriberades sedan.  

Intervjuerna var strukturerade med ett förbestämt frågebatteri, med följdfrågor 
beroende på informanternas svar. Avsikten var att låta bibliotekarierna formulera 
sin syn på ”klassiker” och hylluppställningen Klassiker på sitt bibliotek. De fick 
beskriva sin motivering och hantering samt hur de uppfattar det gemensamma 
arbetet med klassikerbeståndet. Det rör detaljer som genremärkning, katalogise-
ring, gallring, magasinering och hylluppställning i biblioteksrummet samt an-
vändning av ”klassiker” i läsfrämjande och litteraturförmedlande aktiviteter. De 
fick även formulera vad de ser som externa och interna influenser på arbetet, såväl 
avseende synen på stereotyper och rasism i böckerna som uppfattningen om en 
formell eller informell kanon. Frågorna var avgränsade till hur bibliotekarierna 
uppfattar klassiker, och berörde följaktligen inte användarnas medieanvändning 
eller läspreferenser, annat än i den mån bibliotekarierna beskrev sin syn på dessa i 
relation till arbetet med läsfrämjande och litteraturförmedling. 

För att jämföra Klassiker-hyllorna, fotograferade jag respektive hylla i sam-
band med intervjun. Fotografierna togs av mig med kameran i mobiltelefonen i 
anslutning till intervjuerna, med den ansvarige bibliotekariens tillstånd. Jag har 
valt att inkludera bilderna i studien som illustrationer för att läsaren ska kunna 
jämföra de olika definitionerna av klassiker, men har för att bevara bibliotekens 
anonymitet beskurit bilderna så att enbart hylluppställningen Klassiker är synlig. 

Etiska riktlinjer 
I e-postförfrågningarna jag skickade ut till biblioteken presenterade jag mig som 
studerande vid Institutionen för ABM vid Uppsala universitet och förklarade att jag 
sökte informanter till intervjuer till min masteruppsats. I den inledande e-posten 
beskrev jag syftet med uppsatsen och underströk att de intervjuade skulle vara ano-
nyma i uppsatsen. De bibliotekarier som ville ställa upp på intervjuer mailade mig 
direkt, och i svaren till dem beskrev jag hur intervjun skulle gå till och bad om till-
stånd att spela in intervjun på min iPhone. Alla gav antingen tillstånd skriftligt via 
e-post eller muntligt vid intervjutillfället; i de fall muntligt tillstånd gavs var det för 
att bibliotekarien ansett att samtycket var självklart och därför inte hade skrivit ut 
det i mailet. I anslutning till intervjuerna visade bibliotekarierna mig till ”sina” 
Klassiker-hyllor och presenterade beståndet för mig, och jag fick då muntliga till-
stånd från de ansvariga bibliotekarierna att fotografera dessa. 
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Vid intervjutillfällena berättade jag vid efterfrågan att jag skulle intervjua bib-
liotekarier från fyra kommuner i Stockholmsområdet, men informerade om att 
informanterna alla var anonyma och att jag därför inte kunde tala om vilka kom-
muner jag undersökt. I de fall bibliotekarierna hade frågor om mitt val av uppsat-
sämne eller andra frågor om undersökningen så väntade jag med samtal till efter 
att intervjuerna hade genomförts. 
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Undersökning och analys 

Att undersöka hur bibliotekarierna resonerar runt klassiker på barn- och ung-
domsbiblioteket, specifikt med avseende på den utbrutna genreuppställningen 
Klassiker, visade sig vara en intressant uppgift. Å ena sidan finns det uppenbara 
skillnader mellan vilka böcker som utgör de olika bibliotekens Klassiker-hyllor, 
vilken användargrupp de är avsedda för och var de är placerade i biblioteksrum-
met. Å andra sidan utgår hyllorna från en traditionell arbetsuppgift för biblioteka-
rierna, litteraturförmedlingen. Klassiker är en genreindelning djupt förankrad i 
bibliotekets historia av att ha som syfte att erbjuda ”god” litteratur samt anses i 
stort sett självklar av de intervjuade bibliotekarierna. 

Kapitlet inleds med en redogörelse för undersökningens utgångspunkter. 
Dessa omfattar en beskrivning av de sju bibliotekarier jag har intervjuat, illustrat-
ioner och beskrivningar av Klassiker-hyllorna på de fyra folkbiblioteken, samt 
citat hämtade från kommunala styrdokument för respektive bibliotek i den mån de 
berör eller specifikt ligger till grund för arbetet med hyllorna. 

Detta följs av en redovisning och analys av det insamlade kvalitativa forsk-
ningsmaterialet. Jag har valt att strukturera presentationen, vilken utgör större 
delen av kapitlet, genom att i första hand utgå från de tre frågeställningar som 
redovisades i inledningen. Dessa presenteras i tur och ordning under huvudrubri-
kerna Klassiker-begreppet, Klassiker på barn- och ungdomsbiblioteket – värde, 
funktion och användning, samt Klassiker-diskurser och yrkesidentitet.  

Inför arbetet med analysen framstod, som beskrivs i redovisningen av teore-
tiska utgångspunkter, några återkommande teman som tydliga i undersökningen 
av vanliga definitioner av begreppet ”klassiker”: värde, funktion och användning. 
”Klassiker” är ett begrepp och en genre som omfattar alla tre teman men de olika 
sätt som Klassiker definieras på biblioteket tar enligt min mening avstamp i dessa 
teman i olika grad och får skilda konsekvenser. Dessa teman menar jag kommer 
till uttryck i intervjuerna med bibliotekarierna och i överförd bemärkelse kan sä-
gas beteckna bibliotekariernas syn på texternas värde, läsningens och litteraturens 
funktion(er) och den (konkreta) användningen av de medier som betecknas som 
Klassiker. Jag har därför valt att lyfta fram dessa tre teman i var sitt avsnitt som 
samlar, analyserar och diskuterar hur de kommer till uttryck i intervjuerna. Då 
begreppet överlappar dessa tre teman kommer diskussionerna i de olika avsnitten 
också att i viss mån att gränsa till och överlappa varandra, men genom att använda 
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indelningen hoppas jag att synliggöra vilken utgångspunkt som främst styr arbetet 
för olika arbetsuppgifter. 

Det övergripande målet med analysen är att urskilja de eventuella mönster 
som finns samt att synliggöra vilka underliggande värderingar som utformar och 
leder arbetet med hyllorna och den därifrån utgående indirekta och direkta littera-
turförmedlingen. Dessa värderingar utgår ifrån diskurser som utgör ramverket för 
bibliotekariens syn på litteraturen, litteraturförmedling och sin yrkesroll. Resulta-
ten och slutsatserna av diskursanalysen presenteras och diskuteras i den avslu-
tande delen av kapitlet, under rubriken Klassiker-diskurser och yrkesidentitet. 

Undersökningens utgångspunkter 

Informanter 
Jag intervjuade sju bibliotekarier på fyra bibliotek i fyra olika kommuner i Stock-
holmsområdet. Alla de intervjuade hade, eller hade haft, ansvar för det aktuella 
bibliotekets Klassiker-hylla. Nedan följer en kort beskrivning av bibliotekarierna. 
För att bevara deras anonymitet men poängtera att de är individer har jag valt att 
ge dem pseudonymer. Jag har inkluderat uppgifter om utbildning och yrkeslivser-
farenhet, eftersom jag anser att dessa kan ha betydelse för uppfattningen om hur 
texterna ska värderas och förmedlas och vad som ingår i bibliotekariens yrkesroll.  

”Anna” är barnbibliotekarie, med inriktningen yngre skolbarn, på ett större folk-
bibliotek. Hon har arbetat inom yrket tjugofyra år, och har tidigare yrkeslivs-
erfarenhet som skolbibliotekarie. Hon har en bibliotekarieexamen inom ramen 
för 1990-talets utbildning. 

”Belinda” är ungdomsbibliotekarie på ett större folkbibliotek. Hon har arbetat 
inom yrket i fjorton år, och har tidigare yrkeslivserfarenhet både som barn- 
och vuxenbibliotekarie. Hon har en biblioteksutbildning inom ramen för 
2000-talets utbildning men är inte utexaminerad. 

”Cecilia” är barn- och ungdomsbibliotekarie på en filial på folkbiblioteket. Hon 
har arbetat inom yrket i sjutton år som barn- och ungdomsbibliotekarie. Hon 
har en bibliotekarieexamen inom ramen för 1990-talets utbildning. 

”Disa” är barn- och ungdomsbibliotekarie på ett större folkbibliotek. Hon har ar-
betat inom yrket i drygt tjugo år, och har tidigare yrkeslivserfarenhet som 
sjukhusbibliotekarie. Hon har en bibliotekarieexamen inom ramen för 1990-
talets utbildning. 
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”Elisabet” är ungdomsbibliotekarie på ett större folkbibliotek. Hon har arbetat 
inom yrket i åtta år, och har tidigare yrkeslivserfarenhet som skolbiblioteka-
rie. Hon har en bibliotekarieexamen inom ramen för 2000-talets utbildning, 
med inriktning Bibliotek Samhälle. 

”Fredrik” är ungdomsbibliotekarie på en filial på folkbiblioteket. Han har arbetat 
inom yrket i sju år, med två års erfarenhet som folkbibliotekarie och övrig yr-
keslivserfarenhet på arkiv och statliga myndigheter. Han har en bibliotekarie-
examen inom ramen för 2000-talets utbildning. 

”Greta” är barn- och ungdomsbibliotekarie på en filial på folkbiblioteket. Hon har 
arbetat inom yrket i tolv år, omväxlande som barn- eller ungdomsbibliotekarie 
samt två år inom ramen för ett kommunalt projektuppdrag. Hon har en biblio-
tekarieexamen inom ramen för 2000-talets utbildning. 

Bibliotekens Klassiker-hyllor 
De fyra undersökta bibliotekens Klassiker-hyllor hade olika inriktningar, vilket 
innebar att avsedda användargrupper, placering och bestånd på hyllorna varierade. 
Intervjuerna visade att utformningen av hyllorna hängde nära samman med den 
ansvarige bibliotekariens definition av begreppet ”klassiker” och tolkningen av de 
riktlinjer för arbetet som fanns i kommunens styrdokument, och jag ger därför 
inledningsvis en översikt över dessa.  

I syfte att hålla kommunerna anonyma i uppsatsen, hänvisar jag endast till 
styrdokumenten i den mån de är relevanta för uppsatsen, och refererar då till dessa 
i allmänna termer såsom kopplade till Bibliotek 1, 2, 3 och 4 i källredovisningen.  

Bibliotek 1 
Bibliotek 1 är huvudbiblioteket i kommunen. Biblioteket har en Klassiker-hylla 
placerad i ungdomsbiblioteket. Hyllans bestånd består av utvald skönlitteratur för 
vuxna och målgruppen är främst skolungdomar. Den informella riktlinjen för hyl-
lan är att den ska bestå av böcker som uppfattas som klassiker av skolan, och att 
hyllan ska fungera som stöd till skolarbete där uppgiften är att läsa en klassiker. 
Denna definition och placering är dock ny och genomfördes i januari 2017, i an-
slutning till en omorganisering av beståndets placering på barn- och ungdomsbib-
lioteket. Den tidigare Klassiker-hyllan var placerad i barnbiblioteket och 
omfattade böcker för yngre barn, både originaltexter och bearbetade, lättlästa 
klassiker för barn. Klassiker-hyllan har funnits som utbrytning på barn- och ung-
domsbiblioteket i cirka två år.  

De formella dokument som styr arbetet är biblioteksplan, mediepolicy och ett 
övergripande kulturprogram för barn och unga i kommunen. I arbetet med Klassi-
ker-hyllan används främst mediepolicyn som riktmärke. Mediepolicyn anger att 
”[s]amlingarna ska både tillgängliggöra kulturarvet och spegla samtida trender 
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och tendenser i samhället” och att ”[s]amlingarna ska hållas levande och aktuella 
genom ett ständigt pågående arbete med både det nya och det äldre materialet”.114 
Det förtydligas att biblioteket inte har ett bevarandeuppdrag, men att gallring inte 
sker av ideologiska eller värdegrundsbaserade skäl. Ytterligare en intressant mar-
kering är ett stycke som anger:  

[Biblioteket] kan, genom sitt sätt att arbeta med beståndet, erbjuda en ’längre’ cykel för sina 
medier när förlagens blir kortare. Användaren har möjlighet att möta det oväntade och bort-
glömda, det som försvunnit från marknaden.115 
 

    

Bibliotek 1. Vuxenböcker i ungdomsbiblioteket. 

Bibliotek 2 
Bibliotek 2 är en filial i kommunen. Biblioteket har en Klassiker-hylla placerad i 
barnbiblioteket. Hyllans bestånd består av böcker och ljudböcker med signum Hcf 
och Hcg samt lättlästa bearbetningar av klassiker. Målgruppen är barn upp till 12 
år. Den informella riktlinjen för hyllan är att den ska bestå av böcker som barnen 
frågar efter och som ska kunna hittas självständigt av dem. Utgångspunkten är vad 
bibliotekarien uppfattar som barnens definition av en klassiker. Klassiker-hyllan 
har funnits som utbrytning på barn- och ungdomsbiblioteket i cirka sju år. 

De formella dokument som styr arbetet är biblioteksplan, mediepolicy och 
värdegrund. I arbetet med Klassiker-hyllan används främst mediepolicy och vär-
degrund som riktmärken. Mediepolicyn anger att:  

[B]ibliotekets samlingar bör både spegla nutida strömningar i samhällsutveckling och kultur 
samt kulturarvet. […] Beståndet av skönlitteratur ska innehålla såväl litteraturens klassiker 
som modern skönlitteratur.116  

  

                                                
114  Bibliotek 1:s Mediepolicy 2014–2016. 
115  Bibliotek 1:s Mediepolicy 2014–2016. 
116  Bibliotek 2:s Mediepolicy. 
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Ett intressant stycke behandlar värderingar i klassiker:  

Bibliotekets samlingar ska utmärkas av mångsidighet och mångfald. Målsättningen är att inte 
köpa medier som stöder rasism, uttrycker könsfördomar, manar till förföljelse eller på annat 
sätt strider mot de mänskliga rättigheterna. Beträffande klassiker för vuxna ska rimlig hänsyn 
tas till de värderingar som rådde vid verkets tillkomst, barnlitterära klassiker granskas utifrån 
dagens principer.117 
 

 

Bibliotek 2. Barnböcker och lättlästa bearbetningar för barn i barnbiblioteket. 

Bibliotek 3 
Bibliotek 3 är huvudbiblioteket i kommunen. Biblioteket har två Klassiker-hyllor. 
Den första hyllans bestånd består av böcker för barn 6–12 år och lättlästa bearbet-
ningar och är placerad i anslutning till lättare kapitelböcker och pekböcker. Den 
andra hyllans bestånd består av böcker avsedda för äldre mellanåldersbarn och 
ungdomar, och är placerad i ungdomsbiblioteket på gränsen till barnbiblioteket. 
Klassiker-hyllan är en av de äldsta genreutbrytningarna på barn- och ungdomsbib-
lioteket och har funnits där så länge de intervjuade bibliotekarierna har arbetat på 
biblioteket, men delades upp i två separata hyllor för några år sedan. Utgångs-
punkten för uppdelningen var att barn och ungdomar skulle få lättare att självstän-
digt hitta böckerna utifrån sin ålder. 

De formella styrdokumenten är biblioteksplan med bilaga, värdegrund samt ett 
dokument för en ny indelning av böcker utifrån genrer. Biblioteket har ingen me-
diepolicy och det finns inga riktmärken i styrdokumenten som används i arbetet 
med Klassiker-hyllorna. Utgångspunkten för urvalet är de böcker bibliotekarien 
uppfattar att användarna frågar och letar efter såsom ”klassiker”, och placeringen 
baseras på hur bibliotekarien uppfattar att användarna rör sig i lokalen. 

 

                                                
117  Bibliotek 2:s Mediepolicy. 
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Bibliotek 3. Böcker för yngre och äldre barn i barn- och ungdomsbiblioteket. 

Bibliotek 4 
Bibliotek 4 är filial i kommunen. Biblioteket har två Klassiker-hyllor, placerade 
på olika ställen i ungdomsbiblioteket. Den första hyllan är benämnd Klassiker och 
kult. Hyllans bestånd består av ungdoms- och vuxenböcker, och innehåller även 
ljudböcker och tecknade serieversioner av klassiker. Den andra hyllan är en un-
deravdelning till avdelningen Lättläst, och består av särskilt markerade lättlästa 
klassiker, avsedda för ungdomar och vuxna. Klassiker-hyllorna har funnits som 
utbrytning på barn- och ungdomsbiblioteket i cirka fyra år. Tidigare fanns en 
Klassiker-hylla placerad i barnbiblioteket, avsedd att vara en hylla att hänvisa till 
vid frågor om tips på högläsningsböcker, men den har nu plockats bort och böck-
erna omfördelats på de vanliga hyllorna. Klassiker och kult, som är placerad i ton-
årsavdelningen i nära anslutning till skönlitteratur för vuxna, är avsedd att vara en 
”cross-over”-hylla för barn, unga vuxna och vuxna. 

 

           

Bibliotek 4. Klassiker och kult samt Lättlästa klassiker i ungdomsbiblioteket. 
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De formella dokument som styr arbetet är biblioteksplan, strukturutredning samt 
riktlinjer för medieförsörjning. I arbetet med Klassiker-hyllorna används främst 
riktlinjerna för medieförsörjning. Det finns inga direkta riktlinjer i denna för han-
teringen av det äldre beståndet, men i urvalet anges bl.a.:  

Mediebeståndet ska vara utformat efter demokratiska värderingar. […] Vi tar avstånd från 
medier vars syfte är att spekulera i våld och fördomar eller strider mot mänskliga rättigheter 
och allas lika värde. Allmänintresse, historisk kontext och litterärt värde kan dock motivera 
undantag.118 

Sammanfattning och analys 
Sammantaget kan sägas att bibliotekens Klassiker-hyllor består av ett likartat ur-
val av äldre titlar, men att avsedd användargrupp, hyllans funktion i biblioteket 
samt i vilken mån arbetet leds av styrdokument varierar. Klassiker-hyllans inrikt-
ning och placering beror på den avsedda användargrupp som bibliotekarierna på 
respektive bibliotek kommit överens om, och kan framför allt sägas vara utformat 
utifrån ett förmodat användarbehov, då inga användarundersökningar eller detalje-
rade riktlinjer styr hyllans utformning enligt informanterna.  

Variationer i hyllbeståndets inriktning och medier är framför allt kopplat till 
en uppfattning om hyllans funktion i biblioteket. Hyllans bestånd består på Biblio-
tek 1 och 4 av vuxenböcker, på Bibliotek 2 av barnböcker och på Bibliotek 3 av 
barn- och ungdomsböcker. På tre av biblioteken nämns hyllan som ett komple-
ment till skolan: på Bibliotek 1 och 4 är hyllan bland annat avsedd för gymnasi-
eungdom som ska läsa en ”klassiker” som skoluppgift, och på Bibliotek 2 nämns 
hyllan som en resurs för mellanstadiebarn som letar lustläsning i sällskap med sin 
skolklass. På Bibliotek 2, 3 och 4 nämns att hyllorna även ska kunna tillgodose 
användarnas efterfrågan på ”högläsningsböcker”, och avser därför också föräldrar 
och lärare som användargrupp. Definitionen om vad som är funktion kan dock 
variera. På Bibliotek 1 består hyllan endast av ”originaltexter”, medan Bibliotek 2, 
3 och 4 även inkluderar bearbetade och lättlästa versioner av klassiker, avsedda 
för olika åldersgrupper och läsnivåer. På Bibliotek 3 och 4 tolkas också textbe-
greppet bredare och hyllan innehåller därför även ljudböcker, tecknade serier och 
illustrerade utgåvor. 

De styrdokument som finns samt i vilken mån de styr arbetet med ”klassiker”, 
varierar mellan kommunerna. De studerade bibliotekens styrdokument vad gäller 
beståndet kan i första hand sägas styra värderingen, och används som riktmärken i 
arbetet snarare än som regler. Vanliga ord i dokumenten är ”kulturarv” (B1, B2), 
”mångfald”, ”mångsidighet” och ”interkulturellt perspektiv” (B1, B2, B3, B4), 
ambitionen att tillgodose ”samtida trender”, ”samhällsströmningar”, ”befintliga 
målgruppers behov” (B1, B2, B3, B4), samt ”[litterär] kvalitet” (B1, B2, B4). 

