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Inledning

Syfte
Uppsatsens huvudfråga är: Hur behandlar biblioteksforskningen skönlitteratur

på folkbibliotek?

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur den aktuella forskningen i

biblioteks- och informationsvetenskap diskuterar och hanterar skönlitteraturen

på folkbibliotek. För att ta reda på detta har jag valt att undersöka hur forskarna

i  biblioteks-  och  informationsvetenskap  behandlar  skönlitteratur  på

folkbibliotek genom att granska tidskriftsartiklar. Fokus ligger dels på ämnet

skönlitteratur på folkbibliotek, dels på biblioteksforskningen. 

Föreliggande studie är en närläsning av 74 artiklar hämtade från fem e-

tidskrifter från år 1995 till 2006. Artikelförfattarna har dessutom granskats med

bibliometriska verktyg. 

Mitt val av ämne medför vissa svårigheter. Skönlitteraturen döljs många

gånger då den behandlas tillsammans med annan litteratur i forskningen. Att

skönlitteratur  slås ihop med övrigt  bestånd kan vara naturligt  och  lämpligt,

beroende på sammanhang. Men att tillgängliggöra och låna ut skönlitteratur

utgör  bibliotekstjänster  med  speciella  förutsättningar  som ger  anledning till

särskilda frågor. Det är därför angeläget att beakta skönlitteraturen för sig. När

så inte sker i biblioteksforskningen finns det skäl för misstanken att det ligger

ett gap mellan forskning och bibliotekspraktik.  Jag har av detta skäl valt att

inrikta mig på detta ämne trots ovan nämnda svårigheter.
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Bibliometri som forskningsverktyg

Bibliometri som teori
Bibliometri är läran om hur samlingar av dokument kan beskrivas med hjälp av

kvantitativa  metoder.1 Bibliometri  innebär  alltså  att  statistiskt  granska

dokument. När forskning studeras kan det vara önskvärt att få grepp om hela

forskningsområden. Därför behöver litteraturen sorteras och räknas, och detta

är  vad  bibliometrin  handlar  om.2 Uppgiften  är  att  följa  hur  vetenskapen

utvecklas.  Forskning  som  använder  bibliometri  är  ofta  intresserad  av  att

undersöka hur synlig viss forskning är på den internationella marknaden. Detta

kallas för visibilitet. Problemet är att det inte går att  vara säker på vad som

faktiskt  uppmäts.  Bibliometrin  ger  en  förenklad  bild  av  verkligheten  och

behöver alltid sättas i en tolkningsram.3 

Användning av bibliometri i uppsatsen
I  denna  uppsats  används  bibliometri  i  två  mindre  undersökningar.  Först

granskas uppsatsens material, 74 artiklar, med avseende på författarnas kön och

verksamhetsland.  Sedan  genomförs  en  citeringsanalys  av  de  viktigaste

artiklarna, 23 stycken, som helt ägnas åt uppsatsens ämne. Dessutom räknas

artikelproduktionen hos författarna till dessa artiklar, och samtidigt har erhållna

citat noterats. Denna senare undersökning presenteras i ett särskilt kapitel under

rubriken Citeringsanalys och artikelproduktion.

Uppsatsens  material  kan  tyckas  vara  i  minsta  laget  för  en  statistisk

behandling. Men samtidigt som materialet är för litet för att få statistiskt säkra

resultat är det tillräckligt litet för att möjliggöra kontroll av varje post för att

kunna upptäcka avvikelser som skulle kunna dra resultatet i en viss riktning.

Genom att  jag dessutom gör  en  kvalitativ  närläsning av materialet  kan  jag

avtäcka, förutom ett forskningsområde, också dess innehåll. 

Att använda bibliometri på ett mindre omfattande material har också gjorts

av  Dennis  N.  Ocholla  som  studerar  forskning  inom  biblioteks-  och

informationsvetenskap i Sydafrika.4 Han undersöker vilka forskarna är, om det

är män eller kvinnor, vilken etnicitet de har samt vilket språk de använder i
1 Persson 1991, s. 6.
2 Persson 1991, s. 96.
3 Persson 1991, s. 3 f.
4 Ocholla 2000.
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forskningsprodukterna, eftersom Sydafrika har flera officiella språk. Det är en

pågående undersökning där de ditintills uppnådda resultaten presenterades på

IFLA:s  kongress  i  Jerusalem  år  2000.  Hans  material  består  av  218

doktorsavhandlingar  och  masters  som är  producerade  i  Sydafrika  år  1993–

2000. 

Jag  gör  en  liknande  bibliometrisk  undersökning  då  jag  granskar

artikelförfattare.  Antalet  kvinnor  och  män  räknas,  liksom  hos  Ocholla.  De

länder som forskarna är verksamma i, är en annan aspekt av intresse för min

undersökning. En övervikt av artiklar från en viss del av världen eller ett visst

land  kan  vara  av  betydelse  för  förståelsen  av  uppsatsens  resultat.  Denna

undersökning  finns  redovisad  i  kapitlet  Materialets  sammansättning under

avsnitten Artikelförfattarna och Artiklar från olika länder.

Material och metod

Val av tidskrifter
Jag har valt att inrikta mig på artiklar ur e-tidskrifter av två skäl. Eftersom jag

vill undersöka forskningens aktuella attityder är tidskrifter lämpliga då de kan

presentera  den senaste  forskningen.  Dessutom ger e-tidskrifter  möjlighet  till

omfattande sökstrategier som det skulle ta alltför lång tid att utföra mekaniskt. 

När undersökningen planerades fann jag att det inte finns svenskt material i

tillräcklig  omfattning,  och det  var  därför  nödvändigt  att  söka internationellt

material.  För  att  komma åt  aktuell  akademisk  forskning vände jag  mig till

Uppsala  universitetsbibliotek  och  fann  att  de  tillhandahöll  140  e-tidskrifter

under  ämnet  biblioteks-  och  informationsvetenskap.  Jag  valde  endast

engelskspråkiga tidskrifter eftersom de har störst internationell tillgänglighet.

Uppsatsen blir därför begränsad till svenska och engelska. I tidskrifternas egna

presentationer  kunde  jag  utläsa  om  de  inkluderar  folkbibliotek.  Många

tidskrifter har en speciell inriktning mot enbart en viss typ av bibliotek, som till

exempel forskningsbibliotek, eller ett visst ämne, exempelvis digitala system.

Förutom dessa sållade jag bort några tidskrifter som bara har givits ut under ett

eller några få år, eftersom min undersökning sträcker sig elva år tillbaks i tiden.

En tidskrift  som jag hade förhoppningar om var  New Review of  Children’s

Literature  and  Librarianship,  men  det  visade  sig  att  även  om  de  flesta
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artiklarna  handlade  om  skönlitteratur  hade  endast  två  någon  koppling  till

folkbibliotek. Det är alltför lite. Enstaka artiklar från en mängd olika tidskrifter

skulle inte tillföra något till undersökningen. Därför valde jag bort också denna

tidskrift.  Kvar  blev  fem  tidskrifter:  International  Information  and  Library

Review,  Library & Information Science Research,  Library Quarterly,  Library

Review och  New Library World. Dessa tidskrifter är alltså de enda som kan

bidra med mer än något fåtal artiklar som behandlar mitt ämne.

Omfång och sökord
Redan i början av studien insåg jag att materialet var mindre omfattande än jag

trott att det skulle vara, och jag fick därför gå en annan väg än jag först tänkt.

Som kompensation  för  att  välja  ur  en  stor  mängd material  och  sedan göra

djupdykningar  inom  vissa  intressanta  områden,  har  jag  gjort  en  översiktlig

studie av tillgängligt material i ämnet. Mindre mängd material påverkade alltså

undersökningens genomförande. 

Eftersom jag ville  undersöka aktuell  forskning har jag inte  velat  gå för

långt tillbaka i tiden i sökandet efter material. Min första ansats att undersöka

de  senaste  tre  åren  var  mindre  lyckad  på  grund  av  att  mängden  relevant

material  var  för  liten.  För  att  få  tillräckligt  med material  tog jag därför  de

senaste elva årens publikationer till granskning. Detta bör ändå inte medföra

föråldrat material. Även om nyhetsvärdet försämras med äldre material, är en

fördel att bredden blir rikare då en längre period tas med. Att börja år 1995 gör

att det blir ett något udda antal år som undersökningen omfattar, men detta år

publicerades flera intressanta artiklar och dessutom fler som är relevanta för

undersökningen än något senare år. Det var därför viktigt att ta med det.5   

För  att  lyckas  med  de  två  uppgifterna  att  skapa  enhetlighet  och  få

tillräckligt med material, beslöt jag mig för att använda  fiction som sökord i

fulltext. Därmed fick jag med de artiklar som någonstans i texten nämner ordet

”fiction”. 

Det är intressant att detta  fiction har visat sig signalera att det kan finnas

något om skönlitteratur i artikeln även om detta i texten i övrigt uttrycks med

andra ord. Många artiklar som skriver om klassiker, romaner eller nöjesläsning

5 Artiklarnas publiceringsår finns listade i Bilaga B.
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har med ordet fiction, men kanske bara på något enstaka ställe. Dessa artiklar

har jag ändå kunnat fånga in genom att söka på  fiction i fulltext. Vanligtvis

innehåller  en artikel  som berör skönlitteratur alltså  någonstans ordet  fiction.

Detta gäller dock inte alltid, varför denna undersökning har en felmarginal när

det gäller att bedöma omfattningen av artiklar som behandlar skönlitteratur på

folkbibliotek.  För  att  få  en  uppfattning  om hur  stor  denna  felmarginal  kan

tänkas vara testade jag också en rad andra söktermer. Dessa var:  children’s

literature,  imaginative  literature,  readers’  advisory,  reader  development,

reader guidance,  reader services,  reading experience,  reading habits,  novel-

reading, leisure readers och novels med variationer på ändelser där det inte var

möjligt att trunkera. Att jag valde sökord som har med läsande att göra var för

att läsande vanligtvis förknippas med läsande av skönlitteratur i den forskning

jag  studerat.6 En  anledning  till  att  ta  med  så  många  olika  sökord  är  att

läsfrämjande brukar gå under olika beteckningar i den engelskspråkiga världen.

Reader development och reader guidance används synonymt i Europa, medan

det vanliga begreppet i USA är  readers’ advisory.7 Sökningar på dessa ord i

New Library  World år  1995 till  2005,  och  där  artiklar  innehållande  fiction

räknades bort, gav tio träffar, varav nio var på sökord relaterade till läsning.

Den tionde var träff på novels. Som jämförelse fick jag 39 träffar på fiction. En

test av International Information and Library Review med samma sökord gav

två träffar. Båda var på sökord med anknytning till läsning. Denna tidskrift gav

elva träffar på fiction. Det finns alltså en hel del artiklar som anknyter till eller

behandlar skönlitteratur på folkbibliotek utan att  använda ordet  fiction.  Min

undersökning  kan  därför  inte  bedöma  omfattningen  av  forskning  om

skönlitteratur på folkbibliotek annat än som en tendens.   

Sökordet fiction har endast använts för att plocka ut artiklar. När en artikel

väl valts för närläsning har innehållet i sin helhet granskats. Sålunda kan en

artikel som endast en gång uttryckligen talar om skönlitteratur (fiction) ändå

behandla skönlitteratur under begrepp som böcker eller litteratur. Genom att se

efter  hur  och  i  vilket  sammanhang orden  används  har  det  varit  möjligt  att

bedöma om det handlar om skönlitteratur.

Sökningarna  gjordes  bland  samtliga  typer  av  tidskriftsartiklar  vilket

innebär att  det  också ingår bokrecensioner i  materialet.  Men dessa är också

6 Se t.ex. Spencer & Mathieson 2003, s. 400.
7 Moyer & Weech 2005, s. 69. 
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forskningsprodukter som är kritiskt granskande och ger uttryck för synpunkter,

varför de har en meningsfull plats i min undersökning. 

