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Inledning 

Debatten om den goda och dåliga litteraturen väcker ofta starka känslor. Den 
litteratur som kallas populär- eller skräplitteratur, som älskas och läses av 
miljoner och säljer i stora upplagor, är ofta förbisedd på bibliotek och nämns 
knappast på dagstidningarnas kultursidor. Jag kommer i min uppsats att titta på 
debatten om populärlitteraturen och diskussionen om den ska finnas på våra 
svenska folkbibliotek. Jag tycker att det intressanta med denna fråga är synen 
på högt och lågt och hur det förhåller sig i samhället i stort. Ska det finnas 
något för alla på våra bibliotek eller ska biblioteken värna om litteratur av 
högre kvalitet, och vem är det i så fall som bestämmer vad som är fint nog?  

En författare som förekommer i debatten är Margit Sandemo. Hon har sålt 
36 miljoner exemplar av sina böcker och är Nordens mest lästa författare, men 
när man försöker hitta hennes böcker på biblioteken är det inte lätt. När jag 
söker efter Sandemos böcker i ab katalogsök1 får jag bara träffar på tre av 26 
kommunbibliotek. Är det bibliotekarierna som agerar smakdomare eller 
handlar det om ett kvalitetstänkande, där viss typ av litteratur inte är önskvärd?   

Debatten om populärlitteraturen är inget nytt. Det är bara författarna och 
titlarna som ändrats genom åren. I början av 1900-talet var det de så kallade 
Nick Carter-böckerna2 och i mitten av 1900-talet böckerna av författare som 
Sigge Stark3 som väckte bestörtning. Idag skulle nog dessa oskyldiga historier 
mötas av en axelryckning. Hur har synen på vad som betraktas som 
populärlitteratur förändrats genom åren? På 1980-talet kretsade debatten kring 
Jackie Collins4 och Grottbjörnens folk. Idag handlar det mer om en allmän 
diskussion där de tidigare tydliga gränserna mellan högt och lågt bitvis suddats 
ut. För att försöka se hur normerna ändrar sig över tid så har jag i min uppsats 
                                                 
1 En samsökningssida för biblioteken i Stockholms län. http://www.lb.stockholm.se/absok/index.htm 
(2005-04-11).
2 Böcker om agenten Nick Carter skrivna till en början av författaren John Russell Coryell, därefter av 
över femtio olika författare. Källa: www.ne.se, uppslagsord: Nick Carter, (2005-04-11). 
3 Pseudonym för författarinnan Signe Björnberg som skrev massproducerade kärleksromaner. Källa: 
www.ne.se, uppslagsord: Sigge Stark, (2005-04-11). 
4 Uppsatsens titel är tagen från en artikel av: Holmqvist, Jan, ”Jackie Collins är jättefarlig!”, BiS 102, nr 
4, 1989, s. 77. 
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granskat debatten om populärlitteraturen. Den får representera den så kallade 
dåliga smakens litteratur. Men viktigt att betona är att god och dålig smak är ett 
påskrivet värde som ständigt ändras. Det handlar om kulturella koder som ger 
mening i en viss kontext. Vårt val av litteratur kan också handla om hur vi vill 
uppfattas av andra. Något som jag även tycker är viktigt att beakta är att 
litteraturen kan ha olika funktioner, den behöver inte alltid vara nyskapande 
utan kan läsas som underhållning och att meningen med läsandet är att läsaren 
vet vad man får. Ytterligare en intressant aspekt är att den litteratur som har 
lägst status är ofta den som läses och skrivs av kvinnor.  

Tidigare forskning 
Det har forskats en hel del om populärlitteratur. Åke Lundqvist var en av de 
första i Sverige att analysera genren i sin bok Masslitteraturen – förströelse, 
förförelse-fara? (1977). Han nyanserar debatten om populärlitteraturen som på 
sjuttiotalet handlade om dess farlighet som måste bekämpas. Ulf Boëthius har i 
sin bok När Nick Carter drevs på flykten (1989) analyserat agentserien om 
Nick Carter och den reaktion som böckerna väckte i Sverige i början av 
nittonhundratalet. En framstående forskare inom populärlitteraturen är den 
feministiskt inriktade Janice Radway som skrivit avhandlingen Reading the 
Romance. Women, Patriarchy and Popular Literature (1984). Där har hon 
fokuserat på den kvinnliga romantikläsaren som ser läsningen som en privat 
sfär, en flykt undan rollen som maka och mor. Böckernas likformighet innebär 
också en trygghet för läsaren. Anders Öhman har skrivit en grundläggande bok 
Populärlitteratur - de populära genrernas estetik och historia. (2002) där han 
problematiserar och kartlägger populärlitteraturens olika genrer.  

Ulla Lundqvist är fil.dr i litteraturvetenskap och har skrivit Bland 
grottbjörnar, törnfåglar och monster (1988) och den senare omarbetade 
versionen Sagor om sex och skräck (1991). Hon är i huvudsak inriktad på 
ungdomars läsning men böckerna är ändå intressanta eftersom hon fokuserar 
på olika författarskap inom populärlitteraturen och analyserar stilgrepp och 
handling. Hon menar att populärlitteraturen måste granskas och diskuteras mer 
istället för att ignoreras av det kulturella etablissemanget. Magnus Persson har i 
sin avhandling Kampen om högt och lågt: studier i den sena 
nittonhundratalsromanens förhållande till masskulturen och moderniteten 
(2002) jämfört tre författare ur den höglitterära kanon. Han skriver i sin 
inledning att skillnaderna mellan hög- och lågkultur börjat luckras upp. Vi kan 
köpa massmarknadslitteratur på bokaffärer och den så kallade finkulturen lånar 
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friskt från skräpkulturen och tvärt om. Magnus Persson skriver 
”populärkulturen har, liksom masskulturen i stort, börjat tränga sig in på 
kultursidorna och tilldrar sig ett stadigt ökande intresse från olika akademiska 
discipliner som ett seriöst och utmanande forskningsfält”.5  

Jag har även hittat en del magisteruppsatser inom biblioteks- och 
informationsvetenskap som berör ämnet. Ett exempel är Carl Bergströms 
uppsats Moralpanik och censur: 1970-talets kiosklitteraturdebatt (Uppsala 
1999) där han skriver om den kampanj som drevs mot kiosklitteraturen under 
1970-talet eftersom den sågs som ett hot mot annan litteratur och ett hot mot 
samhällets värderingar. Detta knyter han till den engelske sociologen Stanley 
Cohens teori om moralpanik. Jonas Rasmussen har skrivit en uppsats som heter 
Folk i allmänhet har taskig smak: En studie av vanliga läsares 
kvalitetsvärdering av skönlitteratur. (Borås 2001). Han intervjuar några 
informanter och de får tala om vad som får dem att tycka om den bok de valt. 
Ett av hans syften är att få en mer ödmjuk inställning till läsares val av 
skönlitteratur som inte räknas som högkvalitativ av de litterära eliterna eller 
som ingår i den litterära kanon. Han menar att viss litteratur har vissa kvaliteter 
som tilltalar några läsare medan annan litteratur har andra kvaliteter och 
därmed tilltalar andra. En annan intressant uppsats är Populärlitteratur eller 
populär litteratur? Fem svenska folkbiblioteks syn på populärlitteratur av 
Anna Eklund (Uppsala 2004) där hon analyserar fem svenska folkbiblioteks 
inställningar till populärlitteratur. Hon finner att majoriteten har en positiv 
inställning till att köpa in populärlitteratur till sina bibliotek men samtidigt 
visar hon att folkbibliotekarierna i hennes undersökning drivs starkt av 
folkbildningstanken och hoppas att låntagarna ska söka sig till 
kvalitetslitteraturen när de läst sig mätta på populärlitteratur. Kristian Fréden 
har skrivit uppsatsen Kvalitetsmysteriet: Analys av förhållningssättet till 
begreppet ”skönlitterär kvalitet” i 1970-talets skräplitteraturdebatt, begränsat 
till två bibliotekstidskrifter (Uppsala 2000) där han tittar närmare på 
definitioner och åsikter om skönlitterär kvalitet i tidskrifterna Biblioteksbladet 
och Bibliotek i samhälle. Erica Lhådö har skrivit uppsatsen ”Därom tvista de 
lärde”: En analys av kvalitetsbegreppet och dess betydelse för utformandet av 
bibliotekets inköpspolicy (Lund 2003), där hon går in på diskussionen om 
litterär kvalitet och hur folkbiblioteken styr sina inköp utifrån en outtalad men 
vedertagen kvalitetsdefinition. Kristina Malmqvist tar upp bibliotekariens 
                                                 
5 Persson, Magnus, 2002, Kampen om högt och lågt. Studier i den sena nittonhundratalsromanens 
förhållande till masskulturen och moderniteten, s.11. 
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balansgång mellan folkbildning och folkuppfostran i sin uppsats 
Folkbildningsbegreppet på folkbibliotek idag (Uppsala 2000). Hon diskuterar 
om bibliotekarien ska förmedla god litteratur eller om det idag mer är fråga om 
en roll som informationsförmedlare utan att lägga någon värdering i det.

Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte med uppsatsen är att presentera och analysera debatten om 
populärlitteratur i svensk dagspress och två bibliotekstidskrifter, 
Biblioteksbladet och Bibliotek i samhälle, mellan 1980–2004. Mitt fokus ligger 
på populärlitteraturen även om jag också berör kvalitetslitteraturen eftersom de 
existerar i relation till varandra. De frågeställningar som jag utgår ifrån är:  

• Hur ser debatten om populärlitteraturens plats på biblioteken ut? 

• Vilka teman tas upp i debatten när man talar om populärlitteratur? 

• Hur har synen på populärlitteraturen förändrats över tid? 

Källmaterial och metod 
Uppsatsen är en debattanalys där mitt källmaterial består av artiklar från 
svensk dagspress, tidskrifter och två renodlade bibliotekstidskrifter. Jag 
analyserar artiklar från åren mellan 1980–2004. Anledningen till att jag börjar 
just vid 1980 är att det, som nämnts i stycket om tidigare forskning, redan 
skrivits två uppsatser som fokuserar på 1970-talets debatt om 
populärlitteraturen däremot har jag inte hittat någon tidigare undersökning som 
utgår ifrån 1980-talets debatt. Dessutom startar Artikelsöks indexering 1979 
och det därmed blivit betydligt lättare att finna relevant material. Jag har 
använt mig av ArtikelSök som samsöker i Mediaarkivet och PressText. I 
ArtikelSök indexeras artiklar från 30 svenska dagstidningar och 550 tidskrifter 
så urvalet får ses som tillräckligt och som en naturlig avgränsning.6 Jag har 
använt mig av söktermen populärlitteratur eftersom det är det begrepp som 
oftast används idag, och fick då träffar på 258 artiklar. Att gå in på samtliga 
artiklar i ämnet populärlitteratur skulle bli alltför stort, därför har jag gjort ett 

                                                 
6 Se Bibliotekstjänst – ArtikelSök, http://www.btj.se/prodguide/databaser/artikelsok/index.html (2004-12-
06). 
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urval av dessa för att försöka spegla en del av debatten. Artiklar av typen bok- 
och filmrecensioner har valts bort eftersom en granskning av specifika titlar 
inte är lika intressant för uppsatsens syfte som artiklar som speglar debatten i 
stort. En nackdel med detta förhållningssätt kan vara att intressanta åsikter 
kring populärlitteratur missats, men ett urval var nödvändigt för att hålla mig 
inom ramarna för denna uppsats. För att ytterligare förankra debatten i en 
bibliotekskontext har jag även gått igenom de undersökta periodernas årgångar 
av bibliotekstidskrifterna Biblioteksbladet (BBL) och Bibliotek i samhälle 
(BiS).  

Avgränsningar 
Populärlitteraturen existerar i ständig relation till den så kallade finkulturen 
och den goda smaken. En analys av finkulturen vore mycket intressant men är 
inget som jag kommer gå närmare in på. Studiens fokus ligger på 
populärlitteraturen. Många artiklar som jag gått igenom i min undersökning har 
tagit upp populärlitteratur för barn och ungdomar. Detta är ett mycket 
intressant ämne men då detta skulle bli ett alltför stort område att täcka går jag 
inte närmare in på det utan jag fokuserar på skönlitteratur riktad till vuxna. För 
att begränsa mig kommer jag också att koncentrera mig på tre decennier: 1980-
talet, 1990-talet och åren 2000-2004. Jag har valt att ha med början på 2000-
talet för att försöka få en bild av hur det ser ut idag, givetvis blir detta inte en 
lika stor del som de andra decennierna.  Som jag tidigare nämnt gör jag inte 
anspråk på att försöka täcka hela debatten. För att hålla mig inom ramen för 
detta arbete har jag fått välja ut de delar jag funnit representativa. 

Disposition 
Efter inledningskapitel; med tidigare forskning, genomgång av begrepp, och 
diskussion av populärlitteratur i en bibliotekskontext, följer ett kapitel med 
teoretiska utgångspunkter. Därefter tar min undersökning vid. 
Undersökningskapitlet är uppdelat i tre rubriker, 1980-talet, 1990-talet och 
2000-2004. Sedan följer en diskussionsdel där resultatet från undersökningen 
knyts till teorin. Avslutningsvis följer en kort sammanfattning av uppsatsens 
resultat. 
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Begrepp och definitioner 
I detta avsnitt kommer jag att ta upp de begrepp som återkommer i uppsatsen 
för att göra kommande kapitel så tydliga som möjligt. 

Populärlitteratur 
Det finns en mängd begrepp för att benämna populärlitteratur. Några av de 
benämningar som återkommer i debatten är kiosklitteratur, FLN-litteratur7, 
tantsnusk, halvlitteratur, triviallitteratur, lightromaner, skräplitteratur och 
populärlitteratur. Ofta ligger det en negativ värdering i själva begreppet. 
Populärlitteratur idag tenderar dock att vara ett ganska vitt begrepp som 
innefattar olika typer av böcker. Viss populärlitteratur, som exempelvis 
Harlequinböcker eller böcker av Margit Sandemo, är en litteraturform som 
existerar i en skuggtillvaro. Spridning sker ofta genom informella kanaler som 
rekommendationer vänner emellan eller genom prenumeration i bokklubbar. 
Oftast har dessa böcker inte en självklar plats på biblioteken i någon större 
utsträckning och recensioner förekommer knappast i dagstidningar. Men det 
finns även böcker som räknas till populärlitteratur som inte är massproducerad 
på samma sätt, där författarna kan ha nära på stjärnstatus, exempelvis Helen 
Fielding och hennes böcker om Bridget Jones. Definitionerna av 
populärlitteratur har därmed förändrats över tid. Ulf Boëthius tar i 
Populärlitteraturen -  finns den? 8 upp sju olika ingångar som har använts för 
att avgränsa begreppet: 

- Publiken. Att utgå ifrån att det är vad den stora allmänheten läser. 

- Produktions- och distributionsförhållandena. Snabb produktionstakt, långa 
serier, försäljning i hög grad utanför de gängse bokhandlarna.  

- Syftet. Att läsningen enbart skulle tjäna som ren underhållning och 
förströelse. 

- Ett visst sätt att läsa. En lustinriktad läsning i motsats till krävande 
litteratur som kräver mer uppmärksamhet. 

- Den lättlästa litteraturen. Texten saknar motstånd. Läsaren behöver inte 
besitta några speciella språkliga eller estetiska kunskaper. 

                                                 
7 Flärd, lidelse och njutning. 
8 Boëthius, Ulf, 1995, ”Populärlitteraturen – finns den?”, s.17-19. 
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- Normativ. Här används ofta ett värderande uttryck som skräplitteratur och 
läsarna ses som estetiskt och moraliskt undermåliga. 

- Smaksociologisk. Populärlitteraturen har stor läsekrets men böckerna anses 
moraliskt/estetiskt undermåliga.  

Boëthius ansluter sig till den smaksociologiska traditionen men finner dock 
ingen av definitionerna särskilt tillfredställande. Han menar att idag är 
gränserna alltför flytande. Vad som räknas till populärlitteraturen bestäms av 
ett föränderligt normsystem. Den har ingen egenart utan förändras beroende på 
bland annat kritikerna, akademierna och bibliotekens skiftande värderingar. 
Oavsett verkens individuella innehåll har de kategoriserats på ett visst sätt 
beroende på de för stunden rådande åsikterna från de ledande smakbärarna. Det 
finns också tydliga indikationer på att detta är satt i ständig förändring, en bok 
som ett år räknas som skräplitteratur kan få förhöjd status och vice versa. En av 
populärlitteraturens viktigaste funktioner i samhället menar Boëthius är att 
utgöra motsatsen till vad den härskade smaken förespråkar. Den blir det man 
differentierar sig ifrån.9 Boëthius skriver att vad man ändå kan peka på som en 
konstant när man definierar populärlitteraturen är att det rör ”böcker som 
saknar originalitet, använder sig av klichéer och gång på gång upprepar samma 
mönster, samtidigt som de har en mycket stor läsekrets”.10 Jag kommer att 
använda begreppet populärlitteratur eftersom det är det idag mest vedertagna 
begreppet inom litteratursociologisk forskning. Det innefattar ingen direkt 
värdering och rymmer många olika genrer. När jag beskriver artiklarna i 
undersökningsdelen använder jag dock det begrepp som artikelförfattaren 
använder eftersom ordvalet många gånger skildrar åsikter och värderingar. 

Kvalitetslitteratur 
Kvalitetslitteraturen har inte problematiserats på samma sätt som 
populärlitteraturen utan tas mer för given. Exempel på litteratur som skulle 
kunna anses som kvalitetslitteratur är verk av Nobelpristagare. Men det är inte 
heller någon garanti för att räknas som högre litteratur. Den litteratur som 
räknas som finkultur är dock mer synlig på de offentliga arenorna. Böckerna 
recenseras i de stora dagstidningarna och diskuteras i tidskrifter som Bonniers 
Litterära Magasin. Den hamnar i BTJs sambindningslistor och köps in av 

                                                 
9 Boëthius, 1995, s. 19-24.  
10 Boëthius, 1995, s. 32. 
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bibliotekarierna. Statens kulturråd definierar begreppet kvalitetslitteratur i 
Kulturbarometern i detalj: Tema litteratur och bibliotek 1997 som dels:

s.k. klassiker, dels böcker av stort litterärt värde, dvs. böcker av författare som 
biograferats eller nämnts i normgivande litteraturhandböcker och sådana som 
uppmärksammats eller fått sådan dagspresskritik att deras verk ansetts böra föras till 
denna kategori. Underhållningslitteratur är den litteratur som inte hör till 
kvalitetslitteraturen enligt ovanstående definition. 11

Då det är svårt att finna bra definitioner av kvalitetsbegreppet kommer att 
använda mig av denna definition även om den har ett visst mått av värdering.