                                                
118  Bibliotek 4:s Riktlinjer för medieförsörjning. 
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Uppfattningen om betydelsen av en formell värdegrund skiljer sig åt mellan 
biblioteken. Exempelvis har Bibliotek 1 inte en formell värdegrund, medan 
Bibliotek 2, 3 och 4 har det. Bibliotek 1 anger specifikt i sin mediepolicy att gall-
ring inte ska ske av värdegrundsbaserade skäl, medan Bibliotek 2 och 4 styrs av 
värdegrunder som anger riktlinjer och vägledning för inköp utifrån värdering av 
mediernas innehåll; Bibliotek 4 har dock en brasklapp i sin mediepolicy som spe-
cificerar att historisk kontext och litterärt värde överväger.  

Vad gäller specifika riktlinjer för arbetet med den äldre litteraturen fastslår 
styrdokument för Bibliotek 1 att biblioteket kontinuerligt ska arbeta med både det 
nya och det äldre materialet för att hålla samlingen levande och aktuell. Styrdo-
kument för Bibliotek 2 konstaterar att klassiker ska vara en del av bibliotekets 
bestånd, samt anger riktlinjer för hur klassiker för barn och vuxna ska värderas 
utifrån innehåll. Styrdokument för Bibliotek 3 och 4 skiljer inte mellan ny och 
äldre litteratur. 

”Klassiker”-begreppet 
I det följande avsnittet undersöks bibliotekariernas definitioner av begreppet 
”klassiker” och genren Klassiker. I anslutning till detta diskuteras deras uppfatt-
ning om vad som är ”klassiker” och ”informella klassiker”. 

Bibliotekariernas definition 
Ett generellt drag som återkom i alla intervjuer var att ingen av bibliotekarierna 
hade funderat så mycket på ”klassiker”-begreppet eller hyllutbrytningen, utan tog 
det mer eller mindre för givet. När de blev ombedda att formulera en definition 
tvekade de flesta i sina svar. Jag återger de inledande definitionerna i sin helhet 
för att visa bredden i svaren: 

Alltså, det måste ju vara någon allmängiltig historia, ett språk som lever vidare, alltså så att 
den går att ta till sig. (Anna) 

En klassiker är en sådan där bok som håller över generationer […] som fortfarande är rele-
vant. (Belinda) 

En text som fortsätter att vara relevant, för läsarna, och som har en kvalitet som är liksom på 
något sätt oföränderlig […] den handlar om någonting som fortsätter att vara relevant, och 
den har en litterär kvalitet som håller genom åren. (Cecilia) 

En bok som fortfarande har mycket att ge oss, oavsett när den är skriven. Som hittar sina lä-
sare, genom tiderna. (Disa) 

Det är inte så lätt. Jag vet knappt vart man ska dra gränsen på riktigt, faktiskt. […] Man kan 
väl tänka sig, typ, om den är skriven, säg, artonhundratal, men sedan finns det ju moderna 
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klassiker också, så det är himla svårt att dra gränsen tycker jag. […] Så, jag kan inte säga, de-
finiera det med några ord bara. (Elisabet) 

Jag har inte funderat så mycket på klassikerbegreppet eller arbetat med det på något medvetet 
sätt, men vad är en klassiker […] om vi då pratar om böcker så är det ju en text som överlever 
och läses om och om igen. Eh… klassiker, ja då tänker jag spontant att den har ett värde i sig 
liksom, man säger ju att ja det här är en klassiker […] det är ju något som ingår i någon typ av 
kanon tänker jag. (Fredrik) 

Det är en titel, eller bok, eller medier […] som man har återkommit till under en längre tid. 
[…] det är en bok som man fortfarande använder sig av efter ett längre tidsintervall, det 
kanske, precis som med antikviteter, kanske finns någon sådan här tidsgräns också, jag vet 
inte riktigt. (Greta)  

Sammantaget kan sägas att det inte fanns en entydig definition av begreppet 
”klassiker”, och att en klassiker i bibliotekariernas definitioner omfattar alla de 
tidigare nämnda skillnaderna i formella definitioner av klassiker-begreppet som 
utgår ifrån värde, funktion och användning i olika grad. I citaten ovan är ”kvali-
tet” och ”värde” ord som återkommer, och Fredrik talar direkt om ”kanon”; det är 
dock inte det främsta temat. Om något tema kan sägas överväga i definitionerna är 
det snarast funktionen. Beskrivningar som närmare betecknar funktion är ”rele-
vant”, ”allmängiltig” och hänvisningar till en bok som ”håller”, ”överlever”, har 
något ”att ge oss” eller ”går att ta till sig”. De båda teman är dock inte lätta att 
hålla isär och bibliotekarierna verkar uppfatta dem som nästan synonyma. Be-
skrivningar som ligger närmare till användning är Elisabets, som direkt utgår från 
hur hon själv sätter genregränser i hylluppställningen. Greta talar om medier som 
läsarna ”har återkommit till” och ”fortfarande använder sig av” och Fredrik om en 
text som ”läses om och om igen”. 

Bibliotekets definition 
Inget av biblioteken har en formell eller fastställd definition för vad som är en 
”klassiker”. Genreuppställningen på biblioteket definieras genomgående av bib-
liotekarierna själva, antingen utgående från den ansvarige bibliotekarien (Fredrik, 
Greta), diskussioner i arbetsgruppen (Anna, Belinda, Cecilia), eller en blandning 
av båda (Disa, Elisabet). Vad som bedöms vara en klassiker ses genomgående 
som en självklar kunskap och tas till stor del för givet:  

Jag har bara gått på den där, liksom… ja, kunskapen som man har om vad som är klassiker. 
(Greta) 

[D]et kommer högre ifrån, fast inte ifrån vår ledning på något sätt […] utan jag menar att den 
här allmänna definitionen av klassiker är så inrotad i en att det är det som vi väljer ut. (Anna) 

Många böcker på Klassiker-hyllan är ganska självskrivna, tycker vi när vi har diskuterat i vår 
barngrupp. (Cecilia) 
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Samtidigt är det tydligt att hyllan inte består av alla de böcker som skulle kunna 
kallas klassiker: 

[D]et är ett urval, brukar vi alltid säga. Så att man kan ju inte säga att den där saknas, eller 
varför har ni den där, utan det är ett urval från oss. (Disa) 

[R]ent praktiskt i det dagliga arbetet så är det vi som gör [ett urval] […] vi har vår Klassiker-
hylla, då måste vi fylla den med någonting, och vad ska vi fylla den med, och det [är] […] 
mycket […] på individnivå, jag tycker att det här är en klassiker, nej jag tycker inte det, så… 
(Belinda) 

Att boken är registrerad som ”klassiker” i katalogen är inte detsamma som att den 
står på Klassiker-hyllan. Greta säger att hennes bibliotek får katalogposterna som 
burkposter från Bibliotekstjänst men att de inte nödvändigtvis ställer upp böcker 
markerade av BTJ som ”klassiker” på Klassiker-hyllan eftersom att ”på folk-
bibliotek kan man ju förhålla sig ganska fritt och jobba som man vill”. Anna säger 
detsamma om sitt bibliotek och beskriver en sådan bok som att ”vi har den place-
rad som en vanlig hylla, vi har inte gjort någon klassiker [min kursivering] av 
den”. Disa, vars bibliotek gör sin egen katalogisering, menar att hon utgår ifrån 
innehåll och handling i boken och om den ska läsas som en historisk bok.  

Vid frågan om vem som definierar vad som är en ”klassiker”, förlaget eller 
biblioteket, utgår bibliotekarierna i sina svar dels utifrån vad de gör för inköpsval, 
dels hur den inköpta boken katalogiseras och exponeras i biblioteket: 

Det blir ju att vi köper ju in dem som redan är en klassiker […] de är liksom gamla böcker 
som har varit klassiker länge. Och sedan så, ja det är väl lite […] vad det står på [förlagens] 
beskrivning av boken. (Elisabet) 

Jag tror att förlagen påverkar mig, alltså jag bestämmer ju vad jag ställer dit, men jag tror att 
jag påverkas av förlagen om […] jag läser i en text att nu kommer den här moderna klassikern 
i ny upplaga eller någonting, så hajar jag till och tänker, jaha klassiker, kanske någonting för 
min Klassiker-hylla […] och säkert vad BTJ skriver, för jag läser de listorna […] om någon 
där stämplar något som klassiker så får det säkert mig att tänka, jaha, det kanske är en klassi-
ker […] jag ska ha […] på den hyllan. (Fredrik) 

Vi försöker väl ta ett helhetsgrepp där, är det så att det kommer en klassikerserie från ett för-
lag… ofta så är det ganska okontroversiella böcker som kommer ut, och då ställer vi dem på 
Klassiker-hyllan, absolut. […] Men så finns det moderna klassiker, och nu står vi och väger 
med en del böcker, framför allt klassiker som har kommit i nyutgåvor, till exempel Katitzi… 
[V]i har satt den på Kompisar och skola, som är vår vardagshylla, istället för på klassiker, för 
vi tänker att där når den fler läsare, och den är fortfarande så vardagsaktuell att den inte ska 
läsas som en historisk bok. Men, där står man ju och väger. (Cecilia) 

Bibliotekarierna har svårt att formulera gränserna för vad som är en ”klassiker”. 
De har ingen brytpunkt för hur gammal boken ska vara eller några explicit formu-
lerade kriterier. Ibland kan begreppet tolkas brett, som när Fredrik säger att han 
köper in ”ganska nya texter som ses som moderna klassiker” och Greta talar om 
”bearbetade versioner [och] filmversioner” som ”klassiker”. Att Klassiker-hyllan 
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ser ut på ett visst sätt på biblioteket innebär heller inte att bibliotekarien nödvän-
digtvis håller med om den definition som biblioteket har valt för att urskilja ”klas-
siker” inom barn- och ungdomslitteratur. Bibliotekarierna kan dessutom uppleva 
att det är svårt att vara överens i personalgruppen om vad hyllan ska innehålla: 

Jag tror inte att vi har någon definition […] Alltså, från början, på vår Klassiker-hylla så hade 
vi allt som på något sätt kunde ses som en klassiker, allt från Kulla-Gulla till Maj Bylocks 
bearbetningar av Skattkammarön och Stevensons Skattkammarön, och den definitionen håller 
inte jag med om. Jag kan tycka att Kulla-Gulla, det är en klassiker, jag tycker inte att Maj By-
locks bearbetning av Skattkammarön är en klassiker. Men Stevensons Skattkammarön tycker 
jag är en klassiker. Nu har vi gjort en bedömning, alltså vi har diskuterat det här, så att […] vi 
tog bort allting som motsvarar Hcg, vi har inte Kulla-Gulla på Klassiker-hyllan längre. Utan 
det vi har på Klassiker-hyllan är det som vänder sig till äldre ungdomar och vuxna. (Anna) 

[E]n del av de här återberättade av Maj Bylock, hon har ju skrivit förenklade versioner av 
klassiker, de stod där, vilket egentligen ingen av oss tyckte var något bra… [skrattar] men… 
det var en person som tyckte att det var bra, och sen så, då ställde hon de där, så du ser att det 
är svårt att vara överens. Men vi kom fram till att, nej, om vi ska ha en Klassiker-hylla så ska 
det vara för lite äldre barn, alltså ungdomar, som får den där uppgiften i skolan att ni ska läsa 
en klassiker. Eller bara de ungdomar som vill läsa lite äldre litteratur. (Belinda) 

Som nämndes i beskrivningen av biblioteken har hyllutbrytningen på tre av 
biblioteken tillkommit först under det senaste årtiondet. Flera av bibliotekarierna 
säger att vad som kan sägas ha förändrats i arbetet med klassiker är just att dessa 
har skilts ut från det övriga beståndet. Vid frågan om vad som var orsaken till 
hyllutbrytningen, säger Anna: 

Jag tror att det var just det där att vi ofta fick frågan, alltså, gymnasieeleverna kom, de skulle 
läsa en klassiker, och så visste de inte själva riktigt vad de skulle ha… så jag tror att det var 
upprinnelsen till att man bestämde sig för att ha en Klassiker-hylla. (Anna) 

Vid frågan om bibliotekarierna utgår ifrån bibliotekets styrdokument i arbetet med 
”klassiker”, menar Belinda att de använder dem som utgångspunkt för planering-
en, men att det inte är något de refererar till dagligen. Cecilia beskriver biblio-
tekets arbete med värdegrund men refererar inte detta till en ”klassiker”-definition 
utan till det övergripande arbetet med urval baserat på skönlitteraturens innehåll.  

Sammantaget kan konstateras att varken bibliotekarierna eller biblioteken har 
en fastställd definition för vare sig ”klassiker” eller Klassiker. Definitionen är 
framför allt en funktionell definition, dvs. den utgår från den användargrupp hyl-
lan är avsedd för inom bibliotekets kontext, men urvalet baseras på uppfattningar 
om värde och naturaliserade men motstridiga föreställningar om vad som ”är” en 
klassiker.  

Vilka böcker är ”klassiker”? 
Bibliotekarierna blev ombedda att själva ge exempel på titlar och författare som de 
räknar som klassiker. De böcker som de självmant tog upp skilde sig något åt, bero-
ende på om bibliotekariernas arbete främst riktade sig till barn eller ungdomar. 
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Barnbibliotekarierna nämnde i större utsträckning skönlitteratur för barn, medan 
ungdomsbibliotekarierna främst nämnde böcker för vuxna eller ”cross-over”-
litteratur. Intresset för skönlitteratur för barn skilde sig också åt mellan bibliotekari-
erna och påverkade hur många titlar de gav exempel på. Svaren redovisas i tabellen 
nedan, sorterad efter hur frekvent en titel eller författare nämndes. 

Figur 1. Böcker som bibliotekarierna nämner som ”klassiker” i intervjuerna. 

 

En av de vanligaste titlarna som togs upp för barn var Katitzi av Katarina Taikon, 
vilket delvis kan bero på att den nyligen utkommit i en ny utgåva och köpts in på 
flera av biblioteken. Andra vanliga titlar, som fanns på alla bibliotekens Klassi-
ker-hyllor, var Kulla-Gulla av Martha Sandwall-Bergström, Skattkammarön av 
R. L. Stevenson, Robinson Kruse av Daniel Defoe, Trollkarlen från Oz av L. 
Frank Baum samt Jules Vernes science fiction-romaner. Dessa titlar uppfattades 
alla som så självklara av bibliotekarierna att de ofta skrattade när de nämnde dem. 

De vanligaste titlarna för unga vuxna, som nämndes av bibliotekarier på flera 
bibliotek, var Iliaden och Odysséen av Homeros, Dödssynden av Harper Lee och 
Onkel Toms stuga av Harriet Beecher Stowe. Dessa nämndes framför allt i relat-
ion till olika slags användning. Disa nämner att Iliaden och Odysséen ”kan ju vara 
hemskt roliga att läsa till exempel om man åker till Grekland” och menar att det är 
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ett bra boktips. Belinda, Fredrik och Greta har alla använt Dödssynden i bokcirk-
lar för ungdomar. Fredrik påpekar att det var en person i bokcirkeln som föreslog 
boken, men menar också att han inte hade använt den ”om det inte var en sådan 
bok som vi liksom har ett gott öga [till] då, av någon anledning”. Cecilia och Disa 
tar båda upp Onkel Toms stuga, som de anser har en fast plats på hyllan trots att 
den, som Cecilia påpekar, inte läses så ofta. 

Övriga titlar, som nämndes av en bibliotekarie var, var Djungelboken av 
Rudyard Kipling, Unga kvinnor av Louisa M. Alcott, Peter Pan av J. M. Barrie, 
Sagan om ringen av J. R. R. Tolkien, Svarta hingsten av Walter Farley, Pelle 
Svanslös av Gösta Knutsson, Anne på Grönkulla av L. M. Montgomery, Lilla hu-
set på prärien av Laura Ingalls Wilder, Det susar i säven av Kenneth Grahame, 
Sherlock Holmes av sir Arthur Conan Doyle, Lille prinsen av Antoine de Saint-
Exupéry samt Tusen och en natt. Utöver Jules Verne nämndes författarna Charles 
Dickens, Edgar Allan Poe och H. P. Lovecraft av ungdomsbibliotekarierna. Ex-
emplen var tydligt relaterade till kontext och var titlar eller författare som biblio-
tekarierna hade arbetat med nyligen på något sätt, t.ex. med utlån, inköp eller 
omplacering. Exempelvis nämner Disa att när barnen ska se Det susar i säven på 
teater så vill de låna boken. Fredrik exemplifierar nya inköp han valt att göra till 
hyllan med serieversionen av Sherlock Holmes och böcker av H. P. Lovecraft. 
Greta nämner att den äldre versionen av Lille prinsen har flyttats till magasin ef-
tersom ”där ingår ju n-ordet i originaltexten”.  

Detta innebar dock inte att de böcker bibliotekarierna själva tog upp som 
”klassiker” nödvändigtvis betecknades som Klassiker på det aktuella biblioteket. 
Exempelvis nämner Anna Unga kvinnor, men tillägger att den står i det vanliga 
beståndet. Värt att notera är att inget bibliotek har Sagan om ringen på sin Klassi-
ker-hylla, utan att bibliotekarierna genomgående har valt att ställa den på genren 
Fantasy. Cecilia påpekar att Svarta hingsten står på Häst-hyllan, ”fast den defini-
tivt är en klassiker”. Anledning till detta är, som hon säger, att ”den skulle absolut 
platsa på Klassiker-hyllan, men vi tror inte att den hittar flest läsare där”. På 
samma sätt menar hon att Katitzi inte står på Klassiker-hyllan utan på ”vardags-
hyllan” därför att ”där når den flest läsare”. Vad som är en Klassiker blir alltså 
underordnat det som bibliotekarien uppfattar som funktionen för bibliotekets lån-
tagare snarare än ett konstant värde eller en funktion kopplat till läsning. 

Informella klassiker 
Bibliotekarierna fick även frågan om de kunde ge exempel på ”informella klassi-
ker”. Denna fråga anknyter till den i forskningskapitlet beskrivna diskussionen om 
en ”informell” eller ”dold” kanon som förts inom litteraturvetenskaplig och didak-
tisk forskning, framför allt av litteratur som används i förskolans verksamhet. 

De flesta av bibliotekarierna ställde sig oförstående till begreppet ”informella 
klassiker” och kunde besvara frågan först när begreppet förtydligades som ”böcker 
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som inte är definierade på hyllan som klassiker, men som du ofta använder och 
återkommer till”, dvs. ett informellt värde som bestäms av funktionen för bibliote-
karien. De informanter som besvarade frågan direkt, som Disa, kopplade framför 
allt begreppet ”informella klassiker” till böcker som återkommande lånas ut, vilket 
hon beskriver som böcker som ”står sig” och hittar nya läsare i nya generationer 
barn, dvs. ett informellt värde som bestäms av funktionen för låntagaren. Då biblio-
tekarierna skulle ge exempel på ”informella klassiker”, nämnde de oftast författare 
eller välkända serier som ses som en genre i sig själva, snarare än enskilda titlar. 
Bland författarna nämndes framför allt Astrid Lindgren, Barbro Lindgren, Maria 
Gripe, Tove Jansson, Elsa Beskow och Roald Dahl men även nyare författare såsom 
Aidan Chambers och Peter Pohl. Bland de serier som togs som exempel var Narnia 
av C. S. Lewis, Pelle Svanslös av Gösta Knutsson, Alfons Åberg av Gunilla Berg-
ström, Ture Sventon av Åke Holmberg men även Harry Potter av J. K. Rowling 
och Lasse-Majas detektivbyrå av Martin Widmark.  

Ett urval titlar nämndes också. Dessa föll ut i flera olika kategorier. En grupp 
var böcker avsedda för yngre läsare, som såsom tidigare nämnts inte sorteras efter 
klassiker-begrepp på barnbiblioteket, t.ex. Teskedsgumman av Alf Prøysen och 
Klas Klättermus av Thorbjørn Egner. Vad gäller ”informella klassiker” kunde 
också märkas att definitionen ”äldre litteratur” var flytande; exempelvis Cecilia 
menade att hon drog gränsen vid böcker skrivna på 1980-talet eftersom hon ansåg 
att Barbro Lindgrens böcker om Max och Vilda bebin samt Ulf Nilssons böcker 
om Lilla syster kanin var sådana informella klassiker. Ungdomsbibliotekarierna 
nämnde ett urval titlar, främst från slutet av 1970-talet till 1990-talet, för något 
äldre läsare, exempelvis Gummi-Tarzan av Ole Lund Kirkegaard, Sofies värld av 
Jostein Gaarder och Min vän Percy av Ulf Stark. Även om detta inte utsades di-
rekt, kunde det antas vara böcker som bibliotekarien själv läst som barn och ung 
vuxen och därför gärna rekommenderar. Fredrik, som är ungdomsbibliotekarie, 
kopplade frågan till böcker som återkommande används i bibliotekets bokcirklar 
och nämnde även Boktjuven av Marcus Zusak, som utgavs i svensk översättning 
2008. 