Det slutliga artikelurvalet
Efter  urvalet  av artiklar med förekomst  av  fiction,  var  jag tvungen att  göra

ytterligare  en  gallring.  Dels  därför  att  sökningen  gav  träffar  också  på  till

exempel science fiction och non-fiction, dels för att många artiklar som nämner

fiction inte på något sätt berör denna litteratur på folkbibliotek, inte ens med

andra ord eller indirekta hänsyftningar. Ibland nämns dessutom skönlitteratur

endast  i  ett  exempel  eller  ett  citat,  eller  rent  av  i  en  titel  i  en

litteraturförteckning. 

Till  slut  kom materialet  att  bestå  av 74 artiklar.  Dessa utgör  endast  en

mindre del av vad tidskrifterna publicerat totalt. För att visa hur stor andel det

utvalda materialet utgör har en tabell upprättats. I Tabell 1 presenteras således

tidskrifternas hela antal artiklar för år 1995–2006, antal artiklar med förekomst

av fiction i fulltextsökning samt det antal artiklar som faktiskt också behandlar

skönlitteratur på folkbibliotek. Det är dessa senare artiklar som är relevanta för

min undersökning och som jag närläst. Tabellen visar artiklarnas uppdelning på

tidskrifter.  Artiklarnas andel av samtliga publicerade artiklar  under perioden

står inom parentes i procent. 

Tabell 1. Tidskriftsartiklarnas antal fördelat på tidskrifter och även i procent.

Tidskrift Samtliga
artiklar
publicerade
1995–2006 

Artiklar med
förekomst av
”fiction”

Artiklar som
behandlar
skönlitteratur på
folkbibliotek

International Information

and Library Review 379

                     

13   (3,4 %)

                      

10  (2,6 %)
Library & Information

Science Research 644

                     

35   (5,4 %)

                     1

2  (1,9 %)
Library Quarterly 792 41   (5,2 %) 13  (1,6 %)
Library Review 546 51   (9,3 %) 10  (1,8 %)
New Library World 409 43 (10,5 %) 29  (7,1 %)
Totalt 2 470 183  (7,4 %) 74  (3,0 %)
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New Library World har under perioden publicerat sammanlagt 409 artiklar. Av

dessa innehåller 43 stycken ordet  fiction. Fjorton av dessa visade sig vid en

granskning  inte  beröra  skönlitteratur  på  folkbibliotek,  varför  29  artiklar

kvarstod  för  närläsning.  Dessa  motsvarar  drygt  sju  procent  av  hela

publikationen. Detta är högre än andelen relevanta artiklar i övriga tidskrifter

som ligger från, i runda tal, en och en halv till två och en halv procent.  New

Library World sticker därmed ut mot de fyra andra tidskrifterna, eftersom den

proportionellt har mer relevant material. 

Det  är  anmärkningsvärt  att,  av  de  2 470  artiklar  som  samtliga  fem

tidskrifter publicerat under elva år, endast 183 alls nämner skönlitteratur. Ännu

färre  artiklar,  74  stycken,  har  också  något  att  säga  om  skönlitteratur  på

folkbibliotek. Detta är påpekat med reservation för artiklar som berör ämnet

utan att använda ordet fiction, vilket tidigare nämnts.   

Forskningsöversikt
Vare  sig  skönlitteratur  eller  folkbibliotek  är  särskilt  välrepresenterade  i

forskningen  –  i  synnerhet  inte  tillsammans.  Dock  finns  det  förhållandevis

många magisteruppsatser som behandlar skönlitteratur på folkbibliotek. Två av

dessa ligger nära mitt eget forskningsområde, och de presenteras i nästa avsnitt.

En granskning av forskningen om skönlitteraturens betydelse följer  därefter,

varpå  forskning  om  biblioteksutbildning  och  biblioteksforskning

uppmärksammas.

Forskning om inställningen till skönlitteratur på folkbibliotek
Ylva Sundin behandlar i en magisteruppsats inställningen till skönlitteratur på

folkbibliotek. I sin undersökning utgår hon från debatten i Biblioteksbladet som

främst förs av bibliotekarier,  men också av till  exempel författare, vilka har

varit särskilt aktiva i att försvara framför allt kvalitetslitteraturens ställning på

folkbibliotek.  Sundin  har  närläst  56  artiklar  och  debattinlägg  från

Biblioteksbladet. Hon har samlat det material som finns från år 1990 till 2003

med anknytning till förmedling av skönlitteratur på folkbibliotek. Sundin har

liksom jag själv reagerat på bristen på material och att diskussioner som kan

förväntas inte förs. Framför allt saknar Sundin diskussioner om läsfrämjande.8

8 Sundin 2004.
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Trots likheter i ämne och metod har jag till  skillnad från Sundin akademisk

forskning som utgångspunkt för studien.

Helena  Strömblad  har  skrivit  en  magisteruppsats  med  ett  närliggande

ämne. Hon har intervjuat bibliotekarier för att ta reda på deras inställning till

skönlitteratur. Fokus ligger på hur denna inställning påverkar förmedlingen av

skönlitteratur  och  inköpspolicyn.  Studien  har  en  litteratursociologisk

utgångspunkt och är inriktad på diskussionen om läsningens betydelse samt

kvalitetslitteratur kontra populärlitteratur.9 

Forskning om skönlitteraturens betydelse
Folkbiblioteken har genomgått  en förändring under senare år.  Lars Rydquist

skriver att intresset för teknik har intagit skönlitteraturens plats. 

Samtidigt  som  intresset  och  resurserna  för  den  tekniska  utvecklingen  inom
biblioteksvärlden  ökade,  minskade  satsningarna  och  beredskapen  för  att  förmedla
skönlitteratur  via  biblioteken.  Också  bibliotekshögskolorna  prioriterade
teknikutvecklingen mycket på skönlitteraturens och barnlitteraturens bekostnad.10

En  annan  bild  ger  Anne  Goulding  från  Storbritannien.  Som  redaktör  för

Journal of Librarianship and Information Science skriver hon i inledningen till

första  numret  år  2002  om  läsfrämjandets  utveckling.  Hon  konstaterar  att

läsfrämjandet under de senaste åren är på stark frammarsch i Storbritannien.

Fondpengar  har  satsats  i  flera  projekt  på  folkbiblioteken.  De  riktlinjer  för

folkbibliotek som IFLA och UNESCO tillsammans  har skrivit,  ger stöd för

läsfrämjande och uppmanar till det.11 Riktlinjerna anger att i folkbibliotekets

uppgifter ingår att  tillgängliggöra:  knowledge,  information och  works of the

imagination.12 Vidare ges i kapitlet  Meeting the needs of the users rekreation

och  nöje  en  framskjuten  plats.13 Bland  sju  huvuduppgifter  för

bibliotekstjänsterna finns  readers’ advisory services med.14 Detta innebär att

lästips,  att hjälpa läsaren till  rätt  bok, får en hög prioritet. Två olika avsnitt

inbegriper  skönlitteraturen.  Dels  kommer  den  in  under  temat  Leisure  time

9 Strömblad 2003.
10 Rydquist 2001, s. 151.
11 Goulding 2002, s. 2.
12 International Federation of Library Associations and Institutions 2001, s. 1.
13 International Federation of Library Associations and Institutions 2001, s. 28 f.
14 International Federation of Library Associations and Institutions 2001, s. 25.
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interests,  dels  under  Reading  promotion  and  literacy.15 När  det  gäller

beståndsutveckling,  ska  denna  enligt  riktlinjerna  syfta  till  att  tillhandahålla

resurser för att möta biblioteksanvändarnas behov av utbildning, information,

fritid  och  personlig  utveckling.16 Det  framgår  alltså  att  skönlitteratur  som

nöjesläsning och som ett verktyg för läsfrämjande är av betydelse enligt dessa

riktlinjer. 

Läsfrämjande för vuxna har inte tidigare fått denna uppmärksamhet, menar

Goulding. Under nittiotalet då informationsteknologin var på uppsegling och

gavs  stort  utrymme  fanns  det  en  oro  för  att  den  skulle  ta  över  helt.  Detta

intresse har inte avstannat men givit rum också för läsandet.17 Enligt Rydquist,

som  skriver  ungefär  samtidigt  som  Goulding,  fortsätter  den  nedåtgående

trenden för skönlitteratur på folkbibliotek.18 Statistiken pekar åt samma håll.

Kulturrådet uppger att utlåning och bokinköp minskar sedan 1980-talet på de

svenska folkbiblioteken, och det som minskar mest är utlåning av skönlitteratur

för vuxna.19

Maria Törnfeldts forskning är ett exempel på svensk forskning om läsning

och lässtöd. Törnfeldt skriver om ett projekt för att utveckla samarbete mellan

lärare  och  bibliotekarier  när  det  gäller  att  stimulera  läsandet  hos  barn  med

lässvårigheter. Hon påpekar att mycket har skrivits om barns läsande och barns

lässvårigheter, men det saknas forskning från ett bibliotekarieperspektiv.20 Ett

annat exempel är en undersökning av kvinnliga interners läsvanor. Per Schmidt

och Mikael Gille har intervjuat nio interner på anstalten Hinseberg. De anser att

även om biblioteket  på anstalten  har  bristfälliga resurser,  skulle  mer  kunna

göras  för  att  uppmuntra  kvinnornas  läsande.  De  är  intresserade  av  varför

kvinnorna läser  och finner  att  de till  största delen läser  för avkoppling och

verklighetsflykt.21 

Andra  forskare  har  också  intresserat  sig  för  varför  människor  läser.

Goulding menar att det är angeläget att undersöka detta för att biblioteken på

15 International Federation of Library Associations and Institutions 2001, s. 30 och 34.
16 International Federation of Library Associations and Institutions 2001, s. 49.
17 Goulding 2002, s. 1 f.
18 Rydquist 2001, s. 151.
19 Statens kulturråd 2006.
20 Törnfeldt 1994, s. 24.
21 Schmidt & Gille 2006.
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bästa sätt ska kunna bedriva läsfrämjande. Hon hänvisar till den forskning som

gjorts  av Bob Uscherwood och Jackie Toyne och som presenteras i  samma

nummer  av  tidskriften.22 Där  redovisas  en rikstäckande  undersökning  om

anledningen  till  att  människor  läser  skönlitteratur  och  vad  de  får  ut  av

läsningen. Oftast talade de tillfrågade först om att läsa för nöjes skull, och som

en andra förklaring till  läsandet kom för att lära sig något. Verklighetsflykt,

avkoppling, personlig utveckling, att förstå andra, var sådant som deltagarna i

studien återkom till. Många uttryckte att om de inte skulle kunna läsa skulle det

vara en stor förlust i deras liv.23 

Emma Hayes och Anne Morris har tittat på folkbibliotekets roll för fritiden.

Biblioteksbesökare  intervjuades  på  två  bibliotek  i  olika  typer  av  områden i

England för att få en varierad svarsgrupp. De fann att människor oavsett ålder

och livssituation uppskattade biblioteken. Att  kunna läsa skönlitteratur gratis

var betydelsefullt för många. En del läste mycket och uppgav att de inte skulle

ha råd att köpa allt de ville läsa.24 

Biblioteksföreningen OCLC, Online Computer Library Center, har gjort en

undersökning om hur allmänheten uppfattar biblioteken och dess tjänster. De

deltagande kom från Australien, Canada, Indien, Singapore, Storbritannien och

USA,  i  ålder  från  fjorton  år  och  uppåt.25 Den  biblioteksaktivitet  som flest

uppgav  att  de  ägnade  sig  åt  var  att  låna  tryckta  böcker.  När  det  gäller

nöjesläsning uppgav 47 procent att de använde biblioteket för detta en gång om

året eller oftare.26 Omkring 70 procent av de deltagande förknippade bibliotek

framför allt med böcker.27

Forskning om biblioteksutbildning och biblioteksforskning
Att biblioteksforskningen saknar kontakt med bibliotekspraktiken framkommer

i  en  del  forskning.  Sarah  McNicol  och  Pete  Dalton  har  granskat

biblioteksforskningen och de ser ett glapp mellan biblioteksverksamheten och

forskningen i library and information science (LIS).28

22 Goulding 2002, s. 2.
23 Usherwood & Toyne 2002.
24 Hayes & Morris 2005.
25 Online Computer Library Center 2005, s. xi.
26 Online Computer Library Center 2005, A, s. 28. 
27 Online Computer Library Center 2005, del 3, s. 31.
28 McNicol & Dalton 2004.
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I forskarvärlden finns det ett intresse för skönlitteratur på folkbibliotek som

tar sig uttryck i att beakta hur biblioteksutbildningen hanterar detta ämne. Även

här  återfinns  uppfattningen  att  det  finns  ett  glapp  –  denna  gång  mellan

biblioteksforskning  och  biblioteksutbildning.  Michael  Gorman  är  en

bibliotekarie från USA som anser att biblioteksutbildningen befinner sig i kris i

många länder.29 Den saknar kontakt med biblioteksvärlden och ägnar sig främst

åt  datorrelaterade  kurser,  medan  bibliotekets  kärnverksamheter  endast  är

tillvalskurser i utbildningen. ”Trying to popularize libraries and librarianship

by denying their essential nature has not worked and will not work”.30 En ny

modell för biblioteksutbildningen behövs därför, anser Gorman.

En  möjlig  förklaring  till  att  forskning  och  utbildning  inte  beaktar  hela

biblioteksverksamheten bidrar Wayne A. Wiegand med i en artikel som också

är en del i uppsatsens undersökningsmaterial.31 Wiegand hänvisar till  Michel

Foucault som talar om hur moderniteten delade upp människors liv i arbete och

fritid. Med denna uppdelning gjord kom intresset hos forskarna att inrikta sig

mot  frågor  relaterade  till  arbete.  Den  användbara  och  nyttiga  kunskapen

uppmärksammades.  Information  blev  liktydigt  med  nyttig  information.

Bibliotekets  uppgifter  att  vara  en  mötesplats  och  att  tillhandahålla  läsning

passade inte in i intresset för det nyttiga och det med anknytning till  arbete.

Därför har dessa uppgifter inte heller fått utrymme i biblioteksforskningen och

biblioteksutbildningen. Wiegand skriver att det finns tre saker som biblioteken

i USA är bra på: De tillhandahåller information, de är en plats för allmänheten

att träffas och vara på samt de frambringar läsmaterial. LIS-forskare har under

lång tid främst intresserat sig för den första av dessa – information. De övriga

två har förbisetts. Wiegand föreslår därför att det akademiska ämnet American

Studies, som intresserar sig för läsande och skönlitteratur, tar över uppgiften

genom en underavdelning som ägnas åt biblioteksfrågor. Det finns behov av

denna  forskning  eftersom  folkbiblioteken  finns  överallt  och  en  stor  del  av

befolkningen  använder  dem. Dessutom ökar  biblioteksbesöken.  Wiegand

förstår  den  klyfta  som  finns  mellan  biblioteksforskning  och

biblioteksverksamhet på följande sätt: 

29 Gorman 2004.
30 Gorman 2004, s. 380.
31 Wiegand 2003.
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... failure to include analysis of “library as place” or “reading” questions in its research
agenda  or  its  educational  curricula  prevents  the  LIS  community  from  adequately
understanding the social and cultural preconditions that frame the library’s present.32

På IFLA:s kongress i Oslo år 2005 framförde Jofrid Karner Smidt de inslag

som hon menar behövs på biblioteksutbildningen.33 Hon lyfter fram betydelsen

av att studera texter för att kunna verka som bibliotekarie. Skönlitterära texter

har en särskild roll och det krävs därför att detta ämne studeras. Bibliotekarien

behöver ständigt kunna fälla avgöranden mellan viktiga och oviktiga texter. Att

kunna  välja  ut  och  rekommendera  texter  som  låntagaren  önskar  ingår  i

bibliotekariens  uppgifter,  anser  Karner  Smidt.  För  att  kunna möta  en sådan

utmaning  behöver  den  analytiska  kompetensen  utvecklas.  Därför  behöver

studenten jobba analytiskt med texter. Studiet av skönlitterära texter av olika

slag,  både  populära  och  intellektuellt  krävande,  spelar  en  särskild  roll  i

biblioteksutbildningen för dem som tänker sig att arbeta på folkbibliotek. Över

hälften av lånen utgörs av skönlitteratur i Skandinavien, vilket betyder att detta

utgör  en  viktig  del  av  bibliotekariens  arbete.  Norge  och  Danmark  har

skönlitteratur i utbildningen för att bereda studenten för en förmedlande roll

som bibliotekarie.

Disposition
Detta  första  kapitel  har  presenterat  uppsatsens  syfte  och  huvudfråga.

Bibliometri används i uppsatsen och därför ges en introduktion till denna teori

och metod. Dessutom har jag redogjort för det arbetssätt och det material jag

använt  mig  av.  Befintlig  forskning  inom  ämnesområdet  har  beskrivits  i

forskningsöversikten.

Materialets  sammansättning granskas  i  det  andra  kapitlet.  De tidskrifter

som undersökningens  artiklar  är  hämtade  från  presenteras.  Därefter  noteras

antalet författare per artikel, om det är män eller kvinnor som skrivit artiklarna

samt  vilka  länder  de  är  verksamma  i.  Omfattningen  av  skönlitteratur  på

folkbibliotek i artiklarna behandlas också.

En  bibliometrisk  undersökning  följer  i  det  tredje  kapitlet  som  en

fortsättning på granskningen av undersökningsmaterialet.  Detta sker med en

32 Wiegand 2003, s. 372.
33 Karner Smidt 2005.
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analys av artikelproduktion och citeringsanalys av författarna till de viktigaste

artiklarna.

Det fjärde kapitlet går igenom artiklarnas innehåll. Frågor om läsande följs

av olika gruppers särskilda behov, varefter tillgängliggörande av skönlitteratur,

folkbibliotekens situation och beståndet följer.

Resultatet  av  undersökningen  diskuteras  i  det  avslutande  kapitlet  och

slutsatser  dras.  En slutdiskussion tar  upp konsekvenserna  av  resultatet  i  ett

vidare sammanhang.

Uppsatsen avslutas med en sammanfattning. Därefter bifogas en käll- och

litteraturförteckning där artiklarna jag använt i undersökningen står uppställda

för sig under  Källmaterial.  Sist  finns två bilagor.  Bilaga A är en tabell  där

artiklarna  listas  efter  tidskrift  och  förses  med  uppgifter  om  författare,

publiceringsår,  verksamhetsland  och  omfattning  av  innehåll  rörande

skönlitteratur på folkbibliotek.  Bilaga B innehåller en tabell  med artiklarnas

publiceringsår.
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Materialets sammansättning

Detta  kapitel  inleds  med  en  presentation  av  de  tidskrifter  som  ingår  i

undersökningen. Därefter behandlas materialets sammansättning med avseende

på författarnas antal, kön och verksamhetsland. Slutligen delas artiklarna upp i

tre  grupper  utifrån  den  omfattning  av  skönlitteratur  på  folkbibliotek  de

innehåller.34

Tidskrifterna
Dessa fem tidskrifter ingår i undersökningen:

• International Information and Library Review (IILR)

• Library & Information Science Research (LISR)

• Library Quarterly (LQ)

• Library Review (LR)

• New Library World (NLW)

International Information and Library Review har funnits som e-tidskrift sedan

1995. Tidskriften vänder sig till bibliotekarier och forskare över hela världen.

Företrädare för bland andra FN, UNESCO och IFLA har bidragit med artiklar.

International Information and Library Review fokuserar på tre områden: etik

och värdefrågor, beslutsfattande som rör informationshantering och att förbättra

kvaliteten i människors liv samt tillämpning av informationsservice på bland

annat  bibliotek.  Redaktör  är  T.  Carbo i  USA.  I  redaktionskommittén  finns

representanter  från  i  stort  sett  hela  världen:  Australien,  Canada,  Frankrike,

Kroatien, Malawi, Namibia, Nederländerna, Norge, Singapore, Storbritannien,

Sydafrika och USA.35

34 Bilaga A består av en tabell som sammanfattar detta kapitels uppgifter.
35 International Information and Library Review 2007.
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Library  &  Information  Science  Research beskriver  som  sin  uppgift

biblioteks- och informationsforskning med dess tillämpning där så är aktuellt.

Tidskriften har funnits i elektronisk form sedan år 1994. Redaktionskommittén

består av forskare från Canada, Finland, Nya Zeeland, Storbritannien och USA.

Bland dessa finns Juris Dilevko, Melissa Gross och Mirja Iivonen som är med i

uppsatsmaterialet.  Två  redaktörer  delar  på  chefsposten:  Peter  Hernon  och

Candy Schwartz, båda verksamma i Boston, USA.36 

Library Quarterly grundades 1931. Tidskriften utges av The University of

Chicago Press och publiceras direkt till Internet via denna producent. Tidigare,

när sökningarna gjordes,  var det  EBSCO som, från år 1993, lade ut den på

Internet och tillhandahöll sökverktyg. Alla typer av biblioteksforskning tillhör

dess område. Tidskriften har internationell spridning, vilket avspeglas i ett stort

antal  artikelförfattare  från  andra  länder  än  USA.  Redaktionskommittén  är

begränsad  till  representanter  från  Kina,  Storbritannien  och  USA.  Av  dessa

återfinns  John  Budd,  Melissa  Gross,  Christine  Jenkins,  Gloria  Leckie  och

Christine Pawley i källmaterialet. Det finns två redaktörer: John Carlo Bertot

och Wayne A. Wiegand.37 

Library Review har funnits i 80 år och syftar till att vara en internationell

kommunikationslänk  mellan  bibliotekarier  och  forskare.  Folkbibliotek  och

andra  bibliotek  beaktas.  Tidskriften  eftersträvar  att  oberoende  och  skilda

synpunkter  kommer  till  uttryck.  Elva  länder  finns  representerade  i  den

rådgivande redaktionen: Botswana, Canada, Danmark, Estland, Irland, Mexiko,

Nigeria, Nya Zeeland, Spanien, Storbritannien och USA. Briony Train som är

en  av  artikelförfattarna  i  uppsatsens  undersökning  finns  bland  dessa.

Redaktören, Nicholas Joint, finns i Glasgow i Storbritannien och redaktören för

recensioner i Australien.38 

New Library World presenterar sig som en internationell tidskrift inriktad

på nutida bibliotekstrender för och av akademiker, forskare och bibliotekarier.

Tidskriften  uppmärksammar  bibliotekens  och  bibliotekariernas  roll  i  en

förändringsprocess.  Alla  sorters  bibliotek  beaktas.  Linda  Ashcroft  från

Liverpool är redaktör. Också assisterande redaktören är bosatt i Storbritannien.

36 Library and Information Science Research 2006.
37 Library Quarterly 2007.
38 Library Review 2006.
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Däremot finns i redaktionskommittén representanter från fler länder och de är

ungefär lika många män som kvinnor. Catherine Sheldrick Ross, med en artikel

i  uppsatsens  undersökning,  är  en  av  dem.  Visserligen  är  fyra  från

Storbritannien, men dessutom är det två från USA och Canada samt en från

Nederländerna, Sydafrika, Danmark och Kenya.39 

Av  dessa  tidskrifter  distribueras  fyra  av  dem  till  Internet  av  två  stora

aktörer med avancerade söksystem:  Elsevier och  Emerald. Detta ger dem en

stor räckvidd och tillgänglighet. Elsevier publicerar vetenskapliga publikationer

på  Internet.  Bland  annat  finns  samarbete  med  7 000  tidskriftsförläggare.

ScienceDirect är Elseviers fulltextplattform som tillhandahåller mer än 2 000

tidskrifter.  Bland dessa  finns  International  Information  and Library Review

och  Library & Information Science Research.40 Emerald  har en internationell

inriktning med biblioteksservice som ett av tre huvudämnen. Professionell och

akademisk  litteratur  publiceras  och  en  särskild  vikt  läggs  vid  applicerad

forskning. Över 170 tidskrifter publiceras, däribland Library Review och New

Library World.41

Artikelförfattarna

Författarnas verksamhetsområde
Uppgiften  i  denna  uppsats  är  att  undersöka  forskningens  inställning  till

skönlitteratur,  vilket  i  praktiken  betyder  forskarnas syn.  En  stor  andel  av

artikelförfattarna till de artiklar jag närläst är dock bibliotekarier verksamma på

bibliotek och inte i första hand forskare. I och med att de skriver vetenskapliga

artiklar  i  en  akademisk  tidskrift  ger  de  dock  också  uttryck  för  att  ha  en

forskarroll.  De  bör  därför  räknas  som  forskare  som  bedriver

biblioteksforskning.

Författarkonstellationer
Många av artiklarna är skrivna av flera personer. Nitton artiklar är skrivna av

två personer. Tolv av dessa är författade av en man och en kvinna tillsammans.

Fyra artiklar är skrivna av tre personer, och en artikel har fyra författare. 
39 New Library World 2006.
40 Elsevier 2007.
41 Emerald 2007.
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I Tabell 2 finns de olika författarkonstellationerna presenterade. Vanligast

är att  artiklarna är skrivna av en person.  Av dessa är 26 artiklar skrivna av

kvinnor och 24 av män. Av alla författare och medförfattare är 57 kvinnor och

47 män. Några personer är också författare till flera artiklar. Dessa författare

räknas flera gånger varför författarna som individer är färre än 104. Train är

författare eller medförfattare till tre artiklar, Dilevko till fyra. Gross har skrivit

två artiklar och Goulding är medförfattare till  två. Dali har skrivit  en artikel

själv och är medförfattare till en. 

Tabell 2. Konstellationen av artikelförfattare samt totalt antal.

Författarkonstellationer Antal författare Antal artiklar 
En kvinna 26 26
En man 24 24
En kvinna och en man  24 12
Två kvinnor 10 5
Två män 4 2
En kvinna och två män 9 3
Tre kvinnor 3 1
Tre kvinnor och en man 4 1
Totalt 104 74

Artiklar från olika länder
Jag  har  valt  internationella  tidskrifter  och  i  materialet  finns  också  artiklar

skrivna  av  personer  från  många  olika  länder  representerade,  även  om

Nordamerika  och  Storbritannien  dominerar.  Endast  en  artikel  behandlar  till

exempel  situationen  i  ett  afrikanskt  land.  Den  västerländska  slagsidan  är

således stark, vilket mitt val av engelskspråkiga tidskrifter bidragit till. 

Författarna  till  de  artiklar  jag  närläst  är  verksamma  i  följande  länder:

Brasilien,  Canada,  Danmark,  Estland,  Finland,  Indien,  Irland,  Kazakstan,

Kenya, Nederländerna, Norge, Ryssland, Spanien, Storbritannien, Tjeckien och

USA. Tabell 3 ger information om vilka tidskrifter som publicerat artiklar från

dessa länder och hur många artiklar som finns från varje land i undersökningen.
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Tabell 3. Artikelförfattarnas verksamhetsländer. Antalet artiklar är fördelat på tidskrifter.

Land IILR LISR LQ LR NLW Totalt
Brasilien 1 1
Canada 1 5 3 9
Danmark 2 2
Estland 1 1
Finland 1 1
Indien 2 2
Irland 1 1
Kazakstan 1 1
Kenya 1 1
Nederländerna 1 2 3
Norge 1 1
Ryssland 1 1
Spanien 2 2
Storbritannien 8 16 24
Tjeckien 2 2
USA 2 5 10 5 22
Totalt 10 12 13 10 29 74

New Library World har en starkt brittisk prägel vilket också visar sig i antalet

artiklar från Storbritannien, sexton stycken. Denna tidskrift har flest relevanta

artiklar,  vilket  gör att  hela antalet  närlästa artiklar skrivna av britter  blir  24

stycken.  Även antalet  artiklar  från USA är  högt.  Library  Quarterly har  sin

hemvist  i  USA  och  skildrar  i  mitt  material  enbart  amerikanska  och

kanadensiska  förhållanden.  Dessa  länder  har  också  relativt  många  artiklar.

Sammantaget blir det 22 artiklar från USA och nio från Canada. Från övriga

länder finns det väsentligt färre artiklar, endast en eller två, med undantag av

Nederländerna som har tre artiklar. 

Det vanliga är att författarna befattar sig med situationen i de länder där de

är  verksamma.  Några  undantag  finns  dock.  Studier  omfattande  flera  länder

förekommer till exempel. Alex Spence från Canada har gjort en undersökning

som omfattar  Australien,  Canada,  Nya Zeeland,  Storbritannien  och  USA.42

Jessica E. Moyer och Terry L. Weech har tittat på biblioteksutbildningarna i

Canada, flera länder i Europa och USA.43 Undersökningen av Juris Dilevko och

42 Spence 2000.
43 Moyer & Weech 2005.
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Keren  Dali  täcker  både  Canada  och  USA.44 John  Mullins  och  Margaret

Linehans  intervjuer  omfattar  på  samma  sätt  flera  länder:  Irland  där  de  är

verksamma  samt  Storbritannien  och  USA.45 Richard  Barter  från  Spanien

behandlar USA, Canada och Storbritannien i sin artikel.46 

Vidare finns det tre artiklar där samtliga författare är verksamma i USA

och trots detta skriver om andra länder: Pamela Spence Richards skriver om de

forna öststaterna.47 Joyce Martin Greening skriver om bibliotek i Ryssland.48

Mary Ann Littrell och hennes tre medförfattare företar en studie i Rumänien. 

Dessutom är Ikoja-Odongo från Uganda medförfattare till en artikel som

behandlar Kenya där också den andra författaren, Richard Masaranga Atuti, är

verksam.49 Jaap  Boter  och  Michel  Wedel  är  annars  de  enda  som  skriver

tillsammans trots att de är verksamma i olika länder, Nederländerna respektive

USA, och de skriver om Nederländerna i sin artikel.50 

Omfattningen av relevant material
Omfattningen  av  material  av  intresse  för  undersökningen  varierar  mellan

artiklarna. Denna skiftande karaktär på artiklarna har föranlett en uppdelning i

olika kategorier  med avseende på i  vilken omfattning som skönlitteratur på

folkbibliotek behandlas i dem. De tre kategorierna har jag kallat A, B och C,

där  omfattningen stegras för  varje  kategori.  Tabell  4 visar  antal  artiklar för

varje kategori uppdelat på tidskrifter.51

Tabell 4. Omfattningen av skönlitteratur på folkbibliotek i artiklarna fördelat på tidskrifter och
totalt. 

Omfattning IILR LISR LQ LR NLW Totalt
Kategori A 1 2 8 3 9 23
Kategori B 5 4 1 5 13 28
Kategori C 4 6 4 2 7 23
Totalt 10 12 13 10 29 74

44 Dilevko & Dali 2006.
45 Mullins & Linehan 2006.
46 Barter 1996.
47 Richards 1995.
48 Greening 1995.
49 Atuti & Ikoja-Odongo 1999.
50 Boter & Wedel 2005.
51 Tabellen i Bilaga A anger vilken kategori varje artikel tillhör. 
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Kategori A
Kategori A innehåller 23 artiklar. Skönlitteratur på folkbibliotek förekommer

endast  marginellt  i  denna  kategori.  Artiklarna  har  inte  mycket  att  säga  om

skönlitteratur, utan nämner bara förekomsten av den på folkbibliotek. Tre av

artiklarna i denna kategori är bokrecensioner.52 

I fyra artiklar nämns skönlitteratur endast i uppräkningar eller listor.53 Ett

exempel  är en artikel  som behandlar biblioteken i  ett  område i  utkanten av

London. Fokus ligger på arbetet för svarta människor och etniska minoriteter.

Skönlitteratur  förekommer  uttryckligen  två  gånger  i  en  uppräkning  av

innehållet  i  boklistor  över nyinskaffat  material.  Adult  fiction och  children’s

fiction nämns där tillsammans med faktaböcker, musik, video och kollektioner

särskilt  avsedda  för  olika  minoritetsgrupper.  I  artikeln  talas  ofta  om

bokbestånd, i vilket förmodligen skönlitteraturen ingår, men eftersom det inte

framgår  tydligt  att  så  är  fallet  räknar  jag  det  inte  som  förekomst  av

skönlitteratur.54 

Andra artikelförfattare skriver på liknande sätt om skönlitteratur utan att

säga något om dess uppgift på folkbibliotek. Den finns till exempel med i en

diskussion  om annat,  nämnd  men inte  kommenterad.  Eftersom det  ändå  är

fråga om skönlitteratur på folkbibliotek ingår dessa artiklar i studien.55 Övriga

artiklar i  denna kategori  har något  mer,  om än kortfattat,  att  bidra med till

undersökningen.   

Kategori B
I  kategori  B ingår  28  artiklar  som  innehåller  diskussioner  eller  synpunkter

gällande  skönlitteratur  på  folkbibliotek.  Gränsen  mellan  kategori  A  och

kategori  B  går  mellan  att  kommentera  förekomst  och  att  ha  en  åsikt  eller

redogörelse i ämnet. Till kategori B räknas således alla artiklar som hamnar

mitt  emellan  att  nämna  skönlitteraturen  helt  kort  och  att  ha  den  som

huvudämne.  Variationen  i  dessa  artiklar  är  därför  mycket  stor.  Det

gemensamma  är  att  de  alla  innehåller  åtminstone  någon  synpunkt  på

52 Pawley 2003; Pritchard 2004; Stauffer 1999.
53 Atuti & Ikoja-Odongo 1999, s. 39; Benstead, Spacey & Goulding 2004, s. 405;
Durrani, Pateman & Durrani 1999, s. 21; Nijboer 2006, s. 439.
54 Durrani, Pateman & Durrani 1999, s. 21. 
55 Detta gäller följande artiklar: Dilevko & Gottlieb 2003, s. 185; Kann-Christensen & Pors 2004, s. 332;
Leckie & Hoppkins 2002, s. 351; Pritchard 2004, s. 478; Solomon 1997; Stauffer 1999.
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skönlitteraturen och dess plats på folkbibliotek, utan att detta är vad artikeln

huvudsakligen behandlar. Två av artiklarna är bokrecensioner.56 

Kategori C
I kategori C utgör skönlitteratur i folkbibliotekssammanhang huvudämnet för

artikeln.  Av  dessa  23  artiklar  är  tre  bokrecensioner  och  därför  kortfattade,

vilket  dock inte begränsar värdet  av dem som uttryck för  uppfattningar  om

skönlitteraturens betydelse på folkbibliotek.57 

En grov uppdelning av artiklarna inom denna kategori kan göras utifrån

fyra rubriker som speglar ämnesinnehållet: 

• Läsning

• Folkbibliotekens situation

• Val av skönlitteratur

• Utbildning av bibliotekarier

Läsning som huvudämne

Läsning eller läsutveckling är huvudämne i elva artiklar. Detta läsande har visat

sig betyda läsande av skönlitteratur, och det är därför det hör till det relevanta

materialet. 

Flera  artiklar  beskriver  situationen  i  ett  visst  land  när  det  gäller

befolkningens  läsvanor  och  förutsättningarna  för  folkbiblioteken.  Zhanat

Abaevna Beisembaeva och V. D. Stelmakh beskriver situationen i Kazakstan

respektive Ryssland.58 Aleš Haman har skrivit en artikel på motsvarande tema

från  Tjeckien.59 Richards  behandlar  övergripande  situationen  i  de  forna

öststaterna i sin artikel.60

Melanie A. Kimball lyfter fram tonårsflickors läsande, och Jonathan Wicks

har undersökt tonårspojkars läsvanor.61 Catherine Sheldrick Ross skriver om

serieböcker,  som  till  exempel  Kittyböckerna,  och  hur  de  gagnar

läsutvecklingen.62 Läsfrämjande verksamhet och läsutveckling är ämnet för fyra

56 Fischer 1995 och Stephens 2005.
57 Gross 2001; Kimball 2004; Raber 1996.
58 Beisembaeva 1995 och Stelmakh 1995.
59 Haman 1995.
60 Richards 1995.
61 Kimball 2004 och Wicks 1995.
62 Ross 1995.
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artiklar:  Julie  Spencer  och  Jane  Mathieson,63 Stella  Thebridge  och  Briony

Train,64 Briony Train65 samt Briony Train och Judith Elkin.66 

Folkbibliotekens situation som huvudämne

Tre artiklar behandlar folkbibliotekens situation med fokus på skönlitteraturen.

Hans Jørn Nielsen beskriver det danska nätbiblioteket litteratursiden.dk. Denna

webbsida  utgör  nya former  för  kommunikation  och  eftersträvar  att  vara  ett

verktyg för läsfrämjande.67 Robert Walters diskuterar folkbibliotekets unika roll

med avseende på verksamheter relaterade till skönlitteraturen.68 Dessutom finns

det en bokrecension av Douglas Raber som handlar om hur skönlitteraturen på

biblioteken ska kunna bli mer tillgänglig för läsarna.69

Val av skönlitteratur som huvudämne

Val  av  skönlitteratur,  både  till  bibliotekets  bestånd  och  till  den  enskilde

biblioteksbesökaren,  finns  som huvudämne i  sju  artiklar  (om ramarna  görs

ganska  vida).  Dilevko  skriver  om  kollektionsutveckling  i  två  artiklar,

tillsammans  med  olika  medskribenter.70 Mirja  Iivonen  behandlar  i  en

bokrecension  klassifikation  av  skönlitteratur.71 I  en  annan  recension,  av  en

bibliografi  över  skönlitteratur,  tar  Melissa  Gross  upp  olika  aspekter  av

kollektionsutveckling och hur bibliotekarien kan hjälpa läsaren till nästa bok.72

Spence  har  studerat  förekomsten  av  homosexuella  personer  i  barnböcker.73

Boter  och  Wedel  undersöker  hur  biblioteksanvändarna  kategoriserar

skönlitteratur, som ett medel för att få till stånd bättre kategorisering framöver

av  folkbibliotekens  bestånd.74 Slutligen  diskuterar  Alan  MacLennan  hur

söksystem skulle kunna vara till hjälp för läsarna i valet av skönlitteratur.75 

63 Spencer & Mathieson 2003.
64 Thebridge & Train 2002.
65 Train 2003.
66 Train & Elkin 2001.
67 Nielsen 2005.
68 Walters 1995.
69 Raber 1996.
70 Dilevko & Atkinson 2002 och Dilevko & Hayman 2000.
71 Iivonen 1995.
72 Gross 2001.
73 Spence 2000.
74 Boter & Wedel 2005.
75 MacLennan 1996.
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Utbildning av bibliotekarier som huvudämne

Utbildningen  av  bibliotekarier  diskuteras  i  två  artiklar,  som  båda

uppmärksammar behovet av att skönlitteraturen beaktas i utbildningen: Moyer

och Weech76 samt Wiegand.77

Sammanfattning
I detta kapitel har undersökningsmaterialet presenterats. Fem tidskrifter ingår i

min undersökning:  International Information and Library Review,  Library &

Information  Science Research,  Library Quarterly,  Library Review och  New

Library World. Förutom Library Quarterly har alla tidskrifterna en klart uttalad

internationell  inriktning,  vilket  kommer  till  uttryck  i  redaktionernas

sammansättningar och artikelförfattarnas olika verksamhetsländer. De är dock

alla e-tidskrifter tillgängliga på Internet. 

De 74 artiklar som undersökningen omfattar är skrivna av 57 kvinnor och

47  män  (alla  medförfattare  inkluderade),  och  i  nitton  fall  har  två  personer

skrivit en artikel tillsammans. 

Artikelförfattarna  är  verksamma  i  sexton  olika  länder,  men  de  flesta

kommer från Canada,  Storbritannien och USA. Västvärlden är således  klart

överrepresenterad. 

Omfattningen av material av intresse för min undersökning varierar kraftigt

i  artiklarna,  vilket  föranlett  en  indelning  i  tre  kategorier  med  avseende  på

mängden relevant material de innehåller. Kategori B är störst med 28 artiklar.

Den innehåller artiklar som uttrycker något substantiellt  om skönlitteratur på

folkbibliotek utan att helt ägnas åt ämnet. Kategori A innehåller 23 artiklar som

påvisar förekomsten av skönlitteratur på folkbibliotek snarare än att bidra med

någon  viss  uppfattning  om  den.  Kategori  C  innehåller  också  23  artiklar.

Skönlitteratur på folkbibliotek är huvudämne i dessa.

76 Moyer & Weech 2005.
77 Wiegand 2003.
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Citeringsanalys och artikelproduktion

För att få en uppfattning om hur väl den forskning jag studerar i uppsatsen har

förankring i forskarvärlden har jag utfört en bibliometrisk undersökning i två

delar. Den ena är en analys av artiklarnas erhållna citat. Den andra analyserar

artikelförfattarnas produktion av artiklar från år 1995 och erhållna citat  från

dessa. Jag har valt ut de viktigaste artiklarna från min undersökning, det vill

säga  de  som  helt  behandlar  ämnet  skönlitteratur  på  folkbibliotek.  Andra

artiklars forskning berör ju i första hand andra ämnen som inte är av intresse

här.  Artiklarna  som  analyseras  tillhör  kategori  C  enligt  uppsatsens

kategorisering.  De  databaser  som  använts  är  hämtade  från  Library  and

Information Science Abstracts, LISA, och Institute for Scientific Information,

ISI.

Bibliometrisk undersökning

Källor
Tillförlitligheten hos de källor som används för bibliometriska studier ska alltid

undersökas. Att välja etablerade källor som andra forskare hänvisar till är en

rimlig  väg  för  en  liten  studie.  Jag  har  valt  två  källor:  ISI  som  är

tvärvetenskaplig och LISA som är ämnesspecifik. Dessa kan förhoppningsvis

komplettera  varandra  och  vid  en  jämförelse  kan  deras  begränsningar  bli

synliga.

ISI finns tillgänglig via en forskningsplattform, ISI Web of Knowledge, som

har  20  miljoner  användare  i  81  länder.  De  22  000  tidskrifter  som  finns

innefattar dock inte New Library World eller Library Review.78 Uppsatsens tre

övriga  tidskrifter  finns  dock med.  De  flesta  studier  av  publiceringsaktivitet

baseras på de databaser som produceras av ISI.79 Maria Forsman diskuterar den
78 ISI Web of Knowledge 2007.
79 Persson 1991, s. 8.
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kritik som framförts mot ISI i sin doktorsavhandling. Hon avvisar argumentet

att den osynliggör vissa länder, och hon hävdar att viktig forskning har använt

ISI.  Därför  kommer  Forsman  också  fram  till  att  ISI  är  tillförlitlig  för

bibliometriska  studier  och  använder  den  själv.80 Web  of  Science  databases

produceras av ISI och består av  Science Citation Index, SCI,  Social Sciences

Citation Index, SSCI och Arts and Humanities Citation Index, A&HCI. SCI är

den kanske viktigaste databasen för bibliometriska analyser, och den används

mycket.81 Även  om  det  finns  möjlighet  att  begränsa  sökningarna  till  vissa

databaser i ISI har jag för enkelhetens skull valt att använda alla tre. I ISI är

citaten kopplade till dokument och inte till person eller författare. Detta ökar

tillförlitligheten eftersom författarnamn kan ändras, stavas olika och så vidare.

Ett enskilt dokument kan lättare identifieras. 

LISA är en databas  som innehåller  över 440 tidskrifter  från mer än 68

länder och på fler än 20 språk.  CSA Illumina ger tillgång till LISA och över

hundra andra databaser.82 LISA innehåller de fem tidskrifter som ingår i min

undersökning. 

Att räkna publikationer och citat
För att mäta forskningsproduktivitet räknas ofta publicerat material.83 Det kan

ge en uppfattning om forskarnas aktivitet. Antal publikationer är det enklaste

bibliometriska måttet.84 Jag använder det genom att räkna artiklar publicerade

av författare och medförfattare till artiklarna i kategori C.

Citaträkning  är  en  omdiskuterad  metod.  Olle  Persson  skriver  i  sin

introduktion till  bibliometri att  vad citaten mäter är oklart.  Det anger att  en

artikel  eller  person  blivit  uppmärksammad  men  inte  varför.  Därför  bör

resultatet tolkas med varsamhet.85 Persson menar dock att det är rimligast att

anta  att  citeringsanalysen  ger  uttryck  för  graden  av  uppmärksamhet,  alltså

visibiliteten.86 Citeringsnivån  påverkas  också  till  viss  del  av  de  tidskrifter

dokumenten  är  publicerade  i.87 I  detta  fall  är  det  intressanta  om

80 Forsman 2005, s. 68.
81 Moed 1989, s. 9.
82 CSA 2007.
83 Ocholla 2000.
84 Persson 1991, s. 96.
85 Persson 1991, s. 13.
86 Persson 1991, s. 97.
87 Persson 1991, s. 46.
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artikelförfattarnas forskning blivit uppmärksammad, och därför är det relevant

att använda citeringsanalys.

Artiklar från kategori C och erhållna citat
I  den  första  delen  av  den  bibliometriska  undersökningen  har  citeringen  av

artiklarna i  kategori  C räknats. Tabell  5 visar erhållna citat  enligt  databaser

producerade av ISI. Författare och medförfattare uppges, liksom den tidskrift

varje artikel är publicerad i. Att  New Library World och  Library Review inte

finns upptagna i ISI:s databas över tidskrifter har betydelse för resultatet. 

Tidskrifternas förkortningar är:

IILR =   International Information and Library Review

LISR =   Library & Information Science Research

LQ =   Library Quarterly

LR =   Library Review

NLW =   New Library World
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Tabell  5.  Artiklar  i  kategori  C  med  samtliga  författare,  publicerande  tidskrift  och  antal
erhållna citat enligt ISI.

Författare Medförfattare Tidskrift Citat enligt ISI
Beisembaeva – IILR 1
Boter Wedel LISR 0
Dilevko Atkinson LISR 0
Dilevko Hayman LISR 1
Gross (2001) – LQ 1
Haman – IILR 1
Iivonen – LISR 0
Kimball – LQ 0
MacLennan – NLW 0
Moyer Weech NLW 0
Nielsen – NLW 0
Raber – LISR 0
Richards – IILR 0
Ross – LISR 8
Spence – LQ 2
Spencer Mathieson NLW 0
Stelmakh – IILR 3
Thebridge Train NLW 0
Train – LR 0
Train Elkin LR 0
Walters – NLW 0
Wicks – NLW 0
Wiegand – LQ 5

De flesta artiklar har inte blivit citerade. Ross artikel ligger högst med åtta citat,

följd av Wiegands med fem. Artikeln av Stelmakh har blivit citerad tre gånger.

Spences artikel har erhållit två citat. I övrigt har fem artiklar fått ett citat och

resten noll. 

Det bör observeras att Kimball och Raber har skrivit bokrecensioner, vilka

förmodligen har  mindre  chans  att  bli  citerade.  Inte  heller  har  någon artikel

publicerad i New Library World eller Library Review blivit citerad. 
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Författarnas artikelproduktion och erhållna citat
I  undersökningens  andra  del  ingår  dels  att  räkna  artikelproduktion,  dels

citeringsanalys.  Tidsperioden  är  1995–2006.  Samtliga  26  författare  till

artiklarna i kategori C har granskats. De artiklar som producerats har räknats

enligt två källor, LISA och ISI. Citeringsanalysen har ISI som källa, och det är

artiklarnas erhållna citat som räknas, inte författarnas. 

För att kunna se om en viss typ av forskare har en högre forskningsaktivitet

än  en  annan  har  också  kön  och  huvudsaklig  verksamhet  medtagits.

Huvudsaklig  verksamhet  är  den  verksamhet  som  uppgivits  när  artikeln

publicerades.  En  indelning  i  följande  tre  grupper  har  gjorts:  bibliotekarie

verksam på bibliotek, LIS-forskare och övriga.

Tabell  6  visar  artikelförfattarnas  produktion  enligt  LISA och  ISI  samt

erhållna citat enligt ISI. Några av artikelförfattarna har skrivit en stor mängd

recensioner för en tidskrift. Detta ger en skev bild av forskningsproduktionen.

Därför har recensioner inte räknats i dessa fall, utan endast forskningsartiklar. I

de  fall  antalet  skrivna  recensioner  överstiger  tio  hos  en  författare  är  dessa

borträknade, och detta är markerat med en asterisk i tabellen.
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Tabell  6.  Artikelförfattarnas  kön,  huvudsakliga  verksamhetsområde,  antal  skrivna  artiklar
enligt LISA och ISI samt artiklarnas erhållna citat enligt ISI, år 1995–2006.   

Författare Kön Verks. Antal

artiklar

enligt

LISA

Antal

artiklar

enligt ISI 

Antal

erhållna

citat enligt

ISI
Atkinson kv bibl 4 2 2
Beisembaeva man bibl 1 1 1
Boter man övr 1 1 0
Dilevko man LIS 43 31 39
Elkin kv övr 29 9 8
Gross kv LIS 15 11* 48
Haman man övr 1 1 1
Hayman kv övr 1 2 3
Iivonen kv LIS 19 10 49
Kimball kv LIS 3 3 0
MacLennan man övr 10 6 0
Mathieson kv övr 1 0 0
Moyer kv bibl 4 2 0
Nielsen man LIS 2 0 0
Raber man LIS 11 11 25
Richards kv LIS 12 9 2
Ross kv LIS 20 9 50
Spence man bibl 1 0 0
Spencer kv bibl 2 1* 0
Stelmakh kv övr 4 2 4
Thebridge kv LIS 18* 1 2
Train kv LIS 21 1 1
Walters man bibl 1 0 0
Wedel man övr 6 2 1
Weech man LIS 6 5 3
Wicks man bibl 1 0 0
Wiegand man LIS 26 20 43

* Författarens recensioner överstiger tio och är ej inräknade. 
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En jämförelse mellan LISA och ISI visar att en hög produktion hos en enskild

forskare i de flesta fall återfinns i  båda källorna. Thebridge och Train utgör

undantag. Att de båda har publicerat relativt många artiklar enligt LISA och

endast en enligt ISI, kan förklaras med att de mest skriver för  New Library

World som LISA har  men inte  ISI. Nästan  hälften  av  forskarna  har  skrivit

åtminstone tio artiklar och sex stycken har blivit citerade över 20 gånger. Det

finns  alltså  en  grupp  av  aktiva  forskare  som  deltar  i  den  internationella

forskningen i mitt material. 

Könsfördelningen är jämn i flera avseenden. På något antal när är det lika

många  kvinnor  som  män  som  är  artikelförfattare  och  som  tillhör  varje

verksamhetsområde.  De  som  ligger  högst  i  antal  erhållna  citat  är  dock  tre

kvinnor: Ross med 50, Iivonen med 49 och Gross med 48. Därefter kommer tre

män: Wiegand fick 43, Dilevko 39 och Raber 25. Bland dem som toppar listan

på högst artikelproduktion, enligt LISA, finns två män och en kvinna: Dilevko

ligger högst med 43 artiklar, Elkin (kvinna) har skrivit 29 och Wiegand 26.

Därefter kommer fem kvinnor som har skrivit från ett dussin artiklar och upp

till 21.

En skillnad som är märkbar är den mellan LIS-forskare och bibliotekarier.

De  som  skrivit  många  artiklar  har  alla  forskning  inom  biblioteks-  och

informationsvetenskap  som  huvudsaklig  verksamhet.  Bibliotekarier

verksamma på bibliotek har lägre produktion. I gruppen övriga har endast Elkin

hög artikelproduktion. Detta resultat gäller för innehållet  i  de databaser som

LISA och ISI tillhandahåller; det är möjligt att bibliotekarierna publicerar sig

på  annat  håll.  Men  att  forskningen  bedrivs  av  forskare  snarare  än

biblioteksverksamma är naturligtvis att förvänta. I mitt material finns alltså en

aktiv  grupp  LIS-forskare,  vilket  visar  att  forskningen  har  del  i  ett  större

sammanhang.

Sammanfattning
Med bibliometriska verktyg har  de viktigaste  artiklarna och deras  författare

analyserats.  Det  är  de  23  artiklar  som  tillhör  kategori  C  som  granskats.

Etablerade databaser som är vanliga vid bibliometriska analyser har valts. Det

är  LISA och  de  som  är  producerade  av  ISI.  Från  LISA har  uppgifter  om
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artikelproduktion  hämtats.  ISI  har  bidragit  med  både  uppgifter  om

artikelproduktion och erhållna citat. Analysen visar att de flesta inte har blivit

citerade,  medan  tre  har  erhållit  tre  till  åtta  citat.  När  det  gäller

artikelproduktionen har åtta författare skrivit från femton artiklar och upp till

43. Den högst citerade har fått 50 citat, och det är sex författare som har fler än

20 citat. Bland dem som fått höga siffror står verksamhetsland i proportion till

hela  materialet.  Däremot  finns  det  skillnader  när  det  gäller  författarnas

huvudsakliga  verksamhet.  Det  finns  ingen  biblioteksverksam  bibliotekarie

bland dem som har  hög artikelproduktion  eller  många erhållna  citat.  Höga

siffror har endast verksamma inom biblioteks- och informationsvetenskap, med

undantag för en författare som har en annan verksamhet än de ovan nämnda.

Könsfördelningen är jämn när det gäller hela gruppen och de som innehar hög

artikelproduktion eller många erhållna citat. 
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Artiklarnas innehåll

Inledning
Under närläsning av de 74 artiklarna har jag funnit några ämnen eller teman

som återkommer. Jag har samlat dem, utan rangordning, under fem grundteman

i detta kapitel: 

• Läsande 

• Olika gruppers särskilda behov 

• Tillgängliggörande av skönlitteratur 

• Bibliotekens situation

• Beståndet

Dessa  teman  har  en  viss  likhet  med  den  ämnesindelning  som  gjordes  för

artiklarna  i  kategori  C.  Här  innefattas  dock  alla  artiklar  som  ingår  i

undersökningen. Indelningen är gjord av praktiska skäl  för att  lättare kunna

presentera artiklarnas innehåll och ämnets behandling. En del artiklar nämner

jag endast helt kort, eftersom de inte innehåller mycket om skönlitteratur på

folkbibliotek.  Det  har  ändå  varit  angeläget  att  ta  med  detta  för  att  kunna

illustrera  vilka  ämnen  som  finns  och  i  vilka  sammanhang skönlitteratur  på

folkbibliotek behandlas i artiklarna. 

Läsande upptar en stor plats i  materialet.  Att  jag valt  det som ett  ämne

beror på att läsande förknippas med skönlitteratur. I de undersökta artiklarna

förutsätts det i de flesta fall att läsning är läsning av skönlitteratur. Spencer och

Mathieson bekräftar detta då de skriver att  de åtgärder som vidtagits för att

gagna läsutveckling oftast  har inriktat sig på skönlitteratur.88 Den diskussion

om  läsande  som  finns  i  artiklarna  har  givit  upphov  till  följande

88 Spencer & Mathieson 2003, s. 400.
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underavdelningar: vikten av läsande, läsfrämjande, lästips, biblioteksutbildning

och forskning samt läsandet i ett visst land.

Avsnittet om olika gruppers särskilda behov behandlar vissa åldersgrupper,

funktionshindrade  och  etniska  minoriteter.  I  de  efterföljande  tre  avsnitten

diskuteras  tillgängliggörandet  av  skönlitteratur,  bibliotekens  situation  och

beståndet.

Läsande

Vikten av läsande
Ingenting framförs med mer emfas i min undersökning än hur viktigt det är att

läsa och att uppmuntra läsande.

Reading has long been recognized as having an important role to play in supporting health
and  well-being  –  reading  exercises  the  imagination,  gives  access  to  information  and
provides opportunities for relaxation, enjoyment and social interaction.89 

Detta  citat  från  Marion  Beatons  artikel  är  det  mest  positiva  uttrycket  för

läsande  jag  funnit  i  min  undersökning.  Men  många  uttrycker  på  olika  sätt

behovet av att främja läsande och hur viktigt det är att människor läser. 

En artikel,  av Yashwant  G.  Kanade och K.  S.  Chudamani,  handlar  om

främjandet av läsvanor i Indien. Barn som får läsvana kommer att utvecklas till

medborgare  som värnar  om  demokrati,  förutspår  författarna.  Betydelsen  av

läsvana uttrycker de också på följande sätt: ”To some extent a reading habit is

like  oxygen to  human beings.”90 De  menar  vidare  att  folkbiblioteket  är  ett

medel för att  stimulera och utveckla läsintresse, och att  bibliotekarierna bör

verka för att attityden till läsandet blir trevlig och positiv.91

MacLennans forskning går ut på att hjälpa läsare av skönlitteratur att finna

den litteratur de vill ha med hjälp av söksystem. Han motiverar sitt arbete med

människors  behov  av  att  läsa  skönlitteratur  och  hänvisar  till  Catherine

Sheldrick Ross:

89 Beaton 2005, s. 476.
90 Kanade & Chudamani 2006, s. 102.
91 Kanade & Chudamani 2006, s. 107 f.
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Ross theorizes that the renewed popularity of the advisory services is because of “new
thinking about popular culture and pleasure-reading”. She cites evidence and opinion that
reading fiction can be educational, therapeutic and can help people cope with situations
they encounter in their lives.92

Wiegand refererar till en forskare som skriver att läsandet är trevligt, stärkande,

intellektuellt  stimulerande  och  socialt  förenande.  Läsandet  ger  också  en

upplevelse  av  kontroll.  Vidare  skriver  Wiegand  att  bibliotekarier  alltid  har

förespråkat läsning, och statistik visar hur viktiga biblioteken är för läsandet.93 

Frances  Breslin  och  David  McMenemy  skriver  att  en

marknadsundersökning  i  Storbritannien  visade  att  för  95  procent  av  de

tillfrågade är läsning en viktig och positiv del i deras liv.94

Böcker  och  läsande  är  en  central  del  av  folkbiblioteken  enligt  flera

artikelförfattare i min undersökning. Spencer och Mathieson menar att gratis

material för läsning utgör huvudanledningen till att bibliotek finns.95 I Mullins

och Linehans studie framför en av de intervjuade bibliotekscheferna från Irland

att  läsande  och  läskunnighet  är  centrala  uppgifter  för  folkbiblioteken  som

behöver  uppmärksammas  mer.  Brister  i  läskunnighet  är  nämligen  ett  stort

problem på Irland där läsandet avtar markant.96

Grace Kempster skriver om Leeds bibliotek inför framtiden. Hon anser att

böcker  och  läsfrämjande  utgör  bibliotekens  kärnverksamhet:  ”Libraries  are

about  the  promotion  of  books  and  reading  –  meeting  need  and  creating

opportunity.”97 Också Christine Pawley skriver att  läsning utgör bibliotekens

huvuduppgift.98 Emir Jose Suaiden betonar behovet av att bibliotekarierna läser.

Bara läsare kan utbilda andra läsare, menar han. Bibliotekarierna läser dock i

alltför  liten  utsträckning  vilket  får  negativa  konsekvenser  för

biblioteksservicen.99

Relationen  mellan  skönlitteratur  och  faktaböcker  speglas  sällan  i

materialet.  Två  artiklar  befattar  sig  dock  med  denna  fråga.  Spencer  och

Mathieson har funnit  att  när det gäller läsutveckling så har faktaböcker lika

stort värde som skönlitteraturen. Det är till och med så att den i vissa fall är

92 MacLennan 1996, s. 24.
93 Wiegand 2003, s. 374 och 376 f. 
94 Breslin & McMenemy 2006, s. 415. 
95 Spencer & Mathieson 2003, s. 392.
96 Mullins & Linehan 2006, s. 108.
97 Kempster 1996, s. 32.
98 Pawley 2003, s. 225.
99 Suaiden 2003, s. 385.
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bättre för ovana läsare, och några ungdomar i det projekt de beskriver valde

helt och hållet faktaböcker när de fick välja böcker för inköp till biblioteket.

Dessa böcker kan lättare appellera till ungdomarnas intresse och är lättare att

läsa,  menar  författarna.100 Wicks  får  i  sin  undersökning  av  tonårspojkars

läsvanor ett motsatt resultat till ovanstående. Pojkarna i hans studie läste långt

mer skönlitteratur än faktaböcker.101

Att  uppmuntra  läsande  har  ofta  den  vidare  ambitionen  att  öka

läskunnigheten.  I  dagens  samhälle  ställs  det  krav  på  en  relativt  god

läskunnighet,  och  även om analfabetismen  är låg i  länder  som till  exempel

USA, består befolkningen av en stor grupp som endast bristfälligt behärskar

läsande.102 Detta gäller även för Storbritannien, vilket föranlett Ross att ge sig

in  i  debatten  om  huruvida  annat  än  kvalitetslitteratur  bör  få  finnas  på

folkbiblioteken. Hon slår  ett  slag för serieboken,  som är den mest  populära

genren bland barn,  i  en artikel  med titeln ”’If They Read Nancy Drew,  So

What?’: Series Book Readers Talk Back”.103 Ross menar att dessa böcker har

ett stort värde, framför allt för barn som håller på att utveckla sin läsförmåga.

Serieböckernas upprepade mönster underlättar förståelsen och hjälper till insikt

i hur läsande går till och hur berättelser är uppbyggda, vilka detaljer som har

särskild vikt  etcetera.104 I artikeln citeras  vuxna läsare som berättar  om den

betydelse serieböckerna haft för dem som barn. Ross uppmanar bibliotekarier

att  uppmuntra  läsande  genom att  erbjuda  en  stor  variation  böcker  och  låta

frivillighet och nöje styra.105 

Läsfrämjande
Train är författare till tre artiklar som har läsfrämjande som huvudämne. I två

av dem är Thebridge respektive Elkin medförfattare.  Den artikel Train själv

skrivit  innehåller  en  utvärdering  av  ett  projekt  där  vuxenundervisning  och

folkbibliotek  samarbetade  för  att  förbättra  läskunnigheten  hos  vuxna.

Anledningen  till  projektet  var  att  en  ökande  grupp  vuxna  i  Storbritannien

saknar basfärdigheter i bland annat läsning, och folkbiblioteken har en viktig

100 Spencer & Mathieson 2003, s. 400. 
101 Wicks 1995, s. 15.
102 Ross 1995, s. 201.
103 Ross 1995. Nancy Drew heter i den svenska översättningen Kitty.
104 Ross 1995, s. 228 och 230.
105 Ross 1995, s. 234.
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uppgift i att främja läsande.106 I projektets mål ingick bland annat att ge ökad

säkerhet  och  glädje  i  att  läsa,  och  utvärderingen  uppvisade  en  liten  positiv

förändring i detta.107 

Train  och  Elkin  behandlar  kvalitativ  utvärdering  av  läsfrämjande

verksamhet.  De  tar  upp  skapandet  av  läsecirklar  och  ett  ökat  och  bredare

läsande som exempel på resultat av sådan verksamhet.108 För att beskriva vad

läsfrämjande  innebär  hänvisar  författarna  till  Rachel  Van  Riel,  som  är  en

förgrundsfigur  inom  läsfrämjande  verksamhet.  När  hon  definierar  reader

development finns glädjen i att läsa, gemenskapen kring läsupplevelsen och den

öppna valmöjligheten med.109 

Thebridge och Train har gjort en litteraturöversikt över vad som publicerats

om läsfrämjande verksamhet i samverkan mellan folkbibliotek, bokhandel och

bokproducenter. De konstaterar att mycket har skett inom detta område. Trots

tecken på att litteraturen kommit i skymundan, visar det sig att böcker spelar en

central roll i folkbibliotekens service.110 I en undersökning uppgav 93 procent

av  biblioteken  att  de  anser  läsfrämjande  vara  viktigt.111 En  beskrivning  av

reader development finner författarna i en artikel av Tom Forrest. Han skriver

att läsfrämjande snarare är att sälja läsupplevelsen än en enskild bok och det

utvecklar  förtroendet  för  att  försöka  sig  på  nya läsupplevelser.  Läsecirklar,

reading groups,  är en populär läsfrämjande åtgärd. Antalet grupper har ökat

dramatiskt under senare år. De är autonoma med en fri struktur. Vanligtvis är

det skönlitteratur som läses.112 

Spencers  och  Mathiesons  artikel  är  en  presentation  av  det  projekt  för

läsutveckling  som  arton  biblioteksmyndigheter  i  nordvästra  England

tillsammans genomfört. Projektet vände sig till ungdomar och varade mellan år

2000 och 2002. Första året kallades det  Reading Lifelines och en fortsättning,

som egentligen var  ett  nytt  projekt,  hette  Everybody´s  Reading.  Syftet  med

projektet  var  dels  att  öka  läsförmågan  hos  ungdomar  av  sociala  och

demokratiska skäl, dels att försäkra sig om nytillskott av läsare för framtiden,

106 Train 2003, s. 395.
107 Train 2003, s. 396f.
108 Train & Elkin 2001, s. 300 och 302.
109 Train & Elkin 2001, s. 297.
110 Thebridge & Train 2002, s. 139.
111 Thebridge & Train 2002, s. 133.
112 Thebridge & Train 2002, s. 138.
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då  det  är  äldre  som  läser  mest.  Projektets  mål  var  bland  annat  att  öka

biblioteksanvändningen och att integrera projektets verksamhet i det ordinarie

utbudet för att få långsiktiga resultat. En följd av projektet var att läsecirklar, av

skiftande slag och anpassade till lokala behov, bildades.113 

Walters  anser  att  läsfrämjande  är  folkbibliotekens  huvuduppgift.  Det

speciella med folkbibliotek är att där finns en stor litteraturskatt som delas av

hela befolkningen, eftersom den är för stor för att ägas individuellt. Trots detta

eftersträvar biblioteken att vara som bokhandlarna och försöker därför köpa allt

nytt  som  efterfrågas.  Men  detta  har  bidragit  till  minskad  utlåning.

Konkurrensen med bokhandlare borde inte behöva finnas, då biblioteken har en

annan grundläggande uppgift. Ökad utlåning är inte målet, däremot ett resultat

av lyckade satsningar på läsfrämjande, anser Walters. Energin har gått åt till att

tillhandahålla information, i större omfattning än behövligt, och det har skett på

bekostnad av tjänsterna till läsare av skönlitteratur. Storläsarna är ständigt på

jakt efter ny god läsning. För dessa och presumtiva läsare skulle biblioteken

kunna göra mycket mer.114  

As a profession we have been guilty of allowing the status of reading to sink and sink.
Tempted  like  everybody else  by  the  glitz  and  high  profile  of  other  more  glamorous
activities we have failed to spring with vigour to reading’s defence.115 

Med exempel från Bradford där Walters  är bibliotekarie,  illustrerar han hur

bokurval och skyltning av böcker kan främja läsande på ett kreativt sätt. Rachel

van Riel ledde där ett antal  kurser och en bokcirkel.  Den entusiasm och de

kunskaper som kommit ur detta har gett resultat. Läsecirklar har startat, och en

aktiv presentation av en rad titlar har resulterat i hög utlåning av dessa. Walters

varnar för att ge de nya, redan populära böckerna för stor uppmärksamhet. Med

minskade bokanslag kan inte allt köpas in, och läsarna kommer ändå tvingas

köa  för  dessa  böcker.  Dessutom är  det  ofta  inte  de  bästa,  mest  intressanta

titlarna som marknadsförs.  Bibliotekarierna kan med fördel  själva söka upp

113 Spencer & Mathieson 2003, s. 394 f.
114 Walters 1995, s. 21 f.
115 Walters 1995, s. 22.
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litteratur, så att beståndet blir brett och utmanande. Hur beståndet presenteras

för läsarna är avgörande. All kraft ska läggas på att göra det så lockande och

attraktivt som möjligt.116

Wiegand skriver att läsandets sociala betydelse givit upphov till det stora

intresse  som  finns  i  USA  för  läsecirklar  och  läskampanjer,  för  att  läsa

tillsammans, initierade av folkbiblioteken.117 

Nielsen presenterar  litteratursiden.dk, en webbplats som beskrivs som en

ny form av läsfrämjande verksamhet.  Den tillhör folkbiblioteken i  Danmark

och  innehåller  bland  annat  bibliotekskatalogen.  Målet  är  att  ge  tillgång till

dansk skönlitteratur, inspirera till läsning av skönlitteratur och uppmuntra till

lån av böcker på biblioteket.118 Nielsen framhåller att syftet är att bredda valet

av  läsmöjligheter  och  att  öka  glädjen  i  att  läsa.  Boktips  finns  i  form  av

rekommendationer  som  inte  innehåller  någon  litteraturkritik.  Tanken  är  att

uppmuntra läsande utifrån bibliotekariens egen läsglädje. Även om detta sker i

en  ny  form,  är  uppgiften  ingalunda  ny  –  folkbibliotekarier  har  alltid

rekommenderat  böcker.  Nielsen  ser  dock  en  annorlunda  inställning  hos

folkbiblioteken  i  dag.  Det  finns  en  respekt  för  läsarens  egen  smak  som

överskuggar behovet av att lyfta fram kvalitetslitteratur. På  litteratursiden.dk

finns också länkar till hjälp för läsaren, där förslag på böcker ges utifrån någon

författare som läsaren uppskattar.119

Lästips

Referensservice

En del av referensservicen är att ge tips på skönlitterära böcker. När det gäller

informationsfrågor är servicen ofta bra,  men med skönlitteratur fungerar det

sämre. Raber diskuterar detta i en bokrecension. De flesta besöker biblioteket

för nöjesläsning och de flesta får dålig service, skriver Raber. En undersökning

kom fram till att servicen oftast var undermålig. Många gånger blev fel bok

eller ingen bok alls rekommenderad.120

116 Walters 1995, s. 23 f.
117 Wiegand 2003, s. 377.
118 Nielsen 2005, s. 513.
119 Nielsen 2005, s. 515 ff.
120 Raber 1996, s. 394 f.
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När Nielsen beskriver det danska nätbiblioteket finns också referenstjänst

via e-post med som en ny variant av referensbibliotekarien.121 

Gross anser att bibliotekarierna behöver bred kunskap om skönlitteratur för

att kunna bedriva referensarbete. Den bok hon recenserar,  Now Read This: A

Guide to Mainstream Fiction, 1978–1998, skulle kunna vara ett bra verktyg för

detta arbete.122 Hon skriver: 

To provide meaningful service in this area, information professionals must be dedicated to
developing  a  wide  knowledge  of  works  of  fiction  and  to  matching  this  database  of
knowledge to the subjectivity of reader response.123

Stephens  recenserar  boken  Reading  and  the  Reference  Librarian:  The

Importance to Library Service of Staff  Reading Habits av Juris Dilevko och

Lisa  Gottlieb.124 Boken  betonar  behovet  av  att  referensbibliotekarier  läser

kontinuerligt och omfattande. I stort sett den enda kritik som Stephens har mot

den  undersökning  som  ligger  till  grund  för  bokens  slutsatser,  är  att  de

folkbibliotekarier  som  deltog  i  studien  inte  tillfrågades  om  sin  läsning  av

böcker  utan  bara  om  tidnings-  och  tidskriftsläsning.  Fackbibliotekarierna

tillfrågades mer ingående – också om sin  läsning av skönlitteratur.  Att  inte

folkbibliotekarierna  fick  frågor  om  sin  läsning  av  böcker  är  en  brist,  då

readers’ advisory ingår i de uppgifter som möter dessa bibliotekarier, menar

Stephens.125

Boktips

Inställningen till att ge boktips diskuteras i Walters artikel. Uppfattningen att

det är ett uttryck för en översittarattityd att ge boktips tillbakavisas av Walters.

När människor översköljs av allt som publiceras och de har allt mindre tid, är

de betjänta av att få de tips och den vägledning de kan, när det gäller att välja

skönlitteratur.  Att  rekommendera  böcker  är  en  central  uppgift  för

folkbiblioteken, anser Walters.126 

Greening finner denna diskussion i hög grad levande i Ryssland. Det finns

en gammal tradition av reading guidance med mål att skapa läskunnighet och

121 Nielsen 2005, s. 516.
122 Gross 2001, s. 420 f.
123 Gross 2001, s. 420.
124 Stephens 2005.
125 Stephens 2005, s. 553.
126 Walters 1995, s. 27.
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intellektuell  utveckling.  I dag debatteras om biblioteken ska styra eller  vara

passiva. Vissa anser att det är bra med uppmuntran att  läsa bredare än bara

bästsäljare. Andra framhåller läsarens rätt att själv få välja sin litteratur.127

France  Bouthillier  har  gjort  en  etnografisk  studie  i  Canada  av  hur

folkbibliotekstjänster tillhandahålls. Han fann två ideologiska förhållningssätt

hos  bibliotekarierna:  de  som  vill  utbilda  läsarna  och  de  som  eftersträvar

effektiv  service  utifrån  ett  tydligt  uttryckt  önskemål.  Det  första

förhållningssättet kallar författaren för humanistiskt, eftersom det är personligt,

och det är också aktivt och undervisande. Kvalitetslitteraturen värderas högst.

Det andra förhållningssättet beskrivs som teknokratisk,  passivt och effektivt.

Bibliotekarier med denna inriktning värderar bästsäljare och sådant som lockar

biblioteksbesökarna högst. Att snabbt ge service med populärt material, ställs

här  mot  att  vägleda,  visa  upp  nya  författare  och  visa  hur  biblioteket  kan

användas.128

Biblioteksutbildning och forskning
Tillhandahållandet av kurser om läsfrämjande i biblioteksutbildningarna berörs

i artikeln av Moyer och Weech. De granskar utbildningar i Canada, Europa och

USA.  Resultatet  av  deras  undersökning  är  att  det  finns  få  kurser  om

läsfrämjande  och  att  de  ofta  är  tillvalskurser.  Det  finns  dock  ett  behov  av

sådana kurser, anser författarna.129 

Ragnar Audunson, Ragnar Nordlie och Inger Cathrine Spangen betonar i

sin  artikel  också  de  behovet  av  kurser  om  litteratur  och  läsfrämjande  i

biblioteksutbildningarna.  Bibliotekarierollens  förändring  har  bidragit  till  att

andra kurser prioriteras, är deras uppfattning.130 

Wiegand  ser  en  brist  på  kurser  som  har  med  läsande  att  göra  på

biblioteksutbildningarna.131 Orsaken  till  detta  är  att  biblioteksforskningen

förbiser vissa områden. Den täcker väl ämnen som har med information att

göra,  medan  den  är  betydligt  sämre  på  de  två  andra  områden  som

biblioteksverksamheten innefattar, nämligen läsande och biblioteket som plats.

Wiegand  pekar  på  den  betydelse  läsande  har  på  folkbiblioteken,  som  att

127 Greening 1995, s. 122. 
128 Bouthillier 2000, s. 256 f.
129 Moyer & Weech 2005, s. 67 f. 
130 Audunson, Nordlie & Spangen 2003, s. 197 f.
131 Wiegand 2003, s. 379.
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bokutlåningen  ökar.  Vidare  anser,  enligt  en  undersökning,  76  procent  av

allmänheten att  vad bibliotekarien behöver mest är kunskap om böcker och

författare. Detta ligger i linje med att den största biblioteksaktiviteten är att låna

böcker.  Vanligtvis svarar skönlitteraturen för 75 procent av cirkulationen på

folkbibliotek.  Allt  detta  talar  för  att  läsande  borde  komma  till  tals  i

biblioteksforskningen, menar Wiegand.132

Läsandet i ett visst land
Ett temanummer 1995 av International Information and Library Review ägnas

åt  läsvanor  i  de forna öststaterna,133 och sex  artiklar  i  min undersökning är

hämtade därifrån.134 

Richards inleder temanumret med en övergripande presentation av läsandet

i  de forna öststaterna.  En gemensam trend i  dessa länder är att  läsandet  av

skönlitteratur  har  minskat.  Den  fria  marknaden  har,  enligt  vissa,  påverkat

läsvanorna i dessa länder. Klassikerna utgjorde tidigare en betydelsefull del av

biblioteksverksamheten,  men  intresset  för  dem har  svalnat  betydligt.  Nu  är

biblioteksbesökarna mest intresserade av böcker för att förkovra sig.135

Lidmila  Vášová  behandlar  situationen  för  folkbiblioteken  i  Tjeckien.

Bibliotekens ansträngda ekonomi har föranlett att en avgift på lån har införts.

Ökade bokpriser har dock bidragit till många nya låntagare som inte har råd att

köpa böcker. Det produceras mer lätt underhållningslitteratur, och bibliotekens

svar är läsutbildning och att  försöka hitta en balans mellan olika kategorier,

såsom  populär  skönlitteratur  och  klassisk  skönlitteratur,  faktaböcker,

barnböcker,  regional  litteratur,  minoritetsspråkens  litteratur  och  så  vidare.

Författaren ser hotet mot det traditionella läsandet som en utmaning. Barnens

tid  går  mer  åt  till  TV  och  video  än  läsning.  Biblioteken  erbjuder  därför

läsfrämjande undervisning på sina datorer för barn.136

Haman skriver om också om Tjeckien.  Han presenterar resultatet  av en

studie där befolkningens läsande av skönlitteratur granskas. Vad som läses och

varför  tas  i  beaktande.  Till  skillnad  från  vad  studier  i  andra  länder  visar,

132 Wiegand 2003, s. 369, 371 och 375.
133 Richards 1995.
134 Beisembaeva 1995; Haman 1995; Lepik 1995; Richards 1995; Stelmakh 1995; Vášová 1995. 
135 Richards 1995, s. 3 ff.
136 Vášová 1995, s. 71 f.
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framkommer det att majoriteten föredrar att läsa en bok framför att se på TV

eller gå på bio.137

Aira Lepik skriver om läsvanor i Estland. Läsandet har minskat dramatiskt

samtidigt som det sker en stor övergång från skönlitteratur till faktaböcker.138

Situationen skiljer  sig från den i  Sverige eller  Storbritannien där färre lånar

böcker. Från att ha varit ett land av läsare där de flesta hem hade eget bibliotek

och  bokpriserna  var  låga,  är  det  nu  dyrt  med  böcker  och  folkbibliotekens

tjänster  efterfrågas i  större  utsträckning.  Även om läsandet  minskat  också i

Estland  har  betydelsen  av  folkbiblioteken  alltså  ökat  eftersom läsargruppen

ändå är relativt stor.139

Libraries have an increasingly important role in making reading matter accessible to the
Estonian public now that the former means of book acquisition do not function. As the
institution that  provides  printed matter  and information free of charge,  the library has
acquired new functions and a heavier responsibility in today’s Estonia.140 

Stelmakh skriver om hur läsandet har förändrats i Ryssland under sent åttiotal

och  tidigt  nittiotal.  Huvudsakligen  betonas  att  klassikerna  har  förlorat  sin

status.141 Detta gäller även läsandet som sådant. Masskulturen är spridd till alla

grupper och omfattar även de intellektuella, vilket den inte gjorde tidigare.142

Utgivningen  av  skönlitteratur  har  ökat  stort.143 Ändå  är  situationen  för

folkbiblioteken mycket svår. Långt färre böcker än tidigare införskaffas. Detta

beror på att portot är högt, förutom de höga bokpriserna. Andra anledningar är

bristfällig  organisation  på  bokmarknaden.  Det  finns  till  exempel  ingen

överblick  över  bokutgivningen.  Allt  detta  utgör  en  kritisk  situation  för

folkbibliotekens  framtida verksamhet,  där målet  om att  kunna tillhandahålla

god kultur är hotat.144

Beisembaeva diskuterar i sin artikel den situation som Kazakstan befinner

sig i efter den ekonomiska kollaps som drabbade landet år 1992 till 1994 och

137 Haman 1995, s. 77.
138 Lepik 1995, s. 32.
139 Lepik 1995, s. 34 f.
140 Lepik 1995, s. 35.
141 Stelmakh 1995, s. 10 f.
142 Stelmakh 1995, s. 10 och 15.
143 Stelmakh 1995, s. 20.
144 Stelmakh 1995, s. 21 f.
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som orsakat hög inflation och sänkt levnadsstandard. Detta har lett till social

spänning, vilket avspeglas i befolkningens läsvanor. Enligt en undersökning,

som genomfördes 1993-1994 av olika yrkesgrupper och åldrar, har många inte

tid att läsa för nöjes skull, utan det är behov från arbete eller utbildning som

avgör läsandet. Skolbarn och studenter läser den skönlitteratur de är ålagda.

Men  det  finns  också  en  hel  del  läsande  av  deckare  och

underhållningslitteratur.145 Allmänheten är missnöjd med folkbiblioteken som

inte  har  tillräckliga  resurser  för  att  kunna ge en bra  service,  men  eftersom

många  inte  har  råd  att  köpa  böcker  själva  blir  de  tvungna  att  låna  på

biblioteken. En annan trend är uppkomsten av stora privata bibliotek. Stigande

bokpriser parat med budgetneddragningar för biblioteken gör att de inte har råd

att köpa så många böcker. Dessutom är postens porto för högt för bokutbyte

mellan  länder,  och  det  saknas  hårdvaluta  vilket  hindrar  köp  av  utländska

böcker.146 

Olika gruppers särskilda behov

En viss åldersgrupp
Alejandro  J.  Delgado-Gómez  diskuterar  tonåringars  biblioteksanvändning  i

Spanien. Tonåringarna i hans fallstudie anser att  läsning av skönlitteratur är

slöseri  med  tid.  Ändå  visade  det  sig  att  när  biblioteket  köpte  in  modern

skönlitteratur för ungdomar ökade besöksfrekvensen bland dem.147 

Kimball skriver om tonåringar som hon menar är en grupp som får mindre

service  än  andra  på  många  bibliotek.  Hon  recenserar  en  bok  om

biblioteksservice  för  tonårsflickor.  Flickor  behöver  särskild  uppmärksamhet,

anser Kimball, och hon välkomnar boklistor som innehåller böcker med starka

flickor som föredömen.148

Wicks ser ett behov av forskning om tonårspojkars läsvanor eftersom sådan

forskning  inte  finns.  Han  har  gjort  en  studie  med  intervjuer  av  60  pojkar,

tretton till femton år, med olika skolprestation. Han uppmanar folkbiblioteken

att  sätta  in  ökade resurser  på de  områden där  tonårspojkarna visar  sig  läsa

145 Beisembaeva 1995, s. 41 f.
146 Beisembaeva 1995, s. 43 ff.
147 Delgado-Gómez 2002, s. 278 f.
148 Kimball 2004, s. 488 ff.
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mycket,  men  han  vill  också  att  förstärkning  ska  ske  för  att  uppmuntra  de

områden  som  är  svaga.  Således  vill  han  att  bibliotekarierna  satsar  på

skönlitteratur eftersom sådan lästes i så hög omfattning, men samtidigt vill han

att biblioteken tar fasta på faktaböckerna i sin service eftersom de lästes i så

liten omfattning.149 Wicks menar att det är viktigt att bibliotekarierna får veta

vad gruppen läser och vad de får ut av sin läsning. I studien räknades endast

pojkarnas frivilliga, självvalda läsning. Resultatet visar att de flesta av pojkarna

läser  varje  dag  eller  de  flesta  dagarna.  Den  enda  fritidssysselