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Inledning 

”Populärfiktionen riktar sig till och når en stor publik […] Berättartekniken är 
enkel och saknar alla djärva grepp, handlingsmönster upprepas i verk efter 
verk, idéinnehållet kan förefalla okomplicerat och ändå, eller kanske just 
därför, attraherar populärfiktionen många människor.”1 Detta är den definition 
som man lade på begreppet populärlitteratur vid avdelningen för litteratur-
sociologi i Uppsala 1977. Vid den här tiden hade man, sedan cirka tio år 
tillbaka, börjat studera denna lite sämre ansedda kusin till kvalitetslitteraturen 
med akademiskt allvar, detta för att kartlägga såväl dess särart som dess 
läsekrets. Under framför allt 1970-talet, men också under 1980-talet, fördes en 
intensiv debatt bland litteraturvetare och kritiker om populärlitteraturens 
fördärvliga inverkan på konsumenterna, och hur man skulle råda bot på dess 
utbredning som sågs som ett allvarligt hinder för den värdefulla litteraturen att 
nå ut till den breda publiken. Målsättningen för en rad kritiker och litteratur-
vetare var att lära läsarna, såväl vuxna som barn och ungdomar, att 
genomskåda populärlitteraturen för att se dess brister i en medveten analys med 
kritiska värderingar.  

Är begreppet populärlitteratur lika värdeladdat idag som det var på 1970- 
och 80-talen? Anser man nu att riskerna med denna läsning är lika stora som 
då, eller är denna litteratur numera fullt ut accepterad och betraktas som en 
privat angelägenhet för den enskilde läsaren, som man inte får lägga några 
negativa värderingar på? Är det idag svårare att sätta fingret på vad 
populärlitteraturen faktiskt är och har denna osäkerhet även färgat diskussionen 
på våra folkbibliotek som av tradition stått som garanter för den kvalitativa 
skönlitteraturen och ofta visat prov på restriktion gentemot populärlitteraturen? 
Jag vill i denna uppsats undersöka vad man idag väljer att beteckna som 
populärlitteratur och vad man egentligen avser med detta begrepp. Har 
gränserna och definitionerna för populärlitteraturen påverkats och förändrats i 

                                                 
1 Populärfiktion i Sverige 1830–1970: Medier, produktion, spridning, struktur och funktioner: 
Presentation av ett forskningsprojekt  (Uppsala, 1977), s. 5. 
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samband med dagens enorma litterära utbud eller på grund av andra 
förändringar i kulturutbudet och förmedlingen av detta? Har populärlitteraturen 
i sig kommit att förändras i och med denna konkurrens och kan detta skönjas i 
böckernas fysiska utseende eller vilka litterära teman som är gångbara att 
behandla idag, som resulterar i att göra gränslandet mellan kvalitetslitteratur 
och populärlitteratur svårare att orientera sig i? Har litteraturformen kommit att 
ingå i en större gråzon av underhållningslitteratur som kan vara nyskapande, 
välskriven och ställa viktiga frågor till sin läsare?  

Forskningsläge 
Ett vetenskapligt studium av populärlitteratur har bedrivits i Sverige sedan man 
lät inrätta Avdelningen för litteratursociologi vid litteraturvetenskapliga institu-
tionen i Uppsala 1965.2 Tidigare hade ämnen, som nu faller inom ramen för 
populärkultur, studerats inom discipliner som sociologi, etnologi och media-
forskning, som man då menade hade lättare att närma sig området och dess 
olika yttringar, detta till skillnad från det litteraturhistoriska fältet inom vilket 
man i större utsträckning koncentrerat sig på studier av det erkända kulturarvet. 
Efterhand kom studiet av populärkultur att bli mer accepterat som underlag för 
akademiska arbeten i Sverige, på samma sätt som i andra länder i Europa 
exempelvis England och Tyskland som tidigt visade intresse för den bredare 
massans kulturarv.3 I USA började man på allvar studera fenomenet popular 
culture efter andra världskrigets slut. Detta var en tid under vilken landets 
intellektuella mycket tydligt markerade sin egen position gentemot andra sam-
hälleliga kulturyttringar och därmed särskiljde masskultur från den exklusivare 
”finkulturen” som de förespråkade. Debatten kom från början att delas upp 
mellan dem som såg masskulturen som en hotande fara för den enskilde 
individen och dem som såg det positiva i det fria konsumtionssamhället.4

När studierna kring populärlitteraturen på allvar inleddes här hemma var 
det aldrig frågan om att denna litteraturform var något annat än undermålig, 
vilket tydligt framgick av de olika etiketter man fäste vid företeelsen som: 
triviallitteratur, skräplitteratur, masslitteratur, kiosklitteratur eller olitteratur.5 

                                                 
2 Dag Hedman, ”Förord”, i  Brott, kärlek, äventyr: Texter om populärlitteratur, red. Dag Hedman (Lund, 
1995), s. 7. 
3 Populärfiktion i Sverige 1830–1970…  (Uppsala, 1977), s. 2. 
4 John Storey, An Introductory Guide to Cultural Theory and Popular Culture (Athens, Georgia, 1993), s. 
33-34. 
5 Anders Öhman, Populärlitteratur: De populära genrernas estetik och historia (Lund, 2002), s. 16. 
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Vad man i de tidigaste studierna lade tyngdvikten vid var att undersöka vilka 
fördomar som förmedlades genom texterna och hur dessa i sin tur påverkade 
sin lättpåverkade och lättledda läsarkrets. Exempel på svenska studier inom 
området är arbeten som Salongsbödlarna – och andra betraktelser på temat 
värderingar i populärlitteraturen av Bo Lundin (1971), Populärlitteratur: Sex 
kritiker om några representativa genrer (1972) utgiven av Bibliotekstjänst, 
Masslitteraturen: Förströelse, förförelse, fara? (1977) av Åke Lundquist, 
Kiosklitteraturen (1978) av Yngve Lindung samt Ulla Lindqvists Bland 
grottbjörnar, törnfåglar och monster: En analys av ungdomars läsning (1988) 
och Sagor om sex och skräck: Populärromanen än en gång (1991). I Norge 
publicerades verk som Triviallitteratur, populærlitteratur, masselitteratur: En 
antologi (1979) av Audun Tvinnereim och i Danmark, där debatten togs på 
mycket stort allvar, Hvorfor læser vi triviallitteratur? (1974) av Erland 
Munch-Petersen.   

Vid sidan om den mer moraliserande inriktningen verkade den forskning 
som hade sin utgångspunkt i marxistisk samhällsfilosofi och kulturteori, vilket 
bidrog till skapandet av ideologikritiken, en kritisk rörelse mot 
populärlitteratur som för första gången kunde stödja sina argument på en helt 
annan teoretisk grund. Detta låg helt rätt i tiden för den omfattande 
kulturdebatt som rådde under 1970-talet, då man inte bara engagerade sig 
starkt i privatpersoners läsning av populärlitteratur utan också uttryckte en 
växande oro inför barns och ungdomars förbrukning av populärkultur i alla 
dess skiftande former.6 Många ideologikritiker manade till medvetenhet om de 
dolda budskap som de ansåg låg inbäddade i all form av litteratur. Läsande var 
inget oskyldigt tidsfördriv utan utgjorde hela tiden en smygande indoktrinering 
av litteraturkonsumenten, som oavbrutet matades med den dominerande 
klassens mytbildning. Det som återgavs i litteraturen var inte någon 
verklighetstrogen återspegling av samhället utan en bild som reflekterade 
makthavarnas ekonomiska och kulturella intressen, vilket framför allt kom till 
uttryck i dessa massproducerade konsumtionsvaror.7 Hela denna problematik 
går igen i Hans Jørn Christensens mycket uppmärksammade bok Trivialmyter 
(svensk översättning, 1976) där han, precis som andra ideologikritiska 
forskare, ville rikta uppmärksamhet mot vikten av att genomskåda hur den 
borgerliga ideologin kom till uttryck i populärlitteraturen och tjänade till att 

                                                 
6 Magnus Persson, ”Populärkultur i skolan: Traditioner och perspektiv”, i Populärkulturen och skolan, 
red. Magnus Persson (Lund, 2000), s. 28f. 
7 Persson, (2000), s. 41-42. 
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vilseleda läsarna och få dem att anamma de värden som konsumtionssamhället 
står för.8  

Den ideologikritiska linjen kom att kompletteras med psykoanalytiska 
forskningsmodeller som till stor del tog avstånd från uppfattningen om den 
ideologiska indoktrineringen av läsaren. Dessa forskare fokuserade istället i 
stor utsträckning på hur läsaren på ett psykologiskt plan tog till sig de sken-
lösningar av problem och konflikter samt lyckliga slut som man ansåg att 
populärlitteraturen tillhandahöll. Slutsatsen var dock densamma; läsaren måste 
inse denna litteraturforms skadliga inverkan och komma till insikt om att 
fiktionen fungerar som lyckopiller utan att hjälpa individen i hennes  
personliga utveckling.9

Gunnar Hansson, som under 1980-talet var verksam som professor inom 
Tema/Kommunikation vid Linköpings universitet, fokuserade i flera av sina 
arbeten på läsarperspektivet. Detta just för att ringa in läsarens upplevelser av 
populärlitteraturen och föra diskussionen bortom enbart intrikata teori- och 
modellbygganden, som man koncentrerade sig på under 1970-talet, och som 
kanske sa mer om forskarnas dåtida inställning än om den verklige läsarens syn 
på sin egen läsupplevelse. Hansson skrev vid denna tidpunkt (1988) att: 

Andra som skriver om populärfiktion har sina resonemang om effekterna på läsarna 
tydligt förankrade i politiska eller ideologiska ståndpunkter. Då är stora delar av både 
begreppsapparat och tankemodeller givna redan i utgångsläget, och ofta är slutsatserna 
just de som man av den anledningen väntar sig redan innan analysen är slutförd.10

Hanssons undersökte just läsarens perspektiv i studier som Idéer och hypoteser 
om läsning av populärfiktion (1984), Litteratur mellan människor (1985) och 
Inte en dag utan en bok: Om läsning av populärfiktion (1988).  

I det sistnämnda arbetet ville Hansson undersöka hur läsaren själv skapar 
betydelsen av den text han/hon läser. Han ställde sig frågande till den statiska 
syn på texten som forskare tidigare utgått ifrån och ville även påvisa den stora 
betydelse den enskilde läsaren har när det gäller att skapa och finna mening i 
texten han/hon läser. Denna mening tar sin utgångspunkt i individens språk-
behärskning, läsvana, attityder, erfarenheter och livssituation. Hansson utgår 
därför ifrån att varje människas läsart är mer eller mindre unik, och det är 
utifrån dessa meningsskapande processer som en forskare bör bilda sig en 

                                                 
8 Öhman, (2002), s. 16. 
9 Öhman, (2002), s. 16. 
10 Gunnar Hansson, Inte en dag utan en bok: Om läsning av populärfiktion (Linköping, 1988), s. 12. 
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uppfattning om till vilken del en läsare aktivt använder texten. Det kan vara 
fråga om en stunds oskyldigt tidsfördriv utan större innebörd, eller så kan 
läsaren ha till syfte att tillfredställa ett kompensationsbehov, eller alternativt 
passivt låta sig manipuleras av fiktionens faktiska innebörd utan att kritiskt 
ifrågasätta den.11  

Den forskarinriktning som Gunnar Hansson företräder hade haft flera 
förespråkare under 1980-talet, bland annat den amerikanska forskaren Janice 
Radway som 1984 disputerade på sin avhandling Reading the Romance: 
Women, Patriarchy, and Popular Literature. Hon kom med liknande invänd-
ningar mot tidigare forskares ensidiga analysresultat när hon undersökte 
kvinnliga läsares upplevelser av kärleksromaner och deras personliga 
bearbetning av den populärlitterära texten utifrån sin egen livskontext.12  

Utveckling mot en allt starkare fokusering på läsaren och dennes medvetna 
konsumtion och bearbetning av populärlitteratur har under de senaste två 
decennierna gått igen i behandlandet av populärkultur överhuvudtaget.13 Denna 
tendens har lett till framväxten av det akademiska ämnet Cultural Studies – en 
disciplin som vuxit sig allt starkare sedan den fick fäste på 1960-talet i takt 
med utvecklingen av det postmoderna massamhället.14  

Man kan tydligt se en rörelse där utvecklingen gått från moralisk medie-
panik där den akademiska världen förfasat sig över störtfloden av 
populärlitteratur och dess fördärvliga inverkan på läsaren, via 1970-talets 
samhällskritik, som manade till medvetenhet och vaksamhet hos läsaren, till att 
bli ett fenomen som blivit relativt accepterat och värt att studera för sin egen 
skull och på sina egna villkor. Detta kan kanske ha sin förklaring i att man inte 
i samma utsträckning som tidigare kan bortse från och utesluta de breda 
lagrens kulturyttringar eller se dessa som uteslutande hemmahörande i en 
speciell social klass. En social förändring kan alltså numera iakttas som 
innebär att människor ur alla samhällslager läser skiftande former av litteratur. 
Detta är en utveckling som tyder på större acceptans, prestigelöshet och 
nyfikenhet. Det börjar bli svårt att ringa in var gränsen går mellan ”högt” och 
”lågt” när författare i större utsträckning börjar låna konstgrepp och 
uttrycksformer mellan de båda lägren i sitt skrivande.  

                                                 
11 Hansson, s. 24-27. 
12 Janice A. Radway, ”Introduction”, i Reading the Romance: Women, Patriarchy, and Popular 
Literature (Chapel Hill, 1984). 
13 Öhman, (2002), s. 16. 
14 Persson, (2000), s. 66-69. 
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Begreppet populärlitteratur förekommer i många magisteruppsatser inom 
ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap, detta framför allt i arbeten som 
på olika sätt behandlar bibliotekens förvärv av böcker och hur bibliotekarier 
resonerar kring kvalitetsbegreppet vid uppbyggandet av sina samlingar. Även 
om jag inte har funnit några magisteruppsatser som specifikt undersöker 
innebörden av termen populärlitteratur och hur man idag väljer att definiera 
och förhålla sig till den på biblioteket, som jag försöker att göra i min uppsats, 
har jag i inledningsskedet av mitt arbete haft god hjälp av flera uppsatser. En 
bra historisk överblick av populärlitteraturdebatten gör Sofia Recksén i sin 
uppsats Sandemose – inte Sandemo: En översikt av populärlitteraturen och 
folkbibliotekets policy från 1997. Här behandlar hon synen på mass- och 
populärlitteratur från 1850-talet fram till 1990-talet och ställer sig frågan varför 
vissa böcker når biblioteks hyllor och andra inte och hur resonemangen bakom 
dessa beslut har förts under motsvarande tid.15 Förmedlingen av skönlitteratur 
på folkbiblioteket (2003) av Helena Strömblad är skriven med inriktning på 
bibliotekariernas personliga syn på skönlitteratur och ger en bra översikt över 
och diskussion kring begreppet litterär kvalitet och hur den har förts på 
bibliotek runt om i Skandinavien.16 Begreppet kvalitet behandlas även av Erica 
Lhådö i hennes uppsats ”Därom tvista de lärde” – en analys av kvalitets-
begreppet och dess betydelse för utformandet av bibliotekets inköpspolicy 
(2003) där hon gör en litteraturstudie av begreppen kvalitet och estetiskt värde, 
detta i relation till bibliotekens praktiska arbete vid inköp av litteratur.17

Teoretiska utgångspunkter 
Som teoretisk utgångspunkt för denna uppsats har jag i första hand valt Hans 
Hertels mediehissteori. Denna teori beskriver och ger en bild av hur dagens 
förhållanden på den globaliserade bokmarknaden ser ut, läsekretsens samman-
sättning, samt hur de olika termerna masslitteratur, populärlitteratur och 
kvalitetslitteratur kommit att förändras och fått en lite annan innebörd i och 
med denna utveckling. Hertels teori är en vidareutveckling av den franske 
sociologen Robert Escarpits klassiska kretsloppsmodell från 1950-talet. Jag har 
valt att även ta med och beskriva denna teori för att ge en bakgrund till Hertels 

                                                 
15 Sofia Recksén, Sandemose – inte Sandemo: En översikt av populärlitteraturen och folkbibliotekets 
policy (Borås, 1997).  
16 Helena Strömblad, Förmedlingen av skönlitteratur på folkbiblioteket (Borås, 2003). 
17 Erica Lhådö, ”Därom tvista de lärde” – en analys av kvalitetsbegreppet och dess betydelse för 
utformandet av bibliotekets inköpspolicy (Lund, 2003). 
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tankar, men också för att den på samma gång blir en tydlig illustration av den 
utveckling som populärlitteraturen genomgått sedan dess. Escarpits teori 
förlorade mycket av sin giltighet redan på 1970-talet och kan inte längre 
appliceras fullt ut på dagens skandinaviska förhållanden. Nedan följer en 
presentation av de båda teorierna.  

Robert Escarpits kretsloppsteori 
I sitt verk Litteratursociologi (Sociologie de la littérature, 1958), i svensk 
översättning 1970, beskriver Robert Escarpit den rådande uppdelningen på den 
franska bokmarknaden, både bland läsare och bland distributionskanalerna 
fram till dessa. Motsatsparen ”det bildade kretsloppet” (le circuit lettré) och 
”det populära kretsloppet” (les circuits populaires) står i skarp kontrast till 
varandra både bland läsarna och bland gruppkonstellationer i det franska 
samhället (se bilaga 1, figur 1).18 Detta var en uppdelning som litteraturvetare 
även fann fullt möjlig att omsätta i det svenska samhället vid den här tiden.19 
Escarpit vill i sin undersökning göra en samhällelig indelning där de två 
motsatsparen utgör två olika grupperingar av människor likväl som två skilda 
litterära former som motsvarar sin specifika läsekrets. ”Det bildande krets-
loppet” går tillbaka på uppfattningen om det bildade idealet, bestående av det 
skikt människor som erhållit intellektuell skolning och estetisk fostran och som 
genom detta kan bilda sig en personlig litterär uppfattning om vad som utgör 
kvalitet. Detta motsvarade förr aristokratins bildning, men kom efterhand att 
övertas som det borgerliga idealet. Det är dessa ideal som verkar som 
incitament för den gruppering ur vilken också de allra flesta författare, 
litteraturvetare, förläggare och litteraturkritiker rekryteras och som utgör detta 
bildade kretslopp.20

Inom ”det populära kretsloppet” verkar människor vars bildning inte 
tillåter något, som Escarpit uttrycker det, ”genomtänkt omdöme” av 
litteraturen.21 De lever under förhållanden som inte underlättar för läsning, vare 
sig det gäller själva handlingen eller regelbundna bokinköp. För denna 
gruppering kommer de litterära impulserna utifrån då de inte deltar i det 
litterära livet, utan genom att de inhandlar sina enkla alster i kiosker eller 
inköpsställen som bara till viss del ägnar sig åt bokförsäljning.22

                                                 
18 Robert Escarpit, Litteratursociologi (Stockholm, 1970) s. 90, 97, 102. 
19 Rolf Yrild, Litteraturens villkor (Lund, 1994) s. 64. 
20 Escarpit, s. 88-89. 
21 Escarpit, s. 89. 
22 Escarpit, s. 98-100. 
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Escarpit menar inte att kretsloppstillhörighet redan i utgångsläget är 
fastslaget utifrån vilken socialgrupp eller klass en läsande individ tillhör, men 
han bortser inte heller från dessa faktorer när han talar om de sysselsättningar 
och livsstilar som människorna i de olika kretsloppen ägnar sig åt eller 
anammar.23 Mer eller mindre fastlagda sociala normer råder inom de två olika 
kretsarna/klasserna som gör det mer eller mindre möjligt att tillägna sig olika 
former av litteratur. Svårare blir det naturligtvis för konsumenterna i den 
populära kretsen att ta till sig höglitterära texter och denna svårighet beror på 
avsaknad av högre utbildning och skolning eller kan beskrivas som en ren 
misstänksamhet mot den bildade kretsens kulturyttringar. Den verkliga 
lösningen på denna uppdelning, det vill säga, att få fler människor att tillägna 
sig god litteratur, menar Escarpit står enbart att finna i gruppernas förhållande 
till litteraturen – alltså på konsumtionsnivå.24 Det är här som de så kallade 
”blockadbrytarna” (les forceurs de blocus) kommer in i detta system och de 
utgörs bland annat av billighetsupplagorna av klassiker som säljs i kiosker och 
genom bokklubbarna som blandar ”högt” och ”lågt” i sitt utbud mot en blandad 
kundkrets. I Sverige var En bok för alla från starten 1976 menat som just en 
sådan blockadbrytare och ett billigt alternativ till kioskboken i ett försöka att 
möta läsaren av dessa på halva vägen och erbjuda någonting bättre för samma 
låga pris.25 Litteraturvetaren Rolf Yrild menar att detta försök var starten för 
uppblandningen av de två kretsloppen. När så kvalitetspocketboken letade sig 
in bland populärlitteraturen och därmed främjade försäljningen av kvalitets-
litteratur på varuhus och stormarknader blev detta ett betydelsefullt sätt att nå 
ut till en bredare publik än tidigare, men samtidigt kunde man även konstatera 
att populärlitteraturen smög sig in i bokhandlarnas hyllor.26

Med dagens massiva utbud av pocketböcker kan man även se att detta 
sortiment har kommit att tränga ut även det tidigare stora utbud av böcker som 
gått under beteckningen kiosklitteratur. Det som fortfarande finns kvar har 
uppgått i det totala utbudet och det är problematiskt att kunna se någon 
åtskillnad mellan Escarpits två kretslopp när nobelpristagaren trängs med 
Harlequinromanen och den prisbelönte deckaren vid kassan på ICA. 

                                                 
23 Escarpit, s. 88. 
24 Escarpit, s. 108. 
25 En bok för alla www.ebfa.se (besökt 040403). 
26 Yrild, s. 65. 
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Hans Hertels mediehiss 
Professor Hans Hertel var tidigare verksam vid institutionen för nordisk 
litteratur med inriktning på litteratursociologi vid Köpenhamns universitet. 
Han är framför allt känd för sitt arbete med det litteraturhistoriska 
översiktsverket Litteraturens historia, 1-7 (1985-94), men han har för övrigt 
länge arbetat med och publicerat en rad böcker och uppsatser kring ämnena 
bokmarknad och kulturpolitik.27 Det var vidare Hans Hertel som introducerade 
Robert Escarpits tankar kring de två litterära kretsloppen för den nordiska 
publiken 1972 i Bogen og læseren: Udkast til en litteratursociologi i vilken 
han också försökte göra en liknande undersökning av den danska 
bokmarknaden och läsekulturen.28 I anslutning till Escarpits tankegångar 
vidareutvecklade Hertel dennes idéer och utformade sin egen teori, en teori 
som han menar stämmer bättre överens med dagens globaliserade och ständigt 
växande mediemarknad, där boken bara är ett bland många medier (TV, 
video/DVD, audio/CD och film) som lever i ett slags symbiosförhållande med 
varandra.29  

I sin skrift 500.000£ er prisen: Bogen i mediesymbiosens tid från 1995 
presenterar han i anknytning till en svepande skiss över 1990-talets förlags- 
och bokmarknad sin litterära kretsloppsmodell (se bilaga 1, figur 2).30 Denna 
modell, menar han, inbegriper och illustrerar de moderna mediernas 
ekonomiska och tekniska utveckling, en utveckling som de äldre litteratur-
sociologiska teorierna inte kan belysa på ett adekvat sätt. Detta på grund av det 
växelverkande beroende som nu till en mycket högre grad existerar mellan 
tryck-, bild- och ljudmedierna, men som också påverkar innebörden av de 
litterära termerna masslitteratur och populärlitteratur. Innebörden har 
förskjutits från de tidigare innehållsliga aspekterna till att mer markera 
storleken på upplagorna och uppmärksamheten från den läsande publiken, 
vilket avgör i vilken del av kretsloppet en bok placeras. Hertel menar att 
”[m]odellen vil vise hvordan den populære del af finlitteraturen opsuges i 

                                                 
27 Hans Hertel, ”Boken i mediesymbiosens tid”, i Litteratursociologi: Texter om litteratur och samhälle, 
red. Lars Furuland & Johan Svedjedal (Lund, 1997) s. 201. 
28 Hans Hertel, ”Det litterære system i Danmark”, i Boken og læseren: Udkast til en litteratursociologi, 
Robert Escarpit (København, 1972). 
29 Hertel, (1997) s. 207. 
30 Denna skrift är ursprungligen en föreläsning som Hans Hertel höll i samband med The Adam Helms 
Lecture i Frescati-hallen på Stockholms universitet 26 april 1995. Texten är till viss del omarbetad 
jämfört med den muntliga framställningen.  
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kulturindustriens masseproduktion, mens de mere eksklusive dele udskilles i 
undergrundskulturer”.31  

De fem olika kretsarna som modellen består av är för det första, från 
centrum räknat, det speciallitterära kretsloppet, vilket är området för ”smala”, 
nyskapande och experimentella skönlitterära böcker som kommer ut i små och 
begränsade upplagor. Till skillnad från Escarpits modell består denna ”krets” 
av flera mindre kretslopp eller subkulturer som inte nödvändigtvis behöver ha 
samröre med varandra. I Escarpits teori var denna krets mer eller mindre 
homogen i sin sammansättning av individer och den form av litteratur som 
räknades hit, men Hertel vill istället peka på en rådande mångfald i små kretsar 
som existerar i denna sfär.32

Den andra kretsen är det populärlitterära kretsloppet, hit räknar han 
normalutgåvor av pocket och bokklubbsböcker, vanligtvis kvalitetslitteratur 
som når upplagor runt 10 000 exemplar.33 Här är det alltså inte fråga om 
populärlitteratur i bemärkelse av litteratur av sämre kvalitet utan en litteratur 
som når många läsare och kan betraktas som populär eller framgångsrik.34

I den tredje kretsen, det masslitterära kretsloppet finner man inte bara det 
som går under beteckningen kiosklitteratur och triviallitteratur utan även 
kvalitetslitteratur som blivit så kallade bestsellers. Den gemensamma 
nämnaren här är att böckerna produceras i mycket stora upplagor runt 50 000 
exemplar och sprids till en stor och varierad publik.35

Den fjärde kretsen är det intermediala kretsloppet där texter via andra 
medier vinner uppmärksamhet, ofta en internationell sådan, och når en mycket 
stor publik. Detta kan vara genom filmatiseringar av texter som når publiken 
via bio, video/DVD eller tv, eller via PR i radio eller tv som leder till ökad 
försäljning av en bok. Som ett svenskt exempel kan man här nämna tv-
programmet Röda rummet som har viss betydelse för att väcka intresse för 
böcker hos den läsande allmänheten. 

Den femte kretsen är det orala kretsloppet och är till skillnad från de 
övriga en krets där stoffet, precis som namnet antyder, består av muntliga 
mytbildningar och urban legends som sprids, vanligtvis i samverkan med 
media. Detta kan vara stoff som blir till grund för böcker och dessa historier rör 

                                                 
31 Hans Hertel, 500.000£ er prisen: Bogen i mediesymbiosens tid (Stockholm, 1995) s. 32. 
32 Hertel, (1995) s. 32. 
33 Viktigt att notera här är att de utgivningssiffror som Hertel anger i sin modell gäller enkom för danska 
förhållanden och kan därför inte fullt ut jämföras med den svenska marknaden. 
34 Hertel, (1995) s. 32. 
35 Hertel, (1995) s. 33. 
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sig då nedåt i kretsarna. Denna förflyttning sker via modellens mediehiss, som 
Hertel beskriver som en varutransportör som kan lyfta en text mellan de olika 
kretsarna.36 Texter kan vandra från de orala och intermediala kretsloppen till de 
populär- eller masslitterära eller från det speciallitterära till det populär- eller 
masslitterära kretsarna. Hertel menar att otaliga exempel på detta finns där man 
utnyttjat den experimentella litteraturens tematik och formspråk i populär-
kulturen, men också på fusioner mellan ”finlitteratur” och ”populärlitteratur” 
där den högintellektuelle författaren använder sig av masskulturens språk och 
bildmedel. Hertel använder här Umberto Eco som exempel på en författare som 
med sina texter vunnit popularitet utanför sin egen litterära krets just med dessa 
grepp. Men i motsats torde det vara mycket svårt för en text att vandra från det 
populära- och/eller masslitterära kretsloppet till det speciallitterära kretsloppet 
på grund av denna sfärs exklusiva och avgränsade förutsättningar för 
medlemskap och exemplen är inte heller många.37

I mediehissteorin kan man i princip fortfarande tala om två kretslopp, 
precis som i Escarpits modell, men Hertel visar här på den utveckling som 
skett i den populära kretsen som gjort bilden och förutsättningarna mer 
nyanserade vad det gäller spridning av litteratur av skiftande kvalitet – detta 
främst tack vare uppkomsten av nya medier, eller flitigare brukande av redan 
kända sådana. Det är fråga om en större glidning i betydelsen av 
populärlitteratur och vad som egentligen avses med begreppet masslitteratur 
som skiljer sig från tidigare. 

Masskulturen har i större utsträckning accepterats som den rådande och där 
kombinationen av text och bild är någonting självklart för oss konsumenter. I 
vårt samhälle som blivit alltmer inriktat på underhållning, och som vissa anser 
hotas av massfördumning, blir det än viktigare att vi själva lär oss att vara 
selektiva och granskande gentemot de produkter som vi erbjuds. Det har 
istället blivit en fråga om att handplocka de produkter som motsvarar den 
individualitet och identitet som jag som konsument vill skapa åt mig själv – 
detta särdrag är speciellt tydligt hos den yngre generationens konsumenter 
menar Hertel.38 Konkurrensen mellan de olika medierna är stark, precis som 
kampen mellan ”vinnande” produkter – i bokbranschen är denna fokuserad på 
bestsellers, men även om utbudet av storsäljande böcker tycks likriktat eller 

                                                 
36 Hertel, (1995) s. 33-34. 
37 Hertel, (1995) s. 36-37. 
38 Hertel, (1995) s. 44-45. 
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begränsat har det totala utbudet av böcker aldrig varit större än idag.39 Det 
speciallitterära kretsloppet däremot framstår fortfarande som en liten exklusiv 
skara av producenter riktade mot en specifik grupp användare, mer eller 
mindre oberörda av de större kretsarnas inverkan.40

Jag kommer i denna uppsats att utgå från Hertels mediehissteori och då 
speciellt den förändring i betydelsen av begreppen mass- och populärlitteratur 
som den ger uttryck för och som kan ses som en form av glidning i de veder-
tagna betydelserna av termerna. Min avsikt är att undersöka om denna tendens 
som Hertel beskriver även kan skönjas i diskussionen kring populärlitteratur 
som förs bland bibliotekarier, litteraturvetare och kritiker. 

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur dagens diskussion kring 
populärlitteratur ser ut på fem olika svenska folkbibliotek, samt att komplettera 
detta med en mindre studie av texter och artiklar av några litteraturvetare och 
kritiker. Jag vill ta reda på i vilken utsträckning man kan se en förändring i 
attityden till populärlitteraturen från tidigare, men också undersöka om denna 
litteraturkategori i sig har genomgått förändringar som idag gör det svårare att 
särskilja och dra gränsen mellan populär- och kvalitetslitteratur. 

Frågeställningar 
För att komma fram till hur diskussionen om och attityden till populär-
litteraturen ser ut idag samt på vilket sätt inställningen har förändrats ställer jag 
följande frågor i min uppsats: 

 
• På vilket sätt definierar man på några svenska folkbibliotek termen 

populärlitteratur? 
• Hur bedrivs diskussionen kring populärlitteratur på dessa folkbibliotek 

idag och vilken är attityden till den? 
• Hur ställer man sig på dessa folkbibliotek till låntagarinflytande och 

användarnas inverkan på det skönlitterära bokbeståndet i fråga om dess 
utformning och inriktning?  

                                                 
39 Hertel, (1995) s. 43-44. 
40 Hertel, (1995) s. 42. 
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• Vilken är dagens populärlitteratur enligt litteraturforskare, kritiker och 
kulturskribenter? Samt hur ser diskussionen kring denna form av 
litteratur ut idag? I vilken utsträckning har denna diskussion förändrats 
från tidigare? 

Källmaterial och metod 
Mitt huvudsakliga källmaterial består av intervjuer med bibliotekarier på fem 
olika svenska folkbibliotek i Mora, Avesta, Sala, Svenljunga och 
Örnsköldsvik. Av dessa är tre kvalitativt utförda och de övriga två genomförda 
genom e-korrespondens. Med hjälp av dessa intervjuer hoppas jag kunna 
belysa hur man i praktiken resonerar kring frågor som rör populärlitteraturen 
och litterär kvalitet. Jag har valt att utföra min undersökning på bibliotek på 
mindre orter där jag tror att chansen är stor att personalen är väl insatt i sitt 
bestånd och i de nyförvärv som görs. På ett mindre bibliotek är anslagen 
mindre, vilket borde innebära att man mer aktivt tar ställning till vad man 
väljer att köpa in både med hänsyn till kvalitet och till vad som passar 
kundkretsen på den aktuella orten. Valet av undersökningsorter motiveras 
vidare av att jag ville få viss geografisk spridning på undersökningens 
bibliotek. Jag hade möjlighet att ta mig till tre av biblioteken (Mora, Avesta, 
Sala) men inte de övriga två (Svenljunga, Örnsköldsvik), som jag ändå beslöt 
att ta med i undersökningen även om avståndet gjorde att jag istället valde att 
sköta kontakten med dem brevledes. Örnsköldsviks folkbibliotek var intressant 
i detta samanhang på grund av deras tidigare deltagande i GÖK-projektet. 
Svenljunga folkbibliotek blev jag rekommenderad att höra av mig till då detta 
skulle var ett bibliotek där bibliotekarierna aktivt resonerade kring 
populärlitteraturen i sitt bestånd.   

Min undersökning är inte tänkt att ge någon heltäckande bild av hur 
diskussionen om populärlitteratur förs i hela landet. Förhoppningen med denna 
studie är dock att ge en inblick i hur resonemangen förs bland totalt tio 
yrkesverksamma bibliotekarier som rent konkret resonerar kring populär-
litteratur, samt hur deras resonemang stämmer överens med dagens teoretiska 
diskussion kring ämnet som förs av litteraturvetare och kritiker. 

Förutom den huvudsakliga undersökningen på biblioteken gör jag också ett 
försök att genom ett urval av nyutkomna artiklar, recensioner och böcker som 
alla ur någon vinkel behandlar populärlitteratur ge en översiktsbild av dagens 
syn på och diskussion kring denna. Diskussionen kring detta ämne är idag inte 
lika omfattande som den var på 1970- och 80-talen, vilket tydligt märks i 
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omfattningen av de källor som behandlar området – detta gäller framför allt det 
svenska materialet. Av detta relativt begränsade utbud har jag valt material 
som jag själv har funnit intressant för mitt syfte. För att ge en så relevant och 
aktuell bild som möjligt har jag begränsat denna undersökning till material som 
inte är äldre än sju år, men i de allra flesta fall inte äldre än fem. Artiklarna 
som jag använt mig av i uppsatsen har jag hämtat från databasen Artikelsök, en 
databas som samsöker i Presstext och Mediaarkivet och i vilken referenser till 
över 1000 tidningar och tidskrifter finns att tillgå. Detta urval blir därmed den 
naturliga och logiska avgränsningen för detta material.  

Uppsatsen består av tre delar, i den första delen – Dagens diskussion kring 
populärlitteraturen kommer jag att redovisa hur ett urval av forskare inom 
fälten litteraturvetenskap och kulturstudier samt ett antal litteraturkritiker och 
kulturskribenter diskuterar ämnet populärlitteratur. Därefter följer uppsatsens 
andra del, under titeln Intervjuundersökning, där materialet från undersök-
ningens fem olika bibliotek presenteras och sammanfattas under fyra olika 
rubriker. Tanken är att de två huvuddelarna tillsammans ska representera något 
av hur diskussionen förs ur både en teoretisk och en praktisk synvinkel. 
Uppsatsen avslutas med den tredje delen – Slutdiskussion och därefter följer en 
kort sammanfattning. 

Centrala begrepp 

Populärlitteratur 
För att senare i uppsatsen kunna undersöka om en förändring av definitionen 
av och synen på populärlitteraturen har kommit till stånd, är det nödvändigt att 
jag här som utgångspunkt ger bilden av den traditionellt vedertagna 
definitionen av begreppet. 

Populärlitteratur är ett svårdefinierat begrepp som olika forskare och 
kritiker närmat sig och försökt ringa in på olika sätt. Men trots att det råder viss 
oenighet mellan uppfattningarna som de ger uttryck för, är de allra flesta eniga 
om är att det finns en kvalitativ skillnad mellan kvalitets- och populärlitteratur. 
De två senast sammanställda översiktsverken på svenska över ämnet 
populärlitteratur är Dag Hedmans Brott, kärlek, äventyr: Texter om populär-
litteratur (1995) och Anders Öhmans, historiskt inriktade, Populärlitteratur: 
De populära genrernas estetik och historia (2002). 

I sin artikel ”Populärlitteraturen – finns den?”, som just ingår i Dag 
Hedmans antologi Brott, kärlek, äventyr, försöker Ulf Boëthius, professor i 
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barn- och ungdomslitteratur vid Institutionen för litteraturvetenskap vid 
Stockholms universitet, ringa in begreppet populärlitteratur genom att räkna 
upp definitioner och kriterier som forskare valt för att särskilja denna litteratur-
form från den mer kvalitativa sedan slutet av sextiotalet. Han finner så många 
som sju olika definitionssätt, samtliga formulerade någon gång mellan 1967 
och 1977, det vill säga under den tid då debatten var som intensivast. En grupp 
forskare talar om populärlitteraturen som den litteratur som folkets breda lager 
läser, andra talar om populärlitteraturens produktions- och distributions-
förhållanden som riktlinje, där huvudgruppen utgörs av otaliga serier av så 
kallade kategoriböcker (populärpocket). Ytterligare en definition fokuserar på 
populärlitteraturens syfte som enbart blir att förströ och underhålla sin läsare. 
Besläktad med denna är den fjärde definitionen som lägger större vikt vid 
själva läsakten och hur läsaren själv på ett mycket subjektivt sätt finner nöje 
och förströelse i texten. Andra forskare tittar på språkliga, estetiska och 
moraliska värden hos litteraturen och pekar på att det är på grund av sin 
undermåliga framställning i dessa tre aspekter som populärlitteraturen lockar 
en bred publik. Den beskrivning som Boëthius själv finner vara den bästa 
definitionen av populärlitteratur är den som Helmut Kreuzer myntade 1967. 
Detta är en smaksociologisk definition av litteraturen som både omfattar en 
stor läsekrets och anses undermålig vad gäller moralisk och estetisk 
framställning.41 Boëthius vidareutvecklar resonemanget och betonar 
definitionens innebörd på följande sätt: 

Populärlitteraturen är i själva verket lika mångskiftande som den övriga litteraturen. 
Gränsen mot den accepterade litteraturen är artificiell, godtycklig och flytande. Den 
bestäms av den litterära institutionens föränderliga normsystem, av kritikernas, litteratur-
historikernas, skolmyndigheternas, bibliotekens och akademiernas skiftande värderingar. 
Populärlitteraturen har således ingen särskild egenart. […] Den får innefatta all den 
litteratur som de ledande smakbärarna i en kultur vid olika tidpunkter räknar dit, 
oberoende av det litterära verkets innehåll och form.42  

Trots denna definition väljer Boëthius att belysa populärlitteraturens egenart 
genom kategoriböckerna vilka han benämner som denna litteraturforms hårda 
kärna, men han räknar ändå bara denna form av böcker som en av flera som 
kan definieras med begreppet populärlitteratur. Dessa böcker kan enkelt 

                                                 
41 Ulf Boëthius, ”Populärlitteraturen – finns den?”, i Brott, kärlek, äventyr: Texter om populärlitteratur 
(Lund, 1995), s. 17-19. Artikeln publicerades första gången under samma namn i Tidskrift för 
litteraturvetenskap 1991:2.  
42 Boëthius, s. 19. 
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beskrivas som utpräglat standardiserade både vad gäller språk och tematik. De 
ges ut i långa serier där varje serie har sin specifika särprägel och där de 
enskilda alstren har en grundform som går igen i bok efter bok.43 Boëthius ger 
här exempel på representanter för kategoriböckerna på den svenska marknaden 
som Nick Carter, Bill och Ben, Vita serien, Manhattan och Harlequin. 
Intressant att notera här är att av hans exempel så är det bara Harlequin med 
sina olika underserier som fortfarande ges ut.44  

Anders Öhman, docent i litteraturvetenskap vid Umeå universitet och 
speciellt inriktad på populärkultur, har i sitt, till stor del historiska, 
översiktsverk Populärlitteratur: De populära genrernas estetik och historia 
valt att närma sig området genom att belysa populärlitteraturens klassiska 
genrer: deckare, thrillers, kärleksromanen, skräckromanen, den historiska 
populärromanen, fantasy och science fiction. Han menar att just dessa genrer 
länge har varit stommen i vad man kallar populärlitteratur. Han definierar 
begreppet genre som ”den ram som bestämmer vilket ämnesområde en viss 
bok är upptagen med att gestalta. Genren bestämmer också vilka medel och 
litterära tekniker den har till sitt förfogande för att göra detta”.45 
Genrebeteckningen blir alltså det grundläggande för Öhman i hans resonemang 
kring populärlitteraturen i detta verk.  

Staffan Bergsten, tidigare verksam som docent vid Litteraturvetenskapliga 
institutionen vid Uppsala Universitet, försöker i Litteraturhistoriens 
grundbegrepp (1990) att ge sin definition av populärlitteraturen och menar att 
dessa böcker, precis som Boëthius hävdar, uttrycker en långt större 
regelmässighet än annan litteratur och i högre utsträckning gör skäl för namnet 
genre. Men han menar ingalunda att genren skulle var något särpräglat för 
populärlitteraturen utan ger som exempel på ”förädlade” former av deckar-
genren titlar som Brott och straff och Processen, och för sjukhusromanen, med 
den heroiske doktorn i vit rock, Camus’ Pesten.46 Bergsten fortsätter: 

Man skulle kunna formulera en lag eller princip som säger att ju högre upp på den 
konstnärliga rangskalan en roman befinner sig, desto mindre av dess särart och ut-
märkande egenskaper låter sig fångas i en enda genrebeteckning, medan det omvända 

                                                 
43 Boëthius, s. 20-22. 
44 Med hjälp av det nationella biblioteksdatasystemet LIBRIS kan man konstatera att de mest omtalade 
serierna som Manhattan, Mysrysare, Vita serien, Nick Carter, Mike Hammer/Spillane och Succéroman 
lades ner någon gång mellan åren 1986-95. Undantaget är Bill och Ben som publicerades fram till 2000. 
45 Öhman, (2002), s. 20. 
46 Staffan Bergsten, Litteraturhistoriens grundbegrepp (Lund, 1990), s. 129. 
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förhållandet gäller för populärlitteraturen, där genreangivelsen ofta ganska uttömmande 
talar om vad för slags verk det rör sig om.47

Som man kan se koncentrerar sig både Öhman och Bergsten på genre-
indelningen som något av en grundstomme i vad de menar utgör populär-
litteraturen. Detta till skillnad från Boëthius som tar upp kategoriböckerna, 
men dock är fullt medveten om att det är en alldeles för förenklad beskrivning 
av populärlitteraturen.  

För det vidare resonemanget i den här uppsatsen som rör populär-
litteraturen och dess definition har jag därför valt att ta fasta på Boëthius 
påstående att uppdelningen mellan populärlitteratur och kvalitetslitteratur görs 
av samhällets ledande smakbärare till vilka han bland annat räknar 
kritikerkåren, litteraturvetarna och bibliotekarierna. Därför har jag valt att utgå 
just från dessa tre kategorier för att se hur dagens diskussion förs kring 
populärlitteraturen och vilka tankar om och attityder till litteraturformen som 
förekommer i denna diskussion.  

Kvalitetslitteratur 
Kvalitetslitteraturen beskrivs och refereras ofta till med benämningar och 
termer som smal, seriös, kvalificerad, svår, god, bra, exklusiv, värdefull och 
mindre känd. Statens kulturråd definierade begreppet i sin senaste stora 
biblioteksutredning Kulturbarometern i detalj: Tema litteratur och bibliotek 
från 1997 med att detta skulle vara litteratur som dels inkluderar de så kallade 
klassikerna och dels böcker av stort litterärt värde. Detta värde fastställs om 
författaren upptas i normgivande litteraturhandböcker, har biograferats eller 
om verket i fråga mottagits och uppmärksammats i dagspresskritik och genom 
detta bedömts vara hemmahörande i denna kategori.48 En pålitlig måttstock på 
vad som är god och seriös litteratur anses de stora dagstidningarnas kultursidor 
vara, skriver kulturskribenten Mi Rask i en artikel om gränserna mellan 
populärlitteratur och kvalitetslitteratur i Dagens Nyheter. Genom att se vilka 
böcker som recenseras här kan man bilda sig en uppfattning om vilka som 
bedöms höra till kvalitetslitteraturen och hon menar att: ”En bok som kanske 
står och väger om den ska räknas som kvalitetsbok eller inte riskerar att tappa 
både i prestige och kvalitet om den plötsligt slår igenom och får många läsare”. 

                                                 
47 Bergsten, s. 129. 
48 Kulturbarometern i detalj: Tema litteratur och bibliotek (Stockholm, 1997) s. 13. 
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Hon uppmärksammar härmed ytterligare en dimension av dagspresskritiken 
och pekar på den oförenliga paradoxen mellan kvalitet och popularitet.49  

Inom litteraturvetenskapen talar man gärna om litterär kanon, med vilket 
man avser en fastställd och normerande uppsättning av högkvalitativ litteratur 
och det är vanligtvis hit de så kallade klassikerna räknas. Vilka verk eller 
författare som bör ingå i denna kanon råder det långt ifrån enighet om och 
många hävdar till och med att denna form av listning av litteratur är omöjlig att 
göra. Men det är denna förteckning av böcker som utgör vårt litterära 
kulturarv, som sammanställs och räknas upp i de litteraturhistoriska 
handböckerna och revideras vartefter tiden går och ny böcker släpps in. 

I Den västerländska kanon (2000) gör författaren och litteraturprofessorn 
Harold Bloom, verksam vid Yale universitetet i New York, ett försök att 
motivera varför ett mindre antal författare måste ingå i denna kanon som i vår 
tid blivit alldeles för omfattande, något som har gjort det till en praktisk 
omöjlighet för en enskild läsare att ta sig igenom den. Bloom menar att kanon 
idag uppgår till ungefär 3000 verk och han har själv i sin bok valt att lyfta fram 
26 av dessa författare, däribland Goethe, Ibsen och Freud, men framför allt 
Shakespeare vars verk för Bloom framstår som västerlandets litterära 
fundament.50 Bloom skriver att: ”[k]anon [är] ett ord av religiöst ursprung, 
[vilket] har kommit att betyda de texter som valts ut bland ett stort antal som är 
inbegripna i en livsavgörande kamp med varandra”.51 Dess syfte preciseras i 
liknande existentiella ordalag: ”Det […] västerlandets kanon kan bidra med, 
det är en djupare insikt om hur vi bäst använder vår egen ensamhet, den 
ensamhet vars slutgiltiga gestalt är vår uppgörelse med vår dödlighet”.52 Bloom 
fortsätter ”[d]et estetiskt värdefulla har sitt ursprung i minnet, alltså […] i en 
plåga, plågan att avstå från de lättsammare nöjena för att få uppleva mycket 
mer svåråtkomliga nöjen”. Det vällyckade litterära verket är en ernådd ångest, 
liksom kanon är det, menar han.53 Bloom skriver utifrån sin långa skolning och 
roll som professionell läsare, läsning är för honom en syssla utförd på största 
allvar. Det är utifrån detta perspektiv, utifrån den livsavgörande inverkan en 
text kan ha på människan och hennes liv, han bildar sig föreställningar om att 
utan kanon upphör vi människor att tänka.54 En uppfattning som kanske skiljer 

                                                 
49 Mi Rask, ”Låg status för kärlek och mystik”, Dagens Nyheter 1995-12-29.  
50 Harold Bloom, Den västerlänska kanon: Böcker och skola för eviga tider (Stockholm, 2000) s. 52.  
51 H. Bloom, s. 32. 
52 H. Bloom, s. 43. 
53 H. Bloom, s. 54. 
54 H. Bloom, s. 56. 
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sig från många läsares uppfattning om, eller reflektioner över en så tillsynes 
oskyldig aktivitet som läsning av skönlitteratur. 

Journalisten och författaren Axel Odelberg ställer i en artikel hämtad ur 
tidskriften Svensk bokhandel från 1997 frågan vad kvalitetslitteratur egentligen 
är. Han menar att kvalitetsbegreppet kommit att relativiseras i allt högre 
utsträckning och att detta har att göra med att man numera är högst ovillig att 
uttrycka sig nedsättande om någon form av litteratur. Odelberg menar att 
”[e]ndast provokatörer vågar sig numera på att oförblommerat och öppet peka 
ut någon särskild genre som dålig litteratur. Det är ju både ojämlikt och 
sårande”. I och med detta har kvalitetsbegreppet blivit svårare att använda med 
samma självklarhet som tidigare, och man har istället förklätt dess motsats i 
diffusa och skenbart kvalitetsneutrala termer som till exempel underhållnings-
litteratur och populärpocket. Det är först vid öppet användande av beteck-
ningen kvalitetslitteratur som dessa beteckningar framstår som nedvärderande 
menar han. Definitionerna och beteckningarna är inte möjliga utan varandra, 
utan det är hela tiden en fråga om att den ena motpolen definierar den andra.55 
Odelberg formulerar svaret på sin fråga på följande sätt: 

Kvalitetslitteratur är sådan litteratur som kallas kvalitetslitteratur av en begränsad grupp 
bokbranschföreträdare, bibliotekarier, litteraturskribenter, författare och medlemmar av 
den statliga litteraturstödsnämnden. […] Kvalitetslitteraturen kan också definieras som 
den typ av litteratur som recenseras noggrant och ingående på de stora tidningarnas 
kultursidor. […] Uppmärksamhet på kultursidorna brukar stå i omvänd proportion mot 
upplagepotentialen. Det kan te sig märkligt men blir fullständigt begripligt om man ser 
begreppet kvalitetslitteratur i ljuset av elitens behov av att särskilja sig från det gemena.56  

Med andra ord kan kvalitetslitteratur beskrivas som litteratur som upptas i 
litteraturhandböcker och översiktsverk, uppmärksammas ingående och mottas 
väl i dagspresskritiken – det vill säga ingår i kanon. Gruppen som definierar 
kvalitetslitteraturen är därmed densamma som Boëthius påvisade definierade 
populärlitteraturen. 

                                                 
55 Axel Odelberg, ”Populärpocket: Sveriges mest lästa ratas av kritiker”,  Svensk bokhandel 10 (1997) 
s. 14. 
56 Odelberg, s. 14. 
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Dagens diskussion kring populärlitteraturen 

I detta första kapitel av uppsatsens undersökningsdel har jag till syfte att, med 
hjälp av ett urval av forskare och kritikers arbeten, ge exempel på hur man idag 
försöker närma sig, identifiera och resonera kring begreppet populärlitteratur 
utifrån en mer teoretisk utgångspunkt, detta jämfört med bibliotekariernas mer 
praktiska utgångspunkt i nästa del av uppsatsen. I det urval av nytt material 
som jag använder mig av i denna studie finns en klar tendens att inte längre 
beskriva denna litteratur som särskild från den kvalitativa, utan man är mer 
intresserad av att se de sammanblandande tendenser som sker, både i de 
konkreta litterära verken, men också i hur människors användande av 
kulturella uttrycksmedel i stort kommit att påverka begreppets innebörd och 
synen på litteratur i sin helhet. Detta leder i sin tur till spekulationer kring 
giltigheten av en litterär kanon, begreppen och uppdelningen i kvalitets- och 
populärlitteratur samt kritikernas roll och betydelse. 

Detta kopplar jag till Hans Hertels teori om dagens bokmarknad och de 
mekanismer som styr den. Här vill Hertel på ett liknande sätt se hur idéer och 
influenser rör sig mellan hans teoris olika kretslopp och därmed får till stånd en 
annan marknadsmässig uppblandning mellan vad som förut striktare skiljde sig 
åt som antingen ”finkultur” eller ”populärkultur”, något som kom till uttryck 
hos Escarpit i hans äldre modell. 

Här ska påpekas att det naturligtvis inte är någon allomfattande bild av hur 
diskussionen förs idag, utan jag har valt att lyfta fram intressanta och aktuella 
artiklar och böcker som behandlar begreppet populärlitteratur. Detta för att 
kunna bilda mig en uppfattning om vilka åsikter som förekommer i samband 
med diskussionen kring populärlitteraturens egenart som den ser ut idag. 

Populärkultur och finkultur anno 1999 
Herbert J. Gans som är verksam som professor i sociologi vid Columbia 
universitetet i New York gav 1974 ut studien Popular Culture and High 
Culture: An Analysis and Evaluation of Taste. I detta verk diskuterar Gans 
kring begreppen populärkultur och finkultur och redogör för hur termerna 
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uppkommit och vad de kommit att betyda och innefatta, då framför allt för den 
smakbärande eliten och denna grupps kritik mot masskulturen och dess 
skadliga inverkan på individen. Gans’ diskussion utgår i huvudsak från 
faktorer som rör produktion, ekonomi, klasstillhörighet och människors attityd 
till kultur (han avser här litteratur, film och musik) som avgörande för hur man 
närmar sig de två motsatsbegreppen. Gans vill i sin text skapa en mer 
nyanserad bild av populärkulturen och dess förtjänster och peka på att farorna 
som ”kultureliten” framför inför den hotande populärkulturen är grovt 
förenklade och dess skadliga, fördummande inverkan på individen osakliga 
och överdrivna. Han pekar på de stora likheter som trots allt råder mellan de 
två lägren i det hänseende att man kan finna innovationerna, variationerna, 
likväl som stereotyperna hos dem båda. I de båda kretsarna är målet att vinna 
erkännande hos sin respektive publik, en publik som i lika hög grad är 
mångfacetterad utifrån sina givna förutsättningar vad gäller utbildning och 
ekonomisk levnadsstandard. Att kalla populärkulturen stereotyp och ensidig 
och hävda att dess konsumenter skulle utgöras av en homogen massa anser 
Gans är helt fel. Han pekar istället på att den finkulturella sfären, som gärna 
framhåller individualiteten i sina smakriktingar, nästan i än större utsträckning 
tillägnar sig ett likformigt och begränsat utbud – och att detta utbud i fråga om 
musik, litteratur och konst, precis som det populärkulturella, är mass-
producerat. Gans’ slutsats är att det är demokratiskt förkastligt att döma ut 
vissa kulturformer utan att ta hänsyn till den stora grupp människor som 
begagnar sig av dem. Han förnekar inte att den estetiska standarden skiljer sig 
åt mellan olika kulturyttringar, men menar däremot att de alla innehar samma 
värde och även att publiken som tillägnar sig de varierande kulturformerna 
måste respekteras och värderas som lika värdefull. Att rangordna smakkulturer 
efter deras estetiska värde kopplas alltför lätt samman med den specifika 
kulturens användargrupp, och detta kan i förlängningen leda till en fördömande 
rangordning även av samhällets individer.57  

Ett kvarts sekel senare, 1999, ger Gans på nytt ut sin bok, nu i reviderad 
och uppdaterad form.58 I inledningen ger Gans en intressant summering av de 
senaste 25 årens utveckling i attityden till populärkulturen och pekar på hur 
fenomenet har förändrats i Amerika, en förändring som jag ser som lika 

                                                 
57 Herbert J. Gans, Popular Culture and High Culture: An Analysis and Evaluation of Taste Rev. updated 
ed., (New York, 1999) s. 29-77, 163-204. 
58 Originaltexten är densamma, men Gans har gett boken en ny, omfattande inledning och en uppdaterad 
efterskrift till varje kapitel. Det är därför fullt möjligt att skilja originaltexten från de nytillkomna 
avsnitten. 
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adekvat i en betraktelse av svenska förhållanden. Gans pekar, i likhet med 
Hertel, på att konflikten mellan den populära och den finkulturella sfären 
fortfarande är en påtaglig realitet, där den mer eller mindre marginella 
”kultureliten” fortsätter sin kamp mot, vad de anser vara, det övriga samhällets 
degenererande smakvanor. Diskussionen i stort är dock inte längre lika 
hårddragen, inte lika stereotyp och svart/vit som den en gång var och mycket i 
terminologin har kommit att bytas ut. Benämningar som på olika sätt innehåller 
ordet ”mass-” har blivit vanskligt att använda, då det i alltför hög grad leder 
tankarna till hur ordet används inom sociologi och samhällsvetenskap, som en 
starkt värdeladdad beteckning för den fattiga och outbildade delen av en 
befolkning.59 I Sverige kan en förlängning av denna tendens skönjas i det 
namnbyte som kiosk- och masslitteratur gjort till det mer värdeneutrala 
samlingsnamnet populärpocket. Denna nya beteckning omfattar vad som 
vanligtvis anses vara bottenskiktet av populärlitteraturen, dock utan att på 
något sätt peka ut varken genren eller dess läsare som undermåliga.60  

Gans tycker sig se att klass inte längre är någon ensam eller avgörande 
faktor för den litteratur, musik eller konst som en individ väljer att ta del av, 
utan ålder, kön och etnisk bakgrund har kommit att spela en allt större roll. 
Betydelsen av klasstillhörighet i fråga om val av kulturupplevelser har minskat 
och Gans vill snarare se en likriktning eller öppenhet som går igen i samhället i 
stort.61 Till detta faktum hör att människor inte längre begränsar sitt kulturutbud 
till en specifik kulturnivå, utan i större utsträckning blandar ”högt” och ”lågt” 
på ett okomplicerat sätt. Detta samtidigt som kulturutbudet ger uttryck för både 
ett större utbud totalt och en långt större växelverkan i utbyte av attribut som 
tidigare skulle ha klassats som antingen hög eller låg kultur.62 Orsaken till detta 
menar Gans är en över lag höjd utbildningsnivå och ekonomiska förhållanden 
som i större utsträckning ger människor valmöjlighet när det gäller att orientera 
sig i det totala kulturutbudet.63 Det är gruppen som han väljer att benämna som 
middlebrow som har vuxit sig allt större och utgör den grupp som med de 
ovannämnda förutsättningarna har möjlighet att ta del av båda världar och blir 
vad han kallar gränsöverskridande omnivores – allätare.64 Framför allt menar 
han att de är de unga som har fått till stånd en förändring där kultur inte längre, 

                                                 
59 Gans, s. 3-5. 
60 Odelberg, s. 14. 
61 Gans, s. 11. 
62 Gans, s. 9-11. 
63 Gans, s. 18. 
64 Gans, s. 10. 
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i samma utsträckning, betraktas som statusattribut.65 Naturligtvis gör det 
fortfarande det i vissa kretsar, menar Gans, men inte på samma sätt som 
tidigare, det är istället sökandet efter den personliga smaken som kommit i 
fokus: 

Omnivores have blossomed because more people have the time, money, and education to 
choose more culture from several taste levels, making all forms and genres of culture 
potential hunting grounds for them – and for the culture suppliers serving them. In addi-
tion, a major sector of the omnivorous audience is young people, who not only have more 
time and disposable income but also freedom to choose varieties of culture than almost 
anyone else. They are also still exploring tastes so as to identify their own [...] “cultural 
identity”.66

Idag kan man i större utsträckning än tidigare tala om att kultur ger uttryck för 
otaliga och mångfacetterade skikt och grupperingar eller ”cultural levels” som 
Gans väljer att kalla det, som går igen i ”högt” som ”lågt”. Han menar att 
speciellt utbudet av populärkultur har kommit att finfördelas både efter smak-
inriktningar och efter ålderskategorier, ett utbud som tidigare uppfattades av 
dess kritiker som mer eller mindre likriktat, avsett för en homogen publik. 
Denna uppdelning gäller framför allt för den yngre publiken och den grupp 
som man idag räknar som den mest köpstarka – människor i åldern 18-34 år. 
Det är denna åldersgrupp som idag mer eller mindre styr utformandet av 
utbudet för de skilda smakinriktningarna inom musik, film och litteratur.67 
Gans tycker sig ha märkt att även tongivande rörelser, utvecklade inom den 
högre kultursfären, letat sig ned och vitaliserat den populära kulturen. Detta 
kan röra sig om frågor och uppfattningar som utgör en viktig del av 
kulturkonsumenternas vardag och därför vinner gehör. Detta kan ses i bland 
annat feministiska influenser som blivit en naturlig del i mycket av 
populärlitteraturen, men också i ett bredare och anpassat kulturutbud avsett för 
den svarta befolkningen68 – det sistnämnda en tendens som man nog knappast 
kan tala om i någon större skala i Sverige, trots att landet har en betydande 
andel människor med invandrarbakgrund.  

På samma gång som populärkulturen avser att tilltala många, är den ändå 
samlingsbegrepp för en rad olika innebörder av genrer och stilar som den 
enskilde ska kunna uppfatta som en särskild del i sin specifika smakrepertoar. 

                                                 
65 Gans, s. 18. 
66 Gans, s. 12. 
67 Gans, s. 17. 
68 Gans, s. 21. 
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Populärkulturen blir inte heller med samma självklarhet det som förut 
kategoriskt benämndes som de lägre samhällsklassernas kulturyttringar – utan 
det populärkulturella området har blivit ett vidare fält – detta på grund av sina 
många användares gränsöverskridande tendenser.  

Som Hertel ger uttryck för i sin teori är det inte självklart att det som faller 
inom det populärlitterära kretsloppet skulle beteckna någonting av sämre 
kvalitet, utan begreppet populärlitteratur kommer i högre utsträckning att be-
teckna det som omtalas och som en stor grupp människor finner intressant. På 
ett liknande sätt beskriver också Gans att det som betecknas populärkultur är 
en rik och mångfacetterad blandning, men han utgår i större utsträckning än 
Hertel från konsumenterna. Gans tankar belyser därför ytterligare och ur en 
annan aspekt giltigheten i Hertels teori, just genom att ge konsumenterna 
bakom Hertels upplagesiffror ett ansikte. Gans kan även i högre grad beskriva 
konsumenternas motiv till blandningen av de olika kulturyttringarna oavsett 
om dessa kan betecknas som mer exklusiva eller som mer kommersiella, och 
han pekar på två betydelsefulla faktorer som fått till stånd en förändring. Dessa 
faktorer är till största del baserade på högre utbildningsnivå och förbättrad 
ekonomi över lag.  

Som vi har sett fokuserar både Hertel, i egenskap av litteraturvetare, och 
Gans, som sociolog, på den yngre generationen konsumenter som en 
tongivande grupp som har stor betydelse för hur kulturutbudet utformas och för 
vad man från producenternas håll anser vara gångbart och lönsamt. Gans 
beskriver skillnaden från tidigare med att konsumenterna nu i större utsträck-
ning aktivt och selektivt ur ett totalt större utbud väljer sådan kultur som 
stämmer överens med personliga preferenser och kriterier baserade på ex-
empelvis ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning och etiska åsikter. 

Så när publiken i större utsträckning tillgodogör sig och aktivt väljer en 
blandning av det som tidigare striktare skulle ha etiketterats som ”högt” eller 
”lågt”, leder detta i förlängningen både till en ökad sammanblandning av de två 
polerna i det kulturella uttrycket i sig, men också till en ökad osäkerhet i 
användandet av begreppet ”populär-” jämfört med tidigare. Just denna ökade 
sammanblandning är något som har intresserat två svenska litteraturvetare i 
deras forskning kring det populärlitterära fenomenet som det ter sig idag. 

En kanon i kris? 
Litteraturvetaren Anders Öhman konstaterar i sin text ”Populärlitteraturen och 
kanoniseringens problematik” i boken Populära fiktioner (2000) att populär-
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litteraturens inflytande på vardagen troligtvis är större idag än det någonsin var 
på 1970- och 80-talen, när diskussionen rasade som värst, men trots det är 
forskningen kring den mycket begränsad.69 Inom litteraturvetenskapen idag 
koncentrerar sig forskare i första hand på redan etablerade 1900-tals författare 
och lite intresse ägnas åt populärlitteraturen. Visserligen finns det inga stora 
mängder svensk forskning kring denna litteratur från tidigare, men Öhman 
menar att det under 1970- och 80-talen var lättare att behandla ämnet som då 
framstod som ”en tämligen avgränsad och enhetlig företeelse”.70 Avsaknaden 
av en fast avgränsning ser han som den väsentligaste orsaken till att så få 
forskare vill eller vågar närmar sig det komplexa fenomenet populärlitteratur. 
Tidigare existerade en stabil och normgivande kanon som på ett självklart sätt 
kunde definiera vad som skulle uppfattas som god litteratur och vad som skulle 
exkluderas och betraktas som skräp eller trivialt. Öhman konstaterar att det inte 
längre finns någon självklar kanon, och de påverkande faktorerna är flera.71

I konkurrens med den snabba utveckling av nya medier som uppkommit 
under de senaste tio till femton åren, det vill säga video/DVD, TV- och 
datorspel och Internet, har litteraturläsning kommit att bli en sysselsättning 
bland många andra. Denna sysselsättning har därigenom förvandlats till ”en 
äldre form av kultur” och nästan fått en aura av exklusiv kulturkonsumtion – 
detta oavsett vad man läser. I förlängningen innebär detta en påverkan där den 
litterära kanon och dess skiljelinje mellan god och dålig litteratur blir svårare 
att upprätthålla, eftersom den då kommer att få en ännu mer krympande 
betydelse som prestigemarkör för det stora flertalet läsande personer.72 En 
annan orsak till uppluckringen är vad Öhman väljer att benämna som den 
postmoderna romanestetiken: 

Många postmoderna romaner karakteriseras av en respektlös blandning av s.k. seriösa och 
populära genrer. I t.ex. Paul Austers romaner möter deckar- och äventyrsintrigen den 
filosofiska och modernistiska genren på ett sätt som gör dem svåra att kategorisera. 
Genom att införliva populära genrer i sina romaner kan man i själva verket ana en med-
veten vilja hos många postmoderna författare att utmana och dekonstruera kanon.73

                                                 
69 Boken består av ett antal uppsatser som ursprungligen var föredrag som hölls vid symposiet Populära 
fiktioner vid Institutionen för litteraturvetenskap och Institutionen för engelska vid Umeå universitet 
hösten 1998. Textversionerna är kraftigt omarbetade och uppdaterade. 
70 Anders Öhman, ”Populärlitteraturen och kanoniseringens problematik”, i Populära fiktioner, red. Kjell 
Jonsson och Anders Öhman  (Stockholm, 2000) s. 11. 
71 Öhman, (2000) s. 12. 
72 Öhman, (2000) s. 13. 
73 Öhman, (2000) s. 13. 
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Dessa gränsöverskridande drag mellan ”högt” och ”lågt” är ett fenomen som 
även litteraturvetaren Magnus Persson undersökt i sin avhandling Kampen om 
högt och lågt: Studier i den sena nittonhundratalsromanens förhållande till 
masskulturen och moderniteten (2002). Här beskriver han de gränsöver-
skridande tendenserna i några verk av tre erkänt högkulturella författare: Jan 
Kjærstad, Peter Høeg och Kerstin Ekman och de drag som han menar går igen i 
mycket av vår samtida litteraturs estetik och utformning. Persson hävdar att en 
dramatisk ökning skett i utbytet mellan ”högt” och ”lågt” där de båda sfärerna 
lånar former, motiv och grepp från varandra till en så hög grad att det ”inte 
längre [är] någon enkel uppgift att se var skiljelinjerna i kulturen går med hjälp 
av traditionella distinktioner mellan ’högt’ och ’lågt’, ’fint’ och ’populärt’, 
’avantgarde’ och ’masskultur’”.74 Vad han kommer fram till i sin avhandling är 
att samtliga nämnda författare i många av sina verk lånar drag som traditionellt 
brukar anses höra till deckargenren och därmed vidgar sina möjligheter till nya 
litterära uttryckssätt, stilistiska så väl som ämnesrelaterade.75 I en artikel i 
Svenska Dagbladet konstaterar Persson återigen att ”[h]ögkulturen har 
vitaliserats genom att våga smutsa ned sig, genom att inlemma material som 
fallit utanför den officiellt sanktionerade smakens bomärken”, det är naturligt-
vis ingenting nytt i litteraturhistorien med denna byteshandel, men den är 
mycket tydlig i dagens deckartrend.76 Allt fler så kallade seriösa författare 
söker lyckan i denna genre och har bidragit till att höja deckarens status till 
något seriöst, och som han säger, tvingat såväl kritiker som litteraturforskare 
att överväga hypotesen att det inte alltid är populärlitteraturen som har något 
nytt att lära av den kvalificerade litteraturen, utan att det omvända förhållandet 
är en lika stor realitet. Detta måste rimligtvis få betydelse för den gängse 
populärlitterära definitionen som utgår från den klassiska genrebeteckningen 
(se sida 17), när man nu med flit och vilja blandar och leker med olika genrer 
för att få till stånd någonting nytt och medvetet utmanar begreppet. 

Det är detta som Hertel ger uttryck för i samband med sin mediehissteori 
när han talar om att man även mellan kretsarna lånar uttrycksformer, men han 
talar i sin text om att författare i högre utsträckning lånar drag från det 
speciallitterära kretsloppet för att vinna gehör i det populära- eller 
masslitterära. Vad Öhman och Persson framför allt ger uttryck för i sina texter 

                                                 
74 Magnus Persson, Kampen om högt och lågt: Studier i den sena nittonhundratalsromanens förhållande 
till masskulturen och moderniteten (Stockholm, 2002), s. 11-12. 
75 Persson, (2002), s. 339-343. 
76 Magnus Persson, Rubrik saknas, Svenska Dagbladet 2000-12-30. 

 29



är att det kvalitativa numera även lånar drag av det populära för att vitalisera 
sin berättarteknik, något som Hertel menar inte är särskilt vanligt, eftersom det 
enligt honom är betydligt svårare för det populära att färdas nedåt i 
mediehissen till det speciallitterära kretsloppet. Hertel nämnde själv i sin text 
Umberto Eco som ett exempel på en författare hemmahörande i det 
speciallitterära kretsloppet som använder sig av vedertagna populärlitterära 
genrer i sina verk (mest känd i detta sammanhang är kanske Rosens namn). 
Öhman och Persson menar att denna tendens har blivit allt tydligare och 
framför allt kännetecknar deckargenren. Man kan ställa sig frågan om 
huvudsyftet med detta förfarande i första hand är att kvalitativa författare söker 
skapa det unika genom att omarbeta redan vedertaget lånegods, eller om det 
inte längre är lika stigmatiserande att försöka flirta med den större publiken. 
Det är kanske inte fullt ut accepterat att experimentera på detta sätt med alla 
genrer, men den experimentella deckaren tycks numera vara helt rumsren. 

Vad både Öhman och Persson pekar på är att denna sammanblandande 
tendens påverkar arbetet med den framtida framställningen av kanon, baserad 
på vår egen tids mångskiftande och massiva litteraturutbud. De begynnande 
uppluckrande tendenserna kommer med största sannolikhet att ha stort 
inflytande på vilka böcker som föräras en plats i handböcker och översiktsverk, 
men hur kommer det att påverka det litterära arvet? Kommer klassikerna att 
sitta kvar i orubbat bo? Frågan är till vilken del den kanon som baserar sig på 
de senaste tre årtusendenas litteratur kommer att påverkas – kanske genom att 
den faller i glömska eller finner uttryck genom andra medier. Det är också den 
slutsats som Hans Hertel kommit fram till när han säger att litteraturen har 
andra uttrycksmedel än texten, litteraturen finner nya medier genom vilka den 
kan sprida sitt ursprungliga och grundläggande budskap: att berätta en 
historia.77 I vårt populärkulturella samhälle återanvänds och presenteras vårt 
mest ursprungliga berättarstoff i en för oss flesta begriplig skepnad, och det är 
så vi upplever Iliaden och Odysséen fast nu i filmisk skepnad under namn som 
Troy och O Brother, Where Art Thou?78

Kulturskribenten Ulf Dahlquist på Göteborgs-Posten resonerar, med 
Anders Öhmans Populära fiktioner som utgångspunkt, i artikeln ”Populär-

                                                 
77 Hertel, (1995) s. 50. 
78 Troy (2004) är ett försök att återberätta legenden om belägringen av Troja cirka 1193 f.Kr. med 
utgångspunkt från det klassiska eposet, detta i vanlig storslagen Hollywoodanda. O Brother, Where Art 
Thou? (2000) är baserat på Odysseus irrfärder hem till Ithaka och hustrun Penelope, men är förlagd till 
1930-talets och depressionens Mississippi, vilket inte hindrar filmens huvudperson Everett Ulysses att 
möta både sirener och cykloper på väg hem till hustrun Penny. www.imdb.com (besökt 040415). 
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kulturen har fått kliva in i de fina salongerna” (010507) kring den forsknings-
tradition som omgett studiet av populär- och kvalitetslitteratur. Han ställer 
frågan om litteraturvetenskapen inte måste frångå tanken att bedöma dessa två 
litteraturtraditioner utifrån samma estetiska måttstock, detta för att kunna 
avläsa de nya tendenserna som förändrat både förhållningssättet till litteraturen 
bland läsarna och deras syn på densamma. 

Dahlquist menar att diskussioner kring motsatsparet ”högt” och ”lågt” 
inom litteraturforskningen fram till dags datum hela tiden utgått från att rätt-
färdiga det ena parten på bekostnad av den andra. Detta i en jakt på att 
fastställa ett absolut ”sant” värdeomdöme om ett verks kvalitet som antingen 
”bra” eller ”dåligt”. Det ”dåliga” innehar beteckningen med få försonande 
drag, trots att försvararna för denna sida numera hävdar att populärlitteraturen 
lånar drag från den kvalitativa – som ska resultera i att göra det hela ”lite 
bättre”. Det kvalitativa bedöms och analyseras utifrån estetiska mallar, medan 
det populärkulturella inte bara värderas utifrån dessa, utan också omges av 
spekulationer kring dess sociala verkningar. Dahlquist raljerar: ”Det är 
Motorsågsmassakern, inte Othello som gör oss oroliga för skadlig 
våldspåverkan” och menar att de potentiella sociala effekterna i finkulturen 
tycks ligga i dess explicita argumenterande, men är i populärkulturen begravt 
under ytan, knappt synligt och diskussionen kan därmed aldrig bli jämlik, eller 
för den delen speciellt givande. 

I takt med att många värdeomdömen – estetiska, politiska, moraliska och 
religiösa – har kommit att relativiseras under de senaste decennierna har det 
blivit allt svårare att upprätthålla någon distinktion mellan den populära och 
den kvalitativa kulturen. Att denna traditionella åtskillnad skulle vara reell 
utanför universitetens råmärken framhåller han som ytterst tveksamt och menar 
att det ”populära” i allt högre utsträckning har fått tillåtelse att ta klivet in i de 
fina salongerna och därmed har börjat recenseras med samma uppriktighet och 
giltighet – här avser han framför allt film och musik. Dahlquist menar att det 
idag inte längre är möjligt att i samma grad särskilja något förhållningssätt som 
skulle vara exklusivt och enkom avsett för den intellektuella finkulturpubliken. 
”Den tidigare så tydliga hierarkin mellan olika kulturformer har nu ersatts av 
en uppsjö av olika system där kombinationerna av olika kulturella element 
uttrycker kulturell status snarare än elementen i sig”. Dahlquist menar att det 
idag är mer relevant att tala om ”snobbkultur” och ”sluskkultur” eftersom det 
handlar mer om publikens positionering och reception av olika kulturella 
uttryck, än om några inneboende kvaliteter hos dessa uttryck. Detta synsätt, 
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menar han går litteraturvetarna förbi i deras enögda jakt på det estetiskt 
sublima, alternativt deras korståg för populärlitteraturens lika värde.79  

Så även om distinktionen numera är svårare att fastslå kring gränslinjen 
mellan ”högt” och ”lågt” och även osäkerheten kring vad som bör falla inom 
dessa kategorier anses påtaglig är det fortfarande mycket viktigt att särskilja 
och rubricera. När termen populärlitteratur verkar missvisande och för trång är 
man inte sen att finna på nya beteckningar som definierar olika litterära 
grupperingar där avgränsningen snarare utgörs av bokens tema än dess 
konstnärliga utförande. För detta synsätt talar de nya termerna jag funnit bland 
dagstidningarnas bokrecensioner. 

Halvlitteratur, light-litteratur och rockskribentslitteratur 
Kärt barn har många namn heter det gamla uttrycket och vad rubriken här ovan 
ger exempel på är beteckningar som jag funnit bland kultursidornas 
recensioner vilka försöker beskriva och ringa in den ”nya” populärlitteraturen. 
Skribenten Lena Jordebo spekulerar i artikeln ”Kulturbegrepp/halvlitteratur” 
från Dagens Nyheter (011121) kring kritikers användande av just termen 
halvlitteratur, vilken hon menar avser den nya trenden av böcker som 
avhandlar män och kvinnor i 30-årsåldern som på ett mer eller mindre 
realistiskt sätt försöker hantera sin vardag och sina personliga relationer. 
Jordebo ger här Helen Fieldings, Nick Hornbys och Tony Parsons’ böcker som 
exempel på denna typ av litteratur som hon vill se som ett slags ”utbyggda 
tidningskrönikor”, vars stilistik bär starka drag av det journalistspråk som 
förekommer i dessa. Beteckningen på genren har blivit ”ett sätt för 
kultursidorna att förhålla sig till böcker som inte är tillräckligt dåliga [sic!] och 
dessutom säljer i för stora upplagor för att förbigås med tystnad”. Den engelska 
motsvarigheten benämns som middle market och gör det möjligt att placera in 
litteratur mellan det kommersiellt producerade och det kvalitetsstämplade 
seriösa och innebär även ett till synes säkert sätt att ”neutralt” recensera vad 
man tycker är skräplitteratur utan att förlora masken inför sina mer 
finsmakande tidningsläsare.80

Precis som Herbert J. Gans framhöll i sin reviderade översikt är det 
människor i åldersgruppen 18–34 år som är den mest tongivande ålders-

                                                 
79 Ulf Dahlquist, ”Populärkulturen har fått kliva in i de fina salongerna”, Göteborgs-Posten 2001-05-07. 
80 Lena Jordebo, ”Kulturbegrepp/halvlitteratur. Halvlitteratur – annat ord för skräp”, Dagens Nyheter 
2001-11-21. 
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gruppen, både vad gäller konsumtion och utformning av mycket i det populär-
kulturella utbudet. Denna iakttagelse kan man också se uttryck för här, då det 
är precis detta åldersspann som denna litteraturgenre i första hand vänder sig 
till. En skribent menar att litteraturen är till för ”den nya åldersgruppen. Den 
som placerar sig mellan tonåringarna och de stadgade samboparen, och som tar 
allt fler år i anspråk. Stadiet där man inte vet vad man ska bli och hur, och 
framför allt inte med vem”.81  

I en recension hämtad från Svenska Dagbladet (020128) med rubriken 
”Fullständigt onödig halvlitteratur” skriver recensenten att halvlitteratur 
numera är en ny och mer eller mindre väldefinierad och fastställd genre inom 
litteraturkritikerkåren (uttrycket halvlitteratur är myntat av kritikern och kultur-
skribenten Jesper Högström på Svenska Dagbladet). Genren omfattar litteratur 
”som bygger till hundra procent på identifikation, om än ytlig sådan” och som 
lyckas kombinera ”psykologiskt träffsäkra personlighetsskildringar med ett 
smart och slagfärdigt språk”. Genren rör sig i gränslandet någonstans mellan 
seriös litteratur och ren underhållning och recensenten utnämner Nick Hornby 
till dess okrönte konung.82 En annan recensent säger att förutsättningarna för 
den här formen av populärlitteratur är att den är smart och fyndig samt att den 
hela tiden lägger sig vinn om att vara ett med sin samtid.83

Med den växande flod av böcker som skulle kunna härledas till denna 
kategori är det nästan så att man skulle kunna misstänka att kritikerkåren 
resignerat inför den mest nedvärderade delen av populärlitteraturen – den som 
innefattar kärleksproblematik med lyckliga slut – men varit noga med att finna 
ut en alldeles egen beteckning för det. Frågan är vilken draghjälp som de två 
stora manliga namnen inom genren, Nick Hornby och Tony Parsons, kan ha 
bidragit med för att höja den här specifika genrens status. Man kan i alla fall 
konstatera att Hornby och Parsons möts med större vänlighet från 
recensenterna än vad till exempel Helen Fielding och Marian Keyes gör.84  

                                                 
81 Karin Ström, ”Kärlekssorg light: Nick Hornby har fått bebisar”, Svenska Dagbladet 1999-04-23. 
82 Anonym skribent, ”Fullständigt onödig halvlitteratur”, Svenska Dagbladet 2002-01-28.  
83 Annina Rabe, ”Parsons misslyckas trots standardformulär 1A”, Svenska Dagbladet 2002-06-27. 
84 För att konstatera detta har jag använt mig av följande recensioner: Åsa Beckman, ”Lättroman om en 
osäker fader”, Dagens Nyheter 2001-09-13.; Nina Björk, ”En ny bok: En melon full av schabloner”, 
Dagens Nyheter 1998-10-06.; Nina Björk, ”Du har redan läst den. Den engelska kultboken om Bridget 
Jones når Sverige”, Dagens Nyheter 1998-03-09.; Karin Ekman & Lars Pehrson, ”Krönikan som kvinnlig 
frizon”, Svenska Dagbladet 1998-03-13.; ”Fullständigt onödig halvlitteratur”, Svenska Dagbladet 2002-
01-28.;  Mats Gellerfelt & Björn Larsson, ”Bollen är livets huvudsak”, Dagens Nyheter 1997-09-05.; 
Marie Peterson, ”Handväskan full av botemedel”, Dagens Nyheter 2002-11-18.;  Annina Rabe, ”Parsons 
misslyckas trots standardformulär 1A”, Svenska Dagbladet 2002-06-27.; ”Romantik kryddad med 
gatuattityd”, Svenska Dagbladet 2002-01-03.; ”Varenda mening låter som en slutkläm”, Svenska 
Dagbladet 2001-11-13.  
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Vid en genomgång av bokrecensioner för de största författarnamnen inom 
denna kategori kan man lätt konstatera att utlåtandena skiljer sig åt, från hårda 
och nedlåtande omdömen till långa lyriska lovtal om hur väl författarna lyckas 
gestalta dagens splittrade människor. Att en rad män är verksamma inom denna 
genre tror jag har hjälpt till att motarbeta att den i stort skulle få stämpeln som 
banal kvinnolitteratur. På samma gång som Bridget Jones, med sitt neurotiska 
beteende fångar in många av de typiska drag som tydligen ska utmärka 2000-
talets unga kvinnor (en skadlig och förkastlig avbildning anser man från 
feministiskt håll) gör Nick Hornby detsamma med sina fiktiva ungkarlar, 
hängivna sina vinylskivor eller fotbollslag. Dessa män är i lika hög grad aktiva 
i jakten på den efterlängtade andra hälften som sina kvinnliga motsvarigheter 
och har kanske på detta sätt bidragit till en mer välvillig attityd till denna 
litteraturform i stort från recensenternas håll. 

Åsa Beckman kallar denna litteraturform i sin recension i Dagens Nyheter 
(010913) av Tony Parsons’ Mannen och pojken för lätt- och light-romaner och 
säger att böckerna påminner mer om filmmanus än om romaner. Kanske är det 
ytterligare ett bevis på att denna form av litteratur lever och frodas i ett 
symbiotiskt förhållande med andra medier – framför allt dagspressen och film-
industrin – att många läsare är tilltalade av litteratur som i sitt upplägg starkt 
påminner om sammanlänkade ”filmscener”. Säkerligen är också många för-
fattare intresserade av att se sina alster på vita duken och skriver därför på ett 
sätt som lätt skulle kunna omformas till ett manus. Filmen och litteraturen har 
visserligen redan från filmens barndom haft ett nära förhållande – där littera-
turen erbjudit stoff och där filmversionen bidragit till att biobesökaren upptäckt 
texten, i en växelverkande relation. Detta är något som Hertel menar är allt mer 
utbrett och gångbart idag. Men vad kritikerna uppmärksammat i den så kallade 
halvlitteraturen är inte bara att författarna skriver på ett ”filmiskt” sätt utan att 
de även i mycket hög grad använder sig av ett språk som hellre skulle höra 
hemma i dagspressjournalistiken. Båda dessa litterära uttrycksformer kan i 
princip också betraktas som hemmahörande i det intermediala kretsloppet för 
att använda Hertels term, inom vilket olika mediala uttrycksmedel existerar i 
ett symbiotiskt förhållande, men i dessa två fall har denna påverkan kommit till 
uttryck direkt i den skriftliga framställningen. 

En kritisk röst i natten 
Journalisten, författaren och litteraturkritikern Ruth Halldén skriver i sin artikel 
”Dagspress och kritik” hämtad ur SAB:s skönlitterära kommittés skrift Den 
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sköna skönlitteraturen: I och utanför biblioteket från 2000 om en kritikers 
uppdrag och syfte. För det första ska kritikern, vars uppgift hon menar inte 
skiljer sig från annat journalistiskt arbete, upplysa läsarna om nya författare 
och tendenser inom litteraturen. Han/hon ska beskriva hur de recenserade 
texterna ingår i vår gemensamma väv av kultur, historia, religion och folklore. 
Men Halldén pekar på samma gång på de dystra förutsättningar som litteratur-
kritikerna arbetar utifrån: 

Man måste komma ihåg att läsarna inte kan särskilt mycket om t ex litteratur, utan att 
därför underskatta deras intelligens. Vi lever ju i en genomdatoriserad tid, då unga männi-
skor inte längre sitter och läser berömda klassiker på nätterna, och där skolundervisningen 
inte är särskilt avancerad. 

Den litterära allmänbildningen är generellt sett inte stor och det gäller för en recensent 
att komma med relevanta upplysningar.85

Som Halldén ser det har recensenterna, för att klara sig i den störtflod som 
råder av nya litterära alster som ständigt produceras, tvingats att välja ut ett 
litet antal författare som förstoras till giganter, och därmed försummas andra, 
lika värdiga författare.86 Hon talar då inte om populärlitterära författare, utan 
toppskiktet av de ”finlitterära” som kommit att inneha denna stjärnstatus. De 
populärlitterära författarna menar hon, behöver varken analys eller reklam i 
form av recensioner, deras plats måste ges till det mer svårtillgängliga som 
måste bli synliggjort. Hon sticker, i slutet av sin artikel, inte under stol med att 
recensenterna oftast vänder sig till en specifik grupp individer och hon jämför 
sitt uppdrag med sportjournalistens: ”Dessa vänder sig ju inte till okunniga 
utan riktar sig med sin speciella terminologi till invigda. Och så kan man 
betrakta även litteraturkritiken”.87 Hon fortsätter: ”[v]i lever i en kulturell era 
då obegripligheter har fått en speciell nimbus. En dussinkritiker som pryder sig 
med fina ord, akademiska termer och onödiga detaljer får ofta oförtjänt mycket 
beröm. Det krångliga har fått en status som aldrig förr”. Detta är ett uttalande 
som rimmar ganska illa med hennes definition av sin yrkeskårs uppgift – 
kulturupplysare i allmänhetens tjänst. Vad Ruth Halldén själv vill slå ett slag 
för som folkbildare är att de gamla klassikerna tas fram i ljuset igen, och menar 
att de ofta har en större relevans än dagens moderna litteratur och ger exempel 

                                                 
85 Ruth Halldén, ”Dagspress och kritik”, i Den sköna skönlitteraturen: I och utanför biblioteket (Lund, 
2000) s. 141. 
86 Halldén, (2000) s. 142. 
87 Halldén, (2000) s. 144. 
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som Platon, Montaigne och Nietzsche som författare som människor hellre 
borde ägna sin tid åt.88

Detta problem, den goda litteraturens krympande läsekrets och dess rent 
fysiska svåråtkomlighet, är något som hon kommer tillbaka till i sin recension 
av den engelske litteraturprofessorn Clive Blooms översiktsverk Bestsellers: 
Popular Fiction Since 1900 (2002).89 I denna bok redogör Clive Bloom för en 
framväxande professionell författarkår, de mekanismer som verkar bakom en 
boks framgångar till att bli en bestseller och hur denna utveckling sett ut under 
de senaste hundra åren. En bestseller är, enligt Clive Bloom, en form av 
sociologiskt smakprov på en tids kulturella värderingar, estetiska uppfattningar 
eller politiska tendenser. Vanligtvis faller de flesta i glömska när dess giltighet 
inte längre känns aktuell, men i vissa fall överlever de för att bli kultförklarade 
och leva vidare som moderna klassiker vid sidan av den seriösa litteraturen. 
Han ger exempel som Robert Lewis Stevensons äventyrsromaner och Arthur 
Conans Doyles Sherlock Holmes-historier som är en rest från det tidiga 1900-
talets tongivande smak bland medelklassen. Detta är böcker som mellan 
raderna ger uttryck för den tidens människors populära uppfattningar om sin 
egen samtid och vad som verkade igenkännande hos det stora flertalet läsare, 
därav deras framgång.90 På samma sätt, menar han, ger John Grisham, Maeve 
Binchy, Nick Hornby och Helen Fielding på ett plan uttryck för allmängiltiga 
tankar i vår generation.91 Bestsellers är ingalunda synonymt med dålig kvalitet 
menar Clive Bloom, eftersom han, i likhet med Hertel, bara klassificerar dessa 
böcker utifrån försäljningssiffror och här inte tar ställning till om titeln i fråga 
faller inom kategorin kvalitetslitteratur eller populärlitteratur. Men svårigheten 
uppstår i och med den rådande föreställningen om kvalitet som det unika, 
nyskapande och högre stående i jämförelse med det som tilltalar många 
människor, något som gärna framkommer i diskussionen kring litterär kvalitet.  

Framgång och popularitet är vanligtvis två röda varningslampor för 
litteraturvetare och kritiker och hur väl hantverket än är utfört och hur ny-
skapande uttrycksmedlen och formspråket än är i en bok, är det aldrig ett gott 
tecken när ett litterärt verk tilltalar en större grupp individer av skiftande 
anledningar. 

                                                 
88 Halldén, (2000) s. 145. 
89 Ruth Halldén, ”Mysteriet med den bok som blev läst”, Dagens Nyheter 2003-01-20. 
90 Clive Bloom, Bestsellers: PopularFiction Since 1900 (London, 2000) s. 15-16. 
91 C. Bloom, s. 52-54. 
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En väg ut ur denna olösliga situation blir då att blicka mot de gamla 
erkända klassikerna och det är vad Ruth Halldén förespråkar som motvärn i sin 
recension av Clive Blooms bok. Den goda litteraturen ligger begravd under ett 
berg av dussinromaner och ”[d]en gamla goda litteraturen finns där alltid, som 
en ädelmetall under stenmassorna, men den blir mer och mer svåråtkomlig” 
konstaterar hon. Det är här som Halldén anser att hon som kritiker måste träda 
in och höja rösten för klassiska författare som Henry James, Gustave Flaubert 
och Ivan Turgenjev och hon ställer frågan hur människor som ”i de flesta 
avseenden fungerar helt normalt” kan köpa de nonsensböcker som publiceras 
idag?92 En hård dom över vår egen samtid kan man tycka och hon ger prov på 
en enligt min mening nästan naiv inställning, när hon tror att detta urval av 
författare skulle kunna bli var persons egendom i en tid när hon samtidigt 
förfasar sig över svenskens hopplösa okunskap i litteraturhistoria. 

Denna recension av Ruth Halldén gav upphov till att litteraturvetaren Peter 
Hansen, verksam vid Linköpings universitet, skrev artikeln ”Fin i kanten – 
populärkulturen och den marginaliserade litteraturkritiken” (2003). Här 
konstaterade han att ”gång på gång träder det fram ett avsevärt glapp mellan 
kritikernas självuppfattning och den roll som de faktiskt spelar för den läsande 
allmänheten”.93 Vad han menar är att många litteraturkritiker idag inte förmår 
se att den konventionella distinktionen mellan vad som förut lätt kunde 
särskiljas med termerna kvalitetslitteratur och populärlitteratur inte längre är 
lika lätt att göra. Hansen menar att uppfattningarna om kvalitetslitteraturens 
värde har förlorat det mesta av sin sociala förankring och kulturella prestige, 
detta till följd av att människor öppet och utan några betänkligheter läser olika 
sorters litteratur vid olika tillfällen och utifrån olika behov vid dessa tillfällen.  

Hansen pekar också på förändringarna på bokmarknaden som gör det 
svårare att skilja de två kategorierna åt. De klassiska kiosklitteraturförlagen har 
haft allt svårare att hävda sig och därför gått omkull. De två som gått segrande 
ut denna hårda konkurrens är framför allt förlag som B. Wahlströms och 
Harlequin som samtidigt månar om att försöka framstå som seriösa. Detta 
medan seriösa bokförlag knappast oroar sig för sin prestige när de ger ut den 
mest publikfriande populärlitteraturen. Banbrytaren här är den framgångsrika 
utgivningen av pocketböcker som vi sett de senaste åren, som ”inte tar någon 
hänsyn till vilken status titlarna tillskrivs av det litterära etablissemanget”. Vi 

                                                 
92 Halldén, (2003). 
93 Peter Hansen, ”Fin i kanten – populärkulturen och den marginaliserade litteraturkritiken”, Svensk 
tidskrift 2 (2003) s. 8. 
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är nu inne i en historisk unik situation, framhåller Hansen och menar att 
tidigare har läsarnas tillgång till skilda litteraturer alltid varit bestämda utifrån 
ekonomiska, sociala eller utbildningsmässiga omständigheter. Idag är situa-
tionen en annan, för första gången finns i princip vilken litteratur som helst 
tillgänglig för vem som helst till ett överkomligt pris, och valet av lektyr blir i 
förlängningen inte samma prestigemarkör som tidigare. 

Vad Hansen framför allt vänder sig emot i Halldéns inlägg i samband med 
recensionen av Clive Blooms verk, är kritikernas istadiga hävdande att det 
enbart är kvalitetslitteraturen som kräver skolning av sin läsare, precis som att 
det är endast denna litteratur som kan bidra med något nyskapande i litterära 
sammanhang. Han menar att ”det är direkt enfaldigt att tro att så kallad 
populärlitteratur är rakt igenom förutsägbar” det är en litteratur som i hög grad 
experimenterar och laborerar med genremönster och både utmanar och 
förutsätter sin läsares förväntningar.94

Inte heller den så kallade kvalitetslitteraturen kan längre hävda ensamrätt 
på den typen av egenskaper som tidigare legitimerade dess höga litterära status, 
det vill säga konstnärlig, psykologisk eller idémässig förnyelse eller förfining. 
Denna grupp av litteratur som då skulle härledas hit för dessa egenskaper skull, 
skulle i sådana fall utgöra en försvinnande liten del av det totala utbudet. Den 
största delen av dagens litteratur faller inom ramen för, vad Hansen väljer att 
kalla ”mellanlitteratur”. Denna mellanlitteratur som idag når ut till den allra 
största publiken räknar han varken till den fabrikstillverkade masslitteraturen, 
men inte heller till de lagerprydda originalgeniernas alster. Detta, vill han 
mena, leder till att man inte längre kan analysera storsäljarna utifrån den 
vanliga, nedlåtande attityden som reducerar ”alla marknadsmässiga framgångar 
till ett resultat av manipulativ marknadsföring”. Han nämner här som exempel 
Jonas Gardell och Elsie Johansson som har en seriöst sinnad publik och vars 
alster ”besitter åtskilliga kvaliteter av traditionell litterär art utan att vara 
estetiska nydaningar eller särskilt originella till tankeinnehållet”.95

Med denna bild av dagens litterära utbud och tillgänglighet menar han att 
begrepp som ”populärlitteratur”, ”kvalitetslitteratur” och ”litterärt etablisse-
mang” kan verka rent missvisande och nog måste förstås eller beskrivas annor-
lunda för att stämma överens med dagens verklighet. Den ”litterära expertis” 
som kritikerna säger sig äga och som utgår från att den ”riktige” läsaren måste 
besitta ett tränat öga för att tillgodogöra sig viss litteratur, kommer i 
                                                 
94 Hansen, s. 10. 
95 Hansen, s. 10. 
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förlängningen leda till en praktiskt ohållbar ståndpunkt - då denna kår 
”representerar och delar värderingar med en försvinnande liten del av bok-
läsarna”. Hansen menar att en förändring i grunden kommer att ske mot ett mer 
nyanserat synsätt, eller att detta tankesystem helt kommer att upphöra. Vad 
man istället bör fokusera på, vilket är hans slutsats, är att uppvärdera läsandet 
och väcka nyfikenhet för boken hos den yngre generationen och se till att hålla 
denna nyfikenhet vid liv. Syftet kan inte i första hand vara att få dagens unga 
att läsa de gamla klassikerna, utan att få dem att läsa överhuvudtaget.96

I Peter Hansens resonemang kring ”mellanlitteraturen” kan man se tydliga 
likheter med Hertels populärlitterära kretslopp, som även det placerar sig 
mellan stora upplagor av populärpocket och bestsellers å ena sidan och den 
smala och experimentella litteraturen å den andra. Hansen menar att de gängse 
termerna populärlitteratur och kvalitetslitteratur rimmar illa med dagens bok-
marknad och med litteraturen i sig, då populärlitteraturen i väldigt många fall 
inte längre kan sägas sakna de förtjänster som kvalitetslitteraturen besitter. 
Hertel är ju själv medveten om att litterära grepp lånas mellan dessa två poler 
och man kan ställa sig frågan varför han ändå valt dessa beteckningar på 
sfärerna i sin modell, som i så hög grad är inarbetade begrepp med delvis 
annan betydelse. Kan detta vara ett medvetet försök att ändra innebörden av 
begreppen, som i så fall skulle kunna liknas vid det sätt på vilket han säger att 
någonting rör sig nedåt mot det kvalitativa, som möjligtvis skulle kunna be-
traktas som ett medvetet sätt att ställa äldre synsätt på huvudet. 

Vad Hansen tar upp, som skulle kunna ses som ytterligare en dimension av 
Hertels modell, är att det längst ner i hissen, det vill säga i det speciallitterära 
kretsloppet, finns ett antal hissvakter i form av kritiker. Detta är liten grupp 
som har mycket stort inflytande över resten av modellens sfärer, trots att de 
tillhör och förespråkar en väldigt sluten gruppering med bestämda regler för 
medlemskap. Den största uppgiften för dessa ”dörrvakter” blir att inte släppa 
igenom litteratur från de yttre sfärerna till den speciallitterära, men samtidigt 
kanske de också spärrar vägen för litteraturen från denna krets att nå i de vidare 
kretsarna. Det kanske är just markeringen ”endast personal” på hissdörren 
längst ner som Hansen reagerar mot i Ruth Halldéns resonemang. Att 
framställa litterära verk som svårtillgängliga, krångliga och överdrivet 
pretentiösa, något som Halldén också konstaterar är en tydlig tendens inom 
hennes egen yrkeskår, får till följd att kritkerna skrämmer mer än lockar. Men 
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frågan är om det är läsglädje som recensenterna verkligen försöker väcka, eller 
om de hellre värnar om sin exklusivitet. 

Sammanfattande tankar 
Sammanfattningsvis, och precis som jag påpekade i inledningen till detta 
kapitel, tycks mycket av dagens diskussion kretsa kring vad man ser som 
sammanblandande tendenser i dagens litteratur samt människors kvalitets-
mässigt gränsöverskridande användande av den, liksom av andra kulturformer 
som film och musik. Det är dock viktigt att klargöra att uppdelningen i ”högt” 
och ”lågt” inte på något sätt har förlorat sin realitet i diskussionerna som förs, 
utan vad man snarare pekar på är de uppluckrande tendenser som flera aka-
demiker och kritiker anser vara mycket tydliga idag. 

Jag har valt Herbert J. Gans’ reviderade studie för att ge en översiktsbild 
av hur attityden till och konsumtionen av populärkultur kommit att förändras 
under de senaste tjugofem åren. Något som mycket tydligt framgår i hans 
resonemang är att det idag finns en betydande andel kulturkonsumenter som 
blandar kultyttringar från olika kulturella nivåer. De har här till syfte att sätta 
ihop sin egen kulturella identitet, snarare än att använda sig av de traditionellt 
”finkulturella” uttrycksformerna som prestigemarkörer. Denna tongivande 
grupp av ”allätare”, som till stor del påverkar utbudet av litteratur, film och 
musik, har vuxit sig allt starkare under de senaste decennierna, något som har 
lett till att diskussionen bland kulturvetarna har blivit svårare att hålla lika 
hårdragen och kategorisk när det gäller uppdelningen i de två kulturella 
sfärerna. 

Ett mer tillspetsat resonemang med samma utgångspunkt går igen hos den 
svenske kulturskribenten Ulf Dahlquist, som menar att begreppet kvalitet har 
relativiserats i sådan utsträckning att han tycker sig se att kvalitet i högre grad 
har kommit att definieras av sin användargrupp snarare än av sina egna, 
inneboende egenskaper. Han talar därför om svårigheten med att upprätthålla 
distinktionen mellan det populära och det kvalitativa. 

Svårigheten med distinktionen mellan, eller snarare sammanblandningen 
av ”högt” och ”lågt”, men här vad gäller den litterära texten i sig, är något som 
sysselsatt litteraturforskare som Anders Öhman och Magnus Persson. Detta är 
två litteraturvetare som tillhör en ganska marginell grupp av akademiker som 
ägnar sig åt just populär fiktion. De studerar båda någonting som Öhman väljer 
att benämna som den postmoderna romanestetiken, vilken innebär att författare 
på ett medvetet sätt leker med genrebegreppen och därmed utmanar synen på 
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den kvalitativa litteraturen, och följaktligen även på den litterära kanon. Detta 
skulle i förlängningen innebära att kanons betydelse minskade, eller att dess 
sammansättning kom att omstruktureras såtillvida att verk som tidigare setts 
som oacceptabla i denna översikt över det litterära arvet skulle vinna inträde. 

En följd av dessa ovannämnda tendenser kan man se hos dagens litteratur-
kritiker som även de stöter på svårigheter när det gäller att kunna avgränsa och 
definiera den litteratur som representerar just denna sammanblandning. Detta 
definitionsproblem löser man genom att mynta nya termer, vilket man kan se i 
de senaste årens begrepp som halvlitteratur, light-litteratur och rockskribents-
litteratur. Detta är kanske ett uttryck för att man tycker att den tidigare 
gångbara termen populärlitteratur inte längre är adekvat och att den kan 
framstå som missvisande. Jag ser detta som ett tecken på att recensenterna 
hellre väljer att skapa nya begrepp och ge dessa nya definitioner som inte tyngs 
ner av de associationer som förknippas med den gängse termen populär-
litteratur. På samma gång tolkar jag dessa nya termer som ett försök till att 
ringa in några av de subgenrer som framför allt uppstått de senaste fem-sex 
åren och som visar prov på det specifika för deras tematik och framställning, 
samt till vilken läsekrets de riktar sig och vars livsstil de försöker fånga och 
återspegla. Man skulle kunna uppfatta det som väldigt självupptagen och 
självbejakande litteratur, skriven av en författare som både skildrar och vänder 
sig till samma kulturella konsumtionsgrupp som han/hon själv tillhör. Man 
känner igen sig i denna litteratur då mycket av de yttre attribut som beskrivs är 
hämtade från det masskulturella samhälle vi alla tillhör. 

I detta kapitel av uppsatsen har Ruth Halldén fått stå som förespråkare för 
”den gamla goda litteraturen”, den litteratur som hon menar riskerar att ut-
manövreras av storsäljande verk på en allt krassare och alltmer likriktad 
bokmarknad. Hon menar att dessa storsäljare tar så stort utrymme i anspråk 
från smalare, kvalitativa titlar som skulle vara värda samma, om inte större, 
uppmärksamhet att hon är rädd att den gamla litteraturtraditionen ska 
försvinna. Halldén vänder sig emot favoriseringen av ett fåtal boktitlar som 
inte är mer än dagsländor i dagens stora utgivning, vare sig detta rör sig om 
kvalitativa eller populära alster. Hon vill istället värna om den äldre kvalitets-
litteraturen som fortfarande har något viktigt att säga sin läsare. Kanske är 
detta hennes sätt att fjärma sig från problemet med dagens litteratur och svårig-
heterna med att finna det nydanande och det exklusivt nyskapande i det totala 
utbudet, och att hon hellre vänder blicken mot den auktoriserade goda 
litteraturen av gårdagens datum. 
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Peter Hansen går i sin artikel i direkt polemik med Halldén och ställer sig 
tvivlande till aktualiteten i hennes argumenterande. Han menar att man måste 
revidera begreppen kvalitetslitteratur och populärlitteratur, samt kritikernas 
roll och uppdrag, detta för att de ska stämma bättre överens med dagens läse-
kultur och publik. Han styrker denna ståndpunkt genom att konstatera att 
största delen av dagens litteratur utgörs av gruppen ”mellanlitteratur” som är 
problematisk att definiera som antingen populärlitteratur eller kvalitetslitteratur 
utifrån de traditionella definitionerna. Han vänder sig också emot recen-
senternas svårtillgängliga och utestängande framställningssätt, som kan ha en 
skrämmande inverkan på de tänkta bokläsare som de faktiskt har till uppdrag 
att upplysa. 

Problemet ligger kanske i att dessa teoretiker och kritiker till stor del målar 
in sig i ett hörn när de försöker jämföra all litteratur efter samma måttstock 
istället för att se förtjänsterna i de skilda genrerna. Man verkar inte vilja 
betrakta olika typer av litteratur utifrån sina egna förutsättningar, utan det är 
hela tiden fråga om jämförelse. Men att jämföra John Grisham och August 
Strindberg kanske inte säger så mycket om någon av dem?  

Hur skiljer sig då dessa uppfattningar och tankar från de som förekommer 
på biblioteken och hos bibliotekarierna som arbetar rent praktiskt med 
litteraturen och de läsande människorna? Detta avhandlas i nästa kapitel.  
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Intervjuundersökning 

För att undersöka hur de fem olika folkbiblioteken – Avesta, Mora, Sala, 
Svenljunga och Örnsköldsvik – som ingår i min undersökning, diskuterar kring 
och definierar populärlitteratur har jag ställt frågor till för syftet lämpliga 
personer ur bibliotekspersonalen. Jag kommer i det följande att beskriva hur 
jag gick till väga i min undersökning, kortfattat ge en presentation av 
respektive bibliotek, samt redogöra för de svar jag fick på mina frågor (se 
bilaga 2). Utifrån frågorna och den diskussion som dessa väckte vill jag i den 
här delen av uppsatsen belysa hur man resonerar i anslutning till detta ämne 
vid de olika biblioteken – ett resonemang som inbegriper tankar kring såväl 
kvalitet och förvärv som brukarinflytande. 

Intervjumaterialet som kommer att presenteras nedan är indelat i fyra olika 
huvudrubriker under vilka varje bibliotek kommer att avhandlas ett i sänder för 
att göra det så överskådligt som möjligt. Varje huvudrubrik och presenterat 
material kommer att sammanfattas i ett särskilt stycke under rubriken 
Sammanfattande tankar. Undantaget är huvudrubrik nummer två 
Populärlitteraturens skepnad, som enbart består av ett sammanfattande 
resonemang då materialet för denna del inte är så omfångsrikt som för det 
övriga. 

Metoddiskussion och presentation av biblioteken 
I min undersökning har jag haft kontakt med sammanlagt tio personer, åtta 
kvinnor och två män, som alla på något sätt är ansvariga för den skönlitterära 
samlingen, bokval inför nyförvärv och inköp på sina respektive bibliotek. 
Under loppet av en vecka besökte jag tre av de fem biblioteken och 
genomförde intervjuer och ställde de frågor som jag hade sett till att bibliotek-
arierna fått ta del av i god tid före det avtalade mötet, detta för att ge de berörda 
parterna tid att fundera kring frågorna och plocka fram aktuella fakta. Undan-
tagen här är Svenljunga och Örnsköldsvik, till dessa bibliotek skickade jag 
frågorna per e-post och fick skriftliga svar tillbaka. I Örnsköldsvik besvarades 
mina frågor av tre personer och materialet är därför utförligt, trots den 
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skriftliga formen. Materialet från Svenljunga blev därmed inte lika omfattande 
som det från de övriga fyra biblioteken och detta är en uppenbar svaghet, men 
jag finner det ändå alltför intressant och givande för att utelämnas. De tre 
muntliga intervjuerna pågick mellan en timme och en kvart till två timmar. Den 
varierande längden på intervjusamtalen samt hur många som deltog vid 
respektive samtal (Avesta: en informant, Mora: två informanter, Sala: tre 
informanter) återspeglas därmed i redovisningens utförlighet och konkreta 
textmängd, något som naturligtvis även gäller de skriftligt utförda intervjuerna 
med bibliotekspersonalen i Svenljunga och Örnsköldsvik i vilka en respektive 
tre personer deltog.  

Samtliga samtal spelades in på band och transkriberades omgående, detta 
för att jag skulle kunna återge samtalet så korrekt som möjligt, samt kunna 
påbörja analysen av svaren med konversationen i färskt minne. I fram-
ställningen och redovisningen av intervjumaterialet har språket i vissa fall 
omarbetats för att fungera bättre i den löpande texten. Vid intervjutillfällena 
följde jag inte turordningen för frågorna till punkt och pricka så som de anges i 
frågeformuläret utan jag lät istället informanterna med stor frihet följa sina 
egna tankegångar, något som också går igen i presentationen av materialet.   

Avesta folkbibliotek 
I Avesta, som är en kommun med 21 000 invånare, talade jag med Jan 
Bengtsson som arbetat vid ortens bibliotek i tretton år. Han innehar tjänsten 
som förstebibliotekarie och inköpsansvarig på biblioteket. Förutom bokinköp 
ansvarar han även för inköp av andra medier, framför allt CD och DVD, som 
Avesta bibliotek har valt att satsa extra mycket på. Förutom att det tillgodoser 
ortens invånares ”vanliga” behov har biblioteket även en hel del studerande, 
för vilka de erhåller bidrag så att de kan serva dessa med utlån av kursmaterial 
och studiedatorer. Bibliotekets totala budget uppgick förra året (2003) till 
knappt 1,2 miljoner kronor av vilket ungefär 375 000 avsattes för att täcka 
huvudbibliotekets bokinköp av vuxenböcker. Av denna summa var 
fördelningen i procent ungefär 60/40 för facklitteratur, respektive 
skönlitteratur, men av det totala utlånet av böcker stod skönlitteraturen för den 
övervägande delen. Siffran för förra årets totala utlåningsstatistik var 50 000 
för skönlitteratur respektive 42 000 för facklitteratur, men detta är en klar 
minskning i båda kategorier – en trend som hållit i sig både bland vuxna och 
unga låntagare under de senaste åren.  

Bokinköpen till biblioteket gör man till största delen via den lokala 
bokhandeln där man har förhandlat sig till en bra rabatt. Dessutom gör man en 
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hel del inköp över Internet via Bokus.com som borgar för ännu snabbare 
leveranser än vad bokhandeln kan erbjuda. Det man beställer från Btj:s sam-
bindningslistor är framför allt barnböcker i slitstarkare biblioteksband samt 
talböcker. I övrigt används sambindningslistorna som en praktisk översikt över 
den svenska bokutgivningen.  

Mora folkbibliotek  
I Mora intervjuade jag bibliotekschefen Karl-Arne Sandvik och bibliotekarien 
Kerstin Kranz, båda med lång erfarenhet av bokinköp på detta bibliotek som 
betjänar en kommunbefolkning på 20 000 invånare.97 Den sistnämnda ansvarar 
speciellt för den skönlitterära delen av bokbeståndet. Bibliotekets totala budget 
låg förra året (2003) på 1,1 miljoner kronor och av denna summa gick ungefär 
236 000 till inköp av skönlitteratur för vuxna, närmare bestämt 1242 nya 
böcker förvärvades till samlingen. Även på detta bibliotek hade siffrorna för 
utlåning av skönlitteratur för vuxna gått ned och fjolårets siffra låg på 36 200, 
medan utlåningen av facklitteratur ökat något. Den nedgående spiralen för 
utlåningen av skönlitteratur är något som de sett tecken på under de senaste 
fyra åren. 

Inköpen till biblioteket har tidigare i första hand gjorts från Btj:s 
sambindningslistor, men man kompletterar även med inköp vid sidan om från 
den lokala bokhandeln vid efterfrågan. Detta händer ofta då en aktuell och 
efterfrågad titel inte hunnit bli recenserad i listorna och man har från 
bibliotekets sida märkt att detta är ett förfarande man börjat använda sig allt 
mer av.  

Sala folkbibliotek  
I Sala samtalade jag med bibliotekschefen Elisabeth Norinder och 
bibliotekarierna Madelaine Lagestrand och Kristina Alldahl, alla tre insatta och 
kunniga vad det gäller bokförvärvsprocessen på biblioteket. I Sala har man 
strävat efter att profilera sig som ett skönlitterärt bibliotek och satsar därför 
mycket på denna del av beståndet och på läsfrämjande aktiviteter i stort. Precis 
som i Avesta har man i Sala en stor andel studenter som använder sig av 
bibliotekets bestånd och biblioteket erhåller även här bidrag för att kunna köpa 
in aktuellt och efterfrågat kursmaterial. Bibliotekets budget uppgick 2003 till 
5,3 miljoner av vilket det totala medieanslaget var 918 000 kronor. Av denna 
                                                 
97 Informationen om invånarantalet hämtades på kommunens egen hemsida: www.mora.se. (besökt 
040310). 
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summa är man från bibliotekets sida osäker på hur mycket som specifikt 
spenderas på just skönlitteratur. Men uppskattningsvis råder det jämlik balans 
mellan antalet inköpta titlar av skönlitteratur, respektive facklitteratur, även om 
facklitteraturen står för en större ekonomisk andel. De konstaterar att 
bibliotekets sammanlagda utlåningsstatistik har varit konstant under de senaste 
åren och att utlåningen av böcker ur det skönlitterära beståndet har varit den 
övervägande, en trend som hållit i sig under en lång period. Det totala 
medieutlånet uppgick förra året till 10,2 utlån per invånare i Sala, en kommun 
med en befolkning på 22 000 personer.98  

På detta bibliotek köper man sina böcker uteslutande från den lokala 
bokhandeln, där man liksom på biblioteket i Mora förhandlat sig till en 
förmånlig rabatt och man får dessutom hjälp från bokhandeln sida med att 
plasta in och förbereda böckerna för utlåning. Andra medier som CD-skivor 
beställs över Internet och endast talböcker beställs via Btj:s 
sambindningslistor.   

Svenljunga folkbibliotek  
På biblioteket i Svenljunga hade jag kontakt med bibliotekschefen Agneta 
Ottosson som också är verksam som kulturchef i kommunen. Svenljunga 
kommun, som är hälften så stor som de övriga i undersökningen, har en 
sammanlagd befolkning på 10 500 invånare.99 Bibliotekets totala budget 
uppgick 2003 till 2,9 miljoner och av denna summa är 500 000 fast medie-
anslag, av vilket 400 000 är medel till böcker på såväl huvudbiblioteket som 
filialer. På senare år har man från bibliotekets sida beslutat sig för att skjuta 
medel från bokinköp till inköp av databaser och har även gjort en satsning på 
att bygga upp ett e-boksbestånd. Men de kan trots minskade medel för inköp av 
böcker till fördel för datamedia se en ökad utlåning av skönlitteratur. 

I Svenljunga köper man in böcker till sitt bestånd genom den lokala bok-
handeln till förmånliga priser och med garanti om snabb leverans. Det övriga 
AV-medierna köper man fortfarande genom Btj:s sambindningslistor. 

                                                 
98 Informationen om invånarantalet och utlåningsstatistiken hämtades på kommunens egen hemsida: 
www.sala.se. (besökt 040310). 
99 Informationen om invånarantalet hämtades på kommunens egen hemsida: www.svenljunga.se. (besökt 
040310). 
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Örnsköldsvik folkbibliotek 
Örnsköldsviks bibliotek går också under namnet Arkenbiblioteket och ingår i 
Arkens Tjänstecentrum som även inbegriper delar av ortens högskoleverk-
samhet samt släkt- och hembygdsforskning. Själva bibliotekslokalen är relativt 
ny och invigdes våren 1993. Flytten till de nya lokalerna sammanföll i tiden 
med delaktighet i det så kallade GÖK-projektet som pågick mellan åren 1992-
94.100  

Biblioteket ligger i en kommun med en befolkning på ca 55 000 invånare 
och är med andra ord aningen större än de övriga biblioteken i min 
undersökning. På detta bibliotek har man en fast uppdelning av den årliga 
budgeten för hur mycket av anslagen som spenderas på de olika medierna 
(facklitteratur, skönlitteratur, barn-ungdomslitteratur, videofilmer, talböcker, 
tidningar/tidskrifter), men budgeten revideras kontinuerligt utifrån omsätt-
ningssiffrorna på de olika avdelningarna för att man ekonomiskt ska kunna 
möta ökad eller minskad efterfrågan. Från biblioteket uppger man att 
27 procent av den totala mediebudgeten avsattes till inköp av skönlitteratur för 
vuxna förra året (2003), vilket är en betydligt mindre del än den som avsattes 
till facklitteratur, detta på grund av den genomsnittligt högre kostnaden per titel 
för denna kategori. Facklitteratur är också den del av beståndet som står för 
den högsta utlåningssiffran, 38 procent, detta jämfört med skönlitteratur 
27 procent och barnlitteratur 35 procent. Dessa siffror representerar förra årets 
(2003) statistik och innebär en nedåtgång i utlåningen som man har kunnat 
iaktta sedan 2001 efter de mycket goda resultat som följde i spåren av GÖK-
projektet.  
Bokinköpen till biblioteket sker via den lokala bokhandeln, med vilken kom-
munen förhandlat fram en fördelaktig rabatt. Undantagen utgörs på den 
skönlitterära sidan av storstilsböcker, lättlästa böcker och talböcker som 
                                                 
100 GÖK-projektet inleddes 1992 med danska och tyska verksamhetsförebilder och tre svenska bibliotek 
deltog – Linnéstaden i Göteborg, Örnsköldsviks- och Kalmars folkbibliotek, därav namnet. Projektet 
hade till syfte att på dessa tre bibliotek undersöka hur man kunde förbättra servicen gentemot brukarna, 
men också hur man på ett mer påtagligt sätt kunde arbeta med bibliotekssamlingarna så att dessa på ett 
bättre sätt motsvarade låntagarnas önskemål. Med bland annat dessa två målsättningar önskade 
deltagarna komma bortom bibliotekens uppfostrande inställning och istället skapa förutsättningar där alla 
låntagares litterära önskemål respekterades och tillmötesgicks med samma respekt. Resultatet man 
hoppades på från de tre bibliotekens sida var att man skulle skräddarsy sin verksamhet efter brukarnas 
behov och önskemål med relevant och aktuellt material för att på bästa sätt ta tillvara bibliotekens 
ekonomiska resurser. När projektet så avslutades 1994 kunde man för Örnsköldsviks del konstatera att 
utlåningen ökat markant med så mycket som 30-40 procent, och att satsningen verkligen gett ett gott 
resultat. (Christer Bergqvist & Jan Herstad, ”GÖK-projektet” i Biblioteket som serviceföretag: Kunden i 
centrum, red. Barbro Blomberg (Stockholm, 1992) s.31-41.; Anna Nordlund, ”Biblioteket där låntagarna 
styr: Efterfrågan och nya kunskapsideal bestämmer inköp och sortering i bokhyllorna”, Dagens Nyheter 
1995-12-17.). 
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beställs via Btj:s sambindningslistor. Dessa listor har man även god hjälp av 
när man sammanställer sina beställningslistor, men man utgår också från 
Svensk bokhandels vår- och höstnummer och till stor del även från 
inköpsförslag från biblioteksbrukarna. 

På detta bibliotek hade jag kontakt med tre bibliotekarier som alla arbetar 
med den skönlitterära delen av bokbeståndet. Samtliga önskade delta anonymt i 
min framställning och jag kommer därför att respektera detta och inte att 
nämna dem vid namn. 

Definitioner av populärlitteratur 
Här följer en framställning av de definitioner av och synpunkter på termen 
populärlitteratur som jag fick ta del av vid de bibliotek jag använde mig av i 
undersökningen. Här ska påpekas att de åsikter jag fick ta del av är 
bibliotekariernas egna, personliga uppfattningar kring termen och att det därför 
inte är frågan om någon uttalad policy för de aktuella biblioteken (vilket för 
övrigt inget av de fem biblioteken har). I de fall då man inte har kunnat ge en 
konkret definition har man ändå försökt ringa in begreppet genom resonemang 
kring just problematiken med att finna en definition. 

Svenljunga 
I Svenljunga utgår Agneta Ottosson från 1980-talets definition av populär-
litteraturen, nämligen FLN-litteraturen (Flärd, Lust och Njutning), som under 
denna period framför allt fokuserade på flärd och lyx och representerades först 
och främst av författare som Jackie Collins, Danielle Steel och Sidney Sheldon. 
Ottosson väljer alltså att avgränsa populärlitteraturen som lättsam litteratur 
som traditionellt riktas till kvinnor. Hon menar att detta är ”litteratur som är 
rolig att läsa för stunden, men lika snabbt [är] glömd igen”. Inom ramen för 
denna definition gör hon även en form av kvalitetsuppdelning där hon som 
exempel nämner Joanna Trollope som en författare som står för det bättre på 
skalan och där Danielle Steel får stå för motsatsen. För att underlätta för 
låntagarna särskiljs, den av Ottosson definierade, populärlitteraturen genom att 
man placerar den separat vid en speciell vägg i bibliotekslokalen och markerar 
bokryggarna med ett rosa klistermärke som tjänar till att särskilja den. 

Avesta 
Jan Bengtsson på biblioteket i Avesta säger sig inte kunna precisera någon 
närmare definition av populärlitteratur, men menar dock att det är möjligt att 
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placera in enskilda författare i denna kategori och nämner namn som Danielle 
Steel, Margit Sandemo och Ed McBain. Dock tillägger han att dessa författare 
är ”lite ute”. Som anledning till svårigheterna med att definiera populär-
litteraturen anger han att gränserna är alldeles för flytande för att man ska 
kunna sätta en definitiv etikett på innebörden av populärlitteratur. Han väljer 
därför snarare att benämna den som ”lite av en färskvara”. Med detta menar 
han att en populärlitterär bok är ”inne ett tag och så försvinner den och så 
kommer nästa” i ett ständigt flöde av populär litteratur. Jag uppfattar hans 
resonemang om denna kategori böcker som att de specifikt har en begränsad 
livslängd och att de inte står sig i den hårda konkurrensen som råder mellan 
boktitlar sedan deras omedelbara popularitet lagt sig. Han tillägger att 
popularitet för en bok är starkt förknippad med det sätt på vilket människor hör 
talas om en specifik titel, detta kan vara genom exempelvis TV och tidningar. 

Mora 
I mitt samtal på Mora bibliotek tillsammans med bibliotekarierna Karl-Arne 
Sandvik och Kerstin Kranz kunde de likväl som jag konstatera att deras 
uppfattningar om definitionen av populärlitteratur skilde sig markant åt. 
Sandvik menar att en möjlig definition är en som innebär ”att det är litteratur 
som är skriven utan några som helst konstnärliga anspråk, utan den är skriven 
för att helt enkelt tjäna pengar [på]”. Han poängterar vidare att populär-
litteraturen är en del av nöjesindustrin. Den är dessutom ”ganska lätt att 
identifiera […], de är skrivna på ett visst sätt, [böckerna] är ganska tjocka och 
så vidare. Omslagen ser ut lite speciellt och biblioteken köper in dem i stor 
utsträckning”. Kranz däremot är inne på en annan linje och menar att ”populär-
litteratur är egentligen det som läses mycket, lånas mycket, [och är] mycket 
efterfrågad. Och det kan ju mycket väl sammanfalla med kvalitetslitteratur och 
böcker som fått bra kritik”. Hon menar att det senare gäller böcker som fått ett 
gott mottagande av såväl erkända litteraturkritiker som läsare. 

Sala 
I diskussionen i Sala definierade de tre bibliotekarierna Elisabeth Norinder, 
Madelaine Lagestrand och Kristina Alldahl populärlitteraturen bland annat som 
en form av färskvara som inte står sig över längre tidsperioder, eftersom den är 
alltför specifikt bunden till sin tid. Detta var en åsikt som uttrycktes särskilt av 
Alldahl och Norinder. Skillnaden mellan det kvalitativa och det populära, anser 
Norinder, ligger i att en kvalitativ text ska vara angelägen för gemene man och 
kunna upplevas som betydelsefull och aktuell även en lång tid efter dess 
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tillblivelse. ”[A]nnars så blir det ju ett historiskt dokument som kräver vissa 
förkunskaper för att sätta sig in i, om det inte skildrar någonting allmängiltigt. 
Risken är ju att böcker som har för tidsbundet innehåll har mindre chans att stå 
sig. Jag tror att Grabben i graven bredvid säkert inte är rolig att läsa om 15 år”, 
säger hon. 

Ett svart/vitt sätt att skildra karaktärer och teman och det förutsägbara 
händelseförloppet nämns också som drag som definierar populärlitteratur, 
något som Alldahl samtidigt menar gör definitionen problematisk, eftersom 
detta inte är förbehållet enbart litteratur av sämre kvalitet. 

En kontroversiell uppfattning som jag mötte bland de tio intervjuade 
bibliotekarierna i min undersökning var den som uttrycktes av Lagestrand. Hon 
formulerar det på följande sätt: ”[E]gentligen skulle man inte genreuppdela 
någonting och kalla det populärlitteratur, utan istället kalla det populär  
litteratur [min kursivering] eller litteratur som är väldigt inne just nu. Och 
sedan är det bra eller dåliga författare och sedan är det strunt samma vilka 
genrer de skriver i”. Hon fortsätter med att säga att ”jag tror att det här med 
populärlitteratur, att det kommer att försvinna, mer och mer. Jag tror inte att 
det kommer att kallas så, faktiskt inte. Genom att det blir bredare och bredare, 
hela medieutbudet blir bredare och mer populärt, mer anpassat”. 

Som erfaren bibliotekarie pekade Norinder på problematiken med att 
definiera populärlitteratur utifrån distributionskanaler, som hon under sina 
egna bibliotekariestudier fick lära sig var definitionen. Hon menar att 
föreställningen om att litteraturformen ensidigt skulle röra sig i ett specifikt 
kretslopp inte längre är hållbar, då de båda formerna populär- och 
kvalitetslitteratur inte längre förekommer på åtskilda distributionsställen. 
Norinder påpekar att man numera kan finna ett varierat utbud i kiosker eller i 
livsmedelsaffärer, en utveckling som borgat för mer varierade läsvanor hos 
människor, men gör definitionen av populärlitteratur betydligt svårare att 
precisera. Hon avfärdar även åttiotalsdefinitionen där populärlitteratur var 
liktydig med FLN-litteraturen och menar att detta är en gammaldags definition 
som går tillbaka på debatten kring Jackie Collins och tantsnusket, vilken hon 
menar inte håller i dagsläget. 

Örnsköldsvik 
På biblioteket i Örnsköldsvik vill man inte gärna kategorisera kring varken 
begreppen kvalitetslitteratur eller populärlitteratur, och det är också något som 
man under en längre tid försökt att avstå ifrån. Här vill man mycket hellre tala 
om böcker som är populära för att de i hög utsträckning finner läsare hos dem 
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som besöker biblioteket i jakt på en, i deras smak, god bok och jag får ett svar 
som lyder så här: 

När jag hör ordet populärlitteratur tänker jag på böcker som läses av många, att de helt 
enkelt är populära och välkända. För mig har ordet förlorat större delen av dess negativa 
betydelse, att det skulle vara sämre, lättläst och lättsmällt litteratur med schabloner och  
[skrivna] enligt [ett fast] mönster. Jag anser inte heller att populärlitteratur och skräp-
litteratur är samma sak, även om den det kanske definieras så i vissa sammanhang.  

De tre bibliotekarierna är till stor del ense om att attityden till 
populärlitteraturen kom att förändras i och med deltagandet i GÖK-projektet. 
När acceptans inför människors skilda val av skönlitterär läsning blir ett klart 
uttalat syfte vill man som bibliotekarie inte gärna inta rollen som smakdomare. 
En av bibliotekarierna menar att hon helst vill avstå från att definiera begreppet 
och menar att den definitionen ska i stället den enskilde läsaren fastställa, detta 
ur dennes synvinkel som läsare hellre än som en pålagd litteraturvetenskaplig 
sådan. ”Jag tror faktiskt inte [att] vi har någon definition [av populärlitteratur], 
utan det överlåter vi åt den enskilde låntagaren att avgöra vad kvalitet är för 
honom” svarar en annan av dem. 

Visserligen har man på Örnsköldsviks bibliotek en uppdelning i genrer på 
den skönlitterära avdelningen, men man menar att detta ska tjäna till att internt 
visa vad som är populärt och gångbart i utlåningssammanhang, snarare än att 
särskilja böcker av skiftande kvalitet från varandra. Syftet är att bibliotek-
arierna ska ha kunna ha någon uppfattning om vad som är hyllvärmare och vad 
som är eftertraktat ”att [de] lätt kan se var trycket finns” som en av dem väljer 
att uttrycka det och naturligtvis att göra det lättare för låntagarna att hitta det de 
söker. 

Sammanfattande tankar 
Utifrån materialet kan man se att definitionen av begreppet populärlitteratur 
sträcker sig från uppfattningen att den är liktydig med ett slags litteratur som 
faller under samlingsbeteckningen FLN-litteratur som har en övervägande 
kvinnlig läsekrets, till den betydligt mer radikala åsikten att termen har spelat 
ut sin roll och att dess betydelse därför bör omformuleras. I Örnsköldsvik lutar 
man åt att denna omformulering bör göras av läsarna och vänder sig emot 
tanken att definitionen ska fastställas på en mer teoretisk och litteratur-
vetenskaplig nivå. 

Man kan se att termens betydelse till viss del kommit att förskjutas till en 
innebörd som snarare pekar mot ett verks popularitet än att det uteslutande 
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förknippas med kvalitativa värden. Något som stöder denna uppfattning är att 
man på fyra (Avesta, Mora, Sala och Örnsköldsvik) av de fem biblioteken på 
olika sätt definierar termen som populär och efterfrågad litteratur som dock, 
enligt flera av bibliotekarierna, har en begränsad livslängd. Angivna orsaker till 
detta är bland annat samtidsbunden tematik samt det allt större bokutbudet som 
gör konkurrensen mellan uppmärksammade titlar allt hårdare, men även att 
termen helt enkelt i hög grad har befriats från den negativa betydelse som den 
så länge varit förknippad med. Det vill säga, den behöver inte nödvändigtvis 
vara en schablonfylld, sämre sorts litteratur. Just att betrakta populärlitteraturen 
utifrån ett perspektiv där man utgår ifrån titlars popularitet snarare än deras 
kvalitativa aspekter talar för Hans Hertels modifierade definition av begreppet. 
Inom den krets han väljer att benämna som populärlitterär ryms verk av 
skiftande kvalitet så länge försäljningen av dessa är tillräckligt stor, vilket 
skulle kunna jämställas med en titels efterfrågan på biblioteket. 

Det är endast i Svenljunga som man överhuvudtaget talar om populär-
litteratur som en utpräglat kvinnlig litteraturform och Agneta Ottosson tycks 
inte se någon större problematik med att särskilja dessa böcker från andra. 
Detta visar hon tydligt med sitt uttalande om hur de utmärks genom särskild 
placering och markering, en markering som man valt att göra rosa. Jag ser detta 
som ett uttryck för den traditionella och stereotypa uppfattningen om den 
kvinnliga läsaren som okritiskt slukar kärleksromaner likt en Flauberts Emma 
Bovary. Intressant att notera är att Ottosson inte väljer att nämna någon annan 
av de genrer som av tradition ingår under paraplybegreppet populärlitteratur, så 
som deckare, science fiction, fantasy eller historiska romaner. Kanske beror 
detta på att dessa genrer tidigare har uppfattats och i viss mån fortfarande 
uppfattas som mer manliga och därmed mer accepterade. I Sala vänder man sig 
mot just den här definitionen och säger att tiden när man talade om tantsnusk 
numera är överspelad och man för medvetet resonemanget kring definitionen 
av populärlitteratur på detta bibliotek på ett neutralt sätt utan genus- och köns-
bundna förtecken. Inga sådana här tankar kommer till uttryck i diskussionen i 
varken Avesta eller Mora. 

Dagens populärlitteratur 
I följande avsnitt kommer de tillfrågade bibliotekariernas synpunkter på vad 
som utgör dagens populärlitteratur att behandlas. Vad jag är intresserad av att 
ta reda på är ifall man anser att populärlitteraturen ser annorlunda ut idag i 
avseende på exempelvis tema och utförande. Finns det några nya trender när 
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det gäller vilka ämnen som behandlas i böckerna och hur skiljer de sig i så fall 
från tidigare? 

Svenljunga 
På frågan om vad som utgör dagens populärlitteratur svarar Agneta Ottosson 
att hennes spontana reaktion är att det är ”singellitteratur om 30-åriga tjejer”. 
Men också att det är Lz-böcker, det vill säga biografier över särskilda personer, 
vilket skiljer sig från hennes definition av populärlitteratur i föregående avsnitt 
där hon talar om FLN-litteratur. Hon menar att just ungdomar i stor utsträck-
ning efterfrågar böcker som skildrar andra ungdomar och deras upplevelser och 
livssituationer. På det stora hela rör det sig om litteratur som behandlar ämnen 
och personer som läsaren i större utsträckning kan identifiera sig med, eller 
känna samhörighet med. Vad Ottosson tydligt kunnat konstatera är att dagens 
populärlitteratur mer uppenbart riktar sig till en betydligt yngre målgrupp än 
vad som kanske var fallet med framför allt 1980-talets FLN-litteratur. 

Avesta 
Jan Bengtsson uttrycker sig i mycket vaga ordalag när frågan om dagens 
populärlitteratur kommer på tal. Han omnämner dock fantasy och science 
fiction i detta sammanhang och pekar på fantasygenrens snabba framväxt, till 
skillnad från science fiction som enligt hans uppfattning har minskat kraftigt i 
utgivning. Jag förstår det som att han likställer dessa två genrer med ungdoms-
litteratur och då speciellt riktad till pojkar i yngre tonåren. 

Mora 
Även Kerstin Kranz i Mora talar om självbiografier som populärlitteratur och 
den popularitet dessa böcker har uppnått den senaste tiden. Hon nämner här 
namn som David Pelzer och hans barndomsskildringar och är i sitt resonemang 
kring de här böckerna klart medveten om att de räknas som facklitteratur. 
Förutom självbiografier uppmärksammar hon också det stora utbudet av vad 
hon kallar för ”chick-lit.”, det vill säga böcker för unga kvinnor, speciellt före-
kommande inom anglosaxisk litteratur. Hon för här fram exemplet Bridget 
Jones dagbok av Helen Fielding och menar att denna sorts litteratur är väldigt 
populär och väldigt gångbar just nu. 

Kranz menar att den gamla FLN-litteraturen visserligen inte har försvunnit 
men den väcker inte samma upprörda känslor som på 1980-talet, eller skapar 
någon debatt. Hon spekulerar i att debatten kommit att förskjutas från littera-
turen till TV-kanalernas dokusåpor och konstaterar att ”nu kanske folk hellre 
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ser på dokusåpor än läser Jackie Collins”. Möjliga anledningar till den 
avsvalnande debatten gällande FLN-litteraturen kan enligt Kranz vara att man 
nu till en högre grad har vant sig vid skildringar av sexuella relationer som då 
ansågs chockerande, att genren i sig har blivit snällare i sin framställning, samt 
att man får sitt lystmäte av den här formen av verklighetsflykt genom 
dokusåpan. 

Karl-Arne Sandvik håller med om att debatten om FLN-litteraturen mer 
eller mindre upphört, men när det gäller att peka ut den nya populärlitteraturen 
håller han fast vid den traditionella genreindelningen och lyfter fram science 
fiction och fantasy, men framför allt talar han om deckaren som den stora 
tongivande genren. Att just denna genre blivit så omfattande beror enligt 
Sandvik på att så många författare använder sig av kriminalhistorien som 
medium för att nå ut till en än vidare läsekrets, ”det är många som använder 
deckargenren för att det är sådant som folk läser”, säger han. Han menar till 
och med att det är deckarna som har tagit över kategoriböckernas ställning nu 
sedan de, enligt honom, spelat ut sin roll. Sandvik och Kranz är överens om att 
deckaren länge har varit ett lämpligt och händigt forum för att föra ut samhälls-
kritik och ger här Henning Mankell som exempel på en författare som arbetar 
på detta sätt. Ytterligare en trend, menar de, är deckarromanen korsad med 
faktaboken, då framför allt den historiska, som ger läsarna möjlighet att lära sig 
något på samma gång som de tar del av lösningen på en gåta, med andra ord 
förenar nytta med nöje. 

Sala 
Som tidigare nämnts var man i Sala skeptisk till den gamla FLN-definitionen 
av populärlitteraturen och menade att denna inte håller idag. Madelaine 
Lagestrand hävdar ”det finns ett helt annat sorts utbud idag, den här mer 
glamourösa litteraturen har tagit ett steg ned från FLN. Idag talar man om unga 
kvinnor i karriären […]. Men det är inte den här lyx-njutningslitteraturen utan 
den är mera mainstream [strömlinjeformad]”. Hon menar att en mycket 
omtalad del av populärlitteraturen idag består av engelsk litteratur som handlar 
om kvinnor i trettioårsåldern. Detta är böcker som behandlar sådant som 
trettioårskriser och krogliv och många av dem kan ses som variationer på 
böckerna om Bridget Jones och vänder sig till en snävare läsekrets och har en 
handling som äldre läsare kanske inte riktigt kan relatera till på samma sätt 
som till den tidigare romantik- och relationslitteraturen. Alldahl inflikar 
samtidigt att hon kan förstå ”de äldre som inte riktigt tycker om de här väldigt 
unga böckerna, för de kan ju inte känna igen sig i deras liv”. Även om 
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åldersspannet har krympt för denna litteraturgenre så har den breddats på så 
sätt att männen har tilldelats en alldeles egen förespråkare i Nick Hornby. 
”Både Hornby och [Barbara] Bradford-Taylor är ju populärlitteratur”, påpekar 
Lagestrand och fortsätter ”men Hornby har ju ändå någon substans. Jag tycker 
att det är väldigt bra, väldigt roligt och väldigt engelskt, jämfört med Bradford-
Taylor som skriver tramsiga kärlekshistorier”. Detta citat belyser ytterligare 
Lagestrands tidigare uttryckta skepsis mot begreppet populärlitteratur samt mot 
att döma en bok utifrån dess litterära genretillhörighet snarare än att se till en 
enskild författares faktiska prestation. 

En annan mycket omfattande kategori, som är en av de traditionella 
populärlitterära genrerna och som även utgör en betydande del av vad man 
uppfattar som dagens populärlitteratur, är deckarna. Detta är en litteraturgenre 
som lockar väldigt många läsare och även författare. Alldahl har konstaterat att 
dessa böcker och dess absoluta toppskikt – vilket hon inte specificerar närmare 
– har blivit alltmer språkligt och tematiskt genomarbetat och ställer allt högre 
krav på sina läsare. ”Det är ju ingenting som man bara sveper igenom”, 
instämmer Norinder och fortsätter ”[m]an märker att många är mycket 
fascinerade av de här tunga deckarna som [Ian] Rankin och alla de som 
kommer ut på förlaget Minotaur”. Den höjda standarden på deckarna har hjälpt 
till att, under de senaste decennierna, göra genren till högstatus som lockar 
erkänt välrenommerade författare att komma med sina egna bidrag.  

Örnsköldsvik 
På biblioteket i Örnsköldsvik tycker man att det är svårt att precisera något 
som skulle kunna betecknas som ”dagens populärlitteratur” och man menar att 
kärleksromanen fortfarande är stor och inflytelserik i vad man skulle välja att 
benämna som populärlitteratur. En trend som man i alla fall tycker sig ha lagt 
märke till i denna kategori är relationsromanen, vilket man beskriver som 
”romaner om singlar, ibland i dagboksform, humoristiska böcker om storstads-
människor i jakt efter lyckan”. Det specifika med denna litteratur menar man är 
att den i mycket högre utsträckning vänder sig till läsare som befinner sig i 
samma ålder som bokens karaktärer. Men bibliotekarierna uttrycker tvekan om 
detta skulle vara något specifik för det sena 1990-talets och tidiga 2000-talets 
populärlitteratur. En av bibliotekarierna påpekar att fantasy och science fiction 
mer betraktas som ungdomslitteratur på Örnsköldsviks bibliotek, då 
läsekretsen till största del utgörs av tonåringar och hon menar att dagens 
populärlitteratur för vuxna nog kan karaktäriseras av det stora antalet 
relationsromaner. 
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Sammanfattande tankar 
Vad många av de intervjuade bibliotekarierna ser om en tongivande ny trend 
inom utgivningen av populärlitteratur idag är böcker som behandlar och riktar 
sig till unga människor. Detta är litteratur som benämns som ”singellitteratur”, 
”relationsromaner” och ”chick-lit” och bland annat avhandlar ämnen som 
trettioårskriser, krogliv och jakten på den sanna kärleken. Vad som är 
gemensamt för mycket av denna litteratur är att det ska vara igenkännings-
litteratur, med världar och karaktärer som läsaren lätt ska kunna identifiera sig 
med och se sin egen livssituation speglad i, snarare än att drömma sig bort till, 
vilket tidigare var fallet i 1980-talets FLN-litteratur där rikedom, flärd och lyx 
var dominerande drag. Något som dessutom skiljer denna 2000-talets kärleks- 
och relationslitteratur från den tidigare är att även männen har sina 
förespråkare och skildrare inom denna kategori böcker. Författare som Hornby 
och Parsons och deras stora popularitet och därmed höga utlåningssiffror är 
någonting som har gjort att den här kategorin av lättsammare relationslitteratur 
har öppnats för både män och kvinnor som accepterad läsning. En slutsats som 
man kanske vågar dra utifrån dessa iakttagelser som undersökningens 
bibliotekarier gjort är att kärleks- och relationslitteraturen, som tidigare 
dominerades av författare som Jackie Collins och Danielle Steel och riktade sig 
till en kvinnlig och åldersmässigt sett bredare publik och benämndes tantsnusk 
(om böckerna specifikt riktade sig till ålderskategorin ”tanter” ska man kanske 
låta vara osagt), har förändrats så till vida att den numera riktar sig till en mer 
specificerad, yngre målgrupp och behandlar teman relevanta för denna. Med 
detta är inte sagt att den traditionella kärleksromanen har blivit omodern eller 
försvunnit, men den har dock fått lämna utrymme för denna nya kategori 
igenkänningslitteratur inom genren. 

Just identifikationen som mål går igen i en annan genre som man på två 
(Svenljunga och Mora) av biblioteken också vill se som dagens populär-
litteratur, nämligen biografin. Även om denna genre faller under kategorin 
faktaböcker och aldrig har räknats till populärlitteraturen väljer de ändå att se 
den som tillhörande denna litteraturform. Här kan man se att de snarare 
begagnar sig av den innebörd av begreppet som Hans Hertel använder, 
nämligen litteratur som är efterfrågad i hög utsträckning, än av den smak-
sociologiska definitionen som Ulf Boëthius väljer för att förklara termen 
populärlitteratur med. Denna uppfattning belyser återigen de intryck jag fick av 
bibliotekariernas försök till definition av termen, nämligen att det råder viss 
osäkerhet om dess innebörd och att betydelsen glider mellan uppfattningar om 
sämre litterär kvalitet å ena sidan och stor efterfrågan å den andra. Jag är 
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osäker på om detta är ett uttryck för att de inte riktigt i ord kan precisera vad 
beteckningen populärlitteratur innebär, trots att de stundom talar övertygande 
om vad som avses, eller om de medvetet väljer att omdefiniera begreppet till 
att innebära någonting med stor efterfrågan i rädsla för att peka ut läsandet av 
någon kategori böcker som tecken på dålig smak hos låntagaren. Men 
betoningen på popularitet och efterfrågan som avgörande faktorer när det gäller 
att ringa in populärlitteraturen får konsekvensen att man i efterföljande led 
inbegriper även andra litteraturformer i begreppet. Det är antagligen därför 
som två av de tillfrågade bibliotekarierna nämner biografin vid frågan om vad 
som skulle utmärka dagens populärlitteratur. 

Strävan efter identifikation är en trend som överhuvudtaget går igen i 
dagens medieutbud av till exempel TV:s dokusåpor, som en bibliotekarie till 
och med hävdar till viss del har kommit att ersätta fiktion i textform. Det är 
möjligt att den allra mest lättsamma populärlitteraturen i viss mån har kommit 
att ersättas av televisionens utbud av otaliga situation comedies (sit comes), 
dokumentärsåpor och andra former av regisserad ”verklighetstelevision” och 
därmed förlorat läsare till förmån för denna, i än högre grad, rent fysiskt 
lättillgängliga form av verklighetsflykt.101

Många av dagens trender inom populärkulturen har mycket stor 
genomslagskraft och eftersom det finns tillgång till ett så stort antal olika 
medieformat sker ofta en form av korsbefruktning, som innebär att samma 
tendenser uppträder i olika format beroende på de olika mediernas 
uttrycksmöjligheter. Men de kan alla vara förmedlare av samma grundidé, 
vilken idag till stor del kretsar kring identifikation och igenkännande i det lilla 
vardagliga formatet. Det är just detta samspel mellan olika medier som Hertel 
påvisar i sitt intermediala kretslopp i vilket han menar att olika mediala 
uttrycksformer samverkar och kommer sin publik till godo på flera sätt än bara 
som den skrivna texten. 

Lite förvånande är att flera bibliotekarier nämner deckaren som 
representant för dagens nya populärlitteratur eftersom denna genre har varit 
fullt accepterad på biblioteken sedan 1960-talet och länge haft en alldeles för 
omfattande läsekrets för att kunna uppfattas som ny eller kontroversiell i dags-

                                                 
101 Definitionen som finns på den nätbaserade skolkunskapsbasen Transparency lyder: “Situation 
comedies mock the limitations of personality that keep us from leading a more complete life. 
But they use the depiction of our limitations to create the good feeling of the joke, thus giving 
us the message that it is okay to be flawed and that life is good after all. Like most popular 
fiction, their purpose is to give us a sense of hope”. www.transparencynow.com/tablesitcom.htm 
(besökt 040414). 

 57



läget. Att de ändå omnämner denna genre i detta sammanhang ser jag som ett 
uttryck för att deckaren idag är större än någonsin förut, samt att den till viss 
del har funnit nya uttryckssätt, detta trots sin begränsade standardformel – det 
vill säga en gåta som söker en lösning. Det nyskapande som bibliotekarierna 
tycker sig se i genren idag är förbättrade berättartekniska grepp som börjar 
närmar sig den erkända romanformens med välutvecklade karaktärer och 
psykologisk djup, något som i sin tur är en följd av att erkända författare givit 
sig i kast med deckaren, och därmed höjt dess standard och status. Här finns 
plats för deckaren som kombineras med den historiska romanen, konstboken 
eller böcker som baseras på en författares liv eller verk och dessa får utgöra 
stommen i och ramberättelsen för en gåta. Samtidigt som författarna ger 
läsarna lösningen på ett brott vill flera av dem också förmedla ett viktigt 
socialrealistiskt budskap till läsarna och ge dessa något mer substantiellt att 
fundera över. Detta är i och för sig inte heller någonting nytt utan en tradition 
som påbörjades av författare som Maj Sjöwall och Per Wahlöö här i Sverige 
redan på 1960-talet, men som idag har funnit nya förespråkare med stor 
genomslagskraft, genom exempelvis författare som Hennig Mankell. Slutsatsen 
jag drar är att deckargenren är alldeles för populär och omfångsrik för att 
förbigås i detta sammanhang trots att den inte är något nytt fenomen. Dessutom 
överskuggar deckaren till stor del de övriga traditionella populärlitterära 
genrerna – fantasy och science fiction – i mina samtal tillsammans med biblio-
tekarierna, detta kan ju förstås även bero på att science fiction och fantasy 
alltid har innehaft en marginell position vid sidan av just deckaren och kärleks-
romanen. De verkar inte heller ovanligt att man uppfattar dessa två genrer som 
ungdomslitteratur, vilket framkom av intervjusvaren från Avesta och 
Örnsköldsvik.  

Populärlitteraturens skepnad 
Ett säkert kännetecken för populärlitteraturen har tidigare varit omslagen, som 
tydligt visat vad för slags litteratur läsaren kunnat vänta sig att finna innanför 
pärmarna. Man talade gärna om kategoriböckernas bjärta omslag med 
lättklädda damer och män med dragna vapen. Fram till 1990-talet var de 
tecknade omslagen särskilt populära eller så använde sig författare av speciella 
typsnitt i namn och titel för att skapa igenkännande och kontinuitet åt sina 
verk. 

Men för tre år sedan (2001) bestämde sig till exempel bokförlaget 
Harlequin för att byta grafisk profil, då man tyckte att de gamla omslagen med 
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tecknade kärlekspar kändes omoderna. En marknadsundersökning visade att 
läsarna tyckte att de ditintills använda omslagen var lite töntiga. 
Redaktionschefen Ewa Högberg motiverade förändringen med att ”med de nya 
fotografiska omslagen ser Harlequinböckerna ut som vilka pocketböcker som 
helst”. De enda böckerna i den totala utgivningen som fått behålla de tecknade 
omslagen är de som ingår i den historiska serien.102

Jag var nyfiken på att ta reda på om bibliotekarierna ansåg att det idag är 
lika lätt att skilja ut populärlitteraturen redan på den fysiska utformningen eller 
om de har kunnat se någon förändring från tidigare. 

På tre av de tillfrågade biblioteken har man fäst sig just vid en förändring 
som rör bokomslagen, man uttrycker det som att de blivit mer ”flashiga” och 
”glossiga” som man väljer att beskriva det i Svenljunga, respektive Sala. 
Omslagen ger nu över lag till lika stor del intrycket av att vara 
kvalitetslitteratur som av att vara av mer underhållande art och kan uppfattas 
som lika seriösa, respektive oseriösa, beroende på ur vilken synvinkel man 
väljer att betrakta förändringen. Kerstin Kranz i Mora förklarar ”man får inte 
glömma att omslagen säljer. Jag menar, en del författare som inte är speciellt 
lätta att läsa har säljande omslag för att locka”. Jag kan konstatera att 
bibliotekariernas iakttagelser stämmer överens med den förklaring jag fick av 
den informationsansvarige på Pocketgrossisten.103 Konkurrensen är numera så 
hård att man från förlagens sida inte kan lämna en så viktig faktor som 
omslaget åt slumpen, vare sig det gäller den inbundna utgåvan eller 

                                                 
102 Christina Kerpner, ”Harlequin jagar läsare med modernare omslag”, Svensk Bokhandel 10 (2001). 
www.svb.se (besökt 040404). 
103 Pocketgrossisten, som från början ingick i Pocket Shop och blev ett fristående bolag 1993, säljer 
vidare pocketböcker från samtliga förlag i Sverige, med en löpande utrensning av mindre lönsamma titlar 
efter hand. Man kan idag räkna med att det i Sverige utkommer mellan 30-50 pockettitlar i månaden som 
sprids runt till olika inköpsställen runt om i landet. Förra året (2003) såldes det i Sverige totalt 9 miljoner 
pocketböcker och 3,6 miljoner (ca. 40 %) titlar hade distribuerats av Pocketgrossisten till Pocket Shop, 
Pressbyrån, livsmedelsaffärer och boklådor. Den enda konkurrent Pocketgrossisten har på marknaden när 
det gäller just försäljningen av pocketböcker till matvaruaffärer är Pocketstället, som har ett betydligt mer 
begränsat utbud av titlar och till större grad fokuserar på de titlar som för stunden är de mest sålda i 
landet. 
     På Pocketgrossisten menar man att böckernas omslag är av stor vikt och eftersom det kommer ut så 
många nya titlar varje månad måste de kunna hävda sig i konkurrensen med det totala utbudet. Det är 
ytterst vanligt att man byter omslag på boken från den inbundna utgåvan till pocketversionen, allt för att 
attrahera nya läsare. Detta är något som gör att det på omslaget har blir svårt att se skillnaden på 
kvalitets- och populärlitteratur, vilket signalerades tydligare på den kiosklitteratur som såldes på 1960- 
och 70-talen genom bjärta och mycket snarlika bildteman - något som dessutom tjänade till att ytterligare 
signalera samhörighet med en serie. Enligt den informationsansvariga på Pocketgrossisten finns det 
numera inte mycket kvar av den traditionella kiosklitteraturen, men ett framgångsrikt undantag är 
böckerna i de olika Harlequinserierna (totalt 11 olika) som distribueras genom Tidsam, som är den 
distributör som förser svenska affärer med aktuella tidskrifter, månadsmagasin, veckotidningar, 
serietidningar och pixi-böcker. (Informationen är hämtad från ett telefonsamtal med den 
informationsansvarige på pocketgrossisten Mette Hoffman-Bang, 040130) 

 59



pocketversionen, för att få en bok att locka till sig potentiella läsare. Det har i 
detta sammanhang blivit svårare att på ett självklart sätt skilja de två grupperna 
av litteratur åt, något som tidigare var möjligt i högre utsträckning. Elisabeth 
Norinder i Sala drar sig till minnes ”på den tiden [1970- och 80-talen] var det 
större skillnad, det signalerades tydligare vad det rörde sig om för innehåll”, 
vilket hon menar inte är fallet med dagens utformning, och detta talar för en 
förändring som gör det svårare för läsaren att avgöra vad det är för en sorts text 
han eller hon håller i sin hand. Hennes kollega Kristina Alldahl påpekar vidare 
”jag tror att baksidestexten betyder väldigt mycket, lyckas de [förlagen] få till 
den bra kan man locka till sig oanande [sic] läsare. Man ser ju hur folk står och 
läser noga på böckerna”. Detta förfarande skulle kunna tolkas som ett medvetet 
sätt att sudda ut gränserna mellan kategorierna från förlagens sida eller helt 
enkelt ett nödvändigt handlande för att locka läsaren med en förskönad 
innehållsdeklaration och ett inbjudande yttre. Detta i en stenhård konkurrens 
mellan titlar – där ett estetiskt tilltalade yttre blir det avgörande första steget 
mot ett möte med texten för en läsare.  

I Örnsköldsvik nämner man ännu en faktor som bidrar till att närma den så 
kallade populärlitteraturen till den övriga, nämligen att dessa böcker i allmän-
het har blivit dyrare så att den prismässiga skillnaden, som tidigare kan ha varit 
en åtskiljande faktor, nu är minimal eller obefintlig. Man talar på detta 
bibliotek även om att populärlitteraturen försöker ”härma” kvalitetslitteraturen 
vad gäller idé- och tematikmässiga faktorer, något som i förlängningen kan 
leda till att den blir än svårare att särskilja och peka ut som undermålig.  

Bibliotekens attityd till populärlitteraturen 
Bibliotekens inställning till populärlitteraturen har varit en mycket angelägen 
fråga som varit närvarande lika länge som debatten kring bibliotekens 
litteraturinköp pågått. Denna debatt var speciellt högljudd under 1980-talet och 
början av 1990-talet när litteraturvetare, kritiker och bibliotekarier gick till 
angrepp mot den ökade trivialiseringen av de svenska bibliotekens bokbestånd. 
Detta var en diskussion som till stor del också hängde samman med tanken på 
ett ökat låntagarinflytande för utformandet av samlingen, något som många 
befarade skulle leda till att kvaliteten skulle sjunka drastiskt och att den goda 
litteraturen skulle drunkna i en flod av bestsellers och lättillgänglig under-
hållningslitteratur. I följande avsnitt ska jag redogöra för de tillfrågade 
bibliotekariernas attityder till populärlitteraturen, samt för deras tankar och 
funderingar kring dess inverkan och inflytande på boksamlingen. Jag ska också 
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belysa hur man resonerade kring begreppet beståndskvalitet och brukar-
inflytande på de aktuella biblioteken för att se hur man ställer sig till de 
ovannämnda farhågorna idag. 

Svenljunga 
Agneta Ottosson på biblioteket i Svenljunga beskriver detta biblioteks 
inställning som ”motspänstigt liberal” när det kommer till populärlitteratur. 
Hon anser att den förändrade attityd hon ser på sitt bibliotek är en utveckling 
som pågått de senaste 20 åren och menar att den banbrytande boken som fick 
till stånd en mer välvillig inställning till den särskilt omdiskuterade kategorin 
kärleksromaner var Rosamunde Pilchers Snäcksamlaren när den kom 1989.  

På frågan om brukarinflytandet haft någon betydelse för det skönlitterära 
bokbeståndets utformning svarar Ottosson: ”Det har blivit mer populärinriktat, 
men inte alls i den omfattning vi trodde. Ett tag var farhågorna att det bara 
skulle bli skräplitteratur, men vi underskattade låntagarna”. Det är just närheten 
till och kunskapen om biblioteksbesökarna i Svenljunga som gör att biblioteket 
kan borga för att beståndet uppnår en god kvalitet, att beståndet i viss mån är 
skräddarsytt för sin kundkrets, ”[d]etta bygger på att vi känner våra låntagare 
och att vi aktivt arbetar med bokmassan”, menar Ottoson. Hon fortsätter 
”[k]valitet är för oss att kunna erbjuda våra låntagare den önskade boken 
snabbt, helst inom 14 dagar, att ge rätt bok till rätt låntagare [och] att erbjuda 
läsupplevelse och stimulans. Att ha ett brett utbud så att låntagaren alltid kan få 
med sig en bra bok hem, oavsett om den önskade boken inte finns i hyllan”. 
Kvalitet blir både en fråga om att kunna erbjuda bra böcker med goda litterära 
kvaliteter med ”bra person- och miljöskildringar med ett levande spänstigt 
språk” likaväl som böcker ur ett brett spektrum av ämnen och genrer. Eller som 
det står uttryckt i deras mediaurvalspolicy, att inköpen ska eftersträva 
”förståelse för olika smakinriktningar och värderingar”. Hon uppfattar det 
definitivt inte som om beståndet i sin helhet har blivit lidande av vare sig den 
populärlitterära utbredningen eller att den enskilde låntagaren numera upp-
muntras till att komma med inköpsförslag, och att ”stor vikt ska läggas vid att 
tillmötesgå låntagarens önskemål”, som det uttrycks i policyn. Men Ottosson 
tillägger att ”inköpskommittén [har] alltid möjlighet att avslå önskemålen så att 
vi kan se att det inte kantrar åt fel håll”. 

Avesta 
På Avesta bibliotek har man alltsedan mitten av 1980-talet satsat stort på att 
bygga upp sitt skönlitterära bokbestånd utifrån låntagarnas önskemål. Detta har 
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lett till att man är mycket liberal i sina inköp. I princip gör man inte någon 
åtskillnad på vad som räknas till kvalitativ litteratur eller populärlitteratur i 
inköpssammanhang, utan man strävar snarare efter en balans där allt finns 
representerat och smyger inte med denna ståndpunkt. Jan Bengtsson säger: 
”många andra bibliotek som är lite mer konservativa de tycker att det här är 
liksom…hårresande. Vi har till exempel tre [Margit] Sandemo-serier […] det 
är många bibliotek som inte har det, och tycker det är hemskt att vi har det. 
Men samtidigt, de här biblioteken som inte köper in de här [böckerna], de är 
lite fula, för de [fjärr]lånar in dem. Det tycker jag är lite hyckleri. […] Man 
köper dem inte, men man lånar dem”. På min fråga om man ska betrakta det 
som ett nederlag för biblioteket om man köper in vad som helst till samlingen 
och inte istället försöker förespråka den kvalitativa litteraturen svarar 
Bengtsson att ”[v]i tycker inte att det är vårt syfte att vara pekpinnar eller 
uppfostringsanstalt, folk ska kunna komma hit och det ska vara ganska 
kravlöst”. Han tror vidare att denna öppnare inställning blir allt vanligare bland 
bibliotekarier ”det kan ju vara lite av en generationsfråga också. […]. [D]et är 
inga problem med något av det här [kvalitetsdiskussioner om vad som ska 
köpas in eller ej], särskilt inte här. Det kanske var det tidigare, med den äldre 
generationen bibliotekarier som tyckte att man inte skulle ha en viss sorts 
böcker eller så”. 

En av de få böcker som Bengtsson kan dra sig till minnes orsakade 
diskussion bland kollegorna var Bret Easton Ellis’ bok American Psycho efter 
att den på nytt uppmärksammats i och med filmatiseringen 2000.104 På grund av 
bokens mycket grova våldsskildringar var man tveksam om boken skulle 
skaffas in, vilket man till slut bestämde sig för att göra. Annars är just våld en 
faktor som vanligtvis ger upphov till avslag vid bokinköp då det kan väcka 
anstöt, precis som böcker med rasistiska förtecken eller de som kan klassas 
som ren pornografi. Men man lägger däremot inga värderingar vid huruvida en 
bok skulle kunna anses som estetiskt undermålig, detta är ett alldeles för 
subjektivt omdöme, menar man. 

För bibliotekarier är det vanskligt och problematiskt att ha synpunkter på 
människors val av lektyr ”[m]an kan ju inte tala om för folk att de har dålig 
smak, [och] folk tänker ju inte när de kommer in…att de har dålig smak, utan 
de vill ju ha sin bok”. Därför menar Bengtsson att detta är skäl nog för att köpa 
in det som folk efterfrågar utan att lägga några värderingar som smakdomare. 
                                                 
104 Boken kom för första gången i svensk översättning 1991, samma år som det amerikanska originalet 
och väckte stark debatt här i Sverige. 
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”Vi ser det som att våra besökare definierar vad kvalitet är helt enkelt, vi 
tycker att det är viktigt att det är besökarna som får definiera den.” Och 
blandningen blir rik eftersom blandningen av låntagare är stor menar han. Han 
fastslår att det är variationen och det breda utbudet i alla smakriktningar som är 
det viktiga, ”högt” står bredvid ”lågt” i hyllan och han resonerar utifrån 
devisen att ”det är bättre att köpa de här storsäljarna och sedan köpa det som är 
riktigt bra”. Han understryker också vikten av att ha ett fräscht och uppdaterat 
bestånd för att tilltala besökarna, det viktiga är ”att få dem att komma hit och 
upptäcka vad som finns, det finns ju så otroligt mycket och folk vet inte om 
det”. Detta kan man inte åstadkomma genom att inta en fördömande attityd till 
en viss del av det litterära utbudet är hans slutsats. 

På biblioteket i Avesta har man länge haft som policy att köpa in och 
bygga upp bokbeståndet genom efterfrågestyrning och man fäster stor vikt vid 
de önskemål och förslag som lämnas av biblioteksanvändarna, vilket 
naturligtvis även gäller för den skönlitterära delen. Detta förfarande var något 
som man på detta bibliotek var tidigt ute med, och som blev till riktlinje för 
bibliotekets verksamhet i och med den nuvarande bibliotekschefens tillträde 
1986. Precis som i Svenljunga har man i Avesta som mål att alltid se till att 
låntagaren får tag i den eftersökta boken och i princip betraktar man varje 
beställning som lämnas som ett inköpsförslag att ta ställning till. 

Mora 
Bibliotekschefen Karl-Arne Sandvik på biblioteket i Mora menar att den ofta 
upprörda diskussionen som omgivit populärlitteraturens vara eller inte på våra 
bibliotek till stor del är, och har varit en generationsfråga. Med sin långa 
erfarenhet som bibliotekarie som referensram tycker han sig se det som en 
vågrörelse som har avspeglat sig i trenderna i samhället i stort. ”[N]är jag 
utbildade mig var det oerhört många unga bibliotekarier i slutet av 60-talet, 
början av 70-talet, som ville göra om samhället, man skulle göra någonting 
aktivt, ja…men nu är vi gamla och trötta” tillägger han med ett skratt. Kerstin 
Kranz kommenterar den här tidsperioden så här i efterhand med att säga ”[d]et 
blev ju också väldigt ensidigt och folk blev väldigt upprörda om man inte 
rättade sig i leden” och Sandvik instämmer och fortsätter: ”Och ännu mer 
diskussion var det ju på barnsidan, det var oerhört högljutt. Jag var själv 
inblandad i det där och var av lite mer liberal inställning, så jag ansåg inte att 
det var pestsmittat om det stod Wahlströmsböcker i hyllan, men då var det 
hårda tag”. Men de är båda eniga om att diskussionen kring populärlitteraturen 
började avta i mitten av 1980-talet, med en sista urladdning i och med Jackie 
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Collinsdebatten för att sedan i stort sett upphöra. Orsaken därtill förklarar de 
med flera inverkande faktorer: populärlitteraturen verkar inte längre lika 
provocerande på etablissemanget, det har blivit en helt accepterad del av vår 
kultur, att det helt enkelt är fråga om en tillvänjelse- eller avtrubbningsprocess. 
Men överhuvudtaget har det att göra med den minskade läsningen av 
skönlitteratur i stort, som de själva ser som en högst påtaglig realitet i 
utlåningssiffrorna på deras eget bibliotek. Sandvik menar att ”det kan ju också 
vara en generationsfråga, folk läste mycket förr och dessa faller ifrån efterhand, 
och den nya [generationen] läser kanske inte i samma utsträckning utan sysslar 
med andra saker. […] Och man har inte tid, det kräver faktiskt en ganska lång 
sammanhängande tid, det räcker inte med att läsa fem minuter, en kvart eller en 
halvtimme, man måste sitta timmar med det och det gjorde man ju förr! Men 
nu är det snuttar hela tiden, ja det är en sönderhackad tillvaro”. Han fortsätter 
med att konstatera att ”faktaboken är ju annorlunda, som kanske inte ska läsas 
från pärm till pärm […] och det [utlåningen] är ju något som ökar”. Detta 
skiljer sig från utlåningen av skönlitteratur som gått ned de senaste fyra åren, 
tillägger han. 

En mer stressad livsrytm i kombination med en ökad konkurrens från andra 
medier och aktiviteter har gjort att boken numera bara är en fritidsaktivitet 
bland många andra. Läsning av skönlitteratur förknippas i större utsträckning 
med nöje än med förkovran och det gäller att få till stånd en samling som 
tilltalar och passar de behov som finns hos de besökare som biblioteket servar. 
”Vi går ju efter efterfrågan överhuvudtaget när vi gör våra inköp. Vi köper inte 
in sådant som vi vet kommer att bli stående och det må vara vad som helst 
alltså […] om man tror att det blir utlånat köper man in det. Men man blir 
ganska så…man blir krass alltså på något sätt efter att ha jobbat ett antal år i 
den här branschen. Man tänker inte så mycket att det håller på att rasa ihop om 
man, ja om kvaliteten så att säga sjunker på beståndet, för vi har alla de där 
stora författarna.” Det är inget självändamål i sig att köpa in svårtillgänglig, 
smal litteratur, böckerna som köps in måste ju finna läsare, menar Sandvik och 
tillägger att ett bokbestånd som gör det svarar mot hans definition av kvalitet. 
Han poängterar dock att ”[o]m man säger att det ska vara efterfrågestyrt så 
behöver ju inte det betyda att man bara ska köpa in den här populära 
litteraturen, utan att man köper in kvalitet också […] men förr köpte man in 
böcker vare sig de behövdes eller inte”. Han menar att datoriseringen av 
biblioteken har lett till en helt ny situation, förut visste man faktiskt inte riktigt 
vad folk lånade om man inte mekaniskt räknade stämplarna i de enskilda 
böckerna. Nu kan man med mycket enkla medel i datasystemen se vad som är 
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gångbart och göra en bedömning av vad man ska köpa in och i vilken 
omfattning, allt detta utifrån utlånestatistiken. Kranz fortsätter på temat 
efterfrågestyrning och säger ”[d]et är väl det att vi köper det som är 
populärlitteratur då, det som går, att vi köper flera ex[emplar] av dem. […] 
Sedan väldigt, vad ska man säga, svår litteratur, kan man ju alltid förlita sig på 
Kulturrådet, åtminstone vad det gäller översättningar”.  Men på samma gång 
ställer hon sig frågande till ”varför de ger pengar till böcker som redan är 
väldigt populära i Sverige”, pengar som då blir någon form av statligt under-
stöd till populärlitteraturen. Hon fortsätter ”[m]en det bidrar ju till att man kan 
få flera exemplar av samma bok och man kan använda de egna pengarna till att 
köpa in andra titlar”. 

När jag ställer frågan om det finns någon fara med att efterfrågan får styra 
och att detta skulle kunna leda till ett ensidigt bokbestånd av sämre kvalitet 
svarar Kranz, till skillnad från Sandvik, bestämt: ”Nej, nej så är det inte alls! 
Det är väldigt brett vad folk efterfrågar, så det är fel att tro att människor bara 
frågar efter underhållningslitteratur och sådant som är lättillgängligt, så är det 
inte”. Hon är också mycket bestämd i sin åsikt om att distinktionen mellan 
populärlitteratur och kvalitetslitteratur inte är något som låntagare gör eller 
bekymrar sig över. ”Egentligen […] så borde alla bibliotekarier jobba i vanlig 
lånedisk ibland, därför då tror man inte längre att folk lånar bara det ena eller 
det andra. Man kan bli jätteförvånad över det, det [boklånen] kan spänna över 
hela fältet och folk är nyfikna, man ska inte tro någonting annat.” Det svart-
vita tänkandet att kategoriskt och redan på förhand avgöra vilken sorts 
litteratur man som låntagare kan tänka sig att läsa eller ej är något som man i så 
fall fostras till, menar hon och konstaterar att de allra flesta människor som 
lånar böcker på biblioteket är allätare. 

Varken Sandvik eller Kranz kan dra sig till minnes att någon specifik bok 
varit uppe till diskussion under de senaste åren. Man berättar att man valt att 
inte köpa in Margit Sandemos böcker om Isfolket med motiveringen att de är 
för många böcker som ingår i serien. Sandvik berättar att han för ett tiotal år 
sedan införskaffade ”en trave” böcker av serien från den lokala bokhandeln, 
men var tvungen att gå tillbaka med dem sedan han mött protester från en av 
sina kollegor. Men dessa böcker är inget som man längre diskuterar, de börjar 
bli väl gamla, anser de. Andra världskrigsskildringarna av Sven Hassel105 är 

                                                 

 

105 Sven Hassel, pseudonym för den danske författaren Willy Arbing och upphovsman till de 14 böckerna 
om S. H. och hans bataljonskamrater. Den första boken utgavs 1958 och serien har kommit i flera 
nyutgåvor, den senaste år 2000. Böckerna beskrivs av Joel Ohlsson i artikeln ”Krigspornografi – Sven 
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också en serie som man aktivt avstått från att köpa in, i detta fall på grund av 
de rasistiska förtecken som man anser att böckerna ger uttryck för. Annars har 
biblioteket en policy att de inte köper in flera delar av en serie som de tyckt 
verkat dålig, men skulle efterfrågan finnas köps delarna naturligtvis in. För-
utom långa serier, böcker med inslag av rasism och rent underhållningsvåld är 
man även restriktiv med böcker som skulle kunna kategoriseras som New age-
litteratur. 

Sala 
Elisabeth Norinder, chefsbibliotekarie på biblioteket i Sala, anser att hennes 
bibliotek arbetar utifrån en mycket liberal inställning vid sina bokinköp, en 
inställning som hon menar skiljer detta folkbibliotek från många andra i 
Sverige. Överhuvudtaget försöker man i Sala att profilera sig som ett skön-
litterärt bibliotek och lockar sina besökare med ett bestånd som man hoppas 
ska möta alla smakinriktningar. Därför har man länge varit frikostig med den 
litterära bredden på sitt bokbestånd och man utgår i mycket stor utsträckning 
från inköpsförslag från biblioteksanvändarna när man bygger upp det och 
lägger sig vinn om att känna sin kundkrets för att kunna tillmötesgå låntagarnas 
önskemål. 

Denna liberala inställning framgick tydligt i mitt samtal tillsammans med 
de tre bibliotekarierna om deras attityd till och resonemang kring populär-
litteraturen och dess plats på biblioteket. Madelaine Lagestrand, som avslutade 
sin bibliotekarieutbildning 1999, reflekterar över den inställning hon hade till 
populärlitteraturen när hon började arbeta och hur den ser ut idag: ”På något 
sätt tycker jag att ju mer man har läst och ju mer man har jobbat ju mer liberal 
blir man. När jag läste litteraturvetenskap [innan påbörjade biblioteks- och 
informationsvetenskapsstudier] då var jag väldigt fin i kanten, jag hade bara 
[Fjodor] Dostojevskij i min bokhylla, men jag hade gömt [Barbara] Bradford-
Taylor bakom, ifall det kom någon. Men nu känns det inte som det spelar 
någon roll”. Hon har kommit till insikten att ”folk läser olika [sorters litteratur] 
vid olika tillfällen […] på något sätt är det så självklart”. Hela spektret av 
litteratur måste ges utrymme och detta innebär att den ”höga” litteraturen inte 
behöver utesluta den ”populära” eller vice versa, utan att de istället utgör 
komplement till varandra och berikar människors läsvanor. Följaktligen tycker 
hon att detta varierade utbud med samma självklarhet måste finnas på våra 

 
Hassel” som våldsförhärligande krigspornografi med klart fascistiska förtecken. Hans artikel är hämtad 
ur: Populärlitteratur: Sex kritiker om några representativa genrer, (Lund, 1972) s. 42-51. 
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folkbibliotek. Kristina Alldahl betonar även hon vikten av ett brett utbud och 
säger: ”Här finns en salig blandning och funnes det inte det […], om det bara 
hade varit, låt säga den goda litteraturen som stod här hade de [låntagarna] 
kanske gått härifrån. Här finns ett brett smörgåsbord för varje smak”. En stor 
bredd är därmed en förutsättning för att locka människor att läsa och att i och 
med det vidga sina läsvanor. Hon menar också att denna förutsättning hänger 
samman med att ”varje människa har rätt till sin litterära utveckling, att man 
inte säger ’läs den här istället’, för då kan man få avsmak för bra böcker”. 
Även Norinder, som är en av de få bibliotekarier i undersökningen som 
uttryckligen betonar populärlitteraturens goda förtjänster trots dess varierande 
kvalitet i utförande och tematik, pekar på nödvändigheten av att låta människor 
upptäcka litteraturen och läsglädjen i sin egen takt och på sina egna villkor: 

[M]ånga gånger så är ju de här böckerna inkörsporten till läsglädje och att öva sin  
förmåga att läsa. Det tror jag att populärlitteraturen har bidragit med, att det finns en 
mellangenre till den goda litteraturen för människor som behöver lästräning. Vi har väl 
alla läst detta på ett eller annat sätt, [Henning] Mankell är det för mig idag. Man håller 
igång detta [läsförmågan] och tränar och efter tillräcklig läsning har man lättare att ta till 
sig lite svårare texter, inbillar jag mig. Jag tror inte att det är så att man blir allmänt 
försoffad av att läsa Harlequin, man läser till man tröttnar och har fått nog. Men det tar 
olika lång tid för olika människor och har vi då ingenting att möta upp detta med på 
biblioteket i övergången där, då är risken att vi tappar många. 

Med andra ord betonar hon populärlitteraturens betydelsefulla roll som en 
trappstege för den enskilde läsarens väg upp mot mer och mer avancerade 
texter. Norinder menar vidare att biblioteket måste kunna tillhandahålla alla 
dessa ”trappsteg” för låntagarna, att lämplig litteratur ska finnas att tillgå på 
biblioteket oavsett vilket stadium i utvecklingen läsaren befinner sig på. Hon 
fortsätter: 

[V]i vill göra biblioteket för alla människor och inte på något sätt markera att vi skulle 
vara finare. […] Vi vill ju inte att de [biblioteksbesökarna] ska gå ut härifrån missnöjda 
första gången de kommer hit. Vi har väl någon slags idé om att börjar man läsa och blir 
biblioteksbesökare vill man gärna fortsätta och man höjer sina krav. Det gör man ju. Det 
tar olika lång tid för olika människor, men jag tror att det är i den riktningen det går och 
man ökar kraven på litteraturen, men man behöver ju inte för den skull nå upp till 
höjderna. 

Norinder framhåller vikten av att kunna erbjuda alla former av litteratur för att 
människor inte ska känna sig avvisade och uppleva att det efterfrågade inte är 
fint nog för att stå på bibliotekets hyllor. Hon är övertygad om att ju mer man 
läser desto kräsnare blir man och att populärlitteraturen i detta fall inte utgör 
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något hot eller fara utan snarare, och i bästa fall, ett hjälpmedel som leder 
läsaren till att vidga sina litterära vyer. ”Vår uppgift är inte att vara gatekeepers 
och sätta oss på våra höga hästar och tala om vad som är bra”, hävdar hon. 
Lagestrand håller med och menar att en fördömande attityd från bibliotekets 
sida snarare stjälper än hjälper låntagaren i denna resa och hon konstaterar 
vidare att ”man behöver inte sticka under stol med att det finns bättre och 
sämre litteratur, [men] sedan är det upp till läsaren själv att avgöra ’vad vill jag 
ha?’ Inte då att vi som inköpare eller bibliotekarier ska stå och säga ’ja det här 
tycker inte jag är så bra så det ska du inte läsa’”. Samtliga tre bibliotekarier i 
Sala är överens om att deras privata litterära preferenser kan skilja sig markant 
från en låntagares, men detta har igen relevans då man som bibliotekarie hela 
tiden måste sträva efter att bemöta alla kunders smakriktningar med samma 
respekt. 

Med en sådan uttalad tolerant inställning till bokinköp följer naturligtvis 
frågan vad de inte skulle kunna tänka sig att köpa in till samlingen. Sven 
Hassels krigsböcker dyker upp i diskussionen om sådant som man hyst 
tveksamheter om och avstått från att köpa in. På biblioteket har man ingen 
skriven policy men i samtalet enas de tre bibliotekarierna om att man aktivt 
avstår från litteratur med uttalade rasistiska förtecken eller som recenseras med 
omdömet kvinnoförnedrande. Samma skepsis gäller även starkt religiöst färgad 
litteratur som kan verka provocerande eller tydligt vill ”pracka på läsaren en 
åsikt”. Våldsaspekten är svår menar Lagestrand, ”i många deckare är det ju 
våld för våldets skull, och det är ju svårt att veta innan man har läst [boken]” 
och Norinder inflikar ”[d]et finns mycket som är obehagligt, men insatt i sitt 
sammanhang är det kanske ok. Det är väl insatt för att visa något om 
personerna eller stämningen i en bok. Men man ska väl hellre fria än fälla” 
menar hon, detta hellre än att utse sig själv som en moralens väktare över andra 
människors omdöme. En annan svårighet är böcker som utgör mycket långa 
serier och som kan betraktas som den ursprungliga formen av kategoriböcker 
eller kiosklitteratur. ”Det är inte av några innehållsliga skäl som jag vill avstå, 
men vi kan inte hantera den här typen av böcker” säger Elisabeth Norinder och 
fortsätter ”[m]en den dagen de här [böckerna] kommer inbundna kommer vi 
kanske att ge med oss”. Här talar hon om böckernas fysiska svagheter snarare 
än deras litterära brister som anledning till att biblioteket gett avslag till 
förfrågningar om serier som Sagan om Isfolket av Margit Sandemo och Malin 
på Granlunda av Anne-Lise Boge, men hennes kollega Madelaine Lagestrand 
påpekar själv snabbt inkonsekvensen i bibliotekets förfarande. ”Samtidigt är 
det ju svårt att köpa in om man säger ’nej det kan bli en lång serie’, för [David] 
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Eddings och [Robert] Jordan[s fantasyböcker] är ju väldigt långa serier. […] 
När vi köpte in dem visste vi ju inte att de skulle bli jättelånga serier”. 
Dessutom var detta serier som var alldeles för efterfrågade bland besökarna för 
att man från bibliotekets sida skulle kunna neka till inköp med en alltför stor 
seriell omfattning som argument, konstaterar hon. 

Bortsett från de avslag som man på biblioteket har sett sig tvingade att göra 
i samband med önskemål om långserier, hur ställer man sig annars till 
brukarinflytande? Som tidigare nämndes har man i Sala länge haft som policy 
att vara lyhörd inför besökarnas önskemål vid inköp av litteratur. Vid fjärrlån 
av böcker är man hela tiden uppmärksam på om titeln i fråga skulle vara något 
att köpa in till det egna beståndet och gör löpande dessa bedömningar. ”Vi 
köper mycket på efterfrågan, studentlitteratur för grundkurser som är efter-
frågade, skönlitteratur, alla självklarheter [böcker som man från bibliotekets 
sida vet att låntagarna kommer att efterfråga]. Idag fick jag ett förslag på [en 
bok av] Ola Larsmo, det är en självklarhet, den köper vi. Och nu när vi har haft 
inköpsstopp, så köper vi det vi får på efterfrågan, plus självklara inköp. […] 
Btj-listan är inte självklara köp, utan det vi vet att låntagarna kommer att 
efterfråga, Ruth Rendell, [Håkan] Nesser, oavsett om han fått dåliga 
recensioner”, säger Lagestrand och fortsätter ”[m]an har väldigt bra koll på vad 
som lånas. Man står i disken tre timmar om dan, så man vet vad som lånas, vad 
som efterfrågas och vad vi behöver, det känns aldrig som att det är några 
problem”. Hon är mycket noga med att själv poängtera att brukarinflytande är 
någonting uteslutande positivt och säger ”det är inte så att man känner att vi 
kommer att få ett utarmat bestånd för att vi låter våra låntagare önska vad de 
vill ha”. Alldahl instämmer och säger ”[t]värtom, man blir imponerad av vad 
folk vill ha, det blir man faktiskt, man blir både förvånad och överraskad”. Hon 
menar snarare att de bidrar till att bygga upp en rikare och bredare samling än 
vad som skulle ha kunnat åstadkommas utan deras hjälp. Diskussionen kring 
vad för slags böcker som ska få en legitim plats på biblioteks hyllor och om de 
skattebetalande medborgarna ska få säga sitt om utbudet förs ofta i så 
dramatiska ordalag och så långt från användarna att de som för diskussionen 
tappar både perspektiv och förankring i verkligheten. Hon fortsätter ”[j]ag tror 
att väldigt många människor läser det [populärlitteratur] som sagor för vuxna, 
vi har ett behov av det här, att få koppla av”. Elisabeth Norinder kan ändå se en 
förändring i inköpsförslagen och menar att de inte längre är lika populär-
inriktade som de var tidigare. Hon ser här en tänkbar orsak i ett allt större och 
billigare pocketutbud som finns så mycket mer lättillgängligt nu än för bara 
några år sedan. Hon menar att människor i mycket större utsträckning läser 

 69



skönlitteratur i pocketform och detta har gjort litteraturen till en konsumtions-
vara bland andra och förändrat både våra läsvanor och vår attityd till böcker, en 
tendens hon tycker sig se effekterna av på sitt eget bibliotek. 

Vårt samtal avslutades med att bibliotekarierna resonerade kring begreppet 
kvalitet. Norinder konstaterar att de alla tre skulle kunna gå ut i biblioteks-
hyllorna och hitta sig varsin ”kanonbok” utan större problem, men även att de 
skulle kunna hitta en massa likgiltiga böcker. De gör dock, som Lagestrand 
påpekar, åtskillnad mellan sin egen privata syn på kvalitet och samtliga 
besökares och kommer till slutsatsen att bra kvalitet är en stor blandning och 
ett brett utbud som ska tillfredställa många smakriktningar – ett uttalande som 
både Norinder och Alldahl instämmer i. 

Örnsköldsvik 
Biblioteket i Örnsköldsvik har under en lång tid haft en liberal inköpspolicy 
och varit låntagartillvänt, säger en bibliotekarie och drar denna slutsats utifrån 
sin 30 år långa arbetserfarenhet på detta bibliotek. Denna attityd var 
naturligtvis en god förutsättning när man 1992 valde att under två år delta i 
GÖK–projektet, tillsammans med två andra svenska folkbibliotek. En av de 
tillfrågade bibliotekarierna menar att inställningen gentemot populärlitteraturen 
kom att förändras i och med medverkan i projektet som ledde till en mindre 
kategorisk syn på den litterära kvaliteten på bibliotekssamlingen 
överhuvudtaget: 

Vi definierar inte det skönlitterära beståndet i olika kategorier [i kvalitetslitteratur och 
populärlitteratur] på så sätt. Det finns författare som anses tyngre, det finns klassiker, det 
finns litteratur som anses lättsmält, det finns författare som är oerhört produktiva och som 
anses skriva schablonmässiga böcker. Allt det där är vi medvetna om, men vi går inte ut 
och definierar att detta är kvalitet, men en del av beståndet på ex. spännings- eller 
kärlekshyllan och hyllan för långserier är det inte [min kursivering]. 

Man menar att i och med GÖK-projektet skedde en stor förändring i 
inköpspolicyn och i samma skede kom betydligt mycket mer populärlitteratur 
att köpas in till det skönlitterära bokbeståndet. Men man är noga med att 
poängtera att populärlitteraturen inte på något sätt har utmanövrerat 
”kvalitetslitteraturen” och att inköpsförslagen inte heller domineras av efter-
frågan på lättsamma populärlitterära verk. Det är snarare de titlar som 
uppmärksammas i media av olika slag och som därmed blir omtalade eller 
redan kända författares nya titlar som efterfrågas. Med det populära avser man 
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det omtalade och inte det av sämre kvalitet, som en av bibliotekarierna 
påpekade genom sin definition. 

”Att vi tar stor hänsyn till vad som efterfrågas innebär inte att vi inte köper 
in smalare litteratur. Vi har inte tvingats att försumma kvalitetslitteraturen till 
förmån för populärlitteraturen, utan har kunnat köpa in det vi vill ha av båda 
delarna” menar en bibliotekarie. Det förra, framhåller man, är en vanlig 
missuppfattning och en kritik som ofta framfördes i samband med projektet, en 
rädsla för att låntagarna skulle önska lättare litteratur och underminera 
samlingen. ”Vi kan ibland ha en tendens att undervärdera våra låntagare och 
deras önskemål”, skriver en av bibliotekarierna och pekar på den i närmaste 
hånfulla syn som varit alltför vanlig gentemot den enskilde låntagaren från 
högre instans. I stället för att skilja ”högt” från ”lågt” är målet att ha ett varierat 
skönlitterärt bestånd menar man på biblioteket i Örnsköldsvik. ”Man kan nog 
säga att vi vill att vårt skönlitterära bestånd ska nyttjas, ha höga utlånings-
siffror, d.v.s. att vi köper in sådant som kommuninvånarna är intresserade av 
och vill låna”. För att på ett tillförlitigt sätt kunna fastställa vad som är omtyckt 
tar man utlånestatistiken till hjälp som vägledning i inköpssammanhang. 
Genom att aktivt arbeta med beståndet får bibliotekspersonalen kunskap om 
vad som är uppskattat och gångbart bland brukarna. Detta arbete innebär inte 
bara att man är lyhörd för önskemål om nyförvärv utan även att man gallrar i 
samlingen för att hålla den uppdaterad och inbjudande. ”Vi har gallrat mycket 
de senaste åren och ser då hur oerhört lite en del tyngre skönlitteratur varit 
utlånad”, skriver en av de tillfrågade och menar att genom att inte låta 
hyllvärmare ta upp plats för mer eftertraktad litteratur höjs kvaliteten på 
beståndet i stort – detta oavsett om titeln skulle klassificeras som ”hög” eller 
”låg” litteratur. 

Vad har man på Örnsköldsviks bibliotek varit tveksam till i inköps-
sammanhang? Ingen av de tre tillfrågade kan dra sig till minnes att någon 
speciell titel skulle ha varit föremål för någon allvarligare diskussion, men man 
skriver att biblioteket har dragit gränsen vid Harlequinböcker och man har varit 
tveksam till långserier. Margit Sandemo-serien om Isfolket köptes in, men 
orsakade mycket bekymmer när böckerna lätt gick sönder eller helt enkelt fick 
fötter och därmed krävde ständiga kompletteringar för att man skulle hålla 
serien fullständig. Det var av samma anledning man på biblioteket beslutade 
sig för att inte köpa in serien om Malin på Granlunda, beslutet var grundat på 
böckernas fysiska svagheter snarare än dess litterära kvaliteter. Rent allmänt 
skriver bibliotekarierna att när oenighet vid inköp råder är det snarare fråga om 
hur många exemplar som ska köpas in av en populär bok eller om inköp av 
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verk av en helt okänd författare, där man ställer sig frågande till Btj:s 
recension. 

En av bibliotekarierna menar att det är bra att Btj:s sambindningslistor 
finns att tillgå som en sammanställning av aktuella titlar men hon fortsätter: 
”Vi tycker nog ofta att man inte kan ta alltför allvarligt på lektörsomdömena, 
de blir ofta personligt färgade. Vi känner dessutom en lektör och kan nästan i 
förväg gissa vad han tycker om en bok”. Detta upplever man som en klar 
svaghet och svårighet vid inköpssammanhang. En annan bibliotekarie menar 
att ”[o]lika recensenter har olika smak naturligtvis, men det är ju sådant som 
man tar med i beräkningen. Men ibland kan man också få en känsla av att det 
inte är ’fint’ att skriva att en del böcker som anses lite lättare är bra och att de 
har kvaliteter”.  

Denna djupt inrotade uppdelning mellan ”fint” eller ”högt” och ”lågt” som 
de tycker sig kunna se bland sambindningslistornas recensenter, är det något 
som de tror bekymrar den genomsnittlige låntagaren? ”Nog är dom 
[låntagarna] medvetna om det och visst finns det ’skamkänslor’” skriver en av 
bibliotekarierna och denna åsikt kommer även till uttryck hos hennes kollega 
när hon skriver: ”Jag tror att många biblioteksbesökare är medvetna om att viss 
litteratur anses ’finare’ eller att den anses ha högre kvalitet än annan litteratur 
och att det kan påverka på så sätt att man inte vill låna vad som helst”. För att 
motverka sådana här tankar och uppmuntra till läsglädje har man på detta 
bibliotek ett mycket brett urval som man är mycket nöjd med, ett urval som de 
framhåller kanske är bredare än på andra håll, och som kan locka många 
människor till att finna läsning som passar just honom/henne, oavsett ålder 
eller livssituation. Huvudsaken är att människor läser, framhåller en 
bibliotekarie ”om de inte läser ex. klassikerna från början utan börjar med en 
deckare eller en kärleksroman är [det] inget större problem, huvudsaken att 
man läser” och förhoppningsvis vidareutvecklas i sin läsning. 

Trots att man på detta bibliotek visar stort intresse för uppsökande 
läseverksamhet och tar stor hänsyn till brukarnas önskemål har man sett en 
neråtgående spiral i utlånestatistiken de senaste åren. Spekulationerna kring 
orsakerna till detta liknar de svar jag fått från de andra biblioteken i 
undersökningen, människor har mindre tid för läsning när konkurrensen mellan 
olika fritidsaktiviteter hårdnar. En bibliotekarie menar att till och med 
pensionärer, som tidigare har varit en flitigt läsande grupp, har övergett boken 
till förmån annan sysselsättning i än högre grad än förut. En annan 
bibliotekarie skriver: 
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Jag tror att minskningen som visat sig de senaste åren beror på en ökad försäljning av 
pocketböcker och den sänkta bokmomsen. Vissa populära böcker kommer väldigt snabbt i 
en pocketutgåva och en hel del potentiella låntagare väljer då att köpa boken till en billig 
penning, hellre än att stå i kö hos oss. 

Det positiva i denna tanke är att människor inte har gett upp sin läsning, men 
att den dystrare aspekten på det hela är att läsarna inte i lika hög grad kommer 
till biblioteket för att tillgodose sin läshunger. Detta är ett måste i dessa tider 
som utgörs av en ”krass ekonomisk verklighet, där biblioteken måste visa i 
statistik att de nyttjas och fyller en funktion” för att överleva. 

Sammanfattande tankar 
Önskan om att framstå som liberala och besökartillvända är gemensam för 
undersökningens alla bibliotek. Samtliga bibliotekarier är noga med att 
framhålla att de i stor utsträckning är lyhörda inför låntagarnas önskemål vid 
inköpen till den skönlitterära boksamlingen, och detta har i förlängningen haft 
stor betydelse för det sätt på vilket man har kommit att betrakta 
populärlitteraturen. Man är från bibliotekens sida noga med att framhålla att 
man inte vill inta någon fördömande attityd gentemot långtagarna och deras 
önskemål när det kommer till efterfrågan av litteratur, detta oavsett vad som 
efterfrågas. För detta synsätt är biblioteket i Örnsköldsvik ett talande exempel 
där man upplever att attityden till denna litteratur, tillika synen på uppdelning 
av litteratur i termerna populär och kvalitativ, blev annorlunda i och med 
deltagandet i GÖK-projektet. 

Några bibliotekarier (Avesta, Mora) talar om denna ändrade inställning 
och attityd till populärlitteraturen som en generationsfråga, där den uttalade 
fördömande inställningen från bibliotekens sida har mildrats i samma takt som 
strävan efter ett folkbildande ideal har kommit att förskjutas, i högre 
utsträckning, mot ett mer marknadsanpassat tänkande. Vad man på samtliga 
bibliotek är väldigt måna om att framhålla är att man arbetar för att i största 
möjliga mån skapa en så bred och mångsidig samling som möjligt, en 
blandning som ska passa alla låntagare oavsett kön, ålder och livssituation. 
Man är dock på samtliga bibliotek noga med att påpeka att den liberala 
inställningen till populärlitteraturen, en följd av bland annat brukarinflytande, 
inte har orsakat att man har tvingats eller kommit att försumma kvalitets-
litteraturen, utan man uppger att man har lyckats hålla balansen mellan det 
kvalitativa och det populära. På fyra av de fem biblioteken har man 
kommenterat att just rädslan för att brukarinflytandet skulle orsaka en 
försämring i bokbeståndet, med överslag mot populärlitteratur, har varit 
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överdriven och man säger sig på olika sätt ha underskattat sina besökare. 
Tvärtom är uppfattningen på dessa bibliotek att just låntagarnas önskemål 
istället berikar och breddar det skönlitterära utbudet – såväl det populära som 
det kvalitativa. 

I Örnsköldsvik är man till och med ovillig att dela upp skönlitteraturen i 
dessa två delar och vill hellre se samlingen som en sammanhållen enhet, och 
det är denna bild man väljer att projicera utåt mot besökarna, trots att de själva 
säkert gör den uppdelningen privat. Vad man istället fokuserar på är att hålla 
samlingen uppdaterad och aktuell – inte bara genom inköp utan även genom 
gallring. En uppfattning som går igen bland många av undersökningens 
bibliotekarier är att låntagarna inte är medvetna om eller är bekymrade över 
uppdelningen mellan populärt och kvalitativt när det kommer till att välja bok i 
bibliotekens hyllor. Låntagarna skulle alltså bara vara på jakt efter en bok som 
faller i deras smak eller lockar deras nyfikenhet för stunden utan att vidare 
reflektera över någon strikt indelning i kvalitativ tillhörighet, vilket är 
någonting man Örnsköldsvik betvivlar. Här tror man att människor i hög grad 
är medvetna om att viss litteratur anses vara finare än annan och detta kan till 
och med leda till att de avstår från att låna vissa titlar av rädsla för att därmed 
skylta med något som skulle kunna uppfattas som ”dålig smak”. 

Den mest positiva inställningen till populärlitteraturen framkommer i 
diskussionen som förs kring läsglädje och lästräning. Man poängterar på två av 
biblioteken (Sala, Örnsköldsvik) vikten av att få människor att läsa, och då 
kanske valet av litteratur spelar mindre roll. Man verkar även vara helt på det 
klara med att de människor som redan läser i större utsträckning läser blandat 
och att den mer underhållande litteraturen därför inte behöver utesluta den 
kvalitativa och vice versa i valet av litteratur. 

Även om undersökningens bibliotek i stor utsträckning ger utryck för en 
mycket liberal inställning till vad man köper in, är det inte fråga om att man 
inte skulle ha några som helst betänkligheter gällande bokinköpen. Vad som 
kommer till uttryck i dessa diskussioner är att man inte i någon större 
omfattning lägger estetiska värderingar på böckerna i inköpssammanhang 
(undantaget Svenljunga), utan istället är man mån om att böckerna inte ska ge 
uttryck för rasism, kvinnoförnedrande åsikter, eller rent underhållningsvåld. 
Våldsaspekten, påpekar flera bibliotekarier, kan vara problematisk att särskilja, 
då det kan vara ett bärande tema i ett verk, speciellt i deckargenren. Annars är 
det ofta som man avstår från inköp på grund av böckernas fysiska svagheter 
eller seriella omfattning. 
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Den slutsats jag kan dra av de åsikter jag fått ta del av är att 
bibliotekarierna går en väldigt svår balansgång i sin verksamhet. De ska svara 
inför sina ”kunder” såtillvida att de ska bemöta deras önskemål och skapa en 
samling som motsvarar deras förväntningar, eftersom dessa faktiskt är med och 
finansierar bibliotekets verksamhet genom skattemedel. Samtidigt ska 
bibliotekarierna upprätthålla en institution som med kvalitativt och svår-
åtkomligt material ska sörja för fortbildning och folkbildning för samhällets 
medborgare. Starkare fokus har kommit att sättas på bibliotekens lönsamhet i 
tider av hårda besparingar och tyngdpunkten har kanske till viss del kommit att 
förskjutas från det litterära utbudet till att serva dagens ökade andel studerande 
och även till den snabba tekniska utvecklingen, som bibliotekarierna både 
måste kunna hantera och tillhandahålla. Följden av denna utveckling kan 
resultera i att bibliotekariernas förespråkande för kvalitetslitteraturen får allt 
mindre utrymme och att man därför försöker locka med ett utbud som till större 
del upptas av underhållningslitteratur. En annan tendens man kan utläsa ur 
svaren är att bibliotekarierna är noga med att poängtera att utbudet inte har 
blivit sämre på grund av brukarinflytande eller brukaranpassning, utan att det 
blivit bredare och bättre anpassat till besökarna, och att man har till stor del 
kommit att byta ut resonemanget om den litterära kvaliteten mot den kvalitet 
som kunden upplever. Det viktiga är att biblioteksbesökaren är nöjd och känner 
sig väl bemött, snarare än att bibliotekarien ska propagera för den ”rätta” 
litteraturen. Detta har i förlängningen haft betydelse för det sätt som man har 
kommit att betrakta populärlitteraturen. 
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Slutdiskussion 

I inledningsskedet till arbetet med denna uppsats hörde av mig till en rad 
folkbibliotek för att höra om de var intresserade av att delta i min 
undersökning. En bibliotekarie på en mindre svensk ort verkade påtagligt 
besvärad av de frågor jag ställde angående populärlitteratur och bibliotekets 
skönlitterära bestånd och konstaterade kort för att avsluta samtalet att ”hit 
kommer ingen och frågar efter Bill och Ben”. Jag blev förvånad över att man 
nämnde dessa kategoriböcker, som jag uppfattade som något som snarare 
hörde 1970- och 80-talen till, och jag måste erkänna att jag personligen aldrig 
har sett någon bok ur västernserien Bill och Ben ute i handeln. Jag blev även 
överraskad av den attityd som bibliotekarien gav uttryck för, att detta bibliotek 
uttalat sade sig profilera och värja sig emot populärlitteraturen, en åsikt som 
jag inte trodde var lika hårdragen längre. Denna förmodan var också utgångs-
punkten för mitt arbete, jag ville undersöka den förändrade attityden gentemot 
denna litteratur, som jag utgick ifrån existerade, samt hur man idag diskuterar 
kring den, men också undersöka om populärlitteraturen i sig ser annorlunda ut. 
Det är kanske onödigt att nämna att det ovannämnda biblioteket inte ville ingå 
i undersökningen och heller inte gör det. 

På majoriteten av biblioteken som ingick i min undersökning ville man 
gärna framhålla att man såg sitt eget bibliotek som liberalt gentemot populär-
litteraturen och att man bedömde det som viktigt att visa prov på en öppen 
inställning i detta sammanhang. Detta var ståndpunkter som man framhöll som 
någonting positivt och särskiljande jämfört med andra bibliotek, vilket fick mig 
att undra om just de här fem biblioteken som jag vände mig till var speciellt 
öppna i sin framtoning, eller om deras inställning visar prov på en överhuvud-
taget förändrad tendens bland Sveriges folkbibliotek. För att undersöka om 
detta är den allmänna inställningen idag krävs kanske en undersökning i större 
skala, men min förhoppning är att denna uppsats har givit ett litet prov på hur 
diskussionen förs. 

Undersökningens bibliotekarier har alla upplevt det som svårt att precisera 
sin definition av begreppet populärlitteratur, och det är tydligt i mina samtal 
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med dem att den betydelse man lade på konceptet i utgångsläget sakta glider 
undan och kommer att skifta i det vidare resonemanget. Intressant nog är det 
många av bibliotekarierna som vänder sig emot den gängse definitionen som 
skulle innebära det Ulf Boëthius definierade som populärlitteratur, det vill säga 
att den skulle vara estetiskt och moraliskt undermålig i sin framställning. 
Istället vill många se det som efterfrågad och uppmärksammad litteratur. 
Termen förknippas inte längre automatiskt med dålig kvalitet, utan flera biblio-
tekarier är noga med att påpeka att detta begrepp omfattar litteratur av 
skiftande utformning, men också nya genrer. Jag har på två av 
undersökningens bibliotek fått biografin som exempel på populärlitteratur, 
vilket är ett tvärt brott mot gängse definition. Denna populära litteratur får 
också omdömet av att vara lite av en dagslända, och denna uppfattning skulle 
kunna ha sin grund i dagens närmaste oöverskådliga bokproduktion. Att kunna 
peka ut den nästkommande stora klassikern är nog en svår uppgift idag och 
rent logiskt torde det vara svårare för en bok att uppnå kanonstatus, när så 
många titlar pockar på uppmärksamhet eller bara försvinner i mängden. 

Även om definitionen av populärlitteraturen framställs i positiv dager är 
det ändå lätt att se en dubbeltydighet i bibliotekariernas resonemang kring vad 
som avses. Det märks tydligt i diskussionen att de litterärt skolade biblio-
tekarierna kanske omedvetet ändå tänker i motsatsparen kvalitet och populärt, 
och det blir därför problem när de glider mellan sin egen uppfattning och den 
mer officiella. I Sala och i Örnsköldsvik är man medvetna om detta dubbla 
tänkande och påvisar ärligt att man är medveten om att delar av den litteratur 
man tillhandahåller på sitt bibliotek inte är något som de personligen skulle 
uppskatta, men att detta saknar betydelse då utbudet ska vara brett för en bred 
brukarkrets. Bibliotekarierna är överhuvudtaget medvetna om att de måste inta 
en korrekt attityd gentemot besökarna för att inte såra någon genom att fälla 
nedvärderande omdömen beträffande någons val av litteratur. Med andra ord 
kan man säga att fokus i viss mån har förskjutits från att gälla texterna i sig till 
att handla om konsumenterna av dem. Detta till skillnad från tidigare när man 
från bibliotekens sida ganska bekymmersfritt kunde fälla omdömen över 
människors fördummande läsvanor och över vilken litteratur man absolut mot-
satte sig att köpa in. Denna fördömande attityd är något som jag mer eller 
mindre utgår ifrån att man, utåt sett, har frångått i och med bibliotekslagens 
andra paragraf som riktlinje – att läsintresset ska främjas, och något som man 
inte längre vågar eller vill dryfta öppet. Denna lite mer försiktiga hantering av 
människors läsning har kanske i ökad omfattning resulterat i att en term som 
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populärlitteratur har kommit att byta valör och att den tidigare gängse 
betydelsen till viss del har blivit missvisande. 

En förhoppning, som skulle kunna ses som tecken på glidningar i 
resonemanget kring populärlitteraturen och dess positiva förtjänster, 
framkommer när bibliotekarierna omnämner denna litteratur som en språng-
bräda till läsning av mer kvalificerad och ”bättre” litteratur. Trots att populär-
litteraturen köps in och utan knot upptas i bibliotekssamlingen är det ändå med 
förhoppningen om att folk ska läsa sig ”mätta” på denna och söka sig till 
kvalitetslitteraturen efterhand. Detta hänger med största sannolikhet samman 
med den djupt rotade folkbildningstanken i denna yrkeskår och denna 
förhoppning tillsammans med kompromissen att köpa in böcker av vad man 
anser vara av ”sämre” kvalitet till sitt bibliotek, tolkar jag som att biblio-
tekarierna därmed ändå ska kunna påverka låntagarna utan att behöva inta en 
fördömande attityd.   

Vilka andra faktorer kan ha spelat in för att få till stånd vad jag väjer att se 
som en indirekt ändrad attityd till populärlitteraturen? Många bibliotekarier 
talar om att litteraturutlåningen sjunkit på deras bibliotek (undantaget här är 
Svenljunga). Orsakerna därtill varierar – man talar om ett större och billigare 
pocketutbud, sänkt bokmoms, men framför allt att boken och läsningen hotas 
av andra fritidsaktiviteter. Det blir kanske därmed i större utsträckning en fråga 
om att locka människor till att läsa överhuvudtaget än att lägga tonvikten vid 
att låntagarna ska läsa ”rätt” sorts litteratur. För att kunna locka till sig 
låntagare har man i större utsträckning satsat på det omtalade, de stora kända 
namnen och bestsellers för att attrahera besökare och detta har i förlängningen 
lett till en mer tolerant attityd till populärlitteraturen och kanske är det också 
förklaringen till skiftningen man uttrycker i definitionen; populärlitteratur – det 
efterfrågade och de böcker som drar till sig besökare. 

Att biblioteket kan locka till sig besökare, ha höga utlåningssiffror och gå i 
”vinst” är krav som har blivit en allt hårdare realitet för de svenska 
folkbiblioteken. Som en bibliotekarie i Örnsköldsvik påpekade måste biblio-
teken visa att de nyttjas och fyller en funktion om de inte ska hotas av budget-
nedskärningar eller nedläggning. Detta borde i förlängningen ha betydelse för 
hur bibliotekarierna resonerar vid inköpssammanhangen. Det är inget själv-
ändamål i sig att ha hyllorna fyllda av litteratur som ingen är intresserad av sa 
man i Mora och jag tolkar detta uttalande som att man från bibliotekens sida i 
större utsträckning måste tänka sig för hur man spenderar sina budgetpengar, 
men även anpassa sig och vara mer tolerant mot besökarnas önskemål så att 
dessa upplever att de har glädje av sitt bibliotek. I denna situation av större 
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anpassning från bibliotekens sida blir det kanske fråga om en större balansgång 
mellan det man som bibliotekarie ser som det bästa och vad många av 
arbetsgivarna, det vill säga låntagarna, vill ha. Eller som man valde att uttrycka 
det i Avesta, det är bättre att köpa in storsäljarna och det som är riktigt bra. 

I och med detta vinst- och lönsamhetstänkande som kommit att råda i allt 
större utsträckning kan man tolka det som att biblioteken till viss del har fått 
övergå från ett traditionellt kvalitetstänkande, till ett som i högre grad 
fokuserar på glada och nöjda låntagare/läsare. Detta tänkande skiljer sig ofta 
från de bedömningar som kritiker och litteraturvetare gör, eftersom dessa inte 
på samma sätt behöver ta hänsyn till att de i värsta fall kan förolämpa en 
potentiell läsare med en nedlåtande attityd. Den diskussion som kritikerna för i 
dagspressen är väldigt fokuserad på personliga och subjektiva värderingar från 
den enskilde kritikern, medan jag hos de tillfrågade bibliotekarierna märkte att 
man hellre vill utgå från att kvalitetsbegreppet definierades av låntagarna. Man 
var mån om att poängtera att svaret på frågan vad som utgör 
bibliotekssamlingens kvalitet ska utgå från och formuleras av dem som nyttjar 
den. Kanske har detta att göra med en uttalad farhåga, som vissa av 
undersökningens bibliotekarier givit uttryck för, nämligen att de skulle 
uppfattas som ”spärrvakter” eller ”gatekeepers” och därmed smakdomare över 
andra människors litteraturval. Huvudsaken för dessa tio bibliotekarier verkar 
vara att de hellre ska kunna erbjuda ett stort och varierat utbud, än enbart det 
som skulle sanktioneras av kritiker och litteraturvetare. 

Bibliotekarierna är också måna om att påpeka det faktum att man låter 
brukarna få större inflytande över samlingens sammansättning inte behöver 
innebära att deras påverkan automatiskt leder till ett bestånd av sämre kvalitet, 
snarare tvärtom. Man har på fyra av de fem biblioteken i undersökningen 
uttryckligen sagt att man tidigare haft en förmåga att undervärdera sina lån-
tagare och att detta är någonting som man inte är stolt över. Dessa 
bibliotekariers tidigare tvekan inför brukarnas ökade inflytande och misstro till 
deras litterära omdöme har övergått till en insikt både om den ”vanlige” 
läsarens mångskiftande bokval (jämför Gans’ allätare) och om dennes 
uppriktiga upplevelse av litteratur, i vilken skepnad den än kommer. Med detta 
som utgångspunkt för sitt eget tänkande reagerar några av bibliotekarierna i 
undersökningen (Sala, Örnsköldsvik) emot vad de ser som kritikernas fortsatta 
kategoriska tänkande, samt deras fördömande attityd till viss litteratur. Detta är 
något som man menar yttrar sig i att dessa inte vill tillmäta mer underhållande 
litteratur beröm, eftersom de i många fall utgår ifrån en inrotad föreställning 
om att detta är en andra rangens litteratur. Detta kanske kan tolkas som en 
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förklaring till varför flera bibliotekarier ger uttryck för att man visserligen 
använder sig av Btj:s sambindningslistor, men kanske inte tar alltför hårt på 
dess recensenters utlåtanden. 

Undersökningens bibliotekarier definierar, som tidigare nämnts, gärna 
populärlitteratur som omtyckt, efterfrågad och ofta utlånad litteratur. Man kan 
här dra klara paralleller med Hertels populärlitterära kretslopp, där det kom-
mersiellt gångbara trängs med det kvalitativa till följd av höga försäljnings-
siffror, vilket här kan liknas vid ett biblioteks utlåningssiffror. Precis som 
Hertel talar om att populariteten för ett litterärt verk i hög grad avgörs av i 
vilken utsträckning det omtalas och uppmärksammas i andra medier (det inter-
mediala kretsloppet), men också om texten i sig gestaltas på ett annat sätt än i 
skrift, så talar man på liknande sätt på biblioteken om att brukarna i hög 
utsträckning lånar de böcker som de har kommit att höra tals om genom medier 
som exempelvis radio och tv. Man kan även dra paralleller till detta 
intermediala kretslopp genom att man på många bibliotek har satsat på andra 
medier som kan förmedla berättelser eller en litterär historia i en annan form än 
bokens. Något som talar för detta är att man på två av biblioteken i min 
undersökning (Avesta, Örnsköldsvik) hade mycket omfattande filmbestånd 
(video/DVD), som man upplevde som någonting positivt och som ett bra 
komplement till boken och inte som en konkurrent till denna, utan enbart som 
ytterligare en dimension av det litterära kulturutbudet. 

De sammanblandande tendenserna som Hertel konstaterar kommer till 
uttryck i de litterära alstren, där han gärna talar om hur det mass- och 
populärlitterära kretsloppen lånar drag av det speciallitterära kretsloppet (och i 
viss mån även vice versa), är något som även bibliotekarierna kan konstatera 
förekommer i allt större utsträckning. Detta kommer till uttryck speciellt i 
diskussionen om dagens deckare. I resonemanget om denna genre talar man 
gärna om att många deckare numera kännetecknas av att de kvalitetsmässigt 
börjar närma sig den rena romanen, detta på så sätt att många av författarna 
använder sig av mer psykologiskt djuplodande karaktärsskildringar och att 
framställningen även kan inbegripa rent seriösa aspekter som kanske inte varit 
kännetecknande för denna litterära kategori tidigare. Man har också märkt 
tendenser som innebär att deckaren lånar drag av faktaboken och därmed har 
uppstått i ytterligare en hybridform. I och med att höglitterära författare i större 
utsträckning har provat lyckan i denna genre, har den på det stora hela höjt sin 
status, men det är ju aldrig fråga om att deckaren skulle kunna färdas nedåt i 
mediehissen till det speciallitterära kretsloppet på grund av detta. Denna färd är 
i stort sett en omöjlighet då Hertel i sin modell utgår från upplagesiffror och 
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därmed kan en populär bok aldrig anses som kvalitativt unik på samma sätt 
som de som befinner sig i den innersta kretsen, oavsett dess kvalitativa 
utförande. 

På det stora hela ger Hertel uttryck för att litterära verk i stort sett bara kan 
stiga uppåt i mediehissen, och en ytterligare dimension av detta illustreras av 
utvecklingen av böckernas fysiska utseende och design. Undersökningens 
bibliotekarier har noterat att utseendet på kvalitativa och populärlitterära 
böcker har närmat sig och ”imiterar” varandra, på samma sätt som det mass-
litterära härmar det kvalitativa. Det har blivit viktigare från förlagens sida att 
locka läsare, snarare än att markera litterär särart. Som en naturlig följd av den 
hårda konkurrensen på dagens marknad har det blivit viktigare att finna 
potentiella köpare till den litterära produkten än att särskilja ”högt” från ”lågt” 
i det yttre och förhoppningsvis locka en än större konsumentgrupp. 

På samma sätt som man verkar mer och mer ovillig att göra denna 
åtskillnad på marknaden, och i stället vill locka till läsning med tilltalande och 
smakliga omslag, så uttrycker man ungefär samma sak på biblioteken när man 
inte aktivt går ut och markerar inför låntagarna att man gör någon åtskillnad 
mellan olika sorters skönlitteratur. Man tycks från bibliotekens sida hellre 
mena att läsa rätt är stort, men att läsa överhuvudtaget är större. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att jag ville undersöka hur man idag definierar 
och talar om populärlitteratur på svenska folkbibliotek. I min undersökning 
använde jag mig av fem olika bibliotek: Avesta, Mora, Sala, Svenljunga och 
Örnsköldsvik för att kunna bilda mig en uppfattning om hur tankegångarna kan 
se ut kring detta ämne. Populärlitteratur på våra allmänna bibliotek har länge 
varit en fråga som väckt starka känslor, både bland dem som anser att biblio-
teken hellre ska satsa på och borga för enbart kvalitetslitteratur och de som 
menar att allt ska finnas att tillgå för att möta brukarnas skiftande önskemål – 
även detta kan vara litteratur som anses vara av sämre kvalitet. 

De tio tillfrågade bibliotekarierna har generellt sett funnit det 
problematiskt att finna en definition för begreppet populärlitteratur. På 
Svenljunga bibliotek likställdes konceptet med FLN-litteratur (Flärd-Lust-
Njutning), med en övervägande kvinnlig läsekrets, medan det genomgående 
sättet att uppfatta denna litteratur bland de övriga var att betrakta den som en 
form av ”färskvara” eller litteratur med stor efterfrågan och höga 
utlåningssiffror – alltså inte litteratur som i första hand förknippades med att 
vara av sämre kvalitet. Detta kan tolkas som att man hellre ville betona det 
populära i ordet populärlitteratur, än att innebörden skulle vara begränsad till 
specifika genrer eller den gängse betydelsen av likformighet och sämre 
estetiskt utförande som begreppet vanligtvis avgränsas med. 

Detta sätt att betrakta populärlitteraturen kan lätt kopplas samman med den 
syn som bibliotekarierna ger uttryck för gentemot sin brukare. Man säger sig 
tidigare ha underskattat sina låntagare och deras litteraturvanor och man 
framhåller variationen i valet av olika sorters litteratur som man ser att lån-
tagarna ger uttryck för. Flera bibliotekarier betonar både att olika sorters 
litteratur fyller olika behov vid olika tillfällen, men också att man måste 
respektera enskilda låntagares ”litterära utveckling”. Man är från bibliotekens 
sida mer mån om att se låntagarna läsa skönlitteratur överhuvudtaget än att en-
bart en mindre krets läser det ”rätta”, och detta har kanske bidragit till en mer 
avslappnad inställning till skiftande former av litteratur i stort och kanske 

 82



därmed gjort det ointressant att rubricera och kategorisera. Huvudsaken är att 
man har nöjda kunder som finner det som de söker efter på biblioteket. 

På samma sätt är brukarinflytande något som man ställer sig mycket 
positiv till, och man försöker i största möjliga mån bemöta och uppfylla de 
förslag som lämnas. Man talar gärna om hur besökarnas önskemål berikar 
samlingen i stort och gör den bredare och mer blandad, och man framhåller 
gärna att man hellre låter besökarna definiera vad som skulle vara kvalitet i det 
totala beståndet, än att det skulle komma från bibliotekarierna själva. Nöjda 
besökare som finner det de vill ha i hyllorna är gott betyg åt ett bibliotek och 
uppfattas inte som att biblioteket ”sålt ut sig” eller sänkt sin standard. 
Böckerna måste finna läsare annars är det slöseri med resurser framhåller flera 
bibliotekarier. 

Som komplement till undersökningen på biblioteken har jag även försökt 
att i min uppsats skapa en uppfattning om hur man från litteraturvetare och 
kritikers håll idag förhåller sig till populärkultur/populärlitteratur. Här har jag 
tolkat det som att man gärna talar om sammanblandande tendenser, både bland 
konsumenterna i deras användande av den moderna kulturen, men också i de 
enskilda uttrycken i sig. I skönlitteraturen i stort idag har sammanblandningen 
av de attribut som tidigare skulle ha kunnat uppfattas som antingen ”högt” eller 
”lågt” i större utsträckning kommit att uppblandas. Detta kommer till uttryck 
bland vissa författare på ett mycket medvetet sätt så att det inte längre är 
möjligt att definiera och beteckna kvalitetslitteratur eller populärlitteratur med 
samma säkerhet som förut. Vissa populärlitterära forskare menar att detta kan 
få betydelse både för hur man i framtiden kommer att uppfatta och vidare-
utveckla kanon, men också för hur detta påverkar de gängse termerna 
populärlitteratur och kvalitetslitteratur i sig, samt den roll som kritiker spelar 
och på vilket sätt de förhåller sig både till litteraturen och till den läsande 
konsumenten de vägleder genom sina recensioner. 

De sammanblandande tendenserna har också lett till att man skapat nya 
beteckningar, vilket jag har kunnat konstatera bland dagspressens kritiker, som 
använder sig av termer som halvlitteratur, light-litteratur eller rockskribens-
litteratur. Detta nya förfarande har jag valt att tolka som alternativa namn till 
populärlitteratur som ger kritikerna chansen att beteckna och förhålla sig till en 
populär form av litteratur, detta genom friheten av att mynta nya termer som 
inte är belastade med en redan på förhand given attityd och definition. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att många av dessa tankar kring 
populärlitteraturen går igen både bland yrkeskåren bibliotekarier, men också 
bland litteraturvetare och kritiker. Det råder förvirring och osäkerhet kring vad 
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som egentligen avses och hur man ska kunna ringa in vad man egentligen 
menar. Så vare sig det är fråga om den traditionella populärlitteraturen eller 
någon hybrid – så kan man i alla fall konstatera att det rör sig om populär 
litteratur som bemöts med långt större acceptans än tidigare. 
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Bilaga 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figurerna är hämtade ur Hans Hertels 500.000£ er prisen: Bogen i 
mediesymbiosens tid (Stockholm, 1995) sida 31 (figur 1) respektive sida 33 
(figur 2). 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till biblioteken 
1) I vilken utsträckning lånar besökarna skönlitteratur och hur stor är 

denna andel av lån i jämförelse med den totala utlåningen av de medier 
ni erbjuder på ert bibliotek (jämfört med till exempel facklitteratur)? 

 
a) Har ni sett någon ökning eller minskning i utlåningen 

av skönlitteratur under de senaste 10 åren? 
b) Vad tror ni att denna eventuella ökning/minskning i 

utlåning beror på? 
 
2) Har ni på det här biblioteket en budget som specificerar hur mycket 

pengar ni får spendera på de skilda medier ni tillhandahåller? 
 

a) Får ni själva fritt avgöra hur ni vill fördela era anslag 
och hur kommer ni i så fall fram till vad ni väljer att 
prioritera? 

b) Hur stor andel av anslagen brukar användas för skön-
litteratur? 

 
3) Vad har ni själva för tankar kring hur ni vill att ert skönlitterära bestånd 

ska se ut och har ni någon utarbetad policy för detta på ert bibliotek? 
Vad säger den?  
 

a) Till vilken hjälp och vilket stöd är denna policy i den 
konkreta inköpssituationen? 

 
4) Vad definierar ni som kvalitet i det skönlitterära beståndet som finns på 

ert bibliotek?  
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5) Har kommunen i vilken ert bibliotek ligger uttryckt några önskemål om 
kvalitén på beståndet? 

 
a) Om svaret är ja, hur har de i så fall från kommunens 

sida formulerat dessa önskemål? 
b) Hur har ni på biblioteket i så fall förhållit er till dessa 

önskemål? 
 

6) Hur går det till rent praktiskt när ni köper in skönlitteratur till 
samlingen, hur går vanligtvis diskussionerna till inför nyförvärv? 

 
a) Finns det på detta bibliotek en ensam ansvarig för in-

köpen eller delas ansvaret av olika personer i perso-
nalen? 

b) Hur väljs de inköpsansvariga ut? Hur lyckas ni till-
godose behovet av inköpsansvariga med ämnes-
kompetens inom just de områden som inköpsansvaret 
gäller? 

c) Varifrån beställer ni er skönlitteratur? Köper ni böcker 
någon annanstans ifrån utöver BTJ:s sambindnings-
listor? Vad ligger i så fall bakom dessa inköp? 

d) Upplever ni några brister med BTJ:s sambindnings-
listor? 

 
7) Till hur stor del spelar besökarnas önskemål in när det gäller inköp av 

skönlitteratur? 
 

a) Har detta besökarinflytande haft någon betydelse för 
det skönlitterära bokbeståndets utformning och gjort 
det med populärinriktat? Eller har det blivit tvärtom? 

b) Har detta i så fall lett till att man tvingats försumma 
kvalitetslitteraturen till förmån för populärlitteraturen?  

 
8) Hur definierar du som bibliotekarie begreppet populärlitteratur? 

 
a) 70-talets populärlitteratur dominerades av kategori-

böckerna, 80-talet av FLN-böckerna i Jackie Collins 
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anda, fantasy och SF. Hur ser det sena 90-talets och 
2000-talets populärlitteratur ut? 

 
9) Har populärlitteraturen bytt skepnad, detta i hänseende av omslag, 

teman och åldersgrupperingar av läsare som böckerna vänder sig till? 
 

10) Hur ser ert biblioteks syn på och attityd till populärlitteraturen ut? 
 

a) Har denna attityd förändrats över tiden fram till idag 
och har detta satt sina spår i inköpspolicyn? 

 
11) Vad skulle ni på biblioteket inte tänka er att köpa in i fråga om populär-

littertur (bortsett från kategoriböcker)? 
 

a) Kan du ge några exempel på böcker som varit uppe för 
diskussion och ansetts som problematiska i inköps-
sammanhang på senare tid (de senaste 5-6 åren)? Hur 
har ni resonerat i dessa konkreta fall? 

b) Råder konsensus inom personalen om vad som bör 
köpas in, eller är ni ofta oense? Vad är det i så fall som 
ni brukar ha olika uppfattningar om? Vad spelar ålder 
och kön in, när det gäller synen på populärlitteratur? 

 
12)  Tror du att distinktionen mellan populär- och kvalitetslitteratur är 

något som den genomsnittlige låntagaren reflekterar över och som på 
något sätt skulle göra dennes val av skönlitteratur problematiskt? 

 
13) Upplever du att bibliotekets uppgifter eller synen på bibliotekets 

uppgifter har genomgått en förändring i hänseende av den roll som 
institutionen har att fylla gentemot sina användare och har detta i så fall 
satt några avtryck i utformandet av den skönlitterära samlingen? Vad 
ligger i så fall bakom en sådan förändring? 
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