Att bibliotekarierna hade svårt att inledningsvis besvara frågan om ”infor-
mella klassiker” kan tyda på att ”klassiker” på biblioteket framför allt definieras 
som värde och funktion, dvs. det ”förgivettagna” värdet av en bok som anses till-
höra ”kanon” och den funktion de böcker som definieras som Klassiker på det 
aktuella biblioteket har.  
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Klassiker på barn- och ungdomsbiblioteket –  
värde, funktion och användning 
I det följande avsnittet beskrivs bibliotekariernas syn på vilket värde, vilken funkt-
ion och vilken användning ”klassiker” har i barn- och ungdomsbiblioteket. Detta 
undersöks i överförd bemärkelse i tre avsnitt som analyserar bibliotekariernas syn 
på texternas värde, läsningens och litteraturens funktion(er) och den (konkreta) 
användningen av de medier som betecknas som Klassiker.  

Synen på textens värde 
I analysdelens första avsnitt redovisas hur bibliotekarierna ser på textens värde. 
Frågan om bibliotekariernas uppfattning om textens (bestående) värde och vilken 
betydelse det har för deras konkreta arbete med klassiker är intressant att granska 
eftersom folkbiblioteket per definition inte har ett bevarandeuppdrag. Folkbiblio-
teket ska enligt Bibliotekslagen framför allt utgå ifrån ”användarnas behov”119 och, 
vad gäller barn och ungdom, ”främja […] språkutveckling och stimulera till läs-
ning”120, vilket skulle kunna tolkas som att ”det spelar ingen roll vad de läser, bara 
de läser”. Samtidigt anges i lagen att biblioteket ”ska främja litteraturens ställning 
och intresset för bildning”121 samt att folkbibliotekets ”utbud av medier och tjäns-
ter ska präglas av allsidighet och kvalitet”122, vilket innebär att också vad som er-
bjuds är av betydelse. Vad som kan sägas vara allsidigt, bildande, kvalitativt och 
litterärt är en fråga om värdering och beror på individens bedömning; i detta fall 
framför allt bibliotekarien och det kommunala bibliotekets ledningsgrupp.  

Det absoluta (bestående) värdet 
Som Persson påpekar, kan inte värde betraktas som något essentiellt och oförän-
derligt, som är inkapslat i litterära verk. Värde, säger han, är istället ”något som 
produceras och tillskrivs verk […] av olika aktörer i olika sociala, historiska och 
kulturella sammanhang”.123 Han menar vidare att värdeproduktionen inte är base-
rad på konsensus utan på förhandling och kamp.  

Som tidigare visats, hade alla informanter en uppfattning om att klassiker har 
ett värde. Vid en närmare undersökning av hur värdet definierades, kunde några 
tydliga mönster urskiljas i svaren.  

De ord som oftast återkom för att beteckna klassikernas värde i en biblioteks-
kontext rörde relevans. Värdet beskrevs som en bok som fortfarande är ”giltig” 
(Cecilia), ”relevant” (Belinda, Cecilia), ”aktuell” (Belinda), ”efterfrågas” (Cecilia), 

                                                
119  SFS 2013:810, 6§. 
120  SFS 2013:810, 8§. 
121  SFS 2013:810, 2§. 
122  SFS 2013:810, 6§. 
123  M. Persson (2012), s. 12. 
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”lånas ut” (Elisabet), ”läses” (Disa, Fredrik), ”är intressant att tillhandahålla” 
(Greta). Det näst vanligaste sättet att beteckna värdet rörde hållbarhet. Värdet be-
skrevs då som en bok som ”håller fortfarande” (Elisabet), ”står sig” (Disa), ”lever 
vidare” (Anna), ”blir inte inaktuell” (Fredrik), ”har överlevt” (Disa), är ”tidlös” 
(Disa). Värdet var alltså nära kopplat till funktionen på biblioteket och hänvisar till 
ett värde genom funktion och användning.  

När bibliotekarierna talade om klassikernas värde som något som kunde upp-
fattas som en essens, ett ”absolut” värde, var det oftast för att ifrågasätta definit-
ionen: de talade om klassikergenren som dominerad av ”vita män” (Elisabet, 
Fredrik) och lyfte fram behovet av ”inkludering”, ”komplettering” eller ”balanse-
ring” av urvalet (Belinda, Fredrik, Greta). Den diskussion om värde som låg 
närmast en naturaliserad uppfattning om klassikers inneboende essentiella värde 
var kopplat till litteraturförmedling, och uppfattades av bibliotekarierna själv som 
klassikernas funktion (i samhället), i betydelsen att förmedla ”läsupplevelse” (Ce-
cilia), kunskaper om ”livet” (Anna), ”allmänbildning” (Fredrik), vara en ”gemen-
sam referenspunkt” (Fredrik) eller ”gemensam ingång till litteratur” (Greta). 

I uppfattningen om värde var funktionen alltså överordnad essens men uppfat-
tades av bibliotekarierna som synonym med denna. Detta visade sig också konkret 
i att funktionen sågs som överordnad i organiserandet av beståndet. Funktionen 
kunde dock tolkas något olika beroende på bibliotekariernas syn på läsfrämjande 
eller litteraturförmedling, och visade sig bland annat i om bibliotekarierna valt att 
inkludera eller bryta ut lättlästa och bearbetade klassiker från Klassiker-hyllan.  

Kanonbegreppet 
En av frågorna till informanterna var om den kulturdebatt som förts om att införa 
en kanon för barn- och ungdomslitteratur har påverkat deras syn på klassiker 
och/eller deras arbete. Att det faktiskt finns en (obestridlig) kanon för litteratur för 
barn och unga tycktes informanterna ta för givet. Ingen invände mot begreppet i 
sig eller utgick ifrån att det står för något annat än ett positivt värde. Vad gäller 
kanondebatten 2006 hade ingen av bibliotekarierna reflekterat närmare över eller 
diskuterat den djupare i relation till biblioteket. Däremot säger Fredrik att han tror 
att han drar parallellen mellan klassikerbegreppet och kanon, ”tack vare att det är 
något som debatteras just nu, och som det kanske finns någon strid om”. 

Det svar som närmast kom upp handlade framför allt om beståndet. Exempel-
vis Anna sa att ”vi har ganska bra här, vi kan köpa, ha det mesta” och Elisabet 
menar att hennes bibliotek ”köper ju i princip allt” eftersom de har en bra medie-
budget. Greta menar vidare att ”det kan ju finnas ett värde av att ha, att visa upp 
[klassiker]”. 

Vad gäller att tillgodose eller tillgängliggöra en litterär kanon utgående från 
en fastställd lista så säger Anna att personalgruppen på hennes bibliotek pratade 
om den föreslagna kanon-listan då den publicerades [2006], men att de ansåg att 
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de hade de flesta av titlarna som nämndes (och därför inte tänkte mer på den). 
Cecilia menar att då kanondiskussionerna fördes, arbetade hennes bibliotek ännu 
inte aktivt med beståndet utan arbetet var mer ”passivt”, dvs. att biblioteket behöll 
klassiker ”för att det är ju ändå en litterär kanon, och de ska finnas om någon frå-
gar efter dem”. Disa å sin sida menar att det snarare är listor på nya böcker som 
efterfrågas, men ”att ha en lista, kan väl inte vi riktigt tycka att det är vår uppgift”. 

Diskussionen om kanon som förs idag internt rör snarare vad folkbiblioteket 
ska kunna erbjuda utöver den accepterade kanon, ett slags ”värde+”. Utgångspunk-
ten är vilken funktion folkbiblioteket ska ha för användaren och det värde som då 
förs fram är att ”upptäcka” och ”uppleva”. Cecilia, som är barn- och ungdomsbibli-
otekarie, anser att ”det finns en form av litterär kanon” som det kan finnas en fördel 
i att läsa men att barns läsning ska kunna få vara ”mer än [min kursivering] en litte-
rär kanon”. Hon menar att barnen på folkbiblioteket ska kunna få upptäcka annat än 
läsning i skolan och förskolan. Ungdomsbibliotekarierna Belinda och Fredrik menar 
båda att när det gäller kanon, är det viktigt att beståndet på Klassiker-hyllan inte 
bara är av (döda) vita män. Belinda säger att just när det gäller kanon är det ”tråkiga 
listor” och att hon försöker tänka ”jamen, vad är en motpol till det” och Fredrik 
säger att han aktivt köper in böcker som ” balanserar i någon mån” fördelningen 
mellan t.ex. manliga och kvinnliga författare på Klassiker-hyllan. 

Gränsdragningar: Bearbetade klassiker 
En fråga var huruvida bibliotekarierna uppfattade lättlästa eller omarbetade vers-
ioner av klassiker såsom ”klassiker”, dvs. om även en avsevärt bearbetad text kan 
anses ha ett absolut värde.  

Bibliotekarierna skilde sig här avsevärt åt. Anna menade att ”i bearbetningen 
så försvinner språket” och att det inte blir en klassiker utan en ”lästräningsbok”. 
Belinda ser de lättlästa böckerna som ”klassiker” men menade samtidigt att läsa-
ren inte fick samma upplevelse av dem, dvs. att värdet fanns kvar men urholkades. 
Cecilia påpekar att det finns många olika nivåer av bearbetningar och att det är en 
stor skillnad på om böckerna är ”förkortade med tio–tjugo procent eller om de är 
förkortade med åttio procent”. Hon menar att så länge bearbetningen innehåller 
merparten av originalboken ser hon den fortfarande som en klassiker. Som kon-
trast säger Elisabet, som enligt egen utsago inte är intresserad av klassiker, att hon 
ser de lättlästa klassikerna endast som lättlästa, dvs. bara utifrån funktion. Fredrik 
och Greta, som är ungdomsbibliotekarier, ser slutligen de lättlästa böckerna som 
”lättlästa klassiker”, dvs. som en egen genre med ett eget värde, som de presente-
rar jämsides med originaltexterna i litteraturförmedlande syfte.  

Flera av barnbibliotekarier nämnde i sina svar Maj Bylocks bearbetade klassi-
ker för barn, men hade olika åsikter om dem. De var överens om att bearbetning-
arna inte kunde ses som likvärdiga originalet, men hade olika uppfattningar om i 
vilken mån böckerna fortfarande kunde betraktas som ”klassiker”. Exempelvis 
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Anna menade att de inte skulle betraktas som klassiker alls, medan Disa tvärtemot 
framhöll dem som böcker som är ”bra gjorda” med ett ”jättefint språk” som ”det 
verkligen [är] kvalitet på” och säger att eftersom originaltexterna har ett ganska 
svårt språk, är Bylocks versioner en bra inkörsport. Att flera av bibliotekarierna 
tog upp Bylocks versioner kan tolkas som att dessa ses som överlägsna andra be-
arbetningar, men att de ses som klassiker i sig själva i den mån bibliotekarien ut-
går från funktion i sin värdering av litteratur för barn. 

Kulturarvsbegreppet 
Persson konstaterar att en central slutsats i hans studie är att svaret på varför ele-
ver ”ska” läsa litteratur inom skolans ram är sammanvävt med konservativa och 
idealistiska föreställningar om det nationella och med idéer om ett svenskt kultur-
arv som håller ihop samhället. Detta kan direkt kopplas till att, som jag tidigare 
beskrivit, synen på litteraturens betydelse för folkuppfostran och folkbildning var 
en utgångspunkt då barnbiblioteket etablerades som institution. Samtidigt påpekar 
han att kulturbegreppet på senare år har utvidgats så pass att allt numera räknas 
som kultur, och att det finns en tilltagande tendens att se på och förklara alla fe-
nomen som kultur. Kulturaliseringen innebär därmed en relativisering av idén om 
litteraturens suveränitet.124 Hur påverkar detta barnbiblioteket? 

”Kulturarv” är en relativt ny term i bibliotekens styrdokument, vilket innebar 
att ingen av informanterna hade en definitiv uppfattning om vad det är eller hur 
det ska hanteras i en nutida bibliotekskontext. Här fanns skillnader mellan biblio-
tekarierna i hur de uppfattade och definierade begreppet och hur pass medvetet de 
arbetade med det. Exempelvis Belinda menar å ena sidan att ”jag vet inte ens vad 
[kulturarv] är”, medan Cecilia å sin sida slår fast att ”jag tycker att det finns ett 
kulturarv, både inom barn- och vuxenlitteratur, och jag tycker att det finns en för-
del i att barn får ta del av den”.  

Bibliotekets arbete med kulturarv i relation till barn- och ungdomslitteratur 
tolkades ofta av informanterna som vilket bestånd biblioteket har. Hur det kultur-
arvet ska definieras och vilken betydelse bibliotekarien fäste vid detta varierade 
dock. Exempelvis Disa påpekade å ena sidan att ”vi har nog inte så här, [att] de 
här bör vi ha”, medan däremot Cecilia sa att hennes bibliotek kan välja att ”spara 
böcker för att de är del av ett barnlitterärt kulturarv”. Ingen av bibliotekarierna 
satte begreppet ”kulturarv” i samband med Klassiker-hyllan eller ens nödvändigt-
vis ”klassiker”. ”Kulturarv” uppfattas som ett begrepp som främst styrs av dess 
funktion för användaren. Det uppfattas inte som ett beständigt eller absolut värde, 
inte heller knutet till det nationella; Cecilia talar ju om ett barnlitterärt kulturarv. 
Fredrik och Greta, som arbetar på ett bibliotek som har ett nyligen påbörjat kom-
munalt kulturarvsprojekt med inriktning på barn och unga, tolkar begreppet främst 

                                                
124  M. Persson (2012), s. 17–18, 20–22. 
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i kontext till projektet och utgår från en vidare definition av begreppet som ”kul-
turskapande”, främst från ett användarperspektiv: 

Just nu inom den här kommunen på biblioteken jobbar man mycket med begreppet kulturarv, 
och då måste man också fundera på vilken, och det gör vi, vad är ett kulturarv, vems kulturarv 
är det vi pratar om när vi säger kulturarv? […] Och vi får väl se var det landar, men där utgår 
man ifrån barns skapande i lokalsamhället och det kulturarv som barn här i [kommunen] idag 
kan vara med och skapa. Och då betyder ju det att det är, att det finns influenser från en massa 
olika kulturer som invånarna i Sverige idag [representerar]. (Fredrik) 

[H]ur ska vi jobba med kulturarv? […] Och då har vi ju precis bara sett att vi ska börja kolla 
kritiskt på hur vi förhåller oss till begreppet kulturarv och vad förmedlar vi, vad signalerar vi 
med det som vi har i våra hyllor, med våra aktiviteter… […] Så att man börjar medvetande-
göra vilket kulturarv vi signalerar, förmedlar, återskapar, och vidga det, så att fler känner sig 
inkluderade. (Greta) 

Slutsatsen blir att definitionen av ”kulturarv” har förändrats över tid, och för barn-
litteraturens del nu kan sägas omfatta både ”myten om den goda litteraturen” och 
”myten om överskridandet”. ”Kulturarv” kopplas heller inte längre automatiskt till 
litteratur, ens på biblioteket, utan har fått ett vidgat begrepp och fungerar snarare 
som en flytande signifikant för bibliotekarien.  

Synen på läsningens funktion 
I analysdelens andra avsnitt beskrivs bibliotekariernas syn på läsningens och litte-
raturens funktion(er), specifikt vad rör ”klassiker” på barn- och ungdomsbiblio-
teket. Den funktion bibliotekarien utgår ifrån är främst funktionen för läsaren, 
vilket utgör ett gränssnitt mellan användaren och litteraturen. En analys av synen 
på denna kan belysa vilket eller vilka förhållningssätt som styr arbetet och också 
ge en antydan om och i så fall i vilken mån barn- och ungdomsbibliotekets inrikt-
ning har förändrats sedan 1900-talet.  

Funktionens betydelse för Klassiker-hyllans sammansättning och placering 
Som visats i biblioteksöversikten, framkom i intervjuerna att vad som står på 
Klassiker-hyllorna och var dessa ska placeras är föränderligt och föremål för dis-
kussion mellan bibliotekarierna på det aktuella biblioteket. I och med att det inte 
finns direkta riktlinjer för definitionen av klassiker, blir det framför allt biblio-
tekets uppfattning om hyllans funktion för användaren som får styra den avsedda 
användargruppen, beståndet och placeringen i biblioteket.  

Att utgå ifrån hyllans funktion för användaren innebar att vilka böcker som 
definieras som en Klassiker främst utgår från bibliotekariens föreställning om 
användarperspektiv, dvs. de böcker som användaren antogs skulle kunna leta efter 
eller fråga efter som en klassiker. Cecilia säger att ”vi försöker se hur besökarna 
frågar och hur de rör sig” med utgångspunkten att placera en bok ”där den hittar 
flest läsare”. Disa anser att ”man [får] försöka tänka lite, skulle besökaren tänka 
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så?”, och menar att ambitionen är att ordna biblioteket ”så att det är största möj-
liga självhjälp, att man inte ska behöva fråga, man ska kunna hitta själv”.  

Det innebär också att ”dubbelklassning” av böcker är vanligt, dvs. att flera 
exemplar av en titel kan genreklassificeras olika och ställas på olika hyllor. Ex-
empelvis finns Pelle Svanslös både på Klassiker-hyllan och Högläsning-hyllan på 
Bibliotek 2. Dubbelklassning förekommer främst med målet att öka chansen till 
serendipitet, dvs. att användarna ska kunna hitta fram till texterna, men används 
också i fall där det kan vara svårt med gränsdragningar mellan genrer. 

Det var tydligt i intervjuerna att hyllans funktion inte bara är kopplad till en 
genreindelning. Hyllans bestånd ses som ett urval och har en litteraturförmedlande 
funktion som symbol för ”god litteratur”, även om det inte uppfattas medvetet av 
bibliotekarierna. Exempelvis Belinda menar att böcker som ska stå på Klassiker-
hyllan ska vara ”roliga” och ”attraktiva” böcker, och Fredrik anser att hyllan ska 
vara ”inbjudande” och ”rolig” samt ”öppna för möjligheten att hitta till de texter-
na”. Cecilia hävdar vidare att låntagarna uppfattar hyllan som ”ett kvalitetsurval”. 
Uppfattningen av hyllans värde som symbol visas också i det faktum att böcker 
som markerats som ”klassiker” på omslaget av förlagen inte nödvändigtvis står på 
Klassiker-hyllan. Flera bibliotekarier påpekade att förlagen nu väljer att kalla ny-
are böcker för ”moderna klassiker”, och var eniga om att dessa inte skulle stå på 
Klassiker-hyllan: 

[E]n ungdomsbok som kom för […] femton år sedan som heter Ett hål om dagen, kom i ny-
tryck nu, och på omslaget så står det ’en modern klassiker’. [---] [E]ftersom förlaget säljer 
den som en klassiker, hur ska vi förhålla oss till det? Den hamnade inte på vår Klassiker-
hylla, utan då bestämde vi, att den står på vanliga hyllan. […] Jag tror att på […] det lokala 
biblioteket [tar man] ett beslut utifrån våra besökare. (Anna) 

Klassikernas roll i barn- och ungdomsbibliotekets läsfrämjande uppdrag 
Folkbibliotekets uppdrag har på senare år kopplats starkt till läsfrämjande och 
lässtimulans för barn och unga, och det kan nu sägas vara en central del av upp-
draget för dagens barn- och ungdomsbibliotek. Sandin benämner det lässtimule-
rande arbetet som ”barnbibliotekens viktigaste uppgift”,125 men samtidigt, påpekar 
hon, är det inte helt klart i målsättningen för barnbiblioteken ”vad som ska läsas, i 
vilka medier samt vilka handlingar som kan förknippas med läsning”.126 Hon me-
nar att detta föranleder osäkerhet om vad som ska tolkas som text, vad som är 
”kvalitetslitteratur” och vad läspraktik innebär, samt om det framför allt är kvanti-
tet eller kvalitet som ska främjas.127 Detta innebär i förlängningen att läsfrämjande 
till viss mån blir en tolkningsfråga för den enskilde barnbibliotekarien. 

                                                
125  Sandin (2011), s. 11. 
126  Sandin (2011), s. 22. 
127  Sandin (2011), s. 22. 
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En intressant fråga för denna studie är därför i vilken mån uppfattningar om 
litteraturens roll för läsfrämjande styr arbetet med klassiker, och hur denna i så 
fall definieras av bibliotekarierna. Enkelt uttryckt: ska klassiker stimulera barn 
och unga till läsning, eller ska barn och unga stimuleras till att läsa klassiker? Som 
tidigare nämndes i forskningsöversikten, identifierar Sandin tre olika förhållnings-
sätt till barns läsning som styr bibliotekariens arbete: det pragmatiska, det tradit-
ionalistiska och det emancipatoriska. Detta skulle i viss mån kunna översättas till 
tre olika ”klassiker”-definitioner som tar sin utgångspunkt i värde (traditionalist-
isk), funktion (emancipatorisk) och användning (pragmatisk).  

Även om flera av informanterna arbetade med direkt litteraturförmedling av 
klassiker, använde ingen av bibliotekarierna sig medvetet av klassiker i ett läs-
främjande eller lässtimulerande syfte. Gurli Linders uppfattning om klassiker som 
”den goda boken” har förvandlats till en allmän hållning att det kan vara roligt att 
läsa klassiker för att, som Anna säger, ”vi fortfarande känner igen oss i så mycket 
av det som man har skrivit för så länge sedan” eller att, som Belinda uttrycker det, 
”den här boken kom för hundra år sedan men den är bra ändå [min kursivering]”. 
Flera av bibliotekarierna, som Elisabet och Greta, uttryckte snarare ett förbehåll 
mot att medvetet använda klassiker för läsfrämjande, antingen för att de kunde ha 
ett svårt språk eller för att informanterna själva inte visste något om böckerna. De 
bibliotekarier som hade ett eget intresse för klassiker för barn och unga, som Ceci-
lia, menade att de kunde lyfta enstaka, utvalda klassiker som komplement till de 
nya böckerna i läsfrämjande aktiviteter.  

Det vanligaste svaret var att bibliotekarierna inte medvetet använde klassiker i 
läsfrämjande aktiviteter om det inte efterfrågades, exempelvis av skolan eller av 
en förälder. Därmed kan konstateras att det framför allt är användarperspektivet 
som styr arbetet med läsfrämjande och lässtimulans. Det upplevda användarbeho-
vet, dvs. vad bibliotekarierna uppfattar som användarnas önskemål, tycks framför 
allt följa ett pragmatiskt förhållningssätt enligt Sandins definition, och trumfar 
bibliotekariens eget förhållningssätt till barns läsning.  

En intressant markering var att även om de studerade biblioteken alla erbjuder 
lättlästa versioner av klassiker, så nämndes inte dessa självmant av informanterna 
i ett läsfrämjande sammanhang. Först vid specifika frågor om vilken roll de bear-
betade klassikerna kunde ha, nämnde exempelvis Disa att de kunde fungera som 
en ”inkörsport” så att läsaren ”i alla fall fått historien till livs”. Värt att notera är 
också att Bibliotek 4, som har en egen hylla för lättlästa klassiker, har placerat 
denna vid de lättlästa böckerna, på andra sidan av biblioteket långt ifrån hyllan 
Klassiker och kult. Läsnivån trumfar här innehållet i böckerna. Fredrik, som är 
ungdomsbibliotekarie på Bibliotek 4, sa att han inte använder klassiker på något 
medvetet sätt i läsfrämjande aktiviteter, men tillade: 
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Ett tag så kom det en massa lättlästa serieversioner, LL-förlaget var det väl som gav ut, serie-
versioner av klassiker, och de, alltså jag har inte jobbat med dem på något annat sätt, men det 
är en sådan sak som jag tycker är väldigt kul, att köpa in lättlästa versioner och serieversioner 
av klassiker. Så det läsfrämjande arbetet består väl i så fall i […] att vi har hyllan där, att den 
står där den står och att den ska se inbjudande ut, men också kanske ha de här […] versioner-
na av klassiker som kanske kan öppna för fortsatt intresse för att läsa och upptäcka fler bra 
texter inom klassikergenren. (Fredrik) 

Funktion i relation till det övriga beståndet: nyutgivning 
Som tidigare har nämnts så har de övergripande debatterna om barn- och ung-
domslitteratur på 2000-talet till stor del kretsat runt den stora ökning av utgivna 
titlar som har skett på senare år. I den senaste bokprovningen (våren 2017) beräk-
nar Sbi att utgivningen har mer än fördubblats sedan år 2000.128 

Eftersom folkbiblioteket inte har ett bevarandeuppdrag, blir det ofta utlå-
ningsstatistik som styr gallringen av titlar i beståndet. Detta kombineras med en 
personlig bedömning som görs av den ansvarige bibliotekarien om en titels fy-
siska skick samt det (litterära) värdet och hur intressant titeln kan antas vara för 
låntagarna, dvs. om den efterfrågas och därmed fortfarande har en funktion på 
biblioteket. Greta påpekar dock att efterfrågan inte bara är ”hur det frågas nu utan 
hur man ser det över tid lite, vad som är intressant att tillhandahålla”. Det innebär 
att värderingen av litteraturen inte enbart kopplas till praktisk funktion (utlåning) 
utan även utgår från en föreställning om värde som funktion (myten om den goda 
litteraturen). Vilken betydelse får detta för synen på Klassiker-hyllans funktion i 
relation till det övriga beståndet?  

Bibliotekarierna ansåg alla att den stora ökningen i den övergripande nyutgiv-
ningen av barnböcker inte påverkar Klassiker-hyllan i relation till det övriga be-
ståndet. Gemensamt är att hyllan uppfattas som en fast entitet, ett avsett utrymme 
i biblioteket med ett visst omfång och en bestämd funktion som inte påverkas av 
det omgivande beståndet. Detta trots, som nämnts tidigare, att genreutbrytningen 
kan ha tillkommit eller förändrats relativt nyligen. Fredrik säger att ”[u]trymmet 
för klassikerna har varit intakt under den relativt korta tid som jag har arbetat”. 
Anna menar att ”vissa titlar känns ju som självklara att ha på en Klassiker-hylla. 
[…] Det är ju inte så att vi tar bort den från Klassiker-hyllan för att vi ska få plats 
med en ungdomsbok.” Belinda säger att hon märker att de har fler böcker på hyl-
lorna i biblioteket men menar samtidigt att ”jag tänker inte antal böcker på det 
sättet, utan mer, jamen nu är det trångt på hyllan [min kursivering], behöver vi 
gallra, eller”. Greta säger att ”[det nyutgivna och klassikerna] känner jag, är två 
olika genrer nästan” och menar att de därmed inte påverkar varandra.  

Däremot kan den del av nyutgivningen som gäller klassiker påverka hyllbe-
ståndet. En återkommande kommentar var att bibliotekarierna hade möjlighet att 
ersätta slitna eller ”tråkiga” utgåvor med ”det nya fräscha”, och att bibliotekarierna 

                                                
128  Svenska barnboksinstitutet (2017), s. 5. 
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hade möjlighet att komplettera beståndet på hyllan med nya titlar, versioner eller 
utgåvor. Detta kopplas framför allt till läsfrämjande:  

Det har ju varit en ganska stor nyutgivning av klassiker som har gjort att vi har köpt in böcker 
som lockar låntagare på ett annat sätt. De har fått nya fräscha omslag, de syns i bokhandeln, 
det har kommit väldigt många fina klassikerserier som har gjort att det har varit lättare att nå 
nya målgrupper, för böckerna ser trevligare ut, och de är roligare att exponera. (Cecilia) 

Jag köper klassiker som kommer i nya upplagor som ser roliga och inbjudande ut, nya fräscha 
böcker, det ska inte vara en grå vägg av gamla biblioteksband. Det ska inte se trist ut. Men jag 
kan köpa ganska tunga klassiker som kommer i någon fin nyutgåva och så där… Och så står det 
ganska mycket som är lättillgängligt, det står några lättlästa versioner av klassiker, och så finns 
det ganska mycket serier, serieversioner av Sherlock Holmes, H. P. Lovecraft... (Fredrik) 

Innehållets funktion: rasism, sexism och stereotyper 
Som nämndes i forskningsöversikten, har diskussionen om innehållet i barn- och 
ungdomslitteraturens klassiker och dess funktion för läsaren ökat, framför allt i 
olika mediedebatter i dagspress och tidskrifter. Detta gäller både uppfattningen 
om vissa böcker som ett ”kulturarv” som ska förmedlas och uppfattningar om hur 
läsaren ska förhålla sig till barn- och ungdomslitteratur som ger uttryck för värde-
ringar med exempelvis rasistiskt eller sexistiskt innehåll. Hur ska bibliotekarien i 
sitt arbete förhålla sig till frågan om innehållets funktion för läsaren, och hur ska 
de kunna bedöma denna? 

Frågan om bibliotekets roll och bibliotekariens uppgift vad gäller klassiker 
som kan anses ha ett ”tveksamt” eller ”daterat” innehåll är svår. Debatterna i me-
dia gäller ofta huruvida biblioteken ska göra tillgängliga böcker med ”daterade” 
värderingar som kan kränka läsare, kontra bibliotekens folkbildande och demokra-
tiska uppgift att tillgängliggöra all slags litteratur och inte ”mörka” delar av det 
förflutna. Den uttalade smärtpunkten gäller ofta den återkommande gallringen av 
böcker på folkbiblioteket, som av debattörer som Janne Josefsson liknas vid 
”bokbränning” som påstås göras av ideologiska skäl.129 Folkbiblioteken å sin sida 
menar att de inte rensar ut böcker av ideologiska skäl utan att böckerna gallras för 
att de är slitna eller för att låntagarna inte längre har något intresse för dem, vilket 
visas i att böckerna inte längre lånas ut.130  

Gemensamt för de mediedebatter som förts om innehållets funktion för läsaren 
just vad gäller barn- och ungdomslitteratur är att deltagarna i debatten vanligen 
tycks diskutera böcker och titlar som betraktas som ”klassiker” eller ”moderna klas-
siker” som t.ex. Tintin i Kongo eller Pippi i Söderhavet. Dessa böcker kan såsom 
”klassiker” anses representera ett inneboende symbolvärde som ”god litteratur” som 

                                                
129  Thurfjäll (2017). 
130  Se t.ex. Botkyrka Kommun > Bibliotek & kultur > Angående uttalanden av journalisten Janne Josefsson 
om Bibliotek Botkyrka 10 juli [2017-09-14]. 
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på något sätt antingen ska utmanas eller försvaras, och kan därför antas förenkla 
intagandet av olika positioner i debatten.  

Då bibliotekarierna i studien tillfrågas om hur de hanterar böcker med tvek-
samt innehåll, associerar de dock i sina svar för det mesta inte till vare sig ”klassi-
ker” eller Klassiker. Istället beskriver de i första hand hur biblioteket har 
diskuterat hur de ska hantera de titlar som kritiserats i specifika kulturdebatter i 
svensk media. Den vanligaste av dessa rör den tecknade figuren Lilla hjärtat, som 
förekommer i flera pekböcker av Stina Wirsén vilka publicerades på 2000-talet 
och alltså är nya. De få äldre titlar som nämndes av informanterna är sådana som 
genom särskilt hetsiga mediedebatter snarast fått ett symbolvärde för bibliotekens 
problematik med att tillgodose olika användargruppers motstridiga önskemål, 
framför allt Tintin i Kongo.  

Att bibliotekarierna i första hand associerar till titlar som nämnts i kulturde-
batter skulle kunna tolkas som att de framför allt utgår ifrån ett användarperspek-
tiv, dvs. hanteringen av vissa specifika titlar som låntagarna kan antas vara 
medvetna och ha åsikter och frågor om. Diskussionen rör då framför allt yrkesi-
dentiteten, dvs. vilken gemensam hållning bibliotekarierna ska inta till dessa titlar:  

Ja, vi pratade ju om Stina Wirséns böcker, och då hade vi en hel del diskussioner. Vi tyckte 
väl att det var viktigt att vi hade en debatt, eller diskussion, om det, att det var det som var det 
viktiga, eftersom man får frågor från besökare och så. Och det är ju inte något som är… svart 
eller vitt [skrattar], att så här, den ska bort, eller den ska vara kvar utan det är ju en diskuss-
ion, så vi tyckte att det var viktigt att ha den. (Disa) 

En vidare fråga är om kulturdebatterna påverkar bibliotekets övergripande hante-
ring, framför allt av äldre barn- och ungdomslitteratur. Informanterna menade 
genomgående att de var medvetna om, som Belinda uttrycker det, att ”det är ofta 
så att man inte har haft så fräsch syn genom historien”. De menade dock att kul-
turdebatterna influerar arbetet, men inte översätts direkt i handlingar som gallring 
eller ”bokbränning”. Debatterna leder framför allt till en ökad medvetenhet och 
interna diskussioner: 

Det kan hända att vi först blir medvetna om en bok när det börjar diskuteras. För att vi har 
inte läst alla böcker i våra hyllor [skrattar]. Och vi har kanske inte haft de perspektiven, och 
då står böckerna i hyllorna där, så då är det ju bra att det lyfts fram, att vi blir medvetna om 
det […] och kan ta ställning. (Belinda) 

Jo men det är klart att om det dyker upp en debatt kring en speciell bok så […] måste [vi] 
ställa oss frågan, hur förhåller vi oss till den här boken. Jag tycker att vi i någon mån… 
många av oss som jobbar här, har någon typ av, normkritiskt [medvetande] eller vad man ska 
kalla det, […] det krävs inte att det blir en Lilla hjärtat-debatt för att vi ska reflektera över de 
frågorna. Vi har snarare ibland här inom kollegiet förvånats över, att men varför har inte den 
här [skrattar] barnboken, med de här otroligt gammeldags värderingarna eller den här väldigt 
stereotypa bilden, varför har inte det blivit någon debatt av det? Och så har vi diskuterat det 
och det känns alltid bra […] att man vet hur man förhåller sig till den, till en bok. Det är inte 
alltid så lätt att veta, det kan vara svårt att avgöra hur man ska förhålla sig till en bok, liksom 
köpa in eller inte köpa in, men det känns alltid bra att man åtminstone har reflekterat över det 
och i någon mån kan motivera varför man har den här boken. (Fredrik) 
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De flesta av bibliotekarierna säger att de har en generell intern diskussion om in-
nehållet i alla de barn- och ungdomsböcker som finns i bibliotekets bestånd. Det 
kan till exempel gälla val av genreindelning eller vilka böcker som är lämpliga att 
ha på barn- och ungdomsavdelningen: 

Nu minns jag inte riktigt titeln, men vi har haft några diskussioner om, att någonstans måste 
vi dra en gräns för vad som ska finnas på vuxenavdelningen och bara finnas där. […] Vilka 
klassiker kan vi ha på barnavdelningen, finns det några titlar som kanske inte lämpar sig, för 
att de är för avancerade, sexuellt eller språkligt eller någonting… (Anna) 

[D]et kommer ju även nyutgivna böcker där vi känner att, jamen vad var det här? Och man 
går tillbaka och läser BTJ-omdömet och man pratar med kollegor. […] Det kan vara böcker 
som […] är olämpliga för åldern. Det förekommer till exempel våld på ett sätt som gör att 
[…] vi känner att nämen det här tycker inte vi att vi kan ha ute i hyllorna, för att de som lånar 
hos oss förutsätter ändå att vi har gjort någon form av urval, att det som står här är valt av 
människor som har litteratur som profession, och litar på att de böckerna som finns ute i loka-
len passar att läsa för barn. Ganska nyligen tog vi bort en bilderbok som var helt nyutgiven, 
för att vi kände att den innehöll så grova våldsinslag att vi kunde inte ha den bland bilder-
böckerna. (Cecilia) 

På Bibliotek 2, där bibliotekarierna har ett uttalat intresse för barn- och ungdoms-
litteratur och ett utökat samarbete med skolorna runt litteraturförmedlingen, har 
bibliotekarierna i kommunen sedan några år etablerat en intern studiegrupp för att 
diskutera ”kontroversiell” barnlitteratur. Studierna sker i diskussionscirklar som 
organiseras som studiecirklar runt olika frågor. Cecilia, som arbetar på Bibliotek 
2, beskriver inledningen av arbetet på följande sätt:  

[Vi fick] i uppdrag att diskutera de böcker som var i ropet då, med Lilla hjärtat till exempel, 
och hur ska vi förhålla oss på det här biblioteket, och, ja… vi skulle omvärldsbevaka och ta 
del av debatten, och då kände vi att det är sällan som vi har tid att göra det ordentligt, så då 
inrättade jag en studiecirkel, där vi diskuterade kontroversiell barnlitteratur. [---] Så då hade 
vi en studiecirkel vid tre tillfällen där vi satt hela förmiddagar och funderade över, hur knyter 
de här böckerna an till vår värdegrund och vad ska man som barn möta när man kommer till 
biblioteket, och vi tog vissa principbeslut. […] Det finns dokumenterat, men det finns inte så 
uttalat, alltså detaljerna finns inte uttalade i våra policydokument, däremot så ska alla känna 
till dem. […] Och vi har en handlingsplan när det kommer in, dels önskemål eller liknande 
från våra besökare, eller när det är någon bok som det blåser upp någonting [om] i media, och 
då skickar våra chefer ut – vi har en diskussionsgrupp för barn och en för vuxna – hur ska vi 
ta ställning till det här, och, ja… [---] De här studiecirklarna som vi påbörjade, det var ju med 
tanke på att böcker började diskuteras i media. (Cecilia) 

Det framstår som tydligt att medvetandegörandet framför allt leder till ett skifte i 
synen på funktionen, från bibliotekariens perspektiv till ett användarperspektiv: 

På flera av de andra biblioteken på kommunen så stod alla klassiker blandad med övrig skön-
litteratur för barn, lite oreflekterat… Man gallrar inte för det är en klassiker, och det var 
kanske jättelänge sedan man läste den, och när man läste den kanske man läste den i en bear-
betad barnupplaga i skolan, alltså med ett annat intellektuellt kapital [än det] man har som 
vuxenläsare. Men i och med studiecirkeln så började vi ju titta på, men vad är det barnet mö-
ter om de läser den här boken, eller ser illustrationerna eller framsidan… och då började vi 
[…] tänka mer på vilka klassiker som vi exponerar. (Cecilia) 
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Vi har blivit mycket mer inköpsförslagsstyrda […], frågar någon efter en bok, ja självklart tar 
vi in den, om den inte är uppenbart… våld eller rasism eller så, […] vi är väldigt öppna så. 
Kanske inte lika mycket åt andra hållet, att den här boken måste vi behålla. (Disa) 

Informanterna säger genomgående att biblioteken inte gallrar av ideologiska skäl. 
Anna och Belinda påpekar att det är inskrivet i Bibliotek 1:s mediepolicy, och 
Cecilia menar att det inkluderas i Bibliotek 2:s värdegrund. Samtidigt är infor-
manterna samstämmiga om att böcker som innehåller rasism eller som kan upple-
vas som kränkande inte ska erbjudas på barnavdelningen. Utgångspunkten är 
framför allt, som Cecilia säger, att ”de barn som hittar böcker på barnavdelningen 
ska inte mötas av någonting som är rasistiskt eller kränkande eller sexistiskt”; 
frågan ses alltså främst ur ett användarperspektiv. Hon pekar vidare på att ”vi har 
gjort hyllorna låga, vi har gjort dem tillgängliga för barn [att leta på egen hand], 
och då känner vi att det som vi ställer där ska de också kunna möta”. Fredrik me-
nar att ”det känns inte alls lika svårt att ställa en vuxenbok med en annan tidsvär-
dering på vuxenhyllan, det känns ju mycket mer oproblematiskt än att ställa en 
bilderbok i bilderbokstråget, där barnen själva går och botaniserar”. 

Två sätt att hantera särskilt problematiska titlar, framför allt sådana som har 
uppmärksammats i media, kan vara att antingen flytta dem till vuxenavdelningen 
eller att placera dem i magasin. Placering på vuxenavdelning görs utifrån anta-
gandet att vuxna läsare till skillnad från barn är kapabla att tolka böckerna själva. 
Placering i magasin innebär att böckerna finns tillgängliga men att låntagarna ak-
tivt måste fråga efter dem för att få tillgång till dem och är ett sätt för biblioteket 
att försöka lösa problemet med att tillgodose flera användargruppers önskemål, 
bibliotekets demokratiska uppdrag och sin egen värdegrund. Greta menar att ”man 
kanske vill ha boken i magasin för att markera […] att texten är daterad, […] att 
den inte håller våra riktlinjer för medier”. Exempelvis har Tintin i Kongo placerats 
i magasin eller på vuxenavdelningen på de undersökta biblioteken. Att omplacera 
en bok till magasinet kompliceras dock av att folkbiblioteken av utrymmesbrist 
successivt krymper utrymmet för magasin, och informanterna menar att de böcker 
som finns helst ska stå framme på öppna hyllor:  

Just klassiker tror jag att det skulle vi inte ställa i magasin, utan att de klassiker vi har, de ska 
stå framme. (Anna) 

Vi har ju en del böcker som är magasinerade för att de ser lite tråkiga ut, men som egentligen 
borde stå på Klassiker-hyllan, så de kommer nog att komma ut på Klassiker-hyllan nu, ef-
tersom vi […] egentligen inte [ska] ha några magasin längre. För vi har så extremt små loka-
lytor, och de nyrenoverade biblioteken har inga magasin alls, de byggs utan magasin. Det gör 
ju att man får plocka fram eller gallra eller skicka till HB, sådant som man ändå känner att det 
bör finnas kvar inom organisationen. [---] Det bestånd som vi har, som vi presenterar för be-
sökarna, ska vara tillgängligt. (Cecilia) 

Informanterna säger att det är framför allt förekomsten av ”n-ordet” som gör att 
böcker kan plockas bort från barnavdelningen p.g.a. innehåll. Cecilia säger att just 
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från hennes biblioteks Klassiker-hylla har exempelvis Huckleberry Finn av Mark 
Twain och (den äldre, oredigerade versionen av) Pippi på Kurrekurreduttön av 
Astrid Lindgren, plockats bort av den anledningen. Åsikterna skiljer sig dock åt i 
det fall Klassiker-hyllan har placerats på ungdomsavdelningen och har ett ”cross-
over”-bestånd i hög grad bestående av böcker för vuxna, eftersom äldre läsare 
antas kunna läsa texterna kritiskt och reflekterande på ett sätt som barn inte kan. 

En relaterad fråga som ofta dyker upp i mediernas kulturdebatter rör hur 
biblioteken hanterar nyutgivna, reviderade klassiker för barn där förlagen har valt 
att plocka bort eller ändra i texten för att spegla förändrade värderingar i sam-
hället. Frågan om sådana reviderade klassiker gäller framför allt barnböcker. 
(Fredrik, som är ungdomsbibliotekarie, menar att det har gått honom helt förbi 
utifall att det skulle ha kommit ut sådana reviderade utgåvor av vuxen- eller ung-
domsböcker, och att han inte har tagit ställning till något sådant fall.) Reviderade 
klassiker för barn är t.ex. den nya versionen av Pippi i Söderhavet och Ture Sven-
ton i Paris, där n-ordet har strukits. Vid frågan om hur biblioteket och biblioteka-
rierna hanterar dessa böcker hänvisar informanterna genomgående i sina svar till 
att de äldre utgåvorna antagligen är slitna och därför förmodligen ersätts av den 
nya. Vanliga ord som dyker upp är ”fräschare” (Belinda), ”ser tråkig ut” (Cecilia) 
men det relaterar till bokens skick, inte till innehållet. Vad händer då utifall fall 
den äldre utgåvan fortfarande är i hyfsat skick? Här skilde sig informanternas svar 
markant åt. Exempelvis Disa menar att de kan stå sida vid sida i hyllan tills den 
äldre slitits ut, medan Cecilia, som tidigare beskrivits, har plockat bort den äldre 
versionen av Pippi på Kurrekurreduttön från hyllan. Det är tydligt att flera av 
bibliotekarierna är kluvna till hur biblioteket ska hantera de reviderade böckerna, 
och att de skiljer på sin egen åsikt och bibliotekets hantering: 

Om det finns en nyutgåva som är ändrad, så tror jag att det är så det är gjort [att den nyare ut-
gåvan har ersatt den äldre på biblioteket]. Jag är lite osäker [paus]. Jag tycker att det är vik-
tigt, egentligen, att ha båda texterna så man kan visa, alltså jag tycker inte om att texter bara 
ändras utan att man kan få reda på att det stod annorlunda från början. Sedan kan det ju finnas 
en poäng i att barn inte ska känna sig kränkta när de kollar i böckerna som står ute i hyllorna, 
men man ska ju ändå vara väldigt medveten om att det är ett ändrat original. (Greta) 

[O]ftast på biblioteken […] så gör man ingen skillnad på dem [de äldre och de nya utgå-
vorna,], rent tekniskt så att säga så hamnar de på samma katalogpost för det mesta. Och det 
tycker jag, det är ju jätteintressant, varför gör de det? För oftast kan det ju vara [en] nästan en 
ny bok, det finns ju många som bearbetar, eller en ny översättning, men… så att för oss kan 
det vara svårt att skilja på [dem] […] Den diskussionen har vi inte haft riktigt, vad vi ska göra 
med [dem], för det är ju flera som har… där man har gått igenom något slags reningsbad 
[skrattar], fräschar till språk och så… (Anna) 

Hanteringen av olika titlar och huruvida besluten om gallring eller omplacering är 
fattat av ledningen, i personalgruppen eller av den hyllansvarige bibliotekarien vari-
erar mellan de undersökta biblioteken. Exempelvis finns å ena sidan på Bibliotek 3 
ett ledningsbeslut på att inte gallra eller omplacera någon titel p.g.a. innehåll (med 
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undantag för Tintin i Kongo), medan det å andra sidan på Bibliotek 4 är den hyllan-
svarige bibliotekarien som fattar besluten om att gallra eller magasinera:  

[Frågan utmynnade] i att vi inte skulle göra något, det blev något slags chefsbeslut på slutet, 
tror jag. [---] Nej jag kan inte säga att jag kommer ihåg motiveringen… Fast det pratades om, 
det var väl också att man, tänk, som Pippi till exempel, där kan man ju tänka sig att det här är 
förr i tiden och man ska inte gömma att det var så här fördomsfullt på den tiden. [---] Men se-
dan beror det ju på, vilka böcker man läser, och vem som läser boken för barnen också. Det är 
ju inte alla vuxna som läser Pippi i Söderhavet och berättar att så här sa man förr men så sä-
ger vi inte nu för det är inte bra. (Elisabet om Bibliotek 3) 

Man har ju sina ansvarsområden och då kan man bestämma som man vill. [---] Och kanske 
kommunicerar ut det, skickar ut ett mail, nu har jag satt den där i magasin… Jag vet inte om 
vi hade riktlinjerna innan, men det aktualiserades [med kulturdebatten om Lilla hjärtat] och vi 
funderade på hur vi skulle formulera oss kring det. Och det var olika synpunkter, vi kom inte 
överens inom organisationen. […] [I kommunen] har enheterna fått göra lite mer… alltså man 
ska vara medveten om vad man gör, och relatera det till riktlinjerna, men man får fatta olika 
beslut i frågorna. [paus] Och jag menar, sedan kan man ju ändra, man ändrar ju sig hela tiden 
också. (Greta om Bibliotek 4) 

Som nämnts i kapitlet om tidigare forskning påpekas i den aktuella forskningen att 
uttryck för rasism eller sexism inte är knutet till en tidsepok utan också förekom-
mer i nya böcker. Flera av informanterna säger samma sak, och ger egna exempel. 
Exempelvis nämner Belinda Cirkusdeckarna av Dan Höjer, som hon menar ut-
trycker en ”trist kvinnosyn”, och Fredrik beskriver en fransk seriebok, som hand-
lar om en svart familj som framstår som ”clowner” i relation till en ”normal” vit 
omvärld. I båda fallen har den aktuella titeln lagts fram i bibliotekets personal-
grupp, som har diskuterat böckerna och utgått ifrån ett användarperspektiv. Cir-
kusdeckarna finns kvar i beståndet, eftersom den lånas av användarna. Den 
franska serieboken valde biblioteket att inte köpa in, eftersom det inte fanns ett 
inköpsförslag och den inte aktivt efterfrågades. Dessa böcker har inte diskuterats i 
mediedebatter utan är en del av den generella interna diskussionen. De kopplas 
heller inte till en genre med ett inneboende värde som omfattas av myten om ”den 
goda litteraturen” såsom ”klassiker” gör.  

Det är tydligt att framför allt biblioteksledningens inställning till frågor som 
rör innehållet i barn- och ungdomsböcker är avgörande till hur de enskilda biblio-
teken hanterar sitt bestånd. Cecilia påpekar i citatet om diskussionscirklarna ovan 
att hon och hennes kollegor ”fick i uppdrag” att diskutera hur bibliotekarierna 
skulle ställa sig till kontroversiell barnlitteratur och säger också att ”vi ska ha den 
policyn mot kollegor att när vi upptäcker någonting, då berättar vi för resten av 
kollegorna, och så är vi flera som läser och så tar vi [besluten] i grupp”. Detta 
skiljer sig från Disa och Elisabet, som beskriver att det finns ett ledningsbeslut på 
att inte ta bort några böcker av andra skäl än skick eller utlåningsstatisk eftersom, 
som Disa säger, ”vi vill ha den bredden på böcker, så att säga”. Hon tillägger dock 
att utifall hennes bibliotek skulle välja att ersätta en bok med en ny upplaga som 
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exempelvis Pippi i Söderhavet, skulle ”vi verkligen prata om [det]” i personal-
gruppen innan ett beslut fattades. 

Vid frågan om hur informanten som individ själv ställer sig till böcker med 
tveksamt innehåll på biblioteket kopplar de intervjuade bibliotekarierna oftast inte 
till tillgängliggörandet av böckerna som sådant utan framför allt till förmedlingen, 
dvs. bibliotekariens roll som litteraturförmedlare. Detta kan visa sig i såväl val att 
inte aktivt tipsa om vissa titlar som anses problematiska som beslut att presentera 
vissa titlar i en historisk kontext, exempelvis i en bokcirkeldiskussion.  

Bibliotekarierna kan också skilja sig åt i sin syn på olika titlar som uppfattas 
ha ”tveksamt” innehåll. Exempelvis beskriver Cecilia en incident som gällde de 
nya, reviderade upplagorna av Enid Blytons böcker:  

[J]ag köpte några stycken, på uttalat önskemål från låntagare, och jag tycker att barn ska 
känna att de är del i en demokratisk process så man lyssnar på deras inköpsförslag. […] Se-
dan när böckerna kom, så tycker jag nog, till en viss del kan jag hålla med om att man kanske 
missat vissa detaljer, för omslagen var inte så… rasistiskt städade som man hade kunnat 
önska. Det stod en man som väldigt tydligt var resande, och man såg väldigt tydligt på posen 
att det var han som var skurken, och det kanske inte är de signaler som vi vill sända ut. Det är 
inte alltid man får omslagen när man köper böckerna. […] Vi hade kollegor som sa att det här 
funkar inte med vår värdegrund. Okej att texten är så gott som befriad från rasistiska tenden-
ser, men inte de här omslagen, det kan vi inte ha. Det var egentligen ett omslag av fem, men 
det togs ett principbeslut att, nej, vi ska inte ha dem. (Cecilia) 

Synen på bibliotekariens användning 
I det avslutande analysavsnittet granskar jag den (konkreta) användningen av de 
medier som betecknas som Klassiker på barn- och ungdomsbiblioteket. Klassiker är 
en utbrytning som hänvisar till en skönlitterär genre och arbetet som tar sin ut-
gångspunkt från hyllan kan därmed sägas vara synonymt med litteraturförmedling. 
”Användning” betecknar framför allt det aktiva arbetet och omfattar både indirekt 
och direkt litteraturförmedling som utförs av bibliotekarierna. Särskilt intressant att 
studera är i vilken mån denna överensstämmer mellan biblioteken, samt hur och till 
vilken grad skillnader i arbetet beror på den ansvarige bibliotekarien.  

Indirekt litteraturförmedling – hyllan som förmedlare  
Som tidigare visats, skiljer sig Klassiker-hyllan åt mellan de undersökta biblio-
teken. Det gäller såväl placering och presentation som avsedd användargrupp och 
hyllbeståndets inriktning. Detta, sammantaget med den ansvarige bibliotekariens 
uppfattning om hyllans funktion för användarna, utgör den indirekta litteraturför-
medlingen av ”klassiker” på biblioteket.  

Ingen av informanterna uppfattar Klassiker-hyllan vare sig som en markering 
av böcker med (extraordinärt) litterärt värde eller en hylla för böcker som har ett 
visst antal år på nacken. Hyllan uppfattas snarare som ett ”urval” av böcker av-
sedd för en viss slags läsning, dvs. som ska läsas i en historisk kontext, som en 



 69 

historisk bok eller ett historiskt dokument. Samtidigt framhålls att hyllan ska vara 
”aktuell” (Belinda) och ”levande” (Cecilia).  

Gemensamt för bibliotekarierna är att de ser hyllan ur ett användarperspektiv 
och ett praktiskt perspektiv. Klassiker är en genre bland andra på biblioteket och 
den ska, som Fredrik säger, ”vara likställd de andra hyllorna, den står inte på nå-
gon piedestal där”. Etablerandet av Klassiker-hyllan är främst för att göra det en-
klare att tillgodose ett uttryckt eller upplevt användarbehov, som t.ex. val av en 
bok till en skoluppgift eller önskemål från föräldrar till högläsningsbok. Vanliga 
ord som återkommer i utsagorna är exempelvis ”användarvänligt”, och flera av 
bibliotekarierna nämner att de experimenterar med placeringen av hyllan utifrån 
”vad barnen frågar efter” (Cecilia) eller ”skulle besökaren tänka så” (Disa). Sam-
tidigt menar Disa: 

[D]et där är alltid svårt när man inte har gjort en specifik undersökning av besökarna, men så 
är det ju med hela biblioteket att, oftast, man antar en massa saker om sina besökare. Sedan 
om man verkligen gör undersökningar, tittar på hur folk rör sig, hur folk frågar och verkligen 
undersöker så är det ju inte alltid så som man tror. Så det är många antaganden. (Disa) 

Cecilia och Disa, som båda är barnbibliotekarier, menar att de böcker de placerar 
på sina Klassiker-hyllan, är de som efterfrågas i egenskap av klassiker. Samtidigt 
pekar flera av bibliotekarierna på att placering av en barnbok på Klassiker-hyllan i 
vissa fall kan försvåra litteraturförmedlingen: 

[M]indre barn frågar inte efter klassiker på samma sätt, som äldre gör, så jag tror att de kan 
försvinna om de står för sig självt, för då måste man veta att, nämen jag vill läsa Anne på 
Grönkulla så jag måste gå till Klassiker-hyllan, och inte bara hitta den i vanlig hylla. 
(Belinda) 

[M]ånga kan väl tänka förutfattade meningar om klassiker, att den är lite mossig sådär, och då 
kanske de inte lånar den [boken] av den anledningen. Att till exempel om den hade stått på 
Äventyr istället så blir det mera spännande. Kan jag tänka mig. Samtidigt som många skolor 
till exempel arbetar ju med klassiker, då är det bra att tydligt kunna visa att här har vi klassi-
kerna så att man lätt kan hitta dem. Men man skulle kunna tänka sig […] att ha dem på olika 
ställen så att man inte bara har dem på klassikeravdelningen utan att det finns ett exemplar 
där och så finns det ett exemplar bland de andra böckerna också. (Elisabet) 

Ett intressant faktum är att de vuxna användarna spontant kan komma med syn-
punkter på Klassiker-hyllans bestånd och böcker som de upplever har ”klassi-
kerstatus”, alltså ett värde som klassiker, medan bibliotekarien hänvisar till 
hyllans funktion för användarna (barnen) i sitt urval: 

Det är en del som frågar, den här boken, [och så] kommer de [med] någonting i hyllan eller 
från återlämningsvagnen, borde inte den stå på Klassiker-hyllan? […] för att de tycker att det 
är en bok som har klassikerstatus. [---] Och då kan de ta upp till exempel Pelle Svanslös eller 
Svarta hingsten […] och den skulle absolut platsa på Klassiker-hyllan, men vi tror inte att den 
hittar flest läsare där, så Svarta hingsten har vi på vår Häst-hylla, fast den definitivt är en 
klassiker. (Cecilia) 
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Direkt litteraturförmedling – bibliotekarien som förmedlare 
Den direkta litteraturförmedlingen på biblioteket utövas på två arenor. Dels gäller 
det ett konkret underhåll av hyllbeståndet, i form av urval, inköp och gallring. 
Dels gäller det en användning av hyllbeståndet i aktiviteter som t.ex. bokcirklar 
och bokprat och som utgångspunkt för boktips. Den direkta litteraturförmedlingen 
utgår företrädesvis från den ansvarige bibliotekarien och är det som främst kan 
sägas reflektera bibliotekariernas inställning till klassikernas värde och funktion i 
en samtida kontext.  

Som tidigare diskuterats, styrs beståndet av vad förlagen ger ut och omfattar 
en av bibliotekarierna relativt överenskommen katalog av titlar som ”är” klassi-
ker. Den gallring som sker görs främst av praktiska skäl därför att boken upplevs 
som sliten och därför oattraktiv eller för att det behövs hyllutrymme (för andra 
klassiker). Den direkta litteraturförmedlingen i arbetet med beståndet skulle därför 
kunna sägas komma främst till uttryck i vilka inköp den ansvarige bibliotekarien 
väljer att göra och vilka medier denne erbjuder på hyllan. I vilken mån detta ingår 
i bibliotekariernas direkta litteraturförmedling skiljer sig dock väsentligt åt mellan 
informanterna. Inköpen på Bibliotek 1 och 3 styrs i kommunerna av särskilt ut-
sedda inköpsgrupper där de hyllansvariga bibliotekarierna inte ingår, vilket gör att 
inköpen inte kan tolkas som en del av bibliotekariernas litteraturförmedling. På 
Bibliotek 2 styrs inköpen av den ansvarige bibliotekarien, men som tidigare be-
skrivits, diskuteras urval och inköp i en arbetsgrupp där alla kommunens barnbib-
liotekarier ingår, och de beslut som fattas gäller för hela kommunen. På Bibliotek 
4 styrs däremot inköpen helt av den ansvarige bibliotekarien.  

Intressant att notera är att Bibliotek 2 och 4, där hyllbeståndet kan sägas vara 
en del av bibliotekariernas direkta litteraturförmedling, till skillnad från Bibliotek 
1 och 3 utgår från ett utvidgat textbegrepp och bl.a. inkluderar ljudböcker, lättlästa 
bearbetningar och tecknade serieversioner i litteraturförmedlande syfte. Detta be-
ror inte på hyllans inriktning: Bibliotek 1 och 4 är ungdomshyllor, medan Biblio-
tek 2 och 3 är barnhyllor. En tolkning är att ju mer inflytande den ansvarige 
bibliotekarien har över inköpen, desto mer uppfattas hyllan som en del av littera-
turförmedlingen eller läsfrämjande. Vanliga ord som används då är att beståndet 
ska vara ”inbjudande”, ”roligt”, ”lättillgängligt”, ”spännande” och ge ”läslust”. 
Fredrik säger att han ”har köpt in på magkänsla vad jag tycker känns kul” och att 
beståndet ska ”ge möjligheten att hitta till de texterna [klassiker]” och Greta me-
nar att avsikten med att medvetet erbjuda klassiker ”i olika format” genom exem-
pelvis ljudböcker, tecknade serier, lättlästa eller bearbetade versioner, på olika 
språk, i olika översättningar och utgåvor samt t.o.m. som filmatiseringar på dvd är 
att ”man ska kunna få klassikern på olika sätt”. Cecilia och Fredrik, som jobbar på 
Bibliotek 2 och 4, konstaterar att trots att de utgår ifrån utlåningslistor när de gall-
rar, så följer de inte dessa benhårt; Fredrik menar att beståndet kan ha ”något an-
nat värde, att signalera någonting”, detta trots att hyllan inte ska uppfattas som 



 71 

”finare”. Greta, som arbetar på Bibliotek 4, säger vidare att "efterfrågan är [...] 
inte bara hur det frågas nu utan hur man ser det över tid lite, vad som är intressant 
att tillhandahålla”. 

Cecilia, som har ett eget intresse för äldre barn- och ungdomslitteratur, åter-
kommer flera gånger i intervjun till olika strategier på biblioteket för att ”lyfta 
fram” eller ”exponera” klassiker, exempelvis genom skyltning: 

Vi skyltar ju ofta runt bemärkelsedagar, då blir det ett sätt att lyfta fram klassiker. Det är nå-
gon som fyller hundra år, eller det är någon som har fått ett pris, eller, ja, vad det nu är för 
någonting… då lyfter vi fram och skyltar med dem, och så gör vi fina affischer för att synlig-
göra böcker som annars kanske kommer lite i skymundan. (Cecilia) 

Fredrik och Greta menar båda att skyltningen på Klassiker-hyllan är en del av det 
läsfrämjande arbetet:  

[J]ag går till den där hyllan och skyltar om ibland och liksom ställer fram. Om någon av mina 
kollegor har varit där och skyltat och ställt fram en framsida som jag tycker ser trist ut […] så 
byter jag, så ställer jag fram den senaste Sherlock Holmes-serien eller något annat. (Fredrik) 

[V]i har ju köpt en del av de här jättetjusiga utgåvorna med guldkant och lite sådant där, som 
kanske inte är det mest lånvänliga att ta med och sitta och läsa, liten liten text och så, men de 
är snygga, de ger en bokkänsla som kan vara kul att förmedla. (Greta) 

Vad gäller boktips, använder bibliotekarierna sig nästan enbart av hyllan som en 
genreindelning. Anna säger att hon kan ”visa att vi har den hyllsektionen med 
klassiker, när de [användarna] kommer för att leta efter böcker” och Disa konsta-
terar att hon kan boktipsa om böcker på hyllan ”om man presenterar utbudet”. 
Greta menar även att hyllan är användbar ”när man får sådana frågor som man 
kan vara lite så här, hjälp jag kommer inte på någonting just nu, men då kan man 
gå dit”. Hon säger vidare: 

I min roll som bibliotekarie tycker jag att [hyllan] är jättebra, för […] det kan vara den svåraste 
frågan, när någon vill ha ett boktips om någonting, och då kan det […] hjälpa en så mycket att 
gå till den hyllan för då får man både igenkänning och ’har du läst den här’ […] någon kanske 
har sett filmen, [och kan] jämföra med boken… Den underlättar ganska mycket, i referenssam-
tal eller när någon letar efter en bok kan jag ofta hitta en bra ingång där. (Greta) 

När informanterna tipsar om enskilda titlar är det framför allt egen smak och egna 
kunskaper som styr. Denna skiljer sig åt mellan bibliotekarierna och gör också att 
förhållningssättet är olika: 

När jag boktipsar så boktipsar jag om böcker som jag tycker om. Och sedan, om det råkar 
vara en klassiker eller inte spelar mindre roll. Det är en bra bok. […] För att det blir… om jag 
ska prata för en bok så är det alltid mycket bättre om jag har läst den och tyckt om den. Det är 
mycket svårare att prata, eller få någon att läsa en bok som [jag] inte har läst. (Belinda) 

Jag [brukar] försöka sprida de böcker som jag pratar om, så det inte bara är nyutgivet, att det 
inte bara är topplistan från barnbokskatalogen, utan jag vill gärna lyfta äldre böcker. […] Jag 



 72 

brukar försöka peta in böcker regelbundet för att lyfta författarskap som jag tycker fortfarande 
har något att ge och som kanske försvinner. […] Jag tänker att det finns någon slags demokra-
tisk tanke i att fler barn än de som har storläsande föräldrar ska upptäcka klassiker. Så då har jag 
petat in en hel del på mina bokprat. Och även när jag tipsar om högläsningsböcker. (Cecilia) 

[J]ag kan tycka det är på sätt och vis enklare att rekommendera en klassiker, just för det 
kommer ju många nya svenskar hit, som har fått i uppgift att välja en klassiker av svensk för-
fattare och nu finns ju många lättlästa också [---] [D]et är roligt att rekommendera klassiker, 
det är det ju verkligen, eftersom man vet hur mycket det har gett en själv och så. (Disa) 

Jag vill prata om böcker som jag tycker om. Helt enkelt. Jag läser själv inte klassikerna, så då 
tar jag de som jag gillar. [---] Så det blir ju inte att, i första hand går jag ju inte fram till Klas-
siker-hyllan och tipsar om böcker där. [---] [N]u senast var det en mamma som skulle ha en 
bok till sin läsovillige son som gillade äventyrsböcker, och det var sådär jättespecifikt, det 
fick inte vara Fantasy […] och så skulle det vara ungdom också, det är jättesvårt att hitta 
äventyrsböcker på ungdomsavdelningen som inte är åt Fantasy-hållet. Så då så tog jag fram 
en klassiker. (Elisabet) 

[J]ag är ju inte sådär jätteförtjust i klassiker så att det är därför som jag vill pusha för dem, jag 
har inte läst mycket klassiker fast jag har läst litteraturvetenskap. Utan det är mer nu som jag 
börjar tycka att det är en intressant kategori att jobba med. För att… just för att de har de här 
kvaliteterna att det kan vara någonting bra att ha som högläsning, en bok som […] man kan 
tipsa om för olika typer av besökare och för att de innehåller bra historier, mycket film bygger 
ju på klassiker och sådär, då kan man få in olika medietyper. Och andra böcker, som de här 
Percy Jackson [en bokserie av Rick Riordan] återkopplar ju till antiken, alltså mycket […] 
textrelationer. (Greta) 

Kulturdebatterna om innehållet i klassiker påverkar också till viss mån boktipsen, 
på det sätt att bibliotekarierna är medvetna om att det finns böcker i beståndet som 
kan upplevas som problematiska. En vanlig strategi är att dessa böcker kan finnas 
på hyllan men att bibliotekarien inte lyfter fram dem i boktipsen: 

Sådana aspekter som gör att jag kanske inte vill ha boken hemma, eller kanske inte skulle läsa 
den själv, det kan göra att jag kanske inte tipsar om den boken i särskilda fall. Så att sådana 
aspekter är ju viktiga att komma ihåg… också när man lyfter fram böckerna. (Belinda) 

Om någon kommer och frågar efter en bok på Klassiker-hyllan, så är det ju inte så där att jag 
hojtar att ’förresten, tänk på att könsrollerna är lite förlegade i den boken’, det skulle jag ald-
rig någonsin göra… [skrattar] […] men om en lärare kommer och frågar efter en högläs-
ningsbok till exempel, och jag märker att den personen kanske inte är så bevandrad i 
barnlitteratur, och väljer en bok som jag känner att gud, det där skulle jag nog inte så där ore-
flekterat läsa högt, då skulle jag nog lämna några ord på vägen och säga det, att du vet väl om 
att tilltalet i den här boken är si och så […] Ja, kan hon säga då, eller så kan hon säga så här, 
Nej, har du någonting bättre att föreslå då? Ja, det beror på vad du är ute efter. Ja, jag vill läsa 
någonting som handlar om utanförskap, och jag vill läsa någonting som handlar om det här, 
jamen då har jag fem andra tips, som jag kanske tycker är bättre. För just det där, böcker som 
man läser i skolan som alla måste lyssna på, man får inte gå därifrån, man vet inte vad barnen 
har med sig, och då tycker inte jag att man väljer någonting som är alltför kontroversiellt, ef-
tersom att barnen inte kan välja vad som liksom sköljs över dem. (Cecilia) 

Vid frågan om de använder klassiker i bokprat, skiljer sig bibliotekarierna åt. 
Exempelvis Anna och Cecilia säger att de ofta har med klassiker i bokprat, medan 
Disa säger att hon sällan har det och Elisabet att hon inte har det. Detta kan antas 
utgå från bibliotekariernas eget förhållningssätt till litteraturen, eftersom Anna och 
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Cecilia har ett intresse för äldre barn- och ungdomslitteratur, medan Disa anser att 
”det känns lite för smalt” och Elisabet menar att hon inte är intresserad av klassi-
ker. Intressant i sammanhanget är att Elisabet har en bakgrund som skolbibliote-
karie och då hade som arbetsuppgift att prata om och rekommendera klassiker till 
skoluppgifter, men att detta inte påverkar hennes förhållningssätt till litteraturen.  

Bibliotekarierna anser inte att de använder böckerna medvetet just som klassi-
ker om det inte specifikt efterfrågas, utan menar att de i så fall använder dem för att 
det är en bra bok och att om det råkar vara en klassiker eller inte spelar mindre roll. 
Belinda säger att ”en klassiker kan ju betyda jätteolika saker för olika personer” och 
att det därför kan vara problematiskt att rekommendera böcker just som klassiker. 
Det som framför allt styr urvalet av böcker är funktionen för användaren: 

När jag har bokprat för klasser så försöker jag hitta både det som är nytt, men också sådant 
som jag vet har funkat tidigare. Och då är det kanske inte en definition att det är en klassiker, 
utan då kan det ju vara en bok som är fem år gammal och som funkar för just den åldern. 
(Anna) 

Däremot säger de genomgående att de gör bokprat helt centrerad på klassiker om 
det specifikt efterfrågas, och associerar det då direkt med skolan. Anna säger att 
”om en lärare skulle komma och säga, just nu jobbar vi med klassiker, då skulle 
jag väl ta det”. Cecilia nämner att hon har klassikerbokprat för högstadieklasser, 
och utvecklar vidare: 

Då pratar jag ju runt genren, och vad som definierar genren, så låter jag ju eleverna komma 
med input och frågor, för de vill gärna, ’men är det här en klassiker, är det här en klassiker, är 
det här en klassiker’ och sedan så får man ju försöka då att jamen, är den skriven för länge 
sedan […] och är fortfarande giltig, och så pratar vi om att vissa saker är, ja liksom som med 
Robinson Kruse till exempel, som är skriven på sjuttonhundratalet, så såg dåtidens människo-
syn ut i England. (Cecilia) 

Frågan om användning av klassiker dök oftast upp i diskussionen om bokcirklar. 
Flera av bibliotekarierna menade att bokcirkeln är ett bra medium för att kunna 
presentera klassikerna i en kontext, men att det kan ske på lite olika sätt: 

Jag kan tycka att det är värdefullt att visa på bredden av litteratur. […] Det här skrevs för 
hundra år sedan, men det finns tankar och idéer som vi kan ha och koppla till dagens sam-
hälle, eller, så här skrev man då, vilken tur att vi har kommit lite längre. Sådana diskussioner 
har vi haft i en läsecirkel, där vi läste en klassiker och […] kopplade den till nutiden. […] 
Men då är det viktigt att man pratar om det, vad är det här för idéer som kommer fram i 
boken, vad är det här för ord och synsätt, sätta dem i ett sammanhang. [---] Så att på det sättet 
är det ju fortbildning, det är litteraturhistoria… som man kan använda den hyllan på, på det 
sättet, i jobbet. (Belinda) 

Det kan ju vara olika vad som blir bäst som samtal. Om man väljer en bok som man ska ha 
som en bokcirkelbok så kan det ju ibland vara skojigt att inte säga nästan någonting om den, 
utan att man får gå in i den mer… blank, och sedan ta upp det när man har samtalet. Och be-
rätta lite olika, kontexten runt omkring… Det beror lite på hur gruppen fungerar. Jag har haft 
en läsecirkel där det var barn med som tyckte att det var jättekul när jag valde. Alltså man vill 
ju ofta jobba med delaktighet, men där var barnen, de tyckte att det var så kul när man gav 
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dem något som de inte hade tänkt på själva, det fick jag som respons, vi turades om att välja 
bok men de tyckte det var roligast när jag valde någonting. Och då behövde jag oftast kanske 
inte motivera det så jättemycket, jag läste upp ett litet stycke som var spännande, och sedan… 
så läser vi vidare tillsammans till nästa gång. Och sedan kan det ju också vara att man delar 
upp läsningen, man läser en liten bit, till nästa tillfälle och då kan man presentera mer sam-
manhang kring det som hände just där. (Greta) 

Belinda, Fredrik och Greta påpekar att i bokcirklarna kan användarna själva före-
slå att läsa klassiker, såsom Dödssynden av Harper Lee som de alla har använt. 
Greta menar vidare att ”en del klassiker är det ju en del motstånd med att läsa, det 
kan kännas daterat, då kan det vara ett bra tillfälle att verkligen orka ta sig an en 
text, att man får […] draghjälp av att vi är en grupp som läser den”.  

Klassiker-diskurser och yrkesidentitet 
Sammanfattningsvis kan sägas att inget av de studerade biblioteken eller informan-
terna i sitt arbete med ”klassiker” eller Klassiker sammantaget utgår ifrån ett enda 
förhållningssätt som kan kopplas vare sig till synen på litteratur eller yrkesidentitet. 
Snarare framstår det ovan tecknade fältet som en domän eller diskursivt fält, littera-
turen på folkbiblioteket, med flera samexisterande och överlappande diskurser som 
kommer till uttryck i olika situationer och sammanhang utifrån kontext. Genom att 
ge en skiss av dessa diskurser kan tecknas en bild av vad bibliotekarier utgår ifrån i 
sitt arbete med den klassiska barn- och ungdomslitteraturen. 

Då jag har identifierat diskurser har jag utgått från ett antal nyckelord som 
återkommer i informanternas utsagor. Dessa nyckelord är värdeord och uttrycker 
synsätt på litteraturen som utgör nodalpunkter. Nodalpunkterna fixerar de mång-
tydiga elementens betydelse som fasta moment inom fältet, dvs. anger vilken be-
tydelse elementen tillmäts i den diskurs som samlas runt dem. De identifierade 
nyckelorden är de som används i relation till ”klassiker” och Klassiker men som 
även till viss del kommer till uttryck i utsagor om kanon och kulturarv – dessa 
begrepp är alla flytande signifikanter. De identifierade diskurserna omfattar vär-
deskalor med ett antal positioner som bibliotekarien kan inta på skalan: ro-
lig!"tråkig, hållbar!"daterad, fräsch!"ofräsch. Positionerna varierar, till 
stor del beroende på kontexten, men uppfattas trots detta som självklara eller för-
givettagna och är därför naturaliserade; detta fastän det ibland kan finnas stora 
skillnader mellan informanternas förhållningssätt. 

Nyckelorden framträder också företrädesvis i bibliotekariernas utsagor om ar-
betet med litteraturen på biblioteket, dvs. nodalpunkterna utkristalleras genom att 
sätta litteraturen i relation till en tänkt användare. Användarperspektivet kan 
därmed sägas konstituera det diskursiva fältet och utgöra en förutsättning för  
yrkesidentiteten.  
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Läsupplevelse 
I det som jag har valt att kalla Läsupplevelse-diskursen står upplevelse i fokus. 
Upplevelsen är framför allt bundet till innehållet i böckerna.  

Tecken som ofta upprepas i denna diskurs är ”bra”, ”rolig”, ”spännande” och 
”intressant”. En bok ses som ”värd att läsa”, en ”läsupplevelse” eller ”läsutma-
ning”, den är ”lustfylld att läsa”, något som ”ger upplevelser”. Upplevelsen kan 
vara kopplad till både användare och bibliotekarie: det kan vara böcker ”som jag 
tycker om”, ”har ett varmt förhållande till”, ”har ett gott öga till”, men också 
”böcker som ett barn vill läsa”, som uppfattas som ”efterlängtade”, ”attraktiva” 
och ”uppskattade”. 

Klassikernas värde kan uppfattas som objektivt, det kan vara en bok som ”vi 
känner igen oss i”, ”har något att hämta hos”, ”har mycket att ge oss”, som vi ”bär 
med oss [i livet]” och som ”säger något om oss”. I den mån värdet är denaturali-
serat och granskas kritiskt, talar bibliotekarien om klassiker som något ”som flera 
generationer kan koppla till”, som det finns en ”förförståelse för” och ”ska finnas 
om någon frågar efter dem”, men som även influeras eller bestäms av ”nostalgi”. 

Upplevelsen kan också kopplas till läsfrämjande och litteraturförmedling, det 
kan avse böcker som ”öppnar för fortsatt intresse”, ”uppmuntrar till läslust”, ”vi-
sar på bredden av litteratur” och rör ”fortbildning”, ”litteraturhistoria”, ”tidsdo-
kument”, ”allmänbildning”, ”gemensam referenspunkt”, ”kanon”, ”kulturarv” och 
”kvalitet”. Det blir då böcker bibliotekarien ”gärna vill föra fram” och ”vill ge 
möjlighet att hitta till”.  

I andra änden av värdeskalan ses klassikerna däremot som ”smalt”, ”tyngre”, 
”inte spännande”, ”tråkig” och ”jobbig”. Att läsa klassiker är ”påbud”, ”något 
tungt”, och böckerna är sådant ”som man borde läsa”, ”man ska ha läst”, ”är 
tvingad att välja” eller som man gör ”motstånd [mot] att läsa”.  

En konkret artikulation av diskursen är skapandet av Klassiker-hyllorna. 
Klassiker, som såsom tidigare diskuterats egentligen inte är en genre utan består 
av ett antal böcker av varierande slag, lyfts fram som en genre som har läsupple-
velse som gemensam faktor. Hyllans funktion för användaren binds framför allt 
till skolans litteraturundervisning, men kan också vara avsedd för lustläsning på 
fritiden och kopplas då gärna till ”högläsningsböcker”, dvs. vuxnas förmedling till 
barn. Praktiker som etablerar betydelse kan t.ex. röra sådant som att köpa in ”jät-
tetjusiga utgåvor” av klassiska verk som ”kanske inte är det mest lånvänliga” men 
som förmedlar en ”bokkänsla”. Likaså kan bibliotekarien välja att inte gallra en 
bok som inte lånats på länge, för att det ”signalerar” ett ”annat värde”.  

En följd av att utgå ifrån en Läsupplevelse-diskurs är att bibliotekariens för-
medling blir starkt förknippad med dennes egen upplevelse av böckerna. Exem-
pelvis kan en bibliotekarie som är positivt inställd till klassiker beskriva böckerna 
som sådana ”som är bra att hänvisa till vid boktips”, medan en bibliotekarie som 
är negativt inställd kan säga att ”[j]ag vill prata om böcker jag tycker om [---] Jag 
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läser själv inte klassikerna, så då tar jag de jag gillar”. I båda fallen överför biblio-
tekarien omedvetet sin egen upplevelse till en uppfattning om användarens upple-
velse. Den positivt inställde bibliotekarien menar att klassiker ger (positiv) 
”igenkänning” och ”förförståelse” hos användaren. Den negativt inställde biblio-
tekarien säger att ”jag upplever att barnen ofta vill ha nya böcker också” [liksom 
henne själv, min anmärkning]. 

Hållbar 
I det som jag har valt att kalla Hållbarhets-diskursen står hållbarhet i fokus. Håll-
barhet är associerat med innehållet i böckerna men kan också artikuleras i synen 
på boken som fysiskt objekt, och får olika innebörd beroende på kontexten. 

Tecken som ofta upprepas i denna diskurs är ”relevant” och ”levande”. Boken 
ses som något som ”håller”, ”återkommer” och är ”aktuell”. Klassiker ”säger något 
fortfarande (om oss)”, ”är fortfarande relevant”, ”fortfarande vardagsaktuell”, ”lå-
nas fortfarande (lika mycket)”, är ”fortfarande giltig”, ”läses fortfarande”, samt är 
”en bok eller medier som man har återkommit till under en längre tid” och ”som 
man fortfarande använder sig av efter ett längre tidsintervall”. Den både ”överlever” 
och ”lever vidare”, den ”blir inte inaktuell” och kan också tillhöra ”kanon” i bety-
delsen varaktig. Uppfattningen om hållbarhet kan bindas till ”ett ämne som är in-
tressant”, ”en författare som fortfarande är aktuell”, och vara böcker som har 
”historiskt värde”, som var ”betydande när de gavs ut” och ”som man fortfarande 
kommer att prata om tjugo år efter att den getts ut”. Hållbarheten kopplas till kvali-
tet: det kan vara en ”kvalitet som är oföränderlig”, en ”litterär kvalitet som håller”, 
boken kan vara ”kvalitetstämplat” och ses som ”värd att behålla”. Hållbarheten 
kopplas också till attraktivitet: boken är ”omtyckt”, ”populär”, ”mycket utlånad” 
och ”efterfrågas” samt ”hittar sina läsare” och ”läses om och om igen”.  

I andra änden av värdeskalan ses klassiker som något ”daterat”, ”inaktuellt” 
och böckerna som ”omoderna”. De kan vara sådana som ”inte håller”, ”inte lå-
nas”, har ”gått tillbaka”, ”dalat” och som det inte finns någon ”diskussion om 
[och] har inte varit det på länge”. 

En artikulation av diskursen är att uppfattningen om ”hållbara” böcker är nära 
förbunden med, som visades i avsnittet om Klassiker-begreppet, en relativt över-
enskommen lista av titlar som ses som klassiker. Vad som ses som en ”hållbar” 
bok beror på utlåningsstatistik men också på vilka böcker som återkommande 
nämns i översiktsverk och mediedebatter, dvs. har en samhällsbetydelse. Praktiker 
som etablerar betydelse rör framför allt beståndshantering. Det kan t.ex. innebära 
att de som uppfattas som ”hållbara” titlar ersätts och kompletteras löpande, dvs. 
att slitna exemplar byts mot nyutgåvor och att beståndet kompletteras med nya 
översättningar eller versioner av en titel. Det kan också innebära att bibliotekarien 
beslutar att magasinera en sällan lånad eller problematisk bok, så att den ska fin-
nas tillgänglig när den efterfrågas eller återigen blir vardagsaktuell. 
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En följd av att utgå ifrån en Hållbarhets-diskurs är att bibliotekariens för-
medling framför allt blir kopplad till en uppfattning om funktion. Bibliotekarien 
kan t.ex. välja att lyfta fram böcker som ”kanske ser oansenliga ut” men som 
denne upplever ”fungerar för åldern” eller som anses fungera för ett visst tema. 
Uppfattningen om hållbarhet som ett värde kan också resultera i att bibliotekarien 
automatiskt uppfattar omarbetningar och nya versioner av titlarna som värda att 
lyfta i litteraturförmedlande aktiviteter.  

Fräsch 
I det som jag har valt att kalla Fräschhets-diskursen står fräschhet i fokus. Att 
något är ”fräscht” är framför allt bundet till boken som fysiskt objekt men gäller i 
överförd bemärkelse också innehållet. Fräschhets-diskursen anknyter nära till vad 
Persson kallar myten om överskridandet, vilket innebär att det som är nyutgivet 
automatiskt ses som positivt och gott, och att det som är äldre är föråldrat och 
konservativt (i negativ bemärkelse). 

Tecken som ofta upprepas i denna diskurs är ”fräsch”, ”snygg(are)”, ”nytt”, 
”fint” och ”modernt”. Bibliotekarierna talar om ”nya upplagor”, ”modern utgåva” 
och ”det nya”. Fräschhet kan exempel gälla ett ”nytt fint exemplar” av en bok, nya 
utgåvor som ”fräschar till språket” eller att ”hålla det [programverksamheten] 
fräscht”.  

I andra änden av värdeskalan är boken ”ofräsch”. Boken kan vara ofräsch till 
utseendet: ”sliten”, ”oaptitlig”, ”trasig”, ”oansenlig”, ”skabbig”, ”ful”, ”grå”, vara 
”gammal” och ”gå sönder”. Den kan också vara ofräsch till innehållet: ”unken”, 
”mossig”, ”urmodig”, ”otroligt gammaldags”, ha ”daterade [åsikter]” eller en ”an-
nan tidsvärdering” och styras av ”nostalgisk läsning som gör att man inte vill att det 
ska ändras”. Ofräschhet kan även gälla ”värderingar som inte är fräscha” och som 
framför allt hänvisar till rasistiskt och stereotypt innehåll eller tendenser i böckerna. 

Artikulationerna av diskursen omfattar ett brett spektrum av sociala praktiker. 
Det gäller både att presentera ”fräscha” (nyutgivna, vackra) böcker som lyfts fram 
och skyltas på ett attraktivt sätt, och att löpande arbeta med att plocka ut, ompla-
cera eller gallra böcker som är fysiskt slitna eller upplevs innehålla ”ofräscha” 
värderingar såsom ”n-ordet”. Praktiker som etablerar betydelse kan också röra 
sådant som att bibliotekarien aktivt arbetar med att balansera beståndet på Klassi-
ker-hyllan av böcker författade av ”vita män” med böcker av kvinnor och klassi-
ker i en annan tradition eller kultur.  

En följd av att utgå ifrån en Fräschhets-diskurs är att bibliotekarien i sin för-
medling utgår ifrån ett förhållningssätt kopplat till en uppfattning om ”vad barn ska 
möta på biblioteket”, dvs. vad som bibliotekarien anser är lämpligt för barn att 
möta på biblioteket. Liksom i Läsupplevelse-diskursen är detta kopplat till bibliote-
kariens uppfattning om vad denne själv vill möta, men överförs till en uppfattning 
om vad användaren vill ha. Diskursen innebär till viss del en förenklad bild på barn 
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som användare, där bibliotekarien antar att barn automatiskt har ett visst förhåll-
ningssätt till böckerna och dess innehåll. Att Fräschhets-diskursen blir dominerande 
på biblioteket kan innebära att biblioteket blir sårbart för ideologiska trender och 
externa influenser, men innebär också att beståndet löpande granskas och utvecklas. 

Diskursernas kamp och interaktion med yrkesidentiteten 
Som beskrevs i Teori och metod-kapitlet, anser Laclau & Mouffe att flera diskurser 
kan samexistera. De menar vidare att det kan råda strid om tolkningsföreträde mel-
lan dessa och vilken diskurs som ska bli den härskande. Hur förhåller sig Läsupple-
velse-diskursen, Hållbarhets-diskursen och Fräschhets-diskursen till varandra, och 
framstår någon som dominerande i bibliotekariernas arbete med Klassiker?  

Som visats i undersökningen, utgår alla bibliotekarierna från de tre diskurser-
na i arbetet; ingen företräder ett enda förhållningssätt som utgår ifrån läsupple-
velse, hållbarhet eller fräschhet. Däremot finns en skala av intresse för 
klassikerna, där Elisabet är i ena änden (inte intresserad av klassiker) och Cecilia 
är i andra änden (mycket intresserad av klassiker). Subjektspositionen på intresse-
skalan bestämmer hur pass denaturaliserat bibliotekarierna arbetar med klassiker-
beståndet och Klassiker-hyllan. Intresset influerar den direkta litteraturförmedling 
som utgår ifrån hyllan, men är inte direkt kopplat till en diskurs och inte heller till 
en yrkesidentitet. Den diskurs som blir dominerande i konkreta situationer är den 
som aktiveras av kontext, såsom mediepolicys, kollegor eller upplevt användarbe-
hov. Diskurserna omfattar flera positioner som bibliotekarien kan inta på en vär-
deskala och gör därför att de sociala praktikerna kan skilja sig åt mellan 
biblioteken och bibliotekarierna. Diskurserna kopplas dock oftast till olika slags 
arbetsuppgifter och kan därför sammantaget teckna biblioteket som ett fält av 
motstridiga förhållningssätt och praktiker. Vilken diskurs som blir dominerande 
kan också variera hos den individuelle bibliotekarien från dag till dag: 

[Gallringen] är olika, beroende på, från bok till bok. [---] Och väldigt olika beroende på dags-
humör också, faktiskt. Vissa dagar känner jag att, nämen, vi har inte plats i magasinet, vi har 
inte plats i biblioteket, vi behöver inte ha allt, så jag slänger den. Andra dagar är jag mer såhär 
men hur ska jag göra, kan den lånas, jag kanske ska skylta med den… (Belinda) 

Om en diskurs kan sägas överväga i arbetet med klassiker är det Hållbarhets-
diskursen. Den trumfas dock ofta av Fräschhets-diskursen, som kan gälla både 
form och innehåll. Fräschhets-diskursens dominans på folkbiblioteket artikuleras i 
att bibliotekarien oftast värderar beståndet från ett ”fräschhetsperspektiv”. Exem-
pelvis skyltar bibliotekarierna alltid med de nya böckerna, oavsett om de av den 
enskilde bibliotekarien anses vara hållbara eller kunna ge en läsupplevelse. I jäm-
förelse med Hållbarhet och Fräschhet är den traditionella Läsupplevelse-diskursen 
inte lika viktig för det vardagliga arbetet med klassiker, utan är något som biblio-
tekarierna ansluter sig till i olika hög grad beroende på smak och intresse. Detta 
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kan sägas skilja sig från det gamla barn- och ungdomsbiblioteket vars främsta 
uppgift var att främja folkbildning och ”god” litteratur. Dagens barn- och ung-
domsbibliotek styrs av ett användarperspektiv som företrädesvis utgår ifrån an-
vändarbehov i betydelsen användaren som kund. Exempelvis anger Belinda och 
Disa att de blivit mycket mer ”inköpsförslagsstyrda” och Fredrik att ”inköpsför-
slaget väger tungt” i om biblioteket ska köpa in en bok eller inte. Användarper-
spektivet påverkar även barn- och ungdomsbibliotekets läsfrämjande och 
litteraturförmedlande uppgift. 

Informanterna säger att de inte ser sitt förhållningssätt till Klassiker-hyllan el-
ler litteraturen som en yrkesidentitet skild från den personliga identiteten. De upp-
ger att den personliga identiteten och yrkesidentiteten ”sammansmälter” eller ”är 
densamma”. Detta innebär att den personliga upplevelsen leder arbetet och att 
naturaliserade föreställningar om litteraturen i hög grad blir styrande för för-
medlingen. Dessa naturaliserade föreställningar om den klassiska barn- och ung-
domslitteraturen omfattar myterna om den goda litteraturen och överskridandet. 
Myterna närmas och möts ofta i klassiker-begreppet och visar sig i att biblioteka-
rierna söker vidga eller omformulera klassiker-begreppet och förändra eller arbeta 
med Klassiker-hyllornas avsedda användargrupp, placering och bestånd.  

De informanter som arbetar mest medvetet med Klassiker-hyllan är Cecilia 
och Greta; hos dem samspelar och utvecklar yrkesidentitet och personlig identitet 
varandra, vilket till viss del denaturaliserar förhållningssättet till litteraturen. 

Cecilia tar sin personliga identitet med sig i arbetet och låter intresset för klas-
sisk barnlitteratur bli en del av hur hon arbetar med beståndet och förmedlar litte-
raturen i sin yrkesidentitet. Det innebär att hon lyfter fram den klassiska 
litteraturen, bl.a. genom etableringen av studiecirklar för att diskutera innehåll i 
enskilda titlar, klassikerbokprat för skolklasser, inkludering av klassiker i all-
männa bokprat samt skyltning av klassiker exempelvis i samband med årsdagar. 

Greta ser klassiker som en kategori som är intressant att jobba med, och ut-
vecklar sin personliga identitet genom att arbeta med klassiker i sin yrkesidentitet. 
Det innebär att hon undersöker den klassiska litteraturen, bl.a. genom att arbeta 
med litteraturförmedling i ett breddat klassiker-begrepp där användarna får läsa 
boken, se filmen och läsa den tecknade serien som bygger på boken och sedan 
jämföra och diskutera dem i en bokcirkel. Hon har också arbetat på en omvärde-
ring av Klassiker-hyllan genom att bredda den till Klassiker och kult. 

Avslutningsvis kan slutsatsen dras att Läsupplevelse-diskursen, Hållbarhets-
diskursen och Fräschhets-diskursen sammantaget utgör vad Mouffe kallar ”agon-
istisk pluralism”, dvs. flera diskurser som i interaktion med varandra driver på en 
utveckling som representerar flera olika samhällsperspektiv. Dessa beskriver ge-
mensamt utvecklingen av barn- och ungdomsbiblioteket på 2000-talet. 
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Slutdiskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur barn- och ungdomsbibliotekari-
erna ser på och arbetar med den klassiska barn- och ungdomslitteraturen på folk-
biblioteket. Under 2000-talet har stora förändringar skett både inom fältet för 
barnlitteratur och folkbibliotekets verksamhetsområde, och barn- och ungdomsbib-
liotekarien balanserar nu en mängd nya arbetsuppgifter och en delvis omtolkad yr-
kesroll jämsides med de traditionella uppgifterna som litteraturförmedlare och 
folkbildare. Jag har velat undersöka vad dessa förändringar innebär för bibliotekari-
ernas uppfattning om och syn på den klassiska barn- och ungdomslitteraturen och 
hur dessa artikuleras och manifesteras i sociala praktiker på biblioteket. Vidare har 
jag varit intresserad av att undersöka om, och i så fall hur, detta sammantaget kan 
kopplas till en förändring av barn- och ungdomsbibliotekariens yrkesidentitet. Mo-
tivationen har delvis varit mitt eget intresse för barnlitterära klassiker och osäkerhet 
inför hur jag ska hantera litteraturen i yrkesrollen som bibliotekarie, men har också 
syftat till att söka bidra till kunskapen om barn- och ungdomsbibliotekariens yrkes-
roll, om vilket det ännu saknas mer omfattande forskning. 

För att göra forskningsfrågan konkret, valde jag att studera genreuppställningen 
Klassiker på barn- och ungdomsbiblioteket. Mitt studieobjekt har avgränsats till 
Klassiker-hyllor på fyra folkbibliotek i fyra kommuner i Stockholmsområdet och 
omfattar hyllornas utformning och placering samt litteratur, medier och aktiviteter 
som är kopplade till dem. Frågeställningen undersöktes genom kvalitativa intervjuer 
med sju barn- och ungdomsbibliotekarier och kompletterades med bibliotekens 
styrdokument i den mån de påverkade arbetet med ”klassiker” eller Klassiker-
hyllorna. Källmaterialet analyserades med utgångspunkt i Foucaults diskursanalys 
och tog avstamp i Laclau & Mouffes diskursteori som angreppssätt. Vidare inspire-
rades jag av Winther Jørgensen & Phillips förslag till konkret analysmodell, kom-
pletterad med Skouvigs och Hanssons förslag till särskild tillämpning för biblioteks- 
och informationsvetenskap. För att synliggöra informanternas naturaliserade före-
ställningar om litteratur har jag också använt två av Magnus Perssons föreslagna 
definitioner av myter om litteratur i analysen. Undersökningen av förhållningssätt 
till litteraturen på barn- och ungdomsbiblioteket underbyggdes med tidigare forsk-
ning som studerar eller påverkar flera områden: barn- och ungdomsbibliotekets 
verksamhet, bibliotekariens syn på litteratur, läsning och litteraturförmedling samt 
hur barn- och ungdomsbibliotekarien etablerar en yrkesidentitet. 
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Resultatet av undersökningen visar att flera olika syner på den klassiska barn- 
och ungdomslitteraturen samexisterar på folkbiblioteket. Dessa synliggörs i tre 
identifierade diskurser, som jag har valt att kalla Läsupplevelse-diskursen, Håll-
barhets-diskursen och Fräschhets-diskursen. Diskurserna omfattar olika förhåll-
ningssätt till hanteringen och litteraturförmedlingen av ”klassiker” och Klassiker-
hyllan, och artikuleras i skilda sociala praktiker på biblioteket. Varje diskurs inne-
håller också en värdeskala på vilken bibliotekariens position kan variera. 

Min slutsats av det analyserade källmaterialet är att bibliotekarierna utgår från 
alla tre diskurser i sitt arbete, men att vilken diskurs som aktiveras i en situation 
beror på kontexten (som t.ex. mediepolicys, kollegor eller upplevt användarbehov) 
och kopplas till olika slags arbetsuppgifter. Vidare påverkas den sociala praktik som 
avgörs av diskursen av den position som bibliotekarien intar inom den valda diskur-
sen, dvs. vilken värdering denne gör av vad som är det ”korrekta” eller prioriterade 
handlingssättet i situationen. Denna värdering uppfattas av bibliotekarien som för-
givettagen, men influeras av naturaliserade myter om litteratur såsom de av Persson 
föreslagna uppfattningarna om klassisk litteratur som ”god” eller normöverskri-
dande som ett litterärt värde. Detta innebär att de sociala praktikerna kan skilja sig 
åt, och att både biblioteken och bibliotekarierna kan hantera litteraturen annorlunda. 
Sammantaget tecknar detta arbetet med den klassiska barn- och ungdomslitteraturen 
som ett fält av motstridiga förhållningssätt, som manifesteras både mellan individer 
och hos den enskilde individen i olika situationer. Kluvenheten påverkar litteratur-
förmedlingen, och innebär att bibliotekarien får svårt att skilja på personlig identitet 
och yrkesidentitet i arbetet med litteraturen. 

Barnbiblioteket och litteraturen 
Som Skouvig föreslår, går det med utgångspunkt från Foucaults uppfattning om 
diskurser som monolitiska och bundna till en tidsperiod, att betrakta barn- och 
ungdomsbiblioteket som en historiskt och kulturellt betingad institution där ut-
vecklingen utgörs av transformationer, där diskurser bryts mot och följer på 
varandra.131 Sedd från denna vinkel, kan de tre av mig identifierade diskurserna 
något förenklat sägas beskriva barn- och ungdomsbibliotekets förändring och ut-
veckling under 1900-talet fram till idag.  

Läsupplevelse-diskursen var förutsättningen för etablerandet av barnbiblioteket 
i början av 1900-talet. Uppfattningen om läsupplevelsens betydelse kopplades re-
servationslöst till uppfattningen om behovet av ”folkuppfostran” och myten om den 
”goda” litteraturen, dvs. genom att läsa god litteratur så blir läsaren en god männi-
ska. Barnbibliotekariens uppgift på 1900-talets barnbibliotek, som Palmgren  

                                                
131  Skouvig (2008), s. 225–226. 
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formulerade den, var att erbjuda alternativ, bättre litteratur, som framför allt skulle 
ge en sundare läsupplevelse och genom självuppfostran och självutveckling kunde 
dana barnen till goda medborgare. Denna sunda läsupplevelse skulle alltså stimule-
ras av ”god” litteratur, som av pedagoger och andra auktoritetsfigurer såsom Gurli 
Linder sågs som synonym med ”hållbara” böcker, vilka till stor del utgjordes av 
klassiker.132 ”Hållbar” blir i detta sammanhang synonym med ”kvalitativ” eller 
”högkulturell”. Hållbarhets-diskursen fick alltså en avgörande roll för barnbiblio-
tekets utveckling under 1900-talet och präglade beståndets urval, vilket också inne-
bar ett uteslutande av böcker som bibliotekarierna ansåg inte uppfyllde 
kvalitetskravet genom att vara ”lågkulturella”. Uteslutandet av ”enkla” eller ”då-
liga” böcker diskuteras så sent som på 1990-talet i den tidigare nämnda lässtudien 
av Wåhlin & Asplund Carlsson, där exempelvis Enid Blytons böcker nämns som 
dåliga, intetsägande långserieböcker som inte ska finnas på barnbiblioteket. Biblio-
tekarierna är dock redan då ambivalenta till balansen mellan barnens önskemål och 
vilken litteratur biblioteket ska ha som uppgift att ha.133 Det är intressant och an-
märkningsvärt att bilden av Blytons böcker såsom kontroversiella hänger kvar på 
biblioteket även idag, som den i min studie tidigare beskrivna incidenten av Cecilia 
visar, även om diskussionen nu främst kopplas till rasistiskt innehåll i böckerna, 
dvs. Fräschhets-diskursen. 

Fräschhets-diskursen kan sägas ha tagit sin början i och med 1960- och 1970-
talens kulturdebatter om litteratur för barn. Fräschhets-diskursen utgår, som jag 
tidigare diskuterat, från myten om överskridandet, i vilken allt nytt värderas som 
automatiskt gott. Diskursen initierades av vittgående förändringar i samhället 
såsom jämställdhetsarbetet och var också en följd av att barn- och ungdomsbiblio-
teket fick en alltmer utvidgad roll i och med omformulering av de kulturpolitiska 
målen på 1970-talet och Folkbiblioteksutredningen 1984. Idén om ”folkfostran” 
ersattes under denna period med tanken om en demokratisk ”människofostran”, 
och samhällsdebatten om en ny, för tiden relevant litteratur ledde till att biblio-
tekets bestånd, och vilka värden och värderingar den förmedlade, började grans-
kas. Med det pågående utvecklings- och förändringsarbetet av barn- och 
ungdomsbiblioteket på 2000-talet är Fräschhets-diskursen fortsatt aktuell och vik-
tig för att kunna belysa beståndet från ständigt nya utgångspunkter. 

Att dessa tre diskurser idag samexisterar på biblioteket tolkar jag som att de 
användarbehov som de utgår ifrån fortfarande i högsta grad är aktuella och därför 
håller diskurserna levande. Istället för att diskurserna har ersatt varandra, har de, 
som Laclau & Mouffe beskriver det, samlats i en agonistisk pluralism som ge-
mensamt och i strid med varandra för utvecklingen vidare.  

                                                
132  Lundgren, Myrstener & Wallin (2015), s. 179–182; Åberg (1999), s. 14–15. 
133  Wåhlin & Asplund Carlsson (1994), s. 161–165. 
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Det finns fortfarande ett behov av och önskemål om ”god” litteratur och folk-
bildning som ska kunna fungera som kulturellt kitt och gemensamma referenspunk-
ter i samhället. Men för att litteraturen ska kunna fungera på det sättet, är det också 
nödvändigt att den är hållbar. Med andra ord måste den upplevas som relevant och 
begriplig för nya generationer barn, så att de kan ta den till sig. Som Persson påpe-
kade i diskussionen om kanon, är ju ett problem med klassiker i litteraturundervis-
ningen att skolungdomar ofta inte förstår varför de ska läsa dem.134 Som 
diskuterades i forskningskapitlet, är det stora antalet nyöversättningar, revideringar, 
bearbetningar och nya versioner av klassiker som studeras i adaptatation-
forskningen ett sätt att omformulera och ompaketera de texter som upplevs som 
”hållbara” (i betydelsen ”kvalitativa”) till nya generationer barn och ungdomar. 
Likaså betonas i receptionsforskning kopplad till läsning av äldre texter att inte bara 
vilka böcker (klassiker) som ska läsas, utan hur de blir lästa, är viktigt. 

Barnbiblioteket etablerades uttryckligen för att erbjuda barn ett ”bättre” alter-
nativ, vilket innebär att beståndet både i förfluten tid och idag återkommande 
granskas utifrån de värden och värderingar de förmedlar samt förväntas möta da-
gens normer, dvs. beståndet ska inte upplevas som ”ofräscht”. Dessa värden och 
värderingar tolkas idag annorlunda än de gjorde i början av 1900-talet men ut-
gångspunkten är i stort densamma: bibliotekets bestånd ska möta ett samhällsbe-
hov och urvalet får därför ett viktigt symbolvärde. En av anledningarna till de 
återkommande kulturdebatterna om inköp eller gallring av böcker blir just detta 
symbolvärde – biblioteket ses som en samhällsauktoritet som anger normen för 
vad som är ”gott”. Denna uppfattning om biblioteket som förmedlare av ett 
”bättre” alternativ spiller på det moderna barn- och ungdomsbiblioteket också 
över i en utökning av bibliotekets funktion och uppdrag samt i en vidgad bild på 
det bestånd och de tjänster som bör erbjudas.  

Insikten om att barn- och ungdomsbibliotekets arbete med bestånd och utbud 
omfattar flera samexisterande och delvis motstridiga diskurser vilka är djupt för-
ankrade i dess historiska utveckling kan, menar jag, bidra till att öka förståelsen 
för bibliotekets balansgång mellan tradition och förnyelse samt de problem som 
kan uppstå i bibliotekariernas försök att möta olika användargruppers krav i en 
sammanhållen arbetspraktik och yrkesidentitet.  

Bibliotekarien som auktoritet 
Som beskrivits ovan, drar jag slutsatsen att de tre identifierade Klassiker-
diskurserna har vuxit ur barn- och ungdomsbibliotekets historiska utveckling. Det 
får som följd att barn- och ungdomsbibliotekarierna därmed ”ärver” dessa diskurser 

                                                
134  M. Persson (2012), s. 97. 
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om litteraturen i sin inskolning i yrkespraktiken. Som flera forskare har påpekat, 
grundar sig barn- och ungdomsbibliotekariens arbete på beprövad erfarenhet och 
yrkesidentiteten växer fram genom att delta i yrkesgruppens praxis, i och med att 
det ännu inte finns en särskild utbildning till barnbibliotekarie.135 Jag menar att de 
tre diskurserna överförs genom folkbibliotekets etablerade organisation och be-
ståndshantering, internaliseras i bibliotekariernas uppfattning om och syn på littera-
turen, och artikuleras i deras yrkesutövning. 

En grundläggande utgångspunkt för Foucaults uppfattning om diskurser är att 
dessa är förbundna med maktrelationer. Diskurserna representerar olika perspektiv, 
dvs. sätt att förstå världen, och kämpar om dominans sinsemellan. Makten fungerar 
både förtryckande och produktivt, och är alltså både något som utövas av en agent 
på ett subjekt och något som existerar strukturellt och är spridd över sociala prakti-
ker. Laclau & Mouffe har byggt vidare på Foucaults diskursteori genom att föra 
fram idén om agonistisk pluralism, i vilken ett flertal diskurser kan samexistera 
istället för att diskurserna avlöser och ersätter varandra. Liksom Foucault ser de 
dock denna samexistens som präglad av en ständig kamp mellan diskurserna för 
dominans. De menar att det är denna konkurrens om makten som sammantaget dri-
ver på en (samhälls)utveckling som representerar olika samhällsperspektiv.  

Resultatet av min undersökning visar att de identifierade Klassiker-
diskurserna får konsekvenser för bibliotekariernas litteraturförmedling. Jag drar 
slutsatsen att de böcker och medier som förmedlas i den indirekta och den direkta 
litteraturförmedlingen, och hur detta sker, till stor del influeras av den diskurs som 
den enskilde bibliotekarien anser som dominerande och att dessa kan skilja sig 
markant åt mellan individer och kommunala bibliotek och i olika situationer. Den 
sociala praktiken utövas inom ramen för biblioteket som diskursivt fält och utgår 
från de ”ärvda” Klassiker-diskurserna, men vilken diskurs som blir dominerande i 
en situation är inte självklart. Vilken diskurs bibliotekarien utgår ifrån är delvis 
beroende av situationens kontext men beror till stor del också på bibliotekariens 
naturaliserade uppfattningar om litteraturens värde och funktion.  

Som Grøn & Balling argumenterar, är litteraturförmedlingen på folkbiblioteket 
numera upplevelseorienterad. De menar att detta får som följd att personlig upple-
velse och egna kunskaper också blir idealet för bibliotekariens litteraturförmedling, 
och att bibliotekarien utgår ifrån sig själv och sin egen upplevelse i första hand när 
hen ska förmedla litteratur.136 Bibliotekarien reproducerar följaktligen inte bara 
diskurserna, utan agerar som ett aktivt subjekt och utövar därmed makt.  

Detta sker dock till stor del omedvetet. Både Granström och Bilting & 
Holmudd drar i sina uppsatser slutsatsen att bibliotekarien förväntas vara, och ser 
sig själv som, objektiv i sitt förhållande till beståndet. Detta uttrycks, menar Bilting 

                                                
135  Rydsjö (2010), s. 14. 
136  Grøn & Balling (2012), s. 58–59. 
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& Holmudd, i att bibliotekarierna ansluter sig till en professionsdiskurs som betonar 
bibliotekets självständighet och oberoende mot yttre påtryckningar.137 Men hur ob-
jektiv är bibliotekarien egentligen i förhållande till beståndet? Som visats i min 
undersökning, influeras synen på den klassiska barn- och ungdomslitteraturen av en 
mängd faktorer som jag anser kan kopplas till varierande uppfattningar om litteratu-
rens värde, funktion eller användning. Uppfattningarna är till övervägande del natu-
raliserade, vilket gör att bibliotekarien får svårt att granska sin roll som utövare av 
makt, dvs. bibliotekarien som auktoritet i sin roll som litteraturförmedlare.  

Som tidigare beskrivits, anser Andersson & Ekberg och Hedemark & Lind-
berg att barnbibliotekariens yrkesidentitet framför allt skapas av rollen som littera-
turförmedlare. Andersson & Ekberg hävdar vidare att yrkesrollen omfattar både 
personlig identitet och yrkesidentitet som förutsätter varandra, och Hedemark & 
Lindberg menar att personlig identitet och yrkesidentitet sammansmälter.138 Detta 
visas också i min undersökning, där informanterna uppgav att de uppfattade att 
deras roller ”var densamma” eller ”sammansmälte”. Föreningen av yrkesidentitet 
och personlig identitet får som konsekvens att det blir svårare för barnbiblioteka-
rierna att reflektera över och ifrågasätta yrkespraktiken, och gör att utövandet av 
makt blir osynligt för dem själva. För att kunna synliggöra och problematisera 
utövandet av makt i rollen av bibliotekarien som auktoritet, är förutsättningen att 
söka finna ett sätt att urskilja barnbibliotekariens yrkesidentitet som separat från 
den personliga identiteten.  

Litteratur och yrkesidentitet 
Som diskuterades i forskningskapitlet, har några analysmodeller återkommande 
använts av forskare för att definiera bibliotekariens yrkesidentitet. Som jag upp-
fattar det, har dessa kopplats till varierande uppfattningar om vad som konstituerar 
en yrkesidentitet: Ørom/Schreiber kopplar identiteten till arbetsuppgifterna, dvs. 
vad som ska förmedlas etablerar en yrkesidentitet, medan Klasson kopplar identi-
teten till bibliotekariens roll som förmedlare, dvs. hur denne uppfattar sin roll som 
förmedlare bestämmer dennes yrkesidentitet, och Lindberg, slutligen, kopplar 
identiteten till bibliotekarien själv och tycks mena att bibliotekarien väljer en yr-
kesinriktning utifrån sin personliga identitet, vilket följaktligen skapar yrkesiden-
titeten. Kan dessa analysmodeller användas för att nå en djupare förståelse för vad 
som konstituerar barnbibliotekariens yrkesidentitet? Hur förhåller sig analysmo-
dellerna till mina studieresultat, och kan de beskriva eller belysa barn- och ung-
domsbibliotekariens uppfattning om litteratur och litteraturförmedling?  

                                                
137  Granström (2007); Bilting & Holmudd (2015), s. 25. 
138  E. Andersson & Ekberg (2007), s. 67, 69, 72; Hedemark & Lindberg (2017). 
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Trots barn- och ungdomsbibliotekariens framträdande koppling till litteratur-
förmedling, vill jag hävda att denne på 2000-talet i sitt arbete omfattar flera av de av 
Ørom/Schreiber definierade arbetsuppgifterna: kulturförmedling, ämneskunskap, 
socialarbete och informationsorganisation samt förmedling av dokument, informat-
ion och upplevelser.139 Det blir därför svårt att etablera en enda yrkesidentitet utifrån 
arbetsuppgifter; snarare kan det sägas att flera eller alla av dessa bibliotekarieidenti-
teter samexisterar och möts i folkbibliotekariens arbete med olika arbetsuppgifter. 
Detta kan sägas stämma överens med hur barn- och ungdomsbibliotekarierna i min 
studie hanterar de olika arbetsuppgifter som rör ”klassiker” och Klassiker.  

Vidare visar min undersökning att barn- och ungdomsbibliotekarierna i sitt 
arbete med beståndet i första hand utgår ifrån ett användarperspektiv, och först i 
andra hand vad de själva ser som viktigt, även om de omedvetet utgår ifrån sin 
egen upplevelse i tolkningen av användarperspektiv. Användarperspektivet är 
främst kopplat till vilken funktion beståndet har för användarna (barn och unga), 
vilket dock inte uppfattas som att det ska styras helt av inköpsförslag och kund-
tänkande. Som jag tidigare diskuterat, kan det uppfattade användarbehovet beskri-
vas som att bibliotekarien ska både kunna ge användarna vad de vill ha och vad de 
ännu inte vet att de vill ha. Enligt Klassons analysmodeller kan detta sägas 
stämma överens med dialog- eller samspelsmodellen, där dialogen och samspelet 
mellan användaren och bibliotekarien styr förmedlingen.140 Bibliotekariernas syn 
på sin egen roll i förmedlingen är dock till stor del oreflekterad och deras syn på 
litteraturen styrs, såsom tidigare diskuterats, av naturaliserade myter om litteratu-
ren och sin egen förgivettagna upplevelse av litteraturen. Jag anser att identifie-
ringen med användaren innebär att det blir svårt att bedöma i vilken mån 
yrkesidentiteten etableras av hur bibliotekarien uppfattar sin roll som förmedlare. 

Slutligen menar Lindberg i sin studie att litteraturförmedling är kopplad till en 
konservativt orienterad identitet, som hänger samman med en ”vurm” för böcker, 
traditionella (daterade) arbetssätt och medier samt att främst kollegor och chefer 
influerar tänkandet.141 Jag anser emellertid att mina resultat visar att barn- och 
ungdomsbibliotekarierna inte entydigt kan kopplas till en konservativ orientering 
som yrkesidentitet. Som beskrivs i min undersökning, experimenterar biblioteka-
rierna med olika sätt att förmedla, granska och balansera urvalet av litteraturen 
och kan också erbjuda användarna klassiker i olika bearbetningar, versioner och 
medier såsom ljudböcker och tecknade serier. Synen på den klassiska litteraturens 
värde, funktion och användning skiljer sig ibland markant åt mellan bibliotekari-
erna, och i och med att barnens användarperspektiv är styrande för arbetet har de 
också en relativt osentimental syn på beståndet, särskilt i jämförelse med vuxna 
användare som ofta influeras av nostalgi. Exempelvis nämnde Cecilia att vuxna 
                                                
139  Kåring Wagman (2008), s. 8–9. 
140  Kåring Wagman (2008), s. 11. 
141  Lindberg (2015), s. 147, 161–162. 
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användare kan föreslå att böcker som de uppfattar har klassikerstatus ska stå på 
Klassiker-hyllan, men att för henne styr funktionen för barnen placeringen i 
biblioteket. Ett intresse för litteratur leder ofta till att bibliotekarien väljer att ar-
beta på ett folkbibliotek, men arbetssätten är under utveckling och påverkas av 
samhällsförändringen i stort.  

Jag anser därmed att ingen av dessa analysmodeller fullt ut beskriver barnbib-
liotekariens yrkesidentitet på 2000-talet, och att frågan om vad som konstituerar 
dennes yrkesidentitet är något som bör undersökas vidare i den biblioteks- och 
informationsvetenskapliga forskningen.  

Avslutande reflektioner 
Det kan konstateras att liksom på 1910-talet är det svenska samhället på 2010-
talet inne i en period av radikal omvandling. Omvälvande samhällsförändringar 
såsom framväxten av det globala informationssamhället, nya samhällsvillkor som 
påverkas av migration, ökande klassklyftor och en oberäknelig arbetsmarknad, 
samt politiska och ideologiska strömningar i samhället får idag, liksom i början av 
1900-talet, konsekvenser för och på biblioteket. En följd är att barn- och ung-
domsbibliotekariens roll delvis förändrats och utvidgats. Det finns idag en före-
ställning om att bibliotekarien ska klara av att hantera och balansera, inte bara nya 
arbetsuppgifter, utan även krav från olika användargrupper som har skiftande vär-
deringar och behov. I och med att folkbiblioteket fortfarande har ett starkt sym-
bolvärde i samhället såsom förmedlare av det demokratiska, ”goda” alternativet, 
blir följaktligen hur både bibliotekets tjänster och bestånd utformas, tolkas och 
hanteras viktigt i ett samhällsperspektiv. Det innebär enligt min mening att be-
ståndet inte bara möter användargruppernas behov, utan även definierar och ut-
trycker bibliotekets funktion i samhället. Jag anser därmed att det är viktigt att i 
den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen granska hur bibliote-
karierna betraktar och hanterar bibliotekets bestånd. 

Mitt studieobjekt har motiverats av mitt intresse för skönlitterära klassiker för 
barn och unga och särskilt granskat genren Klassiker på barn- och ungdomsbiblio-
teket. Ett förslag till vidare forskning skulle kunna vara att undersöka om de iden-
tifierade diskurserna även kan sägas vara tillämpliga för den generella hanteringen 
av beståndet på det svenska folkbiblioteket, om de kan ersättas eller kompletteras 
med andra diskurser och vad detta i så fall innebär. Att synliggöra de mekanismer 
och idéer som styr hanteringen av beståndet på biblioteket borde rimligen få som 
följd att det blir lättare att reflektera över och ifrågasätta yrkespraktiken, framför 
allt för bibliotekarierna själva. Det kan i förlängningen kanske leda till en något mer 
medveten och strukturerad utveckling av yrkesrollen, och en yrkesidentitet som 
inte längre i stort grundas på tradition. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att granska hur svenska barn- och ungdomsbiblioteka-
rier ser på och arbetar med klassisk barn- och ungdomslitteratur på folkbiblioteket. 
Detta utforskas genom en empirisk studie som utgår ifrån genreuppställningen 
Klassiker på barn- och ungdomsavdelningen på fyra folkbibliotek i fyra kommuner 
i Stockholmsområdet. Frågeställningen undersöktes genom kvalitativa intervjuer 
med sju barn- och ungdomsbibliotekarier, styrdokument och Klassiker-hyllornas 
utformning och placering. I analysen granskades särskilt vilket värde, vilken funkt-
ion och vilken användning som bibliotekarierna tillmätte ”klassiker” i barn- och 
ungdomsbiblioteket, vilket analyserades som synen på textens värde, läsningens 
funktion och bibliotekariens användning. Den teoretiska utgångspunkten var ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv som utgick från Michel Foucaults diskursanalys 
med Ernesto Laclau & Chantal Mouffes diskursteori som angreppssätt. Teorin 
kompletterades i analysen med Magnus Perssons definitioner av myter om litteratur, 
i syfte att synliggöra naturaliserade föreställningar om litteratur.  

Resultatet av undersökningen visar att flera syner på den klassiska barn- och 
ungdomslitteraturen samexisterar på folkbiblioteket och används samtidigt av 
bibliotekarierna. Dessa identifierades som Läsupplevelse-diskursen, Hållbarhets-
diskursen och Fräschhets-diskursen. Diskurserna omfattar olika förhållningssätt 
till hantering och litteraturförmedling av ”klassiker” och Klassiker-hyllan, och 
artikuleras i skilda sociala praktiker. Diskurserna är främst knutna till olika ar-
betsuppgifter men påverkas även av ledning och styrdokument samt externa influ-
enser såsom kulturdebatter. Användarperspektivet är övervägande, men influeras 
av bibliotekariernas naturaliserade föreställningar om litteratur och personliga 
upplevelser. Detta innebär sammantaget att arbetet med barn- och ungdomslittera-
turens ”klassiker” framstår som ett fält av motstridiga förhållningssätt som mani-
festeras både mellan individer och hos den enskilde individen i olika situationer. 
Kluvenheten får konsekvenser för både den indirekta och den direkta litteratur-
förmedlingen, och innebär att bibliotekarien har svårt att skilja på personlig identi-
tet och yrkesidentitet i arbetet med litteraturen. 
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Bilaga: Intervjuguide 

1. Om dig 
 
• Hur många år har du arbetat i yrket? 
• Hur många år på detta bibliotek? Andra bibliotek? 
• Hur länge sedan är det du pluggade? 
• Vad har du för biblioteksutbildning – masterexamen eller annat? 
 
2. Klassikerdefinitionen 
 
• Beskriv vad som är en ”klassiker” för dig. Om du skulle definiera en 

”klassiker”, hur skulle du beskriva den? (i en mening)  
• Hur definierar biblioteket ”klassiker”? Riktlinjer för vad som definieras 

som ”klassiker” på hyllan? Styrdokument, medieplan? Använder ni styr-
dokumenten? Andra utgångspunkter?  

• Vem definierar vad som är en klassiker? BTJ, ditt kommunala bibliotek, 
bibliotekarien, förlaget? Hur? 

• Finns det informella ”klassiker”, dvs. nyare, moderna ”klassiker” i det 
vanliga beståndet? Vilka tycker du att dessa är; några exempel? 

 
3. Hylluppställningen klassiker 
 
• När började ni med hylluppställningen ”klassiker”? 
• Hur uppfattar du hylluppställningen ”klassiker”? 
• Finns det ”klassiker” på andra ställen i hylluppställningen, och i så fall 

var? (t.ex. på lättläst, bilderböcker)? Är de på något sätt markerade som 
”klassiker” i hylluppställningen eller katalogen? Tänker du på dem som 
”klassiker” eller främst som lättläst, bilderböcker etc? 
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4. Att arbeta med klassiker 
 
• Finns det några riktlinjer för att gallra i ”klassiker”? Vilka är dessa? Vad 

utgår du själv ifrån? 
• Hur hanterar ni nyutgivna, ”reviderade” ”klassiker”? T.ex. ersätter ni ex-

emplar i det existerande beståndet eller står de båda upplagorna bredvid 
varandra? Vad styr i så fall ”ersatta” klassiker – går det per automatik eller 
ska det föregås av en intern diskussion om titeln? 

• Använder ni ”klassiker” i läsfrämjande aktiviteter? Hur? Vilka? Vilken 
formell eller informell motivering har ni? 

• Beskriv en eller flera typiska händelser där ni använder klassiker. 
• Beskriv en eller flera typiska händelser där ni använder klassiker just i 

egenskapen klassiker. 
• Vad tycker du själv om ”klassiker”? Hur värderar du dem personligen? 

Skiljer det sig från hur du värderar dem i din yrkesroll? Anser du att de har 
en funktion? Vilken? Hur använder du dem? 

• Har arbetet med klassiker förändrats? Hur? Hur ser du själv på, vad tycker 
du om att arbetet har förändrats? 

 
5. Influenser på arbetet med klassiker 
 
• Har arbetet med klassiker förändrats genom influenser utifrån? Hur? Hur 

ser du själv på, vad tycker du om att arbetet har förändrats? 
• Finns det en diskussion runt innehållet i ”klassikerna”? Hur ser den i så 

fall ut? Vilka diskuterar? Vad diskuterar ni? Vad leder diskussionerna till?  
• Påverkas hanteringen av ”klassiker” av den stora bokutgivningen av barn-

böcker som finns nu? (En in = en ut?) Hur? Exempel? 
• Påverkas hanteringen av ”klassiker” av diskussioner i media om värde-

ringar i barnlitteraturen såsom stereotyper och rasism? Hur? Exempel? 
• Påverkas hanteringen av ”klassiker” av diskussioner i media om en ”ka-

non” för barnlitteratur och ”kulturarv”? Hur? Exempel? 
 