Populärlitteratur i en bibliotekskontext 
Bibliotekens inställning och inköpspolicy till populärlitteratur har förändrats 
över tid. Jag ger här en kortare bakgrund till den delen av debatten. Något som 
ofta nämns i detta sammanhang är det så kallade GÖK-projektet. Projektet som 
ägde rum mellan 1992–1994 i Göteborg, Örnsköldsvik och Kalmar gick ut på 
att öka anpassningen till låntagarna och öka deras inflytande på bokbeståndet. 
Projektledaren för GÖK-projektet i Kalmar; Christer Bergqvist och 
kulturchefen för Kalmar kommun; Jan Herstad diskuterar hur biblioteken ska 
förhålla sig till inköpsförslag från låntagarna. 

Efterfrågestyrda inköp ska inte tolkas som ett medel att förvandla Kalmar stadsbibliotek 
till en Pressbyråkiosk eller ett snabbköp för böcker. Vad vi måste se till är de totala 
samlingarnas beskaffenhet. Om en eller annan, i vårt tycke, dålig underhållningsroman 
slinker in på biblioteket anser vi det helt oväsentligt. […] Vår utgångspunkt är att 
låntagaren kan tänka själv och då bör vi överlåta åt honom eller henne att avgöra om en 
bok är värd att låna. […] Vi måste acceptera att människan kan ha andra värderingar än 
genomsnittsbibliotekarien. 12

Projektet syftade också till att sätta den vanliga människan i centrum och inte 
som tidigare de vana biblioteksbesökarna. En mer liberal inköpspolitik skulle 
även främjas.13 En liknande diskussion för Ulla Forsén när hon liknar 
bibliotekets uppdrag vid ett public serviceuppdrag i ”Att bygga broar- 
skönlitteraturen och bibliotekets roll” i Den sköna skönlitteraturen – i och 
utanför biblioteket (2000). Tidigare var bibliotekets fostrande roll tydlig och 
diskussionerna handlade om vad som höll tillräcklig hög kvalitet för att köpas 
                                                 
11 Kulturen i siffror. Kulturbarometern i detalj: Tema litteratur och bibliotek, 1997, s. 7. 
12 Bergqvist Christer, Herstad Jan, 1992, ”GÖK-projektet”, s. 31. 
13 Berqvist , Herstad, 1992, s. 33. 
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in med skattemedel. Idag är det självklart att lyssna på inköpsförslag och låta 
låntagarna styra mediabeståndet. Ulla Forsén menar att risken att den ”smala” 
litteraturen försvinner är liten. ”Biblioteksanvändarna är många och 
sinsemellan olika. Önskemålen rör sig därför över hela det litterära fältet och 
kan lika gärna handla om en lyrikdebutant som om en amerikansk 
bestseller”. 14 Hon poängterar även vikten av att alla låntagares litterära smak 
ska respekteras.  

Argumenten för att inte köpa in populärlitteratur till biblioteken handlar 
ofta om utrymmesbrist. Vanligtvis är det väldigt många böcker i en serie, till 
exempel Margit Sandemos Isfolket med 47 delar, och biblioteken resonerar 
många gånger att har man en måste man ha alla. Andra argument som ofta 
förekommer är att populärlitteraturen är av undermålig kvalitet och vill man 
ändå läsa den typen av böcker är de så billiga att man kan köpa dem själv. 
Vanligt är även att betona bibliotekens ansvar att förvalta och värna om den 
smala litteraturen.15

Jofrid Karner Smidt är fil dr vid Högskolan i Oslo och har skrivit en 
avhandling om bibliotekariers litterära smak och läsvanor. Karner Smidts 
undersökning grundar sig på intervjuer och enkätundersökningar med norska 
folkbibliotekarier där hon har tittat närmare på relationen mellan 
bibliotekarien, skönlitteraturen och låntagarna. Anledningen till att hon har 
intresserat sig för ämnet är att eftersom bibliotekarierna är de som står mellan 
låntagarna och litteraturen så har de därmed möjlighet att påverka låntagarnas 
val av böcker. Karner Smidt finner att bibliotekariens litterära preferenser är en 
så kallad ”mittenlitteratur”. Lustbetonad läsning är populär, likaså 
kunskapsutvecklade litteratur. Däremot spelar litteraturens estetiska funktion 
ingen större roll hos bibliotekarierna. Hon sticker även hål på myten om att 
bibliotekarier skulle komma från sociala skikt där en inlärd motvilja mot 
populärlitteratur skulle vara rådande.  

Det er verdt å merke seg at det framkommer en forstående og solidarisk holdning til den 
brede publikumssmaken, mens avgrensningen mot den akademiske smaken 
gjennomgående er mer avvisende. I flere tilfeller ordlegger bibliotekarene seg slik at 
lånerne beskrivs som offer for nedvurdering fra en litteræ elite, mens bibliotekaren 
framstår som biblioteksbrukerens forsvarer og hjelper. Det kan se ut som det er i ferd med 

                                                 
14 Forsén, 2000, s. 31. 
15 Eklund, Anna, 2004, Populärlitteratur eller populär litteratur? Fem svenska folkbiblioteks syn på 
populärlitteratur, passim. 
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å skje en glidning fra rollen som folkopplyser med en bestemt verdiforankring (en form 
for lærerrolle) til en mer noytral serviceyter. 16

Hennes resultat visar alltså på att bibliotekariernas litterära preferenser ligger i 
mitten, med avgränsningar både mot det höga (experimentell och 
avantgardistiskt litteratur) och mot det låga (massproducerade populärböcker). 
Samtidigt finns där även en stor bredd i deras litterära smak. Populärlitteratur 
med högre status, som deckare och thrillers var mycket populärt och ett visst 
intresse fanns även för mer experimentell litteratur. Nedåt finns det dock en 
tydlig avgränsning mot den populära serielitteraturen. Intressant nog fann 
Karner Smidt heller inga större skillnader mellan åldersgrupperna, förutom en 
lite öppnare inställning till förvärv och läsning av populärlitteratur bland de 
yngre.  Flera av bibliotekarierna menar att uppdelningen mellan det höga och 
det låga har begränsad giltighet, och de tar avstånd från traditionella, elitistiska 
sätt att värdera litteratur på. 17

Karner Smidt fann det även viktigt att fråga sig vilka funktioner som var 
framträdande i bibliotekariernas syn på litteratur. Hon tar upp teorier av 
Mukarovsky, som går ut på att texter får olika funktioner i olika sociala 
grupper. Hon drar paralleller mellan honom och Bourdieu där båda menar att 
det kulturellt dominerade skiktet i samhället har prioriterat litteraturens 
estetiska funktion. Karner Smidt fann att 83 procent av hennes informanter 
betonade att läsningens viktigaste funktion var avkoppling och underhållning.18  

När informanterna funderade över sin inställning kring förmedlingen av 
skönlitteratur framkom att de i första hand tänkte på läsaren av 
populärlitteratur. Bibliotekarierna var måna om att inte verka nedlåtande, 
förmedla för krävande litteratur eller på något sätt distansera sig från 
låntagaren med sin egen litterära smak. De intar en lyssnande roll och ger inte i 
första hand uttryck för sina egna preferenser vid förmedlingen av litteratur. 
Karner Smidt menar att en möjlig förklaring till detta kan vara att de är dessa 
låntagare som i första hand ber om hjälp, medan andra låntagare vet vad de vill 
ha och hittar på egen hand.  En annan förklaring skulle vara bibliotekariernas 
vilja att prioritera läsare av populärlitteratur för att knyta nya låntagargrupper 
till biblioteken. Karner Smidt tyckte sig också kunna se att den rådande 

                                                 
16 Karner Smidt, Jofrid, 2001, ”Bibliotekarens smak og litteraturformidlingens normer”, s. 313. 
17 Karner Smidt, Jofrid, 2002, Mellom elite og publikum: Litterær smak og litteraturformidling blant 
bibliotekarier i norske folkebibliotek,  s. 311 ff. 
18 Karner Smidt, Jofrid, 2002, s. 275. 
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diskursen i bibliotekariernas yrkesroll fokuserade på människor med låg litterär 
kompetens.19  

En annan aspekt av bibliotekens uppgift är den demokratiska. Karner 
Smidt finner i sin undersökning att denna tanke står på stadig grund. Flertalet 
menar att biblioteket ska ha någonting för alla och inte bara satsa på erkänd 
kvalitetslitteratur. Flera av informanterna ser också på demokrati som en 
principiell fråga om jämlikhet mellan högt och lågt; låntagarna har olika smak, 
men allas smak är lika viktig. Ändå, menar Karner Smidt, är det svårt för 
biblioteken att konkurrera med marknadskrafterna, biblioteken har dessutom 
vissa mål att uppfylla, som att vara en plats för det livslånga lärandet.20  

                                                 
19 Karner Smidt, Jofrid, 2002, s. 314. 
20 Karner Smidt, Jofrid, 2002, s. 317-318. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Eftersom jag har tagit upp olika delar av debatten i undersökningsdelen har jag 
valt att ta upp olika teoretiska ingångar för att försöka analysera debattens 
innehåll. Jag börjar med att ta upp Hans Hertels teori som är en utveckling av 
sociologen Robert Escarpits modell och som ger en bild av hur föränderligt 
systemet är mellan vad som räknas till populärlitteratur och kvalitetslitteratur. 
Därefter tar jag upp den amerikanske populärkulturforskaren Herbert J Gans 
som tar upp intressanta aspekter på kritiken mot populärkulturen. 
Avslutningsvis går jag in på Janice Radways forskning kring romantikläsning 
för att beskriva hennes teorier om läsning av kärleksromaner av Harlequintyp 
samt Juan Wilhelmi och hans tankar om litterär smak och läsning på olika sätt.  

Mycket av forskningen om populärlitteratur har skett inom ämnet 
litteratursociologi. Forskning om populärkultur representeras i den 
anglosaxiska världen av ämnet cultural studies där man studerar och 
problematiserar relationerna mellan hög- och lågkultur och kulturella 
hierarkier.  

Hans Hertels mediehissteori 
Jag tar en teoretisk utgångspunkt i Hans Hertels mediehissteori. Hans Hertel är 
professor i nordisk litteratur vid Köpenhamns universitet och är speciellt 
inriktad på litteratursociologi som är ett forskningsfält som handlar om 
sambandet mellan samhälle och litteratur. Hertel tar i sin artikel ”Boken i 
mediesymbiosens tid”, Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle 
(1997) upp Robert Escarpits modell av de två litterära kretsloppen: det 
höglitterära kretsloppet och det folkliga kretsloppet. Däremellan finns 
blockadbrytarna som åstadkommer en viss utväxling mellan kretsloppen. 
Escarpit beskriver det höglitterära kretsloppet som bestående av en 
kulturbärande grupp med plats för de högutbildade, kulturella borgerskapet. 
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Det är i huvudsak inom denna sfär som den kulturella produktionen äger rum.21 
Det folkliga kretsloppet har lika starka litterära behov men de kan inte påverka 
produktionen på samma sätt. Blockadbrytarna får illustrera när något bryter sig 
ut genom något av kretsloppen, till exempel genom pocketupplagor, TV-serier 
och filmatiseringar. 

Utifrån denna modell har Hertel skapat en egen modell med fem kretslopp 
där han vill visa ”hur den populära delen av höglitteraturen absorberas i 
kulturindustrins massproduktion, medan de mer exklusiva delarna sorteras ut 
till undergroundkulturer”.22 Det första fältet är de speciallitterära kretsloppen 
med flera små kretsar. Här finns de smala, nyskapande böckerna från små 
förlag. Andra kretsen är det populärlitterära kretsloppet med ”normal-, pocket- 
och bokklubbsutgåvor, ofta kvalitetsböcker.” Tredje kretsen är det 
masslitterära kretsloppet. Här finns kioskromaner och populärlitteratur men 
även kvalitetsböcker som blir bestsellers eller som via bokklubbar sprids i stora 
upplagor. Fjärde kretsen är det intermediala kretsloppet där texter når ut till en 
mycket stor publik genom andra medier till exempel film och TV och där 
igenom ökar bokens försäljning. Femte kretsen är det orala kretsloppet där den 
muntliga traditionen ofta smälter samman med nya berättelser från bildmedier 
Hertel beskriver också en mediehiss som förenar de fem kretsloppen ”ett slags 
varutransportör som kan lyfta en bok från de specialiserade kretsloppen upp i 
det masslitterära eller intermediala kretsloppet eller skicka det nedåt i 
systemet”.23 Hertel menar också att man även kan finna en växelverkan mellan 
kretsloppen genom att populärlitteraturen lånar formspråk och tematik från 
finkulturen. Hertels modell visar att gränserna blivit mer flytande och inte är 
lika statiska som Escarpit såg det. Hertel menar också att Escarpits modell 
främst är applicerbar på det franska samhället och inte på dagens globaliserade 
bokmarknad.24

  

Herbert J. Gans 
En annan intressant forskare i diskussionen om populärlitteratur är Herbert J. 
Gans som har skrivit om olika smakkulturer. Hans utgångspunkt är att 

                                                 
21 Escarpit, Robert, 1970, Litteratursociologi, s. 88-89. 
22 Hertel, Hans, 1997, ”Boken i mediesymbiosens tid”, Litteratursociologi. Texter om litteratur och 
samhälle, (Lund 1997) s. 208. 
23 Hertel, 1997, s. 208. 
24 Hertel, 1997, s. 207. 
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populärkultur representerar en stor grupp människors estetiska behov och 
därigenom gör det till kultur, samt att alla människor har rätt till den kultur de 
föredrar, oavsett om det är fin- eller populärkultur. Gans tar med sin bok 
ställning för vad han kallar cultural democracy och menar med detta att det 
inte bara är de främsta inom kulturområdet som vet vad som är bra för enskilda 
individer och samhället i stort. Han frågar sig också hur viktig populärkulturen 
är i dagens samhälle. Är det bara fråga om kommersiella företeelser som är lätt 
förgängliga eller handlar det kanske mer om underliggande behov och 
värderingar i samhället.25 Han menar att varje smakkultur har sin egen typ av 
böcker, konst, musik, och därigenom egna institutioner som svarar mot 
människans olika behov. Han menar att den här jämförande inställningen går 
emot själva dikotomin mellan hög- och lågkultur och tanken att högkulturen 
skulle ha inneboende estetiska kvaliteter medan lågkulturen existerar helt utan 
sådana antagande. Han betonar även att det inte bara finns en populärkultur 
utan många olika som alla måste ses i sitt eget sammanhang. Gans utgår från 
detta resonemang när han beskriver de olika smakkulturer som brukar nämnas 
som: highbrow, middlebrow och lowbrow och kallar detta estetisk pluralism. 
Han menar att det är en mängd olika faktorer som ligger bakom en persons val 
av smakkultur. De faktorer som Gans menar har störst betydelse är ålder och 
klasstillhörighet; där han betonar utbildningen, yrket och inkomstens 
betydelse.26

Gans diskuterar även kritiken mot populärkulturen och han konstaterar att 
det inte är något nytt men att den i huvudsak kretsar kring fyra huvudsakliga 
teman: 

 
• Negativ karaktär– Populärkulturen är icke önskvärd eftersom den, till 

skillnad från finkulturen, är massproducerad med maximal vinst som 
huvudsakligt syfte, och helt inriktad på en betalande publik. 

• De negativa effekterna på högre kultur – Populärkulturen lånar från 
finkulturen, men detta leder till ett sämre resultat. Populärkulturen tar 
också många av de kvalitativa skaparna (till exempel på grund av 
större ekonomisk vinst) och utarmar därmed kvalitetsreserven. 

                                                 
25 Gans, Herbert, J, 1974, Popular Culture and High Culture: An Analysis and Evaluation of Taste, s. vii-
viii. 
26 Gans, Herbert, J, 1974, s. 69-70. 
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• Den negativa effekten på konsumenterna av populärlitteratur – 
Konsumtionen av populärlitteratur skapar som bäst falsk 
tillfredsställelse, och i värsta fall är den skadlig för publiken. 

• De negativa effekterna på samhället – Den stora spridningen av 
populärkultur minskar inte bara nivån på den kulturella kvalitén i 
samhället i stort utan skapar också en passiv publik. 27 

Den första punkten utgår ifrån kritiken att populärkulturen är en industri där 
vinstintresset är av stor betydelse. För att få så stor vinst som möjligt måste 
man skapa en homogen och standardiserad produkt som kan riktas till en stor 
publik. Detta medför följaktligen att upphovsmannen bara blir en i 
produktionsledet och därmed ger han upp sitt individuella uttryck. Implicit i 
denna diskussion ligger en jämförelse med finkulturen. Den framställs som en 
icke standardiserad, icke kommersiell, heterogen produkt där skaparen som står 
bakom den kreativa processen arbetar med utgångspunkt från sig själv istället 
för att utgå från publiken. Gans menar också att en stor skillnad mellan 
populärkultur och finkultur är publikens storlek och sammansättning. 
Populärkultur attraherar en stor publik, och blir därigenom mer heterogen. 
Förespråkare av finkultur framhåller gärna sin individuella smak men Gans 
menar att det istället är denna publik som är mer homogen på grund av att det 
är en mindre grupp. Han menar också att det inte är konstigt att populärkultur 
massproduceras eftersom publiken är så stor, men att även finkulturens filmer 
och böcker ofta är massproducerade.  

Den andra punkten handlar om att både populär- och finkulturen lånar drag 
ifrån varandra. Kritikerna menar dock att populärkulturen har en förmåga att 
skada finkulturen genom detta. Gans menar att ett utbyte över gränserna inte är 
något nytt och att utbytet kan ge upphov till nya kulturyttringar. 

Den tredje punkten tar upp populärkulturens skadeverkningar på publiken. 
Gans menar att kritiken riktar sig emot populärkulturens skadliga inverkan dels 
känslomässigt, eftersom fokusering på vålds- och sexskildringar är vanligt 
förekommande, dels intellektuellt, med ett innehåll som hämmar människors 
förmåga att handskas med verkligheten. Han menar också att det är utarmande 
rent kulturellt genom att populärkulturen minskar människors förmåga att delta 
i högre stående kulturformer. Gans menar dock att man inte kan se publiken 
som en homogen massa, som passivt tar del av medias utbud. Istället menar 

                                                 
27 Gans, Herbert, J, 1974, s. 19. 
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han att människor väljer media utifrån om innehållet är relevant och stämmer 
med egna eller gemensamma behov. 

Den fjärde och sista punkten handlar om att populärkulturen i stort sänker 
samhällets smaknivå och att den kulturella avtrubbningen i förlängningen kan 
vara en risk för demokratins fortlevnad genom att skapa en apatisk och passiv 
publik. 28

Gans menar att denna kritik mot populärkulturen ofta saknar grund och att 
populärkulturen inte är så skadlig för människorna som uppskattar den som det 
ofta framställs. Fastän Gans analys av kritiken mot populärlitteraturen främst 
inriktar sig på 1970-talets amerikanska samhälle, tror jag ändå att det kan vara 
intressant att jämföra hans teorier om kritiken mot populärlitteraturen på den 
svenska debatten.  

Janice Radway 
En forskare som ägnat sig åt populärlitteratur och i synnerhet kvinnors läsning 
av romantikböcker är professor Janice Radway. Hon har i sin bok Reading the 
Romance: Women, Patriarchy, and Popular Literature (1984) studerat 
kvinnliga romantikläsare och betydelsen av läsningen av kärleksromaner av 
Harlequintyp. Radway använde sig av ett etnografiskt arbetssätt i stället för den 
traditionella litteraturvetenskapliga textanalysen. Hon analyserade läsningens 
plats i vardagen och Radways informanter var i huvudsak hemmafruar från 
medelklassen. Hon fann att en viktig funktion med läsningen var att skapa sig 
tid för sig själv, läsningen blev en tillflyktsort undan kraven från man och barn. 
Det var inte bara fråga om ett passivt läsande, utan för kvinnorna handlade det 
även om underliggande frågor som identitet och deras egen livssituation. De 
knöt an till personer i handlingen och drog paralleller till egna relationer. 
Böckernas likformighet innebar också en trygghet. Läsarna fick vad de 
eftersökte och visste i princip hur boken kommer att sluta. Men kvinnorna läste 
ändå på ett selektivt vis. Informanterna hade tydliga preferenser gällande vad 
de föredrog för stil och typ av handling i boken. Men kvinnorna hade samtidigt 
dåligt samvete för att läsningen är dyr och stjäl tid. Dessa kvinnor var inte helt 
nöjda med sina liv, läsningen blev en slags kompensation som de hoppas ska 
leda till någon form av förändring.29

                                                 
28 Gans, Herbert, J, 1974, s. 20 ff. 
29 Radway, Janice, 1984, Reading the Romance: Women, Patriarchy, and Popular Literature,  s. 209 ff. 
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Radway menar att tidigare forskare inte tillräckligt har fokuserat på 
romantikläsningens plats i ett vardagligt sammanhang med utgångspunkt i 
läsarnas egna teorier om hur de läser. Istället har forskarna utgått ifrån att en 
bok har en inneboende mening som inte förändras, även om läsarna är olika 
individer med olika tolkningsramar. Radway menar att forskarna därmed inte 
inser att läsningen har positiva egenskaper trots att böckerna ofta förmedlar ett 
föråldrat könsperspektiv samt att läsaren aktivt konstruerar texten utifrån sina 
egna förutsättningar. 30  

Läsningen av romantikböckerna blir också ett legitimt sätt att skapa sig ett 
eget utrymme och få koppla av. Att titta på TV istället är inget jämförbart 
alternativ eftersom kvinnorna i Radways studie ser all form av läsning som 
bildande och därmed rättfärdigas deras läsning inför familjen på ett helt annat 
sätt. Läsarna hade också olika metoder för att förvissa sig om att en bok var bra 
innan de började läsa; genom att titta på titlar eller vissa författare, eller i vissa 
fall att läsa lite i boken inklusive slutet.31

Juan Wilhelmi och litterär smak 
Kan beteckningen ”en bra roman” betyda olika saker beroende på vad man vill 
få ut av sin läsning? Denna diskussion återkommer ofta i någon form när jag 
har studerat ämnet populärlitteratur. Tanken att det är lätt att peka ut vad som 
är god smak är lätt, men varför är värre. Att fastställa kriterier för vad ett verk 
av högt litterärt värde ska innehålla är problematiskt. Dikotomin mellan högt 
och lågt är något som ofta förekommer i debatten om populärlitteraturen. Kan 
man se en bok som objektivt av högre litterär kvalitet? Kvalitetsbegreppet har 
en tendens att ändras över tid på grund av att smakpreferenserna hos den 
litterära eliten ändras.  

Juan Wilhelmi går in på dessa frågor i bok Smak eller värde (1999). Han 
tar bland annat upp diskussionen om det finns något objektivt värde i den goda 
litteraturen. Han diskuterar föreställningen om estetiska omdömen som 
subjektiva eller objektiva. Han menar att författarens avsikt med sin bok måste 
överrensstämma med läsarens förväntningar. Om man söker underhållning blir 
man frustrerad över en bok som har ett alltför seriöst syfte och omvänt. 
Wilhelmi har delat in litteraturen i olika grupperingar efter olika fiktioner där 
han kallar den första gruppen för Kommersiella, underhållande fiktioner. Där 

                                                 
30 Radway, Janice, 1995, ”Kvinnor läser romantik: om samspelet mellan text och kontext”, s. 284-286. 
31 Radway, Janice, 1995, s. 289 ff. 
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kännetecknas läsningen av att den ska gå snabbt, syftet är i första hand att 
fördriva tiden utan någon större ansträngning. Ofta läser man dessa böcker i 
rask takt, man är intresserad av handlingen och vill ha rappa dialoger. 
Wilhelmi menar att det är historien som är av intresse, att språket är 
klichéefyllt spelar mindre roll. Eftersom syftet är lättsam underhållning är det 
snarare en fördel att texten är fylld av klichéer eftersom man ibland kan hoppa 
över vissa mindre spännande stycken. Då läsaren är van vid den typen av 
läsning är allt som faller utanför mallen endast störande.32 De andra grupperna 
som han nämner är budskapsromaner där spridandet av ett religiöst, etiskt eller 
politiskt budskap har en betydande roll. Där är läsningens funktion att få 
läsaren att ta samma ståndpunkt som författaren. Därefter nämner Wilhelmi 
experimentella fiktioner där bokens form inte försöker underlätta för läsaren, 
snarare kan läsningen försvåras och tvingar läsaren till eftertanke. Här kräver 
läsningen tankearbete och i texten undviks alla klichéer. Den fjärde och sista 
gruppen som Wilhelmi nämner är existentiell litteratur.  Här är texten ofta 
mångtydig, han nämner Kafkas Processen eller Främlingen som exempel. Han 
menar att målet med denna typ av litteratur kan vara ett ifrågasättande av 
läsarens fördomar och värderingar. Wilhelmi betonar dock att dessa grupper 
inte innefattar alla olika typer av romaner som finns, men hans resonemang går 
ut på att vi inte kan värdera litteratur som bra eller dålig utan att titta på vad 
boken har för ambition. Man måste lära sig se skillnader mellan till exempel en 
deckare och en roman av Camus, och då kanske en jämförelse inte känns så 
nödvändig.33

När någon menar att en bok är bra så menar vi olika saker. Wilhelmi har 
tagit upp fyra punkter: Den första går ut på ett en roman anses som bra om den 
motsvarar läsarens förväntningar. Om man är ute efter att bli underhållen är 
den bok som uppfyller de förväntningarna ”en bra bok”. En annan läsare som 
kanske vill fördjupa sig i existentiella problem kommer inte att värdesätta 
underhållningslitteratur på samma sätt. Den andra inställningen till en bra bok 
går ut på att romanens innehåll överensstämmer med läsarens ideologi. Den 
litterära formen är inte det viktigaste utan intresset här ligger i bokens budskap. 
Det tredje omdömet vad en bra bok innebär är att romanen ses som tekniskt 
fulländad. Författaren kan använda sig av litterära tekniker som gör att boken 
blir uppskattad. Slutligen menar Wilhelmi att omdömet om en bra bok kan vara 
en roman som säger något viktigt om tillvaron och Wilhelmi betonar att det är 
                                                 
32 Wilhelmi, Juan, Smak eller värde?, 1999, s. 64-66. 
33 Wilhelmi, Juan, 1999, s. 67-74. 
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viktigt att komma ihåg att människor har olika utgångspunkter när de fäller 
litterära omdömen. 34

Tanken är att jag med hjälp av dessa olika teoretiska utgångspunkter ska 
försöka analysera och lyfta fram viktiga aspekter av debattens olika teman.  

                                                 
34 Wilhelmi, Juan, 1999, s. 75-80. 
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Undersökning 

Mitt undersökningsmaterial består av 59 artiklar från både dagspress, 
tidskrifter och två mer specifika bibliotekstidskrifter. De renodlade 
bibliotekstidskrifterna är Bibliotek i Samhälle (BiS) och Biblioteksbladet 
(BBL). Jag kommer hädanefter att använda mig av dessa förkortningar. BiS är 
en socialistiskt inriktad, men partipolitiskt obunden tidskrift som ges ut av 
föreningen Bibliotek i samhälle. BBL är idag Svensk Biblioteksförenings 
huvudtidskrift. Debatten är inte något som varit synlig hela tiden utan är något 
som emellanåt tas upp till diskussion. Debatten ser också ganska olika ut 
genom åren, ibland är det mer likt en allmän diskussion än en hetsig debatt. Jag 
har delat in materialet i tre huvudperioder; 1980-tal, 1990-tal och åren 2000-
2004. Urvalet har inte varit helt oproblematiskt men jag har försökt tagit upp 
artiklar som är typiska för debatten i stort. Min tanke är att redogöra för 
materialet som sådant och lämna egna kommentarer och tolkningar till en 
följande diskussionsdel. Jag har delat in artiklarna i underrubriker för att 
tydliggöra debattämnena. För att ge en bättre överblick ger jag en kortare 
introduktion till årtiondet och teman som är återkommande i debatten under det 
aktuella decenniet samt en kort avslutande sammanfattning efteråt. Jag har tagit 
med artikelförfattarnas yrkestitel när detta har nämnts. 

1980-tal 
Artiklarna från 1980-talet handlar bland annat om bekämpandet av 
skräplitteraturen, bibliotekens roll och urvalsprinciper. Frågor som tas upp är 
om biblioteken ska vara folkbildande eller om beståndet mer ska styras av 
efterfrågan. Många artiklar är hetsiga diskussioner om enskilda författares plats 
på biblioteket och då i synnerhet Jackie Collins och hennes omdebatterade 
deltagande i 1989 års Bok- och biblioteksmässa. Frågor som också tas upp är 
om bibliotekens inköp alltför mycket styrs av Bibliotekstjänsts 
sambindningslistor. 
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Front mot skräpkulturen 
I tidskriften BiS skriver Svante Sundberg 1982 en artikel om ett initiativ mot 
skräpkulturen taget av några svensklärare i Östersund. Sundberg betonar hur 
viktigt det var att alla som delade samma oro för skräpkulturen och dess 
omfattning kom i kontakt med varandra. Efter några studiedagar om detta ämne 
gick känslorna från förtvivlan och ilska över i en beslutsamhet att förändra 
situationen. Det hela resulterade i en temavecka med samarbete mellan olika 
instanser i kommunen, som kulturförvaltningen och konsumentvägledningen, 
och med syfte att nå ut till så många människor som möjligt. Målsättningen 
beskrivs som ”avslöja skräpkulturen, visa på skadeverkningarna, informera om 
alternativ, sprida alternativ”.35 Projektet gick ut på att parvis gå ut och prata om 
skräplitteraturen och sedan har en bibliotekarie informerat om alternativ. 
Utifrån temaveckan bildades en arbetsgrupp med syfte att utmana den lokala 
köpmannaföreningen. Detta projekt beskrivs som så lyckat att de fått 
erbjudanden om att åka ut till andra kommuner och berätta om arbetet. 

Eftersom tidskriften BiS står för uttalat socialistiska värderingar är det 
intressant att se dess inställning till populärlitteraturen. I en artikel diskuteras 
medieurvalsprinciperna som antagits av föreningen BiS årsmöte 1982. Där 
märks tydligt dess inställning till läsning och litteratur. Den betonar vikten av 
att litteratur kan leda till kritiskt tänkande, politiskt engagemang och ökad 
solidaritet. Det framhålls att det är innehållet som är det avgörande vid urval av 
böcker, men även tillgänglighet och språklig kvalitet. 

 
Marknaden för böcker och AV-media i Sverige domineras av massmarknadsprodukter 
från multinationella bolag, vars verksamhet utgör en tydlig form av kulturimperialism. 
Dessa massmarknadsprodukter befäster fördomar, förvränger, förvanskar och exploaterar 
mänskliga behov, förstärker falska motsättningar och förhindrar förståelse av 
verkligheten. Massmarknaden är monopoliserad och starkt expanderande och 
marknadsföringen ohämmat kommersiell. 36

 

BiS tar också upp att även bokklubbarnas kommersiella och ensidiga urval 
utgör ett hot mot mer nyskapande och smal litteratur. Artikeln pekar även på 
att biblioteket bör välja media som på bästa sätt ger människor möjlighet till 
kunskap och i en vidare bemärkelse bidrar detta till en förändring av samhället. 

                                                 
35 Sundberg, Svante, ”Front mot skräpkulturen – som varken är skräp eller kultur”, BiS 67-68/nr 2-3 
1982, s. 19. 
36 ”BiS Medieurvalsprinciper”, BiS  67-68/nr 2-3, 1982, s. 23. 
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Folkbildning eller underhållning 
Marianne Thomas kommenterar 1980 i BBL ett inlägg från 1978 av författaren 
och litteraturkritikern Urban Andersson rörande bibliotekens medieurval. Han 
påstod att biblioteken visar en tendens att köpa in allt mer ”lättgods” på 
bekostnad av den seriösa litteraturen. Andersson kan inte visa på några exakta 
siffror på utlåningsstatistik men hävdar att underhållningslitteraturen helt är 
dominerande.  Thomas undrar vad det kan bero på om det förhåller sig som han 
hävdar. Hon ifrågasätter hans sätt att över huvud taget tala om bra och dålig 
litteratur. Thomas avslutar med att fråga sig om det är allmänheten, politiker 
eller bibliotekarier som ska bestämma vad som ska finnas på våra bibliotek. 37

I en artikel i BBL 1981 skriver Britta Dreborg ett kort inlägg om att det 
råder en oenighet mellan litteraturförmedlare om vad som är att betrakta som 
skräp. ”Vi som försöker göra motstånd och erbjuda alternativ – vad gör vi?[…] 
Vi TILLÅTER ju hela tiden att skräpet PRODUCERAS. […] Masskulturen 
sköljer över oss dånande som Hammarforsens brus”. 38

Hans Olof Johansson skriver i BBL 1982 om utbyggnaden av biblioteken 
och att det kulturpolitiskt är av stor vikt att ”sprida den goda litteraturen och 
göra den tillgänglig för flera människor”.39 Han menar att när man då studerar 
topplistan av utlåningsstatistiken så överväger ett allmänt servicetänkande före 
kvalitetsaspekten. Johansson skriver: ”Om den bild som topplistan ger är 
någorlunda riktig, fungerar folkbiblioteken numera som 
underhållningsindustrins förlängda arm snarare än som en motvikt mot de 
kommersiella krafterna”.40 Bakgrunden till detta menar Hans Olof Johansson är 
1960-talets kulturimperialism då man försökte frångå bibliotekets 
förmyndarskap och ge låntagarna det som efterfrågades. Tanken var också att 
genom att erbjuda populärlitteratur få nya biblioteksbesökare samt även öka 
möjligheten att de därigenom skulle upptäcka kvalitetslitteraturen. Johansson 
menar dock att detta inte riktigt blev resultatet. 

Underhållningslitteraturen drog utan tvivel nya låntagare till folkbiblioteken, men 
ingenting tyder på att deras litterära smak förädlats. Snarare ger siffrorna ett klart intryck 
av att även bibliotekens traditionella låntagargrupper föredrog den renodlade 
underhållning som i allt större utsträckning erbjöds dem. Kvalitetslitteraturen tenderade 
att drunkna i floden av populärlitteratur. 41

                                                 
37 Thomas, Marianne, ”Biblioteket– ett hus för underhållningseskapism?”, BBL 1980:5, s. 83. 
38 Dreborg, Britta, ”Om skräplitteratur”, BBL 1981:7-8, s. 147. 
39 Johansson, Hans Olof,  ”Biblioteken och kvalitetslitteraturen”, BBL 1982:13 s. 245. 
40 Johansson, 1982, s. 245. 
41 Johansson, 1982, s. 245-246. 
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Hans Olof Johansson avslutar artikeln med att skriva att inköpsanslagen 
gynnade de erkända och folkkära författarna men även svenska deckare som 
han menar blev ”rumsrena” tidigare än någon annan typ av 
underhållningslitteratur. 

I några nummer av BBL 1985 debatterar Allan Carlsson och Gert-Ove 
Fridlund om bibliotekets roll i förhållande till populärlitteraturen. Carlsson 
börjar debatten genom att hävda att biblioteket har förändrat sin roll från 
folkbildande och upplysande till att vara mer styrt av efterfrågan. I och med det 
så är det kunden som ska avgöra vad han eller hon vill låna. Carlsson skriver 
att bibliotekarien visst kan spela en aktiv roll i valet av litteratur men i 
slutändan är det ändå låntagarna som ska bestämma vad de vill låna och läsa på 
biblioteket. Han avslutar med att fråga ”Varför försätter sig bibliotekarier i den 
omöjliga situationen att kvalitetsdeklarera all slags litteratur, ’detta är skräp, 
det här är fint’?”42 Carlsson får svar på tal av Gert-Ove Fridlund som menar att 
biblioteken har ett stort ansvar för kulturen. De ska främja mångsidighet och 
kvalitet. Han betonar vikten av att biblioteken tar ställning. Fridlund menar 
också att efterfrågan på triviallitteratur är något tillfälligt och följaktligen inte 
särskilt långvarigt. Han tar också upp ansvaret gentemot författarna, och 
nämner debutanter och lyriker, som annars får svårt att nå ut. Det ställer han 
emot triviallitteraturens möjligheter till flera kanaler. Fridlund menar också att 
utlåningsstatistik inte är av intresse. ”Lån och läsning är inte synonyma 
begrepp, den passiva trendläsningen ger vanligen inte den konstnärliga och 
intellektuella tillfredsställelse som läsning av god, tidlös litteratur gör”. 43 Han 
skriver att anledningen till att biblioteken lockas så av populärlitteraturen är att 
de skulle höja utlåningssiffrorna. Han avslutar med att skriva ”Allan Carlssons 
rekommendation att låta kunden styra bibliotekens bokinköp är liktydigt med 
bibliotekens avskaffande”.44  

Allan Carlsson svarar i ett senare nummer av BBL: ”Hur långt ner på din 
lista hamnar låntagaren, den kund som biblioteket ska betjäna?” och påpekar 
att Fridlund anser sig veta bättre än låntagaren vad han/hon bör läsa. 45 Denna 
debatt avslutas med Gert-Ove Fridlunds inlägg där han än en gång betonar att 
”låntagaren eller ’kunden’ betjänas därför av bibliotek, som utgör alternativ till 
den genomkommersionaliserade fiktionsmarknaden. Detta alternativ är idag 

                                                 
42 Carlsson, Allan, ”Låt låntagarna styra bibliotekens bokinköp”, BBL, 1985:7, s. 163. 
43 Fridlund, Gert-Ove, ”Kvalitet och mångsidighet framför kortsiktig efterfrågan”, BBL, 1985:9, s. 204. 
44 Fridlund, 1985, s. 205. 
45 Carlsson, Allan, ”Kortsiktig efterfrågan”, BBL, 1985:11-12, s. 280-282. 
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svårt att skönja. Många bibliotek sviker litteraturen”.46 Han menar också att 
inköparna själva skapar efterfrågan på triviallitteratur eftersom de går efter vad 
som läses istället för att inrikta sig på vad som skrivits. 47  

Sambindningens påverkan 
Bibliotekarie Agneta Sommansson skriver i BiS 1984 ett inlägg gällande en 
rapport från folkbiblioteksutredningen; Skönlitteratur på bibliotek. Hon 
hänvisar till Yngve Lindung, lektor vid Bibliotekshögskolan, som skrivit ett 
kapitel i rapporten där han under två år har undersökt folkbibliotekens inköp av 
skönlitteratur. 

I kvalitetsresonemanget ställs frågan om kvalitetsberättandet håller på att bli förbehållet 
en exklusiv publik och om underhållningsberättandets expansion i stället håller på att 
skapa nya värdeskalor, oberoende av den ledande smakriktningen. 48

Lindung menar att sambindningens recensioner påverkar inköpen i mycket hög 
grad. Positiv kritik gör att boken köps in oavsett om det är en kvalitets- eller 
populärroman och att bedömningen av böckerna utgår ifrån samma kriterier.  
Sommanson kritiserar Lindungs sätt att dela in litteraturen i en populär och i en 
seriös del och menar att ”det skapar fördomar om läsvanor och läsare. Att kalla 
den seriösa litteraturen smal eller svår, är att automatiskt hänföra den till en 
viss kategori läsare”.49 Hon betonar att en mer öppen syn på låntagare och 
böcker gagnar arbetet med den seriösa litteraturen. Sommansson diskuterar 
vidare om bibliotekens inköpspolitik och litteraturens plats i samhället. Hon 
kritiserar avsaknaden av dessa aspekter i rapporten. 

Populärlitteraturens och massmarknadslitteraturens framväxt, dess värderingar och 
normsystem hänger självklart samman med en samhällsstruktur, där biblioteken borde ha 
ett tydligt synsätt för att kunna arbeta med kvalitetslitteraturen. […] Ytterligare en aspekt 
är att populärlitteraturen är självengagerande och säljer sig själv och definitivt inte 
behöver någon draghjälp från biblioteken. Om vi slutligen ser det från vår horisont, är det 
märkligt, att här sitter vi och köper in böcker till biblioteket, med all vår utbildning och 
allt vårt kunnande, med kommunalt fastslagna mål för verksamheten och med statlig 
kulturpolitik i ryggen, och så blir resultatet en prioritering av kriminalberättelsen. 50

                                                 
46 Fridlund, Gert-Ove, ”Bibliotekens bokinköp”, BBL, 1985:14, s. 344. 
47 Fridlund, 1985, s. 344. 
48 Sommansson, Agneta, ”Skönlitteratur på bibliotek – en rapport från Folkbiblioteksutredningen”, BiS 
77, nr 1, 1984, s. 13. 
49 Sommansson, 1984, s. 13. 
50 Sommanson, 1984, s. 13-14. 
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Sommansson avlutar sitt inlägg med att påpeka vikten av att bibliotekarierna 
skaffar sig mer kunskap för att bättre kunna förmedla kvalitetslitteratur, samt 
att mer kunskap är av betydelse för att kunna se hur sambindningen påverkar 
inköpen. 

I samma nummer av BiS skriver Ingrid Atlestam, bibliotekarie i Göteborg, 
om debatten om populärlitteraturen och dess plats på biblioteken. Hon menar 
att debatten är uppdelad i två poler. Antingen utgår man ifrån att biblioteken 
inte tar sitt ansvar när det gäller att värna om den goda litteraturen eller så blir 
det upprörda diskussioner när biblioteken väljer att inte köpa in litteratur av det 
lättviktigare slaget. Hon nämner Ödeshög som en kommun i raden där 
upprörda diskussioner pågått om att biblioteken inte köper in det folk vill ha.  

I Ödeshögsdebatten, som så många gånger förr, sägs det att bibliotekarierna inte får utöva 
censur, utan låntagarna måste få välja själva. Den som säger så har inget som helst 
begrepp om bokutgivningens omfattning, bibliotekens anslag eller den statliga 
kulturpolitiken. Den s k censuren är i detta fall inte ett ingripande av ”storebror” utan av 
en hjälpande och vårdande syster, ack så nödvändig i vårt sjuka kulturklimat. Ingripandet 
gäller ju inte vad som ska vara tillåten läsning utan vilken litteratur som skall 
tillhandahållas för kommunala pengar. 51

Atlestam tycker att debatten är alltför enkelspårig när man bara talar om det 
bästa och det sämsta av litteraturen. Dessutom menar hon att den är alltför 
fokuserad på skönlitteratur. Hon efterlyser mer diskussioner kring inköp av 
facklitteratur och vad hon kallar ”trivselfackböcker” som böcker om astrologi 
och kokböcker. Atlestam frågar sig också om vi skulle få nya grupper till 
biblioteket om urvalet förändrades. Hon menar också att sambindningen är ett 
väldigt bra hjälpmedel vid bokinköp men att biblioteken gjort sig alltför 
beroende av den. 52

Tantsnusk och Jackie Collins 
Jackie Collins och hennes plats på biblioteken är något som diskuteras flitigt i 
många artiklar.53 Två namn som återkommer som författare till flera artiklar är 
Gert-Ove Fridlund, bibliotekarie, och Marianne Berglund, författare och 

                                                 
51 Atlestam, Ingrid, ”Vad är det för likhet mellan Prins Bertil och ett marsvin? – Jo, båda är i bokform 
diskutabla inköp” , BiS 77, nr 1, 1984, s. 28. 
52 Atlestam, 1984, s. 29. 
53 Se exempelvis: Fridlund, Gert-Ove, Berglund, Marianne, ”Jackie Collins tunna sörja”, Arbetet, 1989-
09-05, 
Sund, Lars, ”Ska Jackie Collins finnas på biblioteket?”, Vasabladet, 1989-12-15,  
Ortmark, Annika, ”Ska hon förbjudas på biblioteket?”, Kvinna nu, nr 9, 1989. 
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student på BHS, som tillsammans skriver indignerade artiklar om 
populärlitteraturens bristande kvalitéer och tydligt tar ställning mot dess plats 
på biblioteken. De jämför i en artikel författarna Jackie Collins och Sidney 
Sheldon och finner att likheterna är stora med ”tunn handling, utförliga 
sexskildringar och våldspornografi”.54 Bakgrunden till artikeln är att Jackie 
Collins var en omdebatterad deltagare av 1989 års Bok- och biblioteksmässa.  
Fridlund/Berglund skriver: ”I mässans program kallas Collins ’postfeminist’. 
Denna nya feminism förespråkar i så fall ett unket kvinnoideal”.55 
Fridlund/Berglund anser att Collins deltagande i mässan är under all kritik, och 
att det endast är fråga om PR för hennes förlag. 

Genom att deltaga i mässan ger biblioteken Collins sitt stöd. Man stöder romaner som 
man en gång sagt nej till. […] Biblioteken kan naturligtvis bojkotta mässan. Dess 
uttryckliga strävan är ju att ”ge alternativ till massmarknadslitteraturen samt litteratur som 
spekulerar i pornografi, våld emot enskilda och grupper ”.56

I samma artikel jämför de Jackie Collins med Sidney Sheldon som en manlig 
företrädare för populärlitteraturen. Collins böcker beskriver de som usla 
översättningar med avsaknad av miljöbeskrivning och personskildringar fyllda 
av klichéer liknande schabloner från herr- och damtidningar. 
Fridlund/Berglund skriver att Collins böcker endast undantagsvis finns 
representerade på svenska folkbibliotek till skillnad från Sheldons som är 
mycket vanligt förekommande. De konstaterar att Sidney Sheldon är den mest 
läste författaren i världen, ständigt efterfrågad på biblioteken och 
Fridlund/Berglund intar en viss, om än motvillig, beundran för hans 
författarskap. De menar att det som skiljer Sheldons författarskap från andra 
inom ”förförelsegenren” är att han har någon form av originalitet och att han är 
skicklig på att använda triviallitteraturens grepp och därmed bör tas på allvar. 
Men de anser ändå att han inte har något på folkbiblioteken att göra:  

Samtliga Sheldons böcker finns på svenska folkbibliotek, trots att de får genomgående 
mycket negativa recensioner i bibliotekstjänst sambindningshäften. I själva verket 
spenderar våra bibliotek miljontals skattekronor på Sheldons romaner, förbryllande nog, 
med tanke på de värderingar och attityder som texterna förmedlar.57

                                                 
54 Fridlund Gert-Ove, Berglund Marianne, ”Tantsnusk och thriller: Två recensioner.” BiS, nr 3, 1989, 
s.19. 
55 Fridlund, Berglund, 1989, s. 20. 
56 Fridlund, Berglund, 1989, s. 22. 
57 Fridlund, Berglund, 1989, s. 26. 
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I efterföljande nummer av BiS får Fridlund/Berglund genast svar på tal av 
bibliotekarien Jan Holmqvist som ”skäms för den bigotta och föraktfulla attityd 
som mina kollegor visar”.58 Han fortsätter genom att kommentera Jackie 
Collins böcker som ”Inte stor litteratur men läsbar underhållning, inte sämre än 
många manliga äventyrsförfattares verk som finns på biblioteken”.59 Han 
avslutar sitt inlägg med att läsning som underhållning också har ett värde och 
drar paralleller mellan populärlitteraturen och sagoberättandet, med liknande 
teman, till exempel att det goda och det onda är övertydligt utmejslade drag 
hos karaktärerna.60

Magnus Eriksson kritiserar i en artikel i Svenska Dagbladet 1989 
bibliotekens inköpspolicy till populärlitteratur. Han tycker att 
kvalitetskriterierna för inköp inte tillämpas konsekvent när böcker av 
exempelvis Jackie Collins inte köps in av kvalitetsskäl men biblioteken ändå 
köper thrillers och deckare som styrs minst lika hårt av klichéer. 

Varför riktas missnöjet mot flärdromanen? Både i Lund och Malmö köper man in Stephen 
Kings och Jan Guillous böcker. Ingen av dessa författare är någon framstående 
miljöskildrare, och bägge skriver av försörjningsskäl klichéstyrda romaner. Att få ett 
godtagbart svar på frågan vilka skillnader mellan dessa och Jackie Collins som motiverar 
skillnaden i inköpspolitik tycks dock omöjligt.61

Eriksson menar att FLN-romanen är den enda genre som helt utesluts från 
biblioteken. Han finner det dock märkligt varför en del klichéer accepteras men 
andra inte. Han fortsätter:  

Men problemet är även politiskt. Biblioteken är skattefinansierade, och de skall inte vara 
medel för politisk fostran. Ty bakom de valhänta kvalitetsargumenten skymtar en mer 
handfast moralism. FLN-romanerna fördöms därför att de anses moraliskt och ideologiskt 
undermåliga; de uppfattas som pornografi, och sådant skall inte besudla bibliotekens 
hyllor. 

Kanske är det typiskt att ingen av de tillfrågade bibliotekarierna har skänkt särskilt 
många tankar åt värderingsproblemet som sådant; föreställningen om god och dålig 
litteratur tycks oproblematisk. Men värderingen är naturligtvis tidsbunden, och om ett 
verk inte lever upp till de 1800-talsmässiga kraven på miljörealism och trovärdighet, bör 
frågan ställas om de är relevanta. I FLN-romanens fall är det uppenbarligen inte det. 62

                                                 
58 Holmqvist, Jan, ”Jackie Collins är jättefarlig!”, BiS 102, nr 4, 1989, s. 77. 
59 Holmqvist, 1989, s. 77. 
60 Holmqvist, 1989, s. 77. 
61 Eriksson, Magnus, ”Jackie Collins ’sållas bort’ på biblioteken”, Svenska Dagbladet, 1989-10-03. 
62 Eriksson, Svenska Dagbladet, 1989-10-03. 
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Eriksson avslutar med att konstatera att han finner det självklart att 
bibliotekens uppgift är att i största möjliga mån hjälpa låntagarna att finna de 
böcker de efterfrågar för att de sedan själva får ta ställning till om det är god 
eller dålig litteratur. Han ifrågasätter även bibliotekariens roll som 
smakdomare: 

Varken filosofi eller litteraturvetenskap är obligatoriska inslag i biblioteksutbildningen, 
och tydligen är många bibliotekarier bristfälligt orienterade i frågor som rör konstnärlig 
värdering. Att för skattemedel ge dessa mandat att avgöra vad som är god och dålig 
läsning för låntagarna, alltså att utöva smakcensur, kan knappast svara mot ett allmänt 
intresse. 63

Magnus Erikssons artikel väcker starka känslor och flera inlägg följer därefter. 
Under rubriken ”Jackie Collins, SVD och biblioteksfolket” har samma dag fyra 
olika artiklar, samtliga skrivna av biblioteksanställda, publicerats som alla 
starkt ifrågasätter Erikssons artikel och menar att Jackie Collins böcker inte har 
något att göra på svenska folkbibliotek.64 Även Staffan Söderberg kommenterar 
Magnus Erikssons artikel i Sydsvenska Dagbladet. Söderberg menar dock att 
det är en svår uppgift för biblioteken att fastställa vilka inköpskriterier man 
lutar sig emot när det gäller populärlitteraturen, biblioteken är ju kända för sin 
öppenhet, där alla ska få sitt. Han menar också att det är svårt att göra något åt 
att folkbildningen kommer i skymundan av marknaden, men poängterar också 
att boken nuförtiden är ett medium bland många andra och i hög utsträckning 
är ett medium för förströelse.  

Det är begripligt att biblioteken tvekar inför tantsnusket och samtidens tomma flärd – det 
gör säkert många av den litteraturens läsare också. Men det är skenheligt att påstå att 
några enstaka exemplar av Jackie Collins böcker skulle dränka biblioteken i 
populärlitteraturens träsk. De finns ju redan där - med hedern i behåll.65

Anderz Harning skriver ett inlägg i Kvällsposten i samband med Jackie Collins 
möte med journalisterna på Bok- och biblioteksmässan: 

Nationens kulturredaktörer företrädde i huvudsak två skolor. Den ena hade 
överhuvudtaget inte läst henne men visste att hon skrev skit. Den andra hade läst (en 
smula) av henne och kunnat konstatera att det var skit. Jag tycker förresten själv att det är 

                                                 
63 Eriksson, Svenska Dagbladet, 1989-10-03. 
64 Carlsson, Inger, ”Måste falla utanför”, Renborg, Greta, ”Ekonomin alltid där bak”, Eriksson, Sverre, 
”Varför försvarar SVD inte Margit Sandemo?”, Fridlund, Gert-Ove, Berglund, Marianne, ”Beskedlig 
censur”, Svenska Dagbladet, 1989-10-11. 
65 Söderberg, Staffan, ”Det ökande snusket”, Sydsvenska Dagbladet, 1989-10-07. 
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skit även om det inte är fullt så uselt i original. Men det är knappast någon poäng. 
[…].Kanske är det för enkelt att avfärda den här sortens litteratur med att läsarna 
dessvärre är rökta i kolan? Man löper risken att döma ut stora delar av befolkningen. Att 
påverka den eller ”uppfostra” den är inte heller så lätt. ABF och TBV sysslar numera inte 
med sådant eftersom folk i förbluffande liten utsträckning är intresserade av att lära sig 
god litteratursmak på kurser.[…] 

Jackie Collins skriver naturligtvis skit i den meningen att hennes prosa är föga njutbar. 
Men det är en svaghet hon delar med åtskilliga ”seriösa” författare som dagligen höjs till 
skyarna i våra massmedia. De anses dessutom alltid ha just ett ”budskap”. 

Men har de det? Eller är det möjligen Jackie Collins som har det? Kanske menar hon 
att livet är kort och därför måste man njuta så mycket som möjligt av det? 66

Harning avslutar ändå med att Jackie Collins faktiskt skriver om kvinnor som 
gör egna val, oberoende av män och att det kanske inte är så farligt att hon 
lägger till lite glamour i sina böcker.  

Birger Hedén i Kvällsposten kommenterar både Magnus Erikssons artikel i 
Svenska Dagbladet, Staffan Söderbergs artikel i Sydsvenska Dagbladet och 
Anderz Harnings artikel i Kvällsposten. Hedén ironiserar över tidigare inlägg i 
Collinsdebatten och skriver: 

Så vad ska man begära av kulturskribenter? Mer radikalism kanske? Folkbildartanken 
måste ju i den radikales ögon vara lika stendöd som idén om psykologisk trovärdighet. 

Det verkligt radikala och demokratiska torde därför vara att föreslå en nedläggning av 
biblioteken. Så kan envar efter behov och förmåga själv köpa sig en Colins [sic!] eller två 
och ingen enda behöver våndas inför en förment censur i en tid när en sådan här fråga 
förmodligen på allvar kan debatteras endast i ett land som  Sverige. 67

Hédens artikel genomsyras av kritik mot de tidigare artikelförfattarnas 
inställning till populärlitteraturen, deras försvar av Jackie Collins och åsikterna 
att populärlitteratur ska finnas representerad på folkbiblioteken.  

Avslutningsvis kan man säga att 1980-talets debatt präglas av ganska 
hätska tonfall i de artiklar som ser massmarknaden som ett hot emot 
kvalitetslitteraturen. När det gäller enskilda författare av populärlitteratur så är 
Jackie Collins väldigt frekvent återkommande och de flesta verkar ha en åsikt 
om hennes författarskap och hennes plats på biblioteken. De positiva rösterna 
betonar att läsning kan handla om en stunds förströelse och lite underhållning, 
medan de negativa framhåller böckernas tunna handling, schablonmässiga 
framställning och förkastliga kvinnoideal. Det diskuterades också 
inkonsekvenser i bibliotekens inköpskriterier när traditionellt manliga genrer, 

                                                 
66 Harning, Anderz, ”Är Collins läsare rökta i kolan?”, Kvällsposten, 1989-10-06. 
67 Hedén, Birger, ”Lägg ner biblioteken!”, Kvällsposten, 1989-10-24. 
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som deckare och thrillers, köptes in utan att ifrågasättas på samma sätt som 
FLN-romanen. Här tas också bibliotekariens roll som smakdomare upp. 
Sambindningens stora påverkan vid bokinköp är också något som diskuterades. 

1990-tal 
Debatten gällande Jackie Collins fortsätter på 1990-talets början, men sedan 
minskar intresset för henne betydligt och debatten i bibliotekstidskrifterna 
tonas ner. Tantsnusket börjar till viss del bytas ut mot kärleksromaner i engelsk 
lantmiljö. Harlequinböcker är något som det skrivs en del om, särskilt i 
samband med litteraturprofessorn Janice Radways besök i Sverige våren 1996. 
Diskussionen om varför kvinnlig underhållningslitteratur blir hårdare bedömd 
än den manliga motsvarigheten återkommer. 

Slutord i Collinsdebatten 
Fridlund/Berglund gör ytterligare inlägg i debatten om Jackie Collins och 
hennes plats på biblioteken. De ger Jan Holmqvist svar på tal på hans tidigare 
inlägg i BiS. De ifrågasätter ännu en gång Collins medverkan i Bok- och 
biblioteksmässan som de menar blivit alltför kommersialiserad genom hennes 
medverkan. 

Collins är en ur alla aspekter usel skribent som marknaden antagit och gjort sport av. Hon 
är inte unik – romanerna saknar all originalitet, inte ens sexskildringarna är nya. Möjligen 
är hennes sätt att kombinera herr- och damtidningsschabloner relativt fräscha. Om man, 
som Holmqvist tycker att detta är ”roligt” – då har man dålig smak. Biblioteket har lika 
litet med Collins o.a av samma sort att skaffa som muséerna [sic!] med 
massreproducerade solnedgångar. Om man inte ens får ”lite roligt” med den verkliga 
litteraturen har man valt fel yrke och borde nog överlämna pennan i andra händer. 

Bibliotekens uppgift är självfallet att vaka kring kvalitetslitteraturen, särskilt som 
bokhandelns struktur gör det närmast omöjligt att sprida avancerad prosakonst utanför ett 
par av våra storstäder. I stället katalogiserar man den ena kalkonboken efter den andra och 
äger tiotusentals exemplar av exempelvis Auel’s smörja. 

Det är illa att inte ens bibliotekarier själva kan vara överrens. Därför blir kåren ett lätt 
byte för marknadens glättade krafter. 68

Fridlund/Berglund har framfört sina åsikter i många olika tidningar med i 
princip samma artiklar som de i BiS, men med olika rubriker och med vissa 
variationer i texten. Detta fenomen har Ulla Lundqvist beskrivit i kapitlet 

                                                 
68 Fridlund, Gert-Ove, Berglund, Marianne, 1990, ”För fram kvalitetslitteratur istället”, BiS 104, nr 2, s. 
53.  
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”Jackie på biblioteken? Kring de senaste årens debatt om populärromanen” i 
boken Sagor om sex och skräck: Populärromanen än en gång.  Debatten som 
var aktuell hösten 1989 började enligt Lundqvist med en positiv recension i 
Svenska Dagbladet av Magnus Eriksson, där han skriver om Collins nya bok 
Rock Star. Avsaknaden av sarkasm retade upp många, och debatten trappades 
upp med hennes deltagande i Bok- och biblioteksmässan. Lundqvist menar att 
det som skiljer Fridlund/Berglund från de övriga debattörerna är att de inte alls 
verkar förstå skillnaden mellan den seriösa litteraturen och 
underhållningslitteraturen. Att de till exempel ställer krav på socialrealism i 
hennes böcker ser hon som ett tecken på deras aningslöshet om genren.69

Grottbjörnens folk och Inte utan min dotter 
Berglund/Fridlund går i en artikel även ytterligare in på att kritisera Jean M 
Auels böcker om stenålderskvinnan Ayla70 som var en stor försäljningssuccé i 
början av 1990-talet och som även efterfrågades på biblioteken.  

Sannolikt kommer därför även nästa, redan aviserade ayla-bok att frenetiskt slussas ut i 
bibliotekens kommunala servicekanaler. […] Samtliga Ayla böcker har införskaffats med 
en hysteri som vore de skriande kulturella bristvaror.  

Ändå är det ju så att triviallektyren, Auels givetvis inbegripen, finns att tillgå i varje 
bokhandel, alternativt kiosk, varuhus eller bensinstation, för dem som så önskar. 71

Ulla Lundqvist tar i en artikel i BBL 1990 upp boken Inte utan min dotter 72 av 
Betty Mahmoody som även den var en stor försäljningsframgång i början av 
1990-talet. Hon är kritisk till att den lanserats som en dokumentär men så 
tydligt bär spår av ”damroman”. Hon betonar även karakteristiska drag hos 
populärromanen. 

Boken är tjock som amerikanska bestsellers ju ska vara, 440 sidor på en tafatt prosa, inte 
så lite påminnande om Auels: merendels enkla korta meningar utan rytm och med 
ideligen återkommande favorituttryck och klyschor. […] Liksom böckerna om 

                                                 
69 Lundqvist, Ulla, Sagor om sex och skräck: Populärromanen än en gång, 1991, s.157 ff. 
70 En mycket framgångsrik serie böcker som utspelar sig i förhistorisk tid. Serien började med boken 
Grottbjörnens folk (1980), Hästarnas dal (1982), Mammutjägarna (1986) samt Stäppvandringen (1990). 
Se Öhman, Anders, Populärlitteratur: De populära genrernas estetik och historia, s.118-130. 
71 Fridlund, Gert-Ove, Berglund, Marianne, ”Ayla – framgångsrik stenålderskvinna”, BiS nr 4, 1990, s. 
32. 
72 Omdebatterad bok om en amerikansk kvinna och hennes dotters flykt från Iran. En av 1990-talets stora 
säljsuccéer med över 600.000 sålda exemplar. Se Lundqvist, Ulla, 1991, Sagor om sex och skräck: 
populärromanen än en gång, s. 104-113. 
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grottbjörnsfolket upprepas detaljer och episoder många gånger och antagligen med 
samma avsikt: att ge eftertryck och emfas åt de ohyggligheter som beskrivs. 73

Lundqvist jämför Ayla med Betty Mahmoody där båda framstår som 
representanter för ett högre stadium av utvecklingen och därigenom som ett hot 
av världen runt omkring.  

I båda fallen är det emellertid så att ohygglighernas omfattning och ofattbarhet skapar den 
sagovärd av svart och vitt, ljus och mörker där den ensamma men starka kvinnogestalten 
är utsatt och också förutbestämd att vinna kampen. Liksom i sagan är prinsessan 
identifikationsobjektet och trollet eller draken den som ska överlistas. Och liksom i sagan 
finns det hjälpare och hinder på vägen. 74

Det Lundqvist är kritisk emot är att romanen med alla dess drag från 
populärromanen utger sig för att vara dokumentär. Lundqvist skriver också att 
boken var flitigt inköpt och mycket utlånad på folkbiblioteken. 

I höstas gick bibliotekarier och annan kulturelit ut på fälttåg mot den förhållandevis 
ofarliga men rysligt vulgära Jackie Collins. Man kanske skulle vara lite försiktig med att 
ta Mahmoody till sin barm? Hennes beskrivning av det våld som hennes man utövar mot 
henne och dottern t ex på s 213 skulle inte skämmas för sig varken hos King eller Collins. 
Och detta är en ”true story”, inte en roman! 75

Ulla Lundqvist får svar på sin artikel av Bo Markusson i BBL. Han är 
bibliotekarie på biblioteket i Timrå, där nyligen Lundqvist haft ett föredrag om 
massmarknadslitteratur. Han menar att biblioteken borde ta till sig av 
Lundqvist kritik angående Mahmoodys bok och att den helt enkelt inte borde 
ha köpts in. För att öka kunskapen om populärlitteraturen och i framtiden inte 
bara behöva förlita sig på sambindningslistornas recensioner startade 
biblioteket en studiecirkel för personalen med syfte att läsa och ta ställning till 
olika typer av populärlitteratur.  

Vi läste också Margit Sandemo, Kiosklitteraturens okrönta drottning. Frågan är om 
hennes böcker ens faller under begreppet litteratur. Sandemos böcker vill vi också av 
praktiska skäl slippa. Tänk er att hålla reda på hennes långa serier, Sagan om isfolket, 
planerad till 78 delar. Men i övrigt varför inte? Det är möjligt att vi skall ha t. ex. Sidney 
Sheldon för att kunna erbjuda intresserade ungdomar läsning. I vart fall var vi överrens att 
göra mer egna bedömningar. Inte bara avböja vissa författare av princip. 76

                                                 
73 Lundqvist, Ulla, ”Ensam och god i en ond värld”, BBL, nr 2, 1990, s. 53. 
74 Lundqvist, 1990, s. 54. 
75 Lundqvist, 1990, s. 55. 
76 Markusson, Bo, ”Bland grottbjörnar och törnfåglar: Om bibliotek och massmarknad”, BBL, 1991:5, s. 
145. 
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Böcker av Jackie Collins var dock något som alla tog avstånd ifrån. Men 
slutsatsen var ändå att mer försöka inrikta sig på låntagarnas önskemål och att i 
inköpspolitiken fundera över hyllvärmarnas kostnad.77

Bo Markusson får ett svar på sitt inlägg av Fridlund/Berglund i BBL som i 
en raljerande ton antyder att Timrå bibliotek ska bredda beståndet med bara 
populärlitteratur. 

Hellre än att förvalta kulturarvet vill man klampa vidare med moderiktiga steg och 
kommersiella vindar i ryggen. Kännetecknade för bestsellers är ju att de inte kan 
utvecklas till hyllvärmare. De är nämligen så kortlivade att de med fördel kan utgallras 
redan efter ett par år. 78

Berglund/Fridlund menar att biblioteken måste våga satsa mer på kvalitet. De 
avfärdar inköp efter efterfrågan och skriver att om bibliotekens inköpskriterier 
är så utarmade kunde man lika gärna köpa herrtidningar och jämställer därmed 
bibliotekens funktion med stormarknadens. De frågar sig också vilken 
låntagare som vill ha en bibliotekarie som ”bugar och fjäskar i en evinnerlig nit 
att vara up to date!?”79 Bo Markusson kommenterar detta inlägg i BBL 1991:9 
och påpekar igen att det Timrå bibliotek försöker göra är att bedöma varje titel 
för sig och inte säga nej till populärlitteratur av ren slentrian. Han betonar 
också att inköpskriterierna både ska ta hänsyn till kvalitet och efterfrågan. 
Markusson skriver: 

Samtidigt som man blir lite fundersam till den inställning dessa debattörer har till 
biblioteksverksamhet. Varför denna negativa inställning till exponering av litteratur? Att 
vara serviceinriktad är det att fjäska för låntagarna? 80

Markusson avslutar sitt inlägg med att han finner det tråkigt att 
Fridlund/Berglund bara utdelar slag under bältet och inte för en seriös 
diskussion. Han efterlyser sakliga biblioteksvisioner från dem istället för 
ogrundade påhopp. I BBL 1992:1 svarar Fridlund/Berglund på detta under 
rubriken ”Berglund-Fridlunds biblioteksvisioner” där  de helt enkelt har hittat 
på tio stycken, mycket ironiska och helt ovidkommande, biblioteksvisioner. Bo 
Markusson skriver uppgivet i samma nummer av BBL: ”Jag kan bara 
konstatera att mina försök att bedriva en seriös diskussion har bemöts [sic!] 
                                                 
77 Markusson, Bo, BBL, 1991:5, s. 145. 
78 Fridlund, Gert-Ove, Berglund, Marianne, ”Bestsellers blir inte hyllvärmare- de gallrar sig själva”, BBL 
,1991:7, s. 223. 
79 Fridlund, Berglund, BBL, 1991:7, s. 223. 
80 Markusson, Bo, ”Som fan läser bibeln”, BBL, 1991:9, s. 287. 
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med märkliga angrepp och krystade skämt. Det är bara att beklaga”.81 
Redaktionen på BBL skriver sedan att denna debatt därmed ses som avslutad. 

Romantikläsning och Janice Radway 
Nina Solomin har i en artikel i Svenska Dagbladet intervjuat den feministiskt 
inriktade litteraturprofessorn Janice Radway i samband med hennes besök i 
Sverige 1996. Intresset var stort för Radways föreläsning, kanske främst på 
grund av att hon försöker ändra synen på läsarna av kärleksromaner av 
lättviktigare slag. Hennes bok Reading the Romance kom ut 1984 och väckte 
stor uppmärksamhet. 

-Mitt arbete kom ut vid en tidpunkt då romantikböckerna var väldigt populära och lästa. 
Tidningarna var fulla av artiklar som var kritiska till detta och som förlöjligade genren 
och dess läsare. […] 

Sedan dess har Janice Radway emellertid, påverkad bl a av feministisk kritik , delvis 
reviderat den ståndpunkt hon hade i ”Reading the Romance”. – Idag skulle jag ha varit 
mycket mer medveten om min position i förhållande till det jag skrev om, t ex skulle jag 
mer öppet ha redovisat min anknytning till feminismen och de politiska intressen det 
medförde.82

 
 Radway har en bakgrund som anknyter till feministisk-marxistisk 
forskningstradition och ser på den traditionella litteraturvetenskapliga 
textanalysen med kritiska ögon. Radway fortsätter intervjun med att berätta om 
sin bakgrund från lägre medelklass, där kultur inte var så stor del i vardagen. 
Det bidrog till hennes intresse att börja forska kring populärlitteraturen. 
Hennes syfte var att försöka se om det fanns någon verklig ”inneboende” 
skillnad mellan populärlitteraturen och den höga kanon, och hur dessa relaterar 
till varandra. På frågan om hon anser att det finns några skillnader mellan den 
seriösa litteraturen och populärlitteraturen svarar Radway: 

-Nej, det tycker jag inte, åtminstone inga som kan mätas på en värdeskala. Jag är 
medveten om att det är en ståndpunkt som är svår att upprätthålla och jag är inte säker på 
att jag kan försvara den helt, men min känsla är ändå att det finns olika sätt att producera 
text och olika sätt att reagera på text. Det vi kallar för kanon är grundat på en rad 
antaganden som värderar komplexitet och tvetydighet. Vi har lärt oss att förstå ett visst 
litterärt språk, att anamma en viss definition av litteraturen, men den definitionen är 
historisk och kulturellt bestämd. Populärkulturella texter har sin egen komplexitet och 
tvetydighet, men samtidigt värderar de enkelhet och repetition av det välbekanta.83

                                                 
81 Markusson, Bo ”I sak inget nytt”, BBL, 1992:1, s. 26. 
82 Solomin, Nina, ”Hon bekämpar skräcken för mental spenat: Den kontroversiella litteraturforskaren 
Janice Radway vill inte skilja på högt och lågt”, Svenska Dagbladet, 1996-04-19. 
83 Solomin, Svenska Dagbladet, 1996-04-19. 
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Knut Ahnlund skriver några veckor senare en artikel i Svenska Dagbladet som 
en kommentar till Solomins intervju med Janice Radway. Han har en 
raljerande ton i artikeln och är inte imponerad av Radways forskning. 

Nina Solomins intervju med henne visade bilden av en person som beslutsamt redovisar 
sin allt starkare anknytning till ”feminismen” – jag använder här citationstecken eftersom 
det rör sig om ett fantomord som kan dölja vad som helst, från en förnuftig plaidoyer84 för 
en förnuftig sak till rena galenskapen. På vilken del av skalan ms Radway just nu befinner 
sig skall jag lämna osagt, men delar av hennes programförklaring inger oro. Hennes 
berömmelse vilar, förutom på utlovade storverk, tills vidare på ”Reading the Romance”, 
en bok som hon nu halvt om halvt tycks ta avstånd ifrån- hade hon skrivit den nu hade 
den alltså blivit mer feministisk. (Så bra att hon skrev den redan 1984.).85

Ahnlund fortsätter med att kommentera avhandlingen Reading the Romance 
med en kritisk ton, han menar att boken inte är speciellt kontroversiell och 
tycker inte att hennes resultat bjuder på några direkta överraskningar. Han är 
också kritisk till att Radway tagit en utgångspunkt i forskaren Nancy 
Chodorows teorier: 

Efter att länge ha suttit fast i denna gyttja tar sig Janice Radway faktiskt upp på det torra 
och räddar nödtorftigt hem sina knappast originella slutsatser, visserligen i något 
fuktskadat skick.  

Och vart är hon nu på väg? Av intervjun att döma tycks hon ha utvidgat sitt 
relativistiska perspektiv till rent storslagna dimensioner. Låt vara att hennes 
”populärkulturella” texter möjligen är fyllda av klichéer, det gör ingenting, upplyser hon 
oss, eftersom de läsande damerna fyller dem ”med komplexiteten i sin egen förståelse”. 
Och denna förståelse går inte av för hackor. Vi får veta att hemmafruarna beskriver 
detaljer, enskildheter och nyanser i sin läsning lika välartikulerat som varje 
litteraturkritiker som talar om Henry James, Virginia Woolf eller Kafka. Här uträttas 
uppenbart storverk i det tysta. Man motser med spänd förväntan mera konkreta prov på 
detta hermeneutiska skarpsinne som skolats på så karga marker. 86

Ahnlund avslutar sin artikel med att nämna Radways nya projekt som vill göra 
upp med föreställningen mellan högt och lågt, och de elitistiska värderingar 
som är rådande. 

AGA-sagan 
Marianne Söderberg har intervjuat bibliotekarien Maria Ehrenberg i Nya 
Wermlandstidningen. Ehrenberg arbetar även som lektör och recensent för BTJ 
och har på deras uppdrag skrivit en bok, Romantik för vuxna flickor, som går 
                                                 
84 Plaidoyer: Försvarsskrift eller försvarstal, källa www.ne.se.
85 Ahnlund, Knut, ”Janice Radways litterära jämlikhet”, Svenska Dagbladet, 1996-05-05. 
86 Ahnlund, Svenska Dagbladet, 1996-05-05. 

 36



igenom olika författare till populärromaner. Hon menar att 1980-talets 
flärdlitteratur, representerad av författare som Sidney Sheldon och Jackie 
Collins, är på väg att ersättas av en ny typ av underhållningslitteratur för 
kvinnor. 

90-talet präglas istället av romaner där hemmet utgör den absoluta mittpunkten och där 
relationer har ersatt pengarna och makten som livets viktigaste beståndsdelar.  

Istället för flärd och silke i tjusiga Hollywoodmiljöer väljer genrens läsare i dag 
naturlighet och engelsk hemtrevnad i blomsterdekorerade slott eller pittoreska stugor på 
landsbygden. 87

Ehrenberg kallar denna genre för The Aga-saga eftersom det alltid i dessa 
böcker dyker upp en stor AGA-spis i köket som en symbol för trygghet, värme 
och hemtrevnad i huset. Jane Austens romaner är en stor förebild. Hjälten är av 
klassikt snitt emedan den kvinnliga huvudpersonen inte alls behöver vara 
vältränad och glamorös. Tvärt om är hon ofta överviktig och dåligt klädd. 
Familjen är centrum i handlingen men hjältinnan tvekar inte att bryta upp ett 
dåligt äktenskap. 

Det här handlar inte om feminism, men kanske mer om kvinnoförståelse och låntagarna 
framhåller just identifikationen till böckernas fördel. Att leva lantligt på det sätt som 
beskrivs inom den romantiska underhållningslitteraturen kostar pengar och detta är 
medelklassens genre från början till slut.  

- Det handlar inte alls om någon omstörtande eller utmanande litteratur, säger Maria 
Ehrenberg. Därmed inte sagt att det är dålig litteratur, även om det kan te sig så när man 
försöker ringa in det typiska. De här författarna rör sig inom en fålla av god 
berättartradition och utför ett gott hantverk som till stor del bygger på en gammal brittisk 
tradition av ”understatement” och ironi. […] Det handlar om damer som skriver om små, 
men viktiga ämnen för väldigt många läsare. Det är litteratur som inte utger sig för att 
vara någonting annat än just goda berättelser och jag tror att de många läsarna bland annat 
uppskattar böckerna just för det enkla. 88

Denna typ av litteratur har dock inte en allt för framträdande plats på våra 
bibliotek. Ehrenberg har med sin erfarenhet av arbete som lektör inom BTJ 
erfarit att bedömningen av den kvinnliga underhållningslitteraturen är hårdare 
än för de manliga motsvarigheterna: 

Medan en ny bok av Jan Guillou gärna uppmärksammas smyger böcker av uppskattade 
författare som Rosamund Pilcher, Maeve Binchy, Mary Wesley och Joanne Trollope 
nästan ljudlöst in på bibliotekshyllorna där de trots allt hittas av sina läsare.     

                                                 
87 Söderberg, Marianne, ”Familjen framför flärd”, Nya Wermlandstidningen, 1999-07-24. 
88 Söderberg, Marianne, Nya Wermlandstidningen, 1999-07-24. 
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Underhållningslitteratur skriven av kvinnor för kvinnor blir hårdare bedömd än 
underhållningslitteratur för män, säger Maria Ehreberg. 89

Varför det förhåller sig på det här viset är inget som Ehrenberg går närmare in 
på. Artikeln avslutas med att konstatera att intresse för hemmet och 
heminredning ofta är en gemensam nämnare för dessa låntagare och att den 
närmaste svenska motsvarigheten bland svenska författare inom denna genre 
skulle vara Elsie Rydsjö. 

Yvonne Gröning skriver även hon, i Vestmanlands Läns Tidning, om 
damromanernas ändrade stil och inriktning. Hon menar att det är en intressant 
genre och att man ska akta sig för att vara alltför fördomsfull. 

För tio år sedan handlade de böcker som fick öknamnet ”tantsnusk” om vackra kvinnor, 
det fanns ingående sexbeskrivningar, rikedom och intrigen var mycket tunn och 
schablonmässig. Det har hänt något bara de tre senaste åren, kanske är det rentav så att 
kvinnors läsande har börjat tas på allvar. 90

Gröning nämner författarinnan Barbara Wood och menar att hennes böcker 
grundar sig på oväntat noggrann research. Kärleken är huvudtemat men 
huvudpersonerna är självständiga yrkeskvinnor som klarar sig bra på egen 
hand. Gröning skriver därefter att den största författaren till populärromaner i 
Sverige är Margit Sandemo som sedan 1982 sålt hela 8,5 miljoner böcker i 
Sverige. Hon frågar sig varför hon i princip aldrig nämns på tidningars 
kultursidor, och tror sig ana ”en stroppighet och överlägsenhet” hos dem som 
väljer ut vad som recenseras och konstaterar uppgivet att det är en stor grupp 
läsare vars litterära preferenser helt ignoreras av kulturredaktörer.91 Hon 
avslutar med att skriva: 

Efter att ha gjort ett djupt nedslag i de senaste tio årens populärromaner så vill jag påstå 
bestämt att ordet ”tantsnusk” definitivt kan skrotas. Det är inte så att en populärroman gör 
sin läsare passiv och eftergiven.  Det är annat som gäller idag. Hjältinnorna lever i nutiden 
och deras rättesnören är gärna en karl och lite kärlek, men först ett riktigt yrke och ett bra 
eget liv. 92

                                                 
89 Söderberg, Marianne, Nya Wermlandstidningen, 1999-07-24. 
90 Gröning, Yvonne, ”’Tantsnusket’ har ändrat stil”, Vestmanlands Läns Tidning, 1997-01-13. 
91 Gröning, Yvonne, Vestmanlands Läns Tidning, 1997-01-13. 
92 Gröning, Yvonne, Vestmanlands Läns Tidning, 1997-01-13. 
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Harlequinromanen 
Stig Larsén har skrivit en artikel i Sydsvenska Dagbladet 1999 om förlaget 
Harlequin i samband med att de firar 50-årsjubileum. Larsén skriver att det 
säljs 1,6 miljoner Harlequinböcker i Sverige per år men att det är en osynlig 
genre på våra bibliotek och i bokhandlar. Böckerna finns i sex olika serier och 
författarna till dem är i huvudsak kvinnor. De få manliga författarna som ändå 
finns får genast en kvinnlig pseudonym. Larsén har intervjuat Lisbeth Larsson, 
docent vid litteraturvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet.93

I Sverige ses kärlekslitteraturen ofta över axeln men Lisbeth Larsson tycker att den har 
fått oförtjänt dåligt rykte som dock är på väg att svänga. – Alla människor längtar väl 
efter kärlek och jag menar att även det som betraktas som dålig litteratur kan spela en 
viktig roll i livet. 

Hon anser att kärleksromanen är en form av didaktisk litteratur, att den har en 
uppfostrande funktion. – Historierna visar att det lönar sig att älska och att vara god. […] 
Den ger många kvinnor chansen att få försvinna in i en bok, att få vara ifred helt enkelt.94

Nina Solomin skriver i Svenska Dagbladet 1996 om att Harlequin etablerade 
sig i Sverige 1979 och att de nu ger ut omkring femton böcker i månaden i de 
olika serierna. Böckerna skrivs av en mängd olika författare som använder sig 
av så kallade guidelines för att hålla sig inom ramarna för vad som är tillåtet i 
en Harlequinroman. Det viktigaste för läsaren är ett lyckligt slut. 95

Det är givetvis meningslöst att närma sig Penny Jordans ”Bara en illusion” i Harlequins 
decemberutgivning med samma litteraturkritiska instrument som när man läser en roman 
av Willy Kyrklund. Man väljer inte i första hand en romantikbok för att njuta av ett 
ciselerat språk eller för att uppleva något nytt och omvälvande. Tvärtom. […] Att de är 
stereotypa är själva poängen. Detta förhållande gäller ju konsumtion av alla 
populärkulturella texter: mottagare förväntar sig en stark genrebundenhet och om detta 
inte infrias blir man besviken. Harlequinläsarna vet vad de får när de köper en 
romantikbok och de använder sig av den på ett specifikt sätt. 96

I artikeln har Solomin intervjuat dels litteraturvetaren Eva Hemmungs Wirtén, 
som skriver en avhandling om Harlequinförlaget, samt även Agneta Knutsson, 
chefredaktör på förlaget Harlequin AB i Stockholm. De menar båda att 
innehållet i böckerna radikalt har förändrats på senare år. Hjältinnan är idag 
yrkeskvinna med intressant karriär och hjälten kan mycket väl vara 
ensamstående småbarnsfar. Solomin skriver ändå: 
                                                 
93 Larsén, Stig, ”Slutet blir alltid lyckligt”, Sydsvenska Dagbladet, 1999-02-15. 
94 Larsén, Stig, Sydsvenska Dagbladet, 1999-02-15. 
95 Solomin, Nina, ”Två kg potatis och en Romantik special, tack!”, Svenska Dagbladet, 1996-01-24. 
96 Solomin, Svenska Dagbladet, 1996-01-24. 
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Nu kan man förstås ifrågasätta att trenden i dagens Harlequin med hjältar som tar hand 
om sina barn, skulle innebära att romantikböckerna radikaliserats i något avseende. När 
sociala fenomen som varit kontroversiella börjar figurera i en kommersiella 
populärkulturen – reklam, tvåloperor eller populärlitteratur – är det i allmänhet ett 
tämligen tvärsäkert tecken på att det helt upphört att vara sprängstoff. Att nittotalets 
feministiska renässans ytligt sett har satt spår i romantikböckerna är tydligt i det urval jag 
läst.[…] Emellertid, den feministiska medvetenheten är mest tunn fernissa. Hur tuff 
hjältinnan än är, är hjälten alltid tuffare. 97

Solomin skriver även om relationen mellan populärlitteratur och den seriösa 
litteraturen. Hon menar att de kan sägas existera i åtskilda sfärer. 
Populärlitteraturen klarar sig bra utan att recenseras i dagstidningarna. För vad 
är meningen med att en kritiker klankar ner på kvaliteten när den framställs av 
andra anledningar. Populärromanen har sina läsare och säljer ändå, genom att 
inte utge sig för att vara mer än underhållning och avkoppling. 

Vissa populärlitterära genrer har med tiden fått en högre status, som deckare eller science 
fiction. Det handlar emellertid om traditionellt manliga genrer (även om förvisso flera 
drivna kvinnliga författare verkar inom dem). Bland de kvinnliga populärlitterära 
genrerna har inget motsvarande hänt. De har också en mer skuldbetonad laddning – 
epitetet tantsnuskromaner talar för sig själv.98  

Solomin menar att en förklaring kan vara att det är en så markant stor del av 
landets litteraturkritiker och kulturjournalister som är manliga. Detta har 
resulterat i att till exempel science fiction blivit så kultförklarat. Dessutom 
påpekar hon att det funnits en viss splittring inom feministiska kretsar på hur 
man sett på romantikböckerna, eftersom många har ansett att de reproducerar 
ett patriarkalt mönster. Solomin påpekar dock att detta har ändrats till viss del, 
efter Janice Radways undersökning har många börjat se läsningen av 
romantikböcker på ett nytt sätt. 

Litterära kretslopp 
I en debattartikel i Svenska Dagbladet 1995 har några skribenter skrivit om 
skillnaden mellan hög- och lågkultur och varför det väcker så starka känslor. 
De skriver utifrån Hertels teori om de litterära kretsloppen. De menar att 
gränserna flyter och att en författare till exempel kan figurera i flera grupper 
samtidigt. 

                                                 
97 Solomin, Svenska Dagbladet, 1996-01-24. 
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Det finns två litterära offentligheter, två parallella kretslopp för till exempel Romanen att 
befinna sig i. Kretslopp ett: Morgontidningarnas kultursidor, riksradions kulturredaktion, 
litterära magasin som BLM, TV-program som Nike, Röda Rummet och Läslustan. I 
kretslopp ett är Ernst Brunner ett givet namn som en av Bonniers etablerade författare. 
Kretslopp två: Kvällstidningarna, TV-sofforna i Z-TV, VeckoRevyn, Nöjesguiden. I 
kretslopp två blev Ernst Brunner ett givet namn först sedan han debuterat i TV3.99

Artikelförfattarna skriver att de olika kretsloppen hela tiden finns i en 
växelverkan där de bevakar varandra och gränserna går in i varandra. 
Författarnas utgångspunkt till artikeln var att de ville titta närmare på de olika 
positionerna inom litteraturen, vad som utmärker fint och fult. Deras intresse 
väcktes med de flesta tidningars sågning av Erik Hörstadius nyutkomna bok 
Hjärtats djur. De diskuterar relationen mellan kändisskap, mediaframgångar 
och varför litteraturen väcker så starka känslor. De nämner också den ofta 
återkommande frågan om skräplitteratur kan accepteras som en ingång till mer 
avancerad litteratur. 

För att kortfattat summera debatten under 1990-talet kan man säga att 
Jackie Collins fortfarande var omdebatterad och väckte starka känslor, även om 
andra författare och böcker som Grottbjörnens folk och Inte utan min dotter 
också fick en hel del kritik. Men Jackie Collins blev ändå till en symbol för det 
så kallade tantsnusket och det var hon som fick utstå den hårdaste kritiken. 
Men så småningom minskade intresset för henne och 1980-talets flärdlitteratur. 
I stället väcktes intresse för engelska kärleksromaner i lantlig miljö där läsarna 
ofta hade lättare att identifiera sig med karaktärerna. Romantikläsningen togs 
också upp i samband med Janice Radways Sverigebesök, där betonades det att 
syftet med böckerna var underhållning och avkoppling. Flera artiklar tog upp 
att Harlequinböckerna ändrat karaktär sista tiden, hjältinnan blir allt 
självständigare och är inte beroende av mannen på samma sätt som tidigare. 

2000-2004 
De första åren av 2000-talet präglas av ett fortsatt intresse att diskutera om 
biblioteken ska värna om den smala litteraturen eller vara mer 
marknadsanpassade och inriktade på att öka antalet besök och utlån. 
Harlequinromanen är något som man fortsätter att diskutera. Antingen ses 
böckerna som ett exempel på befästandet av traditionella könsroller eller så 
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betonar man att hjältinnorna är karriärkvinnor som inte låter sig styras av en 
man. Det skrivs även en del artiklar där det förs en mer allmän diskussion om 
populärlitteraturen och kvalitetslitteraturen och där det bland annat tas upp att 
det finns ett utbyte mellan genrerna, här nämns det ökande intresset för 
deckaren. Flera artikelförfattare tar också upp den nya, storsäljande genren som 
representeras av böckerna om Bridget Jones och författarinnan Marian Keyes 
böcker om ganska misslyckade singlars jakt på den rätte. 

Folkbibliotekens marknadsanpassning 
I ett nummer av BiS 2002 följer flera debattinlägg mellan Marie Rörling och 
Birgitta Rydell. I den första artikeln har Marie Rörling sammanfattat sin 
uppmärksammade magisteruppsats under rubriken ”Folkbibliotek och 
marknad. Analys av diskurser”.  Hon hävdar där att man idag kan se en tydlig 
förskjutning från den traditionella kultur- och informationsuppgiften till en mer 
kommersiellt inriktad målstyrning inom Stockholms stadsbibliotek. Hon 
diskuterar där bland annat hur det kommer sig att biblioteken köper in så 
många som 292 exemplar av Liza Marklunds senaste bok Sprängaren. Hon 
ställer detta mot en bok av Margareta Grape, I stadshusets skugga, som fått 
likvärdiga recensioner i sambindningslistorna men som endast hade köpts in i 
fyra exemplar. Rörling menar att Grapes bok borde ha lika stort allmänintresse 
som Sprängaren, som ju dessutom går att få tag i överallt.  

Om biblioteken väljer att nästan uteslutande tillhandahålla det som redan är 
uppmärksammat försvinner många andra böcker i glömska. Det rör sig då om böcker som 
mycket väl håller måttet och borde komplettera det kommersiella utbudet. Det står i varje 
fall utom varje tvivel att mångfald, frihet och kvalitet knappast är utmärkande i denna 
utslätning. 100

Rörling fortsätter med att ifrågasätta hur bibliotekens marknadsanpassning kan 
vara rätt väg för att bevara sin position i samhället. Hon menar att det vore mer 
fruktbart om biblioteken fokuserade på sin särställning och erbjöd det som inte 
finns på närmaste Pressbyrå, för där kan biblioteken ändå inte konkurrera. 
Rörling ställer sig också tveksam att för skattemedel erbjuda ett utbud som i så 
hög utsträckning finns på en kommersiell marknad.  

I samma nummer av BiS skriver Birgitta Rydell (fp) en kommentar till 
Rörlings artikel. Rydell är indignerad över det ”von oben” perspektiv som hon 
tycker sig se hos Rörling. Rydell menar att biblioteken är populära institutioner 
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i samhället, men för att detta ska bibehållas måste man lyssna på vad 
låntagarna efterfrågar. Rydell skriver: 

Rörling behandlar också den urgamla frågan om biblioteken också ska ha populära böcker 
som går att köpa var som helst. Den diskussionen känns ganska nattstånden, nästan som 
spörsmålet om Kitty-böcker eller inte. Den som inte vill eller har råd att köpa Liza 
Marklund, ska väl ha rätt att kunna låna hennes böcker gratis på biblioteket. Detta är väl 
en av folkbibliotekens grunder. Smalt och brett, sida vid sida. 101

Rydell avslutar sitt inlägg med att betona biblioteket som ett rum där demokrati 
är viktigt, och att låntagarna ska finna vad de letar efter. Rydell tar upp deckare 
och skriver att också de ska finnas även om Rörling föraktar den genren.  

Marie Rörling svarar att meningen med hennes studie inte alls är vad 
Birgitta Rydell vill få den till. Rörling menar att faran är om biblioteken bara 
inriktar sig på ökade besök och utlån. Då minskar utrymmet för det smala och 
icke uppmärksammade. Hon betonar att det inte handlar om snobbism från 
hennes sida när hon tar ställning för de mindre kända, okommersiella böckerna. 

Visst är diskussionen om urval och kvalitet nattstånden, men det förtjänar ändå att 
återupprepa och diskutera när effekten blir att det redan tillgängliga och välkända 
beståndet helt tränger bort det mindre kända och därmed ofta icke tillgängliga utbudet. 

Om folkbiblioteken abdikerar från allt kulturpolitiskt ansvar och bara vill agera som en 
svans till kommersiella marknadskrafter bör inte de sörjande få en chans att värja sig? 102

Rörling avslutar sitt inlägg med att skriva att gruppen som saknar ett smalare 
bestånd på biblioteken även måste inkludera alla dem som inte vet om vad de 
saknar. Hon menar att det kommersiella alltid klarar sig ändå, men att om 
biblioteken inte tar sitt ansvar så är det en stor grupp som förvägras ett 
betydande utbud av medier.103

Sambindningen och ”högt” och ”lågt” 
I en artikel i BBL 2002 diskuterar Sisela Rosén Ignatkova ett seminarium 
anordnat av Svensk Biblioteksförening där deltagarna diskuterade olika 
aspekter av litteraturkritik. En av deltagarna var Tommy Sundin från Umeå 
stadsbibliotek som tog upp kritiken vilken riktats mot Sambindningen på 70-
talet då lektörerna kallats ”krämarstyrda kattor”. Han menar att än idag är det 
så att biblioteken tittar för mycket på omdömena vid inköpen och 
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exemplifierade med att läsa upp några recensioner av Barbara Taylor 
Bradford104 där han menade att recensionerna lät som om det handlade om en 
Nobelpristagare. Sundin menar att så fort någon skriver något bra ökar 
inköpen. ”Så får det inte vara, att man inte kan lita på omdömena i 
Sambindningen”.105 Dock påpekar artikelförfattaren att detta inte helt stämmer. 
Även i de fall då Taylor Bradford fick uttalad negativ kritik så köptes böckerna 
in till ganska många bibliotek, troligtvis styrda av den höga efterfrågan menar 
han.  

Seminariet behandlade även frågan om hög respektive låg litteratur och 
bibliotekens prioriteringar. Det diskuterades om det är vettigt att små bibliotek 
på landsbygden köper in böcker som troligtvis aldrig kommer att lånas ut. 
Ulrika Knutson, kulturjournalist och författare, framhöll ”dubbelmoral i rimlig 
utsträckning” och betonade att viktigast är ändå om dagens bibliotekarier läser 
litteratur. Magnus Bergh och Peter Luthersson, båda förläggare på Albert 
Bonniers förlag, menade dock att det visst måste finnas utrymme för smal 
litteratur på små landsortsbibliotek. Luthersson avslutade med att kommentera 
”att frågan inte så mycket gäller ifall biblioteken ska köpa in det populära, som 
om de ska köpa in det som är bra men inte efterfrågat”.106  

I en krönika i BBL 2003 skriver Marie Söderqvist, journalist, om det 
ökande ställningstagandet att all form av kultur är lika bra. Hon menar att valet 
mellan finlitteratur och triviallitteratur (exemplifierat med Thomas Mann och 
Liza Marklund) blivit en fråga om eget tycke och smak och inte om någon 
skillnad i kvalitet. Detta ställer hon emot biblioteken, vars idé hon menar är att 
förmedla de goda böckerna för att utveckla människorna. Söderqvist skriver att 
”Bibliotek är därmed ett erkännande av att det finns bra och dåligt”.107 Hon 
diskuterar sedan bibliotekens tidigare roll där det gällde att tillhandahålla ”allt” 
och att det med dagens enorma utbud är helt omöjligt och att urval blivit ett 
måste. Ska man då tillhandahålla det allmänheten efterfrågar eller litteratur 
som är svår att få tag i på annat håll? Söderqvist skriver att populärlitteratur allt 
oftare nämns som ett sätt att locka låntagarna till biblioteket för att man sedan 
ska få dem att läsa bättre böcker. Hon menar att detta kanske kan fungera 
ibland, till exempel när det gäller barn: ”När barn börjar läsa, läser de nästan 
alltid ganska dåliga böcker. Med lite tur utvecklas de och börjar gilla 
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ordentliga romaner”. 108 Söderqvist menar även att biblioteken måste jobba med 
urval, och att det inte är bibliotekens uppgift att förmedla det kommersiella 
utbudet. Biblioteken måste ta ställning till vad som är bra eller inte, vad som 
utvecklar läsaren och inte bara se till vad som efterfrågas. Söderqvist avslutar 
med sin syn på bibliotekets ställning i samhället: 

Och om uppgiften för biblioteken är att ge alla en chans att komma i kontakt med böcker 
som är något mer än en stunds förströelse förutsätter bibliotek en icke relativistiska [sic!] 
kultursyn. Bibliotekens försvarare måste också försvara idén om att det finns saker som är 
bättre och saker som är sämre. Om biblioteken i någon missriktad vilja att vara folkliga 
överger den synen för att istället ”ge folk vad folk vill ha” så upphäver de sitt eget 
existensberättigande. Bibliotek är genom sin blotta existens en påminnelse om att det 
finns kulturyttringar som är så viktiga att samhället måste se till att alla ska kunna ta del 
av dem och att det finns sådant som egentligen inte spelar så stor roll.109

I en artikel i BBL 2001 skriver Annina Rabe och Marianne Steinsaphir om ett 
seminarium med titeln Urval eller censur anordnat av föreningen BiS på Bok- 
och biblioteksmässan. Där diskuterades frågor om biblioteken ska tillhandhålla 
populära böcker som efterfrågas eller det som bibliotekarierna anser ha högre 
kvalitet. Frågan anses har fått ett nytt intresse i samband med det ökande 
utbudet på Internet och FAIFEs110 krav på att i princip allt som inte är direkt 
olagligt skall finnas att tillgå på biblioteken. Ingrid Atlestam, bibliotekarie på 
Gamlestadens bibliotek i Göteborg, som höll ett föredrag på seminariet menade 
att bibliotekens medel inte ska gå till vad som helst. Hon menar att 
folkbibliotekens uppdrag är otydligt och att fler diskussioner kring urval 
behövs: ”Varför skall folkbiblioteket använda pengar till att köpa in t e x 
kokböcker eller låta besökare sitta och mejla och betala räkningar? 
Gratisprincipen förutsätter ett urval och en viss kvalitet.”111 De som ska göra 
detta urval menar Atlestam är bibliotekarierna eftersom de är ”proffs” på det.  
Artikeln avslutas med att konstatera att Barbro Borg, bibliotekschef i Solna, 
har helt motsatta åsikter och menar att ”Gamla sätt att tänka gäller inte längre 
när det handlar om urval”.112

Ulla Hjorton, chef för Gottsundabiblioteket, kommundelsbibliotek i 
Uppsala, skriver ett kort inlägg i BBL 2001 om bibliotekens roll på 70-talet då 

                                                 
108 Söderqvist, Marie, BBL, 2003 nr 7, s. 38. 
109 Söderqvist, Marie, BBL, 2003 nr 7, s. 38. 
110 FAIFE är en förkortning för Free Access to Information and Freedom of Expression och är en 
organisation som ligger under IFLA, http://www.ifla.org/faife/, 2005-03-09. 
111 Rabe, Annina, Steinsaphir, Marianne, ”Det rättvisa biblioteket?”, BBL, 2001, nr 7, s. 6-7. 
112 Rabe, Annina, Steinsaphir, Marianne, BBL, 2001, nr 7, s. 7 
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det rensades ut FLN-böcker och att de låntagargrupper som man kanske främst 
ville nå fram till försvann på grund av detta. Det ställer hon emot dagens 
folkbiblioteks fokusering på det livslånga lärandet och det faktum att 
folkbiblioteken på många sätt blivit filialer till arkiv och universitetsbibliotek. 
Hon frågar sig hur man ska nå dem som inte är ett dugg intresserade av det 
livslånga lärandet och efterfrågar ett bibliotek som även inriktar sig på lust och 
inte bara på nytta. Hjorton använder en metafor för att exemplifiera vad hon 
menar. Hon skriver att hennes dotter ”fick som barn aldrig någon Barbiedocka, 
hon fick en waldorfdocka istället, hur kul var det?” 113 Hon avslutar med att 
efterlysa en diskussion hur våra folkbibliotek ska bli roliga, pedagogiska och 
tankeväckande. 114

Utbytet mellan ”högt” och ”lågt” 
Magnus Persson, doktorand i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, skriver 
en artikel i Svenska Dagbladet 2000 om det ökande intresset för deckargenren. 
Han menar att många författare från de finlitterära kretsarna har börjat skriva 
deckare och thrillers. Han nämner här Theodor Kallifatides deckardebut Ett 
enkelt brott som ett exempel. Persson menar även att det sker ett utbyte mellan 
genrerna, även deckarna lånar drag från finlitteraturen och vice versa. Han 
menar också att gränsen mellan det höga och det låga är en gråzon när det 
gäller den här typen av populärlitteratur. Persson skriver: ”Gränsfallen blir fler 
och det framstår inte längre som lika enkelt att avgöra var deckaren slutar och 
den seriösa ’finlitterära’ romanen börjar”.115 Här nämner han Kerstin Ekmans 
Händelser vid vatten och Håkan Nessers Kim Novak badade aldrig i 
Genesarets sjö som exempel. Persson fortsätter artikeln med att konstatera att 
den rådande synen på deckare har varit att genren bara kan förnyas genom att 
finlitterära författare tar tag i den och att resultatet då blir något mer och bättre. 
Istället menar Persson att deckarnas enorma framgång på senare tid måste ses 
som ett starkt uttryck för människors behov att läsa något spännande. Han 
menar att man inte alltid kan ta för givet att det är populärlitteraturen som har 
behov av att ta intryck från finlitteraturen för att få förnyelse: ”Kanske är det i 
dag inte deckaren som uppvisar allvarliga trötthetssymptom och är i behov av 
vitalisering utan storebror kvalitetslitteraturen”.116 Han avslutar med att 

                                                 
113 Hjorton, Ulla, ”Det politiskt korrekta biblioteket”, BBL, 2001, nr 6, s. 30. 
114 Hjorton, Ulla, BBL, 2001, nr 6, s. 30. 
115 Persson, Magnus, ”Måste högkulturen smutsa ner sig för att vitaliseras?”, Svenska Dagbladet, 2000-
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116 Persson, Magnus, Svenska Dagbladet, 2000-12-30. 
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konstatera att det är oftast berikande för båda sidor med en ”intensiv trafik” 
mellan högt och lågt, och att det inte bara är högkulturella yttringar som 
besitter makt att komma med konstnärlig nydaning.  

Lars Gustafsson, författare, skriver en artikel i Expressen 2003 som 
kommenterar ett nummer av Svensk tidskrift där Peter Hansen, 
litteraturforskare från Linköping, går in på om litteraturen som system och 
värdeordning fortfarande existerar. Hansen frågar sig om samhällets 
förändringar har lett till att uppdelningen mellan fin- och populärlitteratur 
längre är giltig och menar att ”den fina litteraturen är inte längre den bildade 
medel- och överklassens privilegium”. Gustafsson nämner även en artikel av 
litteraturkritikern och författaren Ruth Halldén som i sin tur menar att 
kvalitetslitteraturen håller på att ”förkvävas av en ökad mängd dussinböcker”. 
Gustafsson sällar sig dock till Hansens resonemang om att ”finlitteratur är en 
socialt underbyggd fiktion”. Han menar också att många böcker är skrivna som 
ren underhållning utan att litteraturkritikerna förstår detta.117

Bridget Jones dagbok och Vattenmelonen 
Det har skrivits många artiklar om en ny genre som blivit en storsäljare trots att 
de oftast får dåliga recensioner.118 Det är böcker som handlar om singlar kring 
30 år och deras problem. Böckerna karakteriseras av mycket humor och ironi 
och verkar fylla ett behov hos den mestadels kvinnliga publiken. Kajsa Asklöf 
skriver i Östgöta Correspondenten 2001 om denna genre och tar upp boken 
Vattenmelonen av irländskan Marian Keyes som sålt i stora upplagor i Sverige. 
Huvudpersonerna är ofta lite misslyckade och har svårt att leva upp till dagens 
krav på den moderna kvinnan. Detta blandat med mycket humor verkar tilltala 
många läsare tror Hans Erik Arleskär som är Marian Keyes svenske förläggare 
på Norstedts förlag. Ett annat exempel som nämns är Bridget Jones dagbok av 
engelskan Helen Fielding. Arleskär säger att det inte riktigt finns någon svensk 
motsvarighet ännu men att det säkerligen kommer att dyka upp framöver. Paula 
Campell är förläggare på förlaget Poolbeg i Dublin som har specialiserat sig på 
den här genren som hon kallar ”massmarket womens literature”. Hon säger: 

– De senaste fem, sex åren har det fullkomligt vällt fram författare som skriver i den här 
genren. Förmodligen är det en naturlig utveckling eftersom det speglar vad människor går 
igenom. […] –Böckerna är välskrivna, humoristiska och handlar ofta om ett allvarligt 

                                                 
117 Gustafsson, Lars, ”Trådvårdspersonal”, Expressen, 2003-06-14. 
118 Se exempelvis: Jacobsson, Cecilia, ”En irländsk hjärtesuccé”, Dagens Nyheter, 2001-08-18,  
 Jordebro, Lena ”Bridget Jones bor inte här längre”, Dagens Nyheter, 2004-11-16. 
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ämne. En del människor kanske inte behandlar böckerna med den respekt de förtjänar, 
men läsarna kan inte få nog av dem. 119

Campell framhåller även att förlaget Poolbeg inte är speciellt beroende av 
recensioner för att sälja. Lanseringen av böckerna är däremot noga planerad 
med bland annat reklam och författarturnéer. Artikeln avslutas med en allmän 
diskussion om kvinnliga författare som ofta har kritiserats för att vara för 
känslosam och självutlämnande och paralleller dras till 1970-talets 
bekännelselitteratur. Kajsa Askelöf skriver att det som kritiseras mest med 
böckerna verkar vara: 

Att uppta tid och utrymme med att beskriva politiskt inkorrekta kvinnotankar, i stället för 
allmänmänskliga (läs manliga) iakttagelser av världen. Kanske handlar det i grunden om 
makten över tankarna. Och vems blick det är som har rätt att iaktta, tolka och döma.120

Nina Björk är av en annan uppfattning i en artikel i Dagens Nyheter 2001. Hon 
menar att 1980-talets kvinnliga hjältinnor i romaner av Jackie Collins och 
Judith Krantz var starka kvinnor med ”makt, pengar och ambitioner”. Men idag 
ser det annorlunda ut: 

Idag heter de största hjältinnorna sånt som Bridget Jones och Lucy Sullivan, är 
huvudpersoner i romaner av Helen Fielding och Marian Keyes, och de har varken makt 
eller pengar. I stället har de gjort misslyckandets existensform till sin och även om 
ambitionerna sällan sträcker sig längre än till att spela oberörd inför mannen de åtrår, gå 
ner i vikt eller köpa färre skraplotter är dessa avsikter dömda att gå i stöpet. Yrhättorna är 
vimsiga, giftassugna och ständigt bantande. På 20 år har vi gått från FLN- till 
fånlitteratur. 121

Björk menar att FLN-litteraturen var en blandning mellan två tidsepoker; den 
moderna och den postmoderna och att utvecklingsromanen fick ett nytt liv 
genom att kvinnorna tog mannens plats, gick ut i världen och erövrade den. 
Hon nämner Judih Kranzt bok Scruples som exempel där huvudpersonen Billy 
Ikehorn går från att inte äga någonting till att bygga världens mest 
framgångsrika varuhus. Hjältinnorna i FLN-litteraturen får allt de strävar efter 
som karriär, pengar, makt, passion och äktenskap, medan dagens hjältinnor inte 
är eftersträvansvärda på samma sätt utan nu handlar det bara om att vi ska 
skratta och känna igen oss. 
                                                 
119 Asklöf, Kajsa, ”Om kvinnor på kvinnors vis: Ny boktrend som upprör och kritiseras, men säljer som 
smör”, Östgöta Correspondenten, 2001-08-03. 
120 Asklöf, Kajsa, Östgöta Correspondenten, 2001-08-03. 
121 Björk, Nina, ”Från spets till klumpig vattenmelon”, Dagens Nyheter, 2001-07-06. 
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Thomas Olsson har intervjuat Helen Fielding i Barometern 2000. Hon 
berättar att hon tror att orsaken till att hennes böcker om Bridget Jones blivit så 
populära är att det fanns ett stort behov av en uppdaterad skildring av dagens 
singelkvinnor. Alla efterföljare till hennes böcker tror hon har att göra med en 
förändring i tidsandan. Nick Hornby nämns som en manlig motsvarighet. 
Fielding tycker att det är en intressant jämförelse där Hornbys manliga 
personer försöker skapa ordning i den moderna tillvarons kaos genom att 
ständigt försöka sortera och rangordna saker medan kvinnor istället gör som 
Bridget Jones, vänder det mot sig själva och räknar och kontrollerar kalorier 
och vikt.122  

Harlequin - för och emot 
Anna Lagerblad har i Svenska Dagbladet 2000 intervjuat etnologen Agnes 
Börjeson bland annat om hennes syn på romantikläsning och Harlequinböcker. 
Börjeson menar att det finns kopplingar mellan unga tjejers syn på manligt och 
kvinnligt och de kvinnoideal som sprids genom Harlequinböcker, men även 
genom såpoperor och tjejtidningar. En effekt skulle vara att dagens unga tjejer 
intar en passiv roll i relationer till det motsatta könet. Börjesson är även kritisk 
till att kvinnornas utseende är av så stor betydelse och att den stora lyckan i 
livet skulle vara att bli gift. Hon menar också att det endast är de onda 
kvinnorna i böckerna som tar egna initiativ. På frågan om man inte bara kan se 
böckerna som avkopplande läsning i en drömvärld menar Börjeson att det ändå 
ligger en fara i det faktum att vi påverkas på ett negativt sätt. Hon menar att det 
är alltför lätt för unga kvinnor att glida in i en passiv kvinnoroll just när det 
gäller kärleksrelationer. Börjeson menar att starka kvinnliga förebilder istället 
går att finna i tidningar som Darling och Bleck.123

Josefin Olevik skriver i Dagens Nyheter 2002 om att förlaget Harlequin 
ändrat inriktning för att hänga med tidsandan. De har startat den nya 
underetiketten ”Red dress Ink” som ser singlar i karriären som sin 
huvudsakliga målgrupp. Syftet är att försöka bli en litterär motsvarighet till tv-
serien Vänner. Förlaget har även hämtat mycket inspiration ifrån böckerna om 
Bridget Jones. Andra nyheter är att författarna ska vara yngre och intrigen mer 
verklighetsbaserad. Det är heller inte längre fråga om att kvinnan måste hitta 
den rätte till varje pris, mannen är knappt märkbar i handlingen. 
Självständighet är ett nyckelord även om ”dating” är en del av intrigen. Det 
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framhålls också att förlaget inte vill att den nya serien ska förknippas med 
traditionella Harlequinromaner. Ingenting på omslaget visar att de har med 
varandra att göra däremot är man mån om att ”Red dress Ink” blir en enhetlig 
genre. Olevik avslutar med att konstatera att den nya serien kanske passar bra 
för stressade karriärskvinnor: ”Harlequin verkar ha uppnått sitt syfte att 
vardagliggöra och förenkla boksamvaron: man läser ofta, snabbt och kastar 
böckerna i soptunnan eller skänker bort dem”.124 Ett till exempel på 
diskussionen kring Harlequinböcker är Örjan Abrahamssons artikel i GT 
Expressen 2000 där han också tar upp att Harlequinböckerna har moderniserats 
och att hjältinnorna nuförtiden är starka karriärkvinnor. Han tar också upp att 
böcker av kvinnor för kvinnor ofta har nedvärderas i litteraturhistorien. 
Abrahamsson skriver också att det inte är någon mening att kritisera 
romantikböcker för att vara förutsägbara, eftersom det är en del av poängen att 
läsaren vet vad som väntar. 125  

Sammanfattningsvis kan man säga att artiklarna mellan 2000-2004 handlar 
om risken att folkbiblioteken är allt för inriktade på ökade lån och besöksiffror 
och att den smala litteraturen här glöms bort. En del starka åsikter förs fram där 
det betonas att biblioteken måste arbeta med urval och att det inte är en uppgift 
för biblioteken att förmedla det kommersiella utbudet. Artiklar om 
Harlequinböcker är något som återkommer. Diskussioner som tas upp är dels 
att böckerna förmedlar ett negativt budskap till unga tjejer, dels att förlaget 
strävar efter en ny målgrupp där man inte vill förknippas med de gamla 
böckerna. Den nya inriktningen fokuserar på självständiga kvinnor där mannen 
knappt är märkbar i handlingen. Det betonas att läsningen av dessa böcker ofta 
går snabbt och att den förutsägbara intrigen är en del av poängen. Ett ökat 
intresse för deckargenren är också något som tas upp till diskussion. Här 
framhålls ett ökat utbyte mellan det höga och det låga samt att framgången kan 
bero på människors behov av att läsa något spännande. En ny storsäljande 
genre om misslyckade singlar i karriären ger upphov till många artiklar. 
Genren representeras främst i debatten med de två största namnen Helen 
Fielding och Marian Keyes där åsikterna går isär om hjältinnorna ska anses 
som eftersträvansvärda eller inte. 
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Avslutande diskussion 

I följande del kommer jag att diskutera de tendenser jag märkt när jag gått 
igenom alla artiklarna. Debatten är inte något som hela tiden är synlig men när 
den flammar upp är det inte ovanligt med en hätsk ton och heta känslor som 
kommer fram. Debatten om populärlitteratur har pågått under lång tid men jag 
valde att börja min undersökning 1980. Oftast har artikelförfattarna en bestämd 
åsikt och står helt på en sida. Debatten rymmer många olika teman varav jag 
valt ut några ofta förekommande. På det stora hela kan man säga att när det 
gäller populärlitteraturens plats på biblioteken så är åsikterna uppdelade i två 
delar, där den ena förespråkar skärpta kvalitetskrav när det gäller bibliotekens 
inköpspolitik. Den andra sidan anser att biblioteken borde rymma något för 
alla. Att skattemedel används för inköp är något som betonas från båda håll. 

På 1980-talet är det tydligt att retoriken spelar en viktig roll när åsikterna 
förmedlas. Uttryck som används när man tar avstånd från populärlitteraturen är 
exempelvis: ”avslöja skräpkulturen”, ”skräplitteratur”, ”tantsnusk” och 
”masskulturen sköljer över oss”. Det startades projekt där syftet var att med 
hjälp av bibliotekarier gå ut och informera om skräpkulturens skadeverkningar 
och visa på bättre alternativ. Det här resonemanget är intressant att knyta till 
Gans diskussion om kritiken mot populärlitteraturen där han tar upp att ett ofta 
förekommande tema är just att kritikerna menar att konsumtion av 
populärlitteratur medför en skadlig påverkan på publiken. Det framstår ibland 
som att kulturarbetare och bibliotekarier står enade mot populärlitteraturen 
men samtidigt framkommer det i andra artiklar att oenighet råder om vad som 
är bra eller inte. Det är även intressant att i en del artiklar verkar syftet med 
populärlitteraturen på biblioteken endast vara att agera en form av lockbete för 
nya, ovana biblioteksbesökare. Genom att erbjuda populärlitteratur skulle 
låntagarna sedan förhoppningsvis övergå till mer kvalificerad sådan. I samband 
med denna diskussion förekom kritik där det påpekas att även bibliotekets 
”vanliga” låntagargrupper tenderade att i högre utsträckning söka sig mot 
populärlitteraturen när denna alltmer började erbjudas. Även detta talar Gans 
om när han belyser kritiken mot populärlitteraturen. Han menar att en vanlig 
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åsikt är att den stora förekomsten av populärkultur bidrar till en passiv publik 
och att detta i förlängningen bidrar till att samhällets kulturella nivå minskar. 
De hårda tongångarna mot 1980-talets underhållningsromaner i debatten liknar 
den som Carl Bergström skriver om i sin uppsats Moralpanik och censur – 
1970-talets kiosklitteraturdebatt. Han beskriver en slags moralpanik där hela 
samhället reagerar upprört på populärlitteraturen som ses som en fara för 
samhällets värderingar. Han nämner att det som är gemensamt för det som 
kritiserats är att de haft mycket låg kulturell status. 

Något som också diskuteras på 1980-talet är bibliotekets förändrade roll; 
från folkbildande till mer styrt av efterfrågan. Vissa debattörer ser biblioteket 
som en institution med ansvar att värna om kvalitetslitteratur. Här framhålls 
aspekter som främjandet av mångsidighet och kvalitet samt ansvar mot 
författare som utan hjälp från biblioteket har svårt att nå ut till en publik. Andra 
skribenter lyfter fram låntagarna eller ”kundens” rätt att själva bestämma vad 
de vill låna och menar att det är omöjligt att bestämma vad som är bra och 
dålig litteratur. En skribent som Gert-Ove Fridlund drar sig inte för att 
konstatera att populärlitteraturen inte alls ger samma ”intellektuella 
tillfredställelse” som den ”goda” och ”tidlösa” litteraturen som han med andra 
ord anser sig kunna särskilja.  Artikelförfattarna talar om ”god smak” och 
”dålig smak” som om det vore allmängiltiga begrepp och de problematiseras 
inte i någon större utsträckning. 

Att den BTJ-styrda sambindningen påverkar bibliotekens inköp av böcker 
är också något som nämns i flera artiklar. Positiv kritik gör att böckerna köps 
in oavsett om det handlar om populärlitteratur eller kvalitetslitteratur, och ofta 
bedöms böckerna utifrån samma kriterier, istället för att se till syftet med 
boken. 

Debatten om populärlitteraturen fick nytt bränsle när Jackie Collins blev 
inbjuden att närvara vid 1989 års Bok- och biblioteksmässa och den höll 
livaktigt i sig i många artiklar både i bibliotekspress och i dagspress. Många 
var de som tog avstånd ifrån hennes medverkan och menade att mässan höll på 
att tappa alla kvalitetsaspekter och endast gick i marknadens ledband. Jackie 
Collins blev en symbol för massmarknadslitteraturen; det glättiga, farliga och 
slarvigt skrivna, och hennes namn blev till ett samlingsbegrepp för 
”tantsnusket”. Skribenterna tog tydligt ställning för eller emot, där de negativa 
åsikterna övervägde. Möjligheten för biblioteken att ta en mellanväg och köpa 
in några exemplar av böckerna är det inte många som diskuterar. En del 
skribenter betonar dock vikten av att inte döma ut en hel genre på förhand utan 
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att se till varje titel för sig. Men å andra sidan föraktar flertalet artikelförfattare 
hennes människosyn, ytliga personförteckningar och råa språk.  

De som är mer positivt inställda till Jackie Collins och liknande litteratur 
lutar sig på argument som att böckerna måste ses som harmlös underhållning, 
en stunds verklighetsflykt, och att det faktiskt handlar om självständiga 
karriärkvinnor som tar för sig både i privat- och yrkeslivet. Både Janice 
Radway och Juan Wilhelmi menar att läsning kan ske på olika sätt, med olika 
syften. Därmed kan man inte bedöma fin- och populärkultur utifrån samma 
värdeskala eftersom de har olika syften och fyller olika slags behov. 
Populärlitteraturen använder sig av schabloner och generaliseringar men för 
läsaren fyller detta en funktion. När syftet i första hand är lättsam 
underhållning så blir det som avviker från förväntningarna endast något 
irriterande. 

Att genusaspekter är av betydelse framkommer i undersökningen. 
Intressant är att när Sidney Sheldon nämns som en manlig motsvarighet, så ses 
han som en lite bättre författare, och att han bör tas på allvar. Några artiklar tar 
upp att den manliga populärlitteraturen, symboliserad av författare som 
Stephen King och Jan Guillou, har en självklar plats på biblioteken och inte 
alls ifrågasätts på samma sätt som flärdlitteraturen fastän språk och handling är 
väldigt tunna. Bibliotekens kvalitetskriterier följs inte på ett konsekvent sätt 
när deckare och thrillers odiskutabelt köps in men inte den kvinnliga 
underhållningslitteraturen.  

Artiklar om Harlequinböcker lyste med sin frånvaro under 1980-talet. 
Däremot förekom det flera artiklar under andra hälften av 1990-talet. Här 
betonas att olika typer av litteratur fyller olika syften och att det handlar om 
olika sätt att läsa på. Romantikböcker läses för underhållning, avkoppling och 
läsaren vet exakt vad hon/han får. Bokens struktur och uppbyggnad har en 
viktig funktion för läsaren. Även detta resonemang kan knytas till Juan 
Wilhelmis olika synsätt att se på läsandet. När kritiker klagar på den bristande 
kvaliteten är detta ganska meningslöst då syftet med böckerna i första hand är 
att ge sina läsare underhållning. Janice Radway har skrivit om detta i sin 
avhandling Reading the Romance där hemmafruarna fann en privat sfär undan 
familjens krav vid läsningen av romantikböcker. Man förväntar sig ett lyckligt 
slut och skulle inte detta infrias blir man besviken. Radway framhåller även att 
läsaren aktivt tolkar texten utifrån sina förutsättningar.  

I flera artiklar betonas att 1990-talets Harlequinböcker skiljer sig från 
tidigare föregångare genom att handlingen blivit mer modern. Hjältinnan har 
en karriär och hjälten kan vara ensamstående far (även om intrigerna lämnar 
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mer att önska sett ur ett könsperspektiv). Nina Solomin menar i en artikel att 
sociala fenomen som dessa slutat vara kontroversiella när de börjar figurera i 
populärlitteraturen. Detta utbyte mellan genrerna kan även ses i Hertels modell 
av det litterära kretsloppet där han betonar en växelverkan och ett utbyte 
mellan fin- och populärlitteratur.  

Även på 1990-talet betonas det att traditionellt sett manliga genrer inom 
populärlitteraturen, som science fiction och deckare, har fått högre status men 
att inget liknande skett för de kvinnliga motsvarigheterna. En förklaring som 
ges är den stora manliga dominansen av litteraturkritiker och kulturjournalister 
samt att det tidigare funnits en viss splittring i feministiska kretsar om hur man 
ska förhålla sig till romantikböckerna.  

En ny typ av damroman synliggörs i också artiklarna på 1990-talet. Där 
utspelar sig handlingen ofta i engelsk lantmiljö, starkt inspirerade av Jane 
Austens romaner. Maria Ehrenberg hävdar i sin bok Romantik för vuxna flickor 
att detta kom som en motreaktion mot de amerikanska FNL-böckerna som 
karaktäriserar 1980-talet. Hon betonar skillnaden mellan den amerikanska 
massprodukten och det engelska hantverket och menar att anledningen till det 
minskande intresset för 1980-talets flärdböcker är de allt för orealistiska 
stildragen med alltför unga, vackra och rika kvinnor. De engelska 
romantikböckerna har huvudpersoner som är lättare för kvinnor att identifiera 
sig med. Hjälten har också han skavanker men blir därigenom mycket 
mänskligare. Den här nya typen av romantikböcker förnyade även intresset för 
Jane Austens romaner och genom pocketutgåvor av böckerna och med hjälp av 
andra medier som TV-serier och film har hon fått ett enormt genomslag med 
stor publik och klassikerstatus. Man kan också se effekter från Hertles 
diskussion om det intermediala kretsloppet när böcker som Grottbjörnens folk, 
Inte utan min dotter och böcker av Sidney Sheldon får en ny, stor publik 
genom TV-serier och filmatiseringar. Detta medför i sin tur en ökad försäljning 
av boken. 

I början av 2000-talet tas marknadsanpassningen av folkbiblioteken upp i 
några artiklar. En fara som beskrivs är att biblioteken idag alltför mycket 
inriktar sig på ökade besök och utlån och därmed riskerar ett smalare bestånd 
att försvinna. Det handlar ofta om krav på att visa höga siffror på just utlån och 
antal besökare för biblioteket för att försvara sin position i samhället. Flera 
artiklar pekar på att det inte är bibliotekets uppgift att förmedla det 
kommersiella utbudet utan att biblioteken måste försvara tanken på att det finns 
saker som är bättre än andra, bibliotekarierna måste aktivt göra val. En artikel 
betonar att folkbibliotekens uppdrag är otydligt, och förespråkar att biblioteken 
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ska förmedla det som är utvecklade för läsaren istället för vad som efterfrågas. 
Här kan man fråga sig om bibliotekarierna verkligen vet vad som är 
utvecklande för varje enskild individ särskilt som bibliotekariens 
smakfostrande roll knappast är aktuell längre. 

Intressant i sammanhanget är också när det påpekas i en artikel att 
utrensningen av FNL-böcker på 1970-talet ledde till att de låntagargrupper som 
man kanske främst ville nå fram till försvann. Här efterfrågas istället ett 
bibliotek som inriktar sig på lust och inte bara på nytta. Artikelförfattaren 
menar att det kan bli en för stor fokusering på målsättningar som det livslånga 
lärandet och att det lustfyllda med läsning tenderar att falla i skymundan. 

Harlequinböcker diskuteras även i början av 2000-talet. Här tas faran med 
att unga tjejer påverkas negativt av kvinnoidealet i dessa böcker upp i en 
artikel. Åsikter som framkommer är att man inte bara kan se böckerna som 
avkopplande läsning utan att man indirekt påverkas på ett negativt sätt. Även 
här kan man se återspeglingar av Gans diskussion om att konsumtionen av 
populärlitteratur rentav skulle vara skadlig för publiken.  

Det skrivs även om att trettioåriga singlar i karriären är en ny målgrupp för 
förlagen och därmed är ny genre på framväxt som fått stor 
försäljningsframgång. Även förlaget Harlequin har följt den trenden och skapat 
en ny serie, ”Red Dress Ink”, för att tillgodose deras behov. Det betonas att 
böckerna försöker bli en litterär motsvarighet till TV-serien Vänner. Här kan 
man också se tendenser av Hertels mediehiss där det sker ett utbyte mellan 
olika medietyper och där populära delar tas upp av massproduktionen. Från 
förlagets sida är man mycket mån om att böckerna inte får blandas ihop med 
traditionella Harlequinböcker, troligtvis för den negativa stämpel som trots allt 
förknippas med namnet. Läsningen handlar här om något vardagligt och enkelt 
som ska gå snabbt, och boken har blivit ett av många olika medier för 
underhållning. Detta kan man koppla till Wilhelmis diskussion om läsning som 
kommersiell och underhållande fiktion där syftet i huvudsak blir ett 
underhållande tidsfördriv.  

Det framkommer också i artiklarna i början av 2000-talet att det inte är 
någon idé att kritisera romantikböcker för att vara förutsägbara eftersom det är 
en del av poängen. Återigen är detta tankar som återfinns hos både Juan 
Wilhelmi och Janice Radway. Nina Björk menar dock i en artikel att den nya 
genrens kvinnliga hjältinnor, som Bridget Jones, inte står för ett starkt 
kvinnoideal utan tycker att det skett en tillbakagång om man jämför med 1980-
talets starka karriärkvinnor i FLN-litteraturen. Det är också ett exempel på hur 
man med tiden omvärderar litteratur och att den kan få förnyad status när det 
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sker förflyttningar med mediehissen som Hertel beskriver. Här är det även 
intressant att Björk inte ställer populärlitteraturen mot kvalitetslitteraturen 
eftersom en sådan jämförelse är meningslös då det handlar om olika genrer 
med olika syften. 

En artikel tar också upp det ökande intresset för deckargenren och menar 
att många författare från de finlitterära kretsarna provar att skriva deckare och 
att det därigenom sker ett utbyte mellan genrerna. Gans talar om att 
populärkulturen lånar drag ifrån finkulturen men att resultatet alltid blir sämre 
och att kvalitetsförfattare skulle ”försvinna” till populärlitteraturen av 
ekonomiska skäl. Men Magnus Persson skriver i sin artikel att man inte alltid 
kan ta för givet att det är populärlitteraturen som behöver förnyelse utan att det 
kan förhålla sig tvärtom, samt att det kan vara fruktbart för båda sidor med ett 
utbyte.  

Avslutningsvis kan man säga att debatten blivit lite mer nyanserad de 
senaste åren och att de upprörda tongångarna från 1980-talet mattats av. Men 
det framkom även en hel del åsikter i början av 2000-talet som menade att 
bibliotekens uppgift inte är att förmedla det kommersiella utbudet. Det är 
viktigt att medvetandegöra uppdelningen mellan högt och lågt och ha i åtanke 
att värderingsproblem grundar sig i olika syn på de litterära värdesystemen. 
Det är meningslöst att bedöma populärlitteratur med samma måttstock som 
kvalitetslitteraturen. Det är också viktigt att diskutera och problematisera 
bibliotekens inköpskriterier som ibland synes självklara. På flera ställen i 
debatten dyker frågan upp om hur det kommer sig att traditionellt sett manliga 
genrer inom populärlitteraturen har en högre status och utan närmare reflektion 
köps in till biblioteken. Detta är en intressant fråga som behöver diskuteras mer 
på våra folkbibliotek.  

Populärlitteratur kommer alltid vara ett flytande begrepp, idag innefattar 
begreppet flera olika saker. Visst finns det fortfarande böcker, exempelvis 
Harlequin och Sandemos böcker, som är existerar i en skuggtillvaro. Böckerna 
har miljontals läsare men syns inte i tidningsdebatten eller finns knappast på 
våra bibliotek. Men idag finns det även en annan typ av populärlitteratur som 
är synlig på ett helt annat sätt. I början på 1990-talet kom det fram författare 
som skriver böcker som räknas till populärlitteratur som inte är 
massproducerade på samma sätt, och där författarna inte alls är en osynlig 
spökskrivare utan snarare har stjärnstatus. De diskuteras flitigt på tidningarnas 
kultursidor och har en mer självklar plats på våra bibliotek. Debatten om den 
goda och dåliga litteraturen kommer säkerligen att fortgå, det är bara 
författarna och titlarna som byts ut. 
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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte var att presentera och analysera debatten om populärlitteratur 
i svensk dagspress och två bibliotekstidskrifter, Biblioteksbladet (BBL) och 
Bibliotek i samhälle (BiS), mellan åren 1980-2004. Undersökningen kom att 
omfatta 59 artiklar som delats in i 1980-tal, 1990-tal och 2000-2004.  

Debatten består av många olika delar varav jag valt ut några 
återkommande teman. För att belysa dessa olika delar har forskning av Hans 
Hertel, Herbert J Gans, Janice Radway och Juan Wilhelmi används som grund 
i teori- och diskussionskapitlen. Det som återkommer i debatten om 
populärlitteraturens plats på biblioteken är om bibliotekens huvudsakliga 
uppgift är folkbildning eller om inköpen ska styras mer av låntagarnas 
efterfrågan. Antingen ser man bibliotekens funktion först och främst som en 
möjlighet att värna om den smala kvalitetslitteraturen eller så menar man att 
det borde finnas något för alla, oavsett böckernas kvalitet. Argument som 
används från båda håll är att biblioteken är skattefinansierade. Vissa menar att 
det därför ska finnas något för alla på biblioteken, andra betonar istället 
bibliotekens folkbildande ansvar och menar att för skattepengar ska man inte 
köpa det som billigt finns att tillgå på närmsta stormarknad.  

Ett tema som tas upp i debatten är författaren Jackie Collins. Hon blev en 
symbol för olika former av kvinnlig underhållningslitteratur. Hon väcker 
mycket starka känslor där majoriteten är av negativ karaktär. 
Harlequinböckerna är också något som det förs en livlig diskussion kring. Här 
beskrivs hur böckerna ändrat stil och karaktär över tid och därmed fått en viss 
feministisk medvetenhet, även om det lämnar en hel del att önska. Det förs 
även en diskussion om växelverkan mellan ”högt” och ”lågt”, med ett ökat 
utbyte mellan genrerna som följd där exempelvis deckaren fått förhöjd status. 
Genusaspekter har också en betydande roll i debatten om populärlitteraturen. 
Den manliga underhållningslitteraturen har traditionellt sett högre status och 
köps in utan att ifrågasättas på samma sätt som den kvinnliga motsvarigheten. 
Ett annat tema som berörs är syftet med läsningen. Eftersom man kan läsa på 
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olika sätt är det ingen idé att bedöma fin- och populärlitteratur utifrån samma 
värdeskala eftersom de fyller olika behov. 

Synen på populärlitteraturen har förändrats en del över tid. Åsikterna har 
rört sig från att vara väldigt fördömande, till en mer accepterande inställning. 
Populärlitteraturen idag kan både vara böcker som existerar i en ganska osynlig 
tillvaro men även böcker av storsäljande författare som köps in i många 
exemplar till biblioteken. 
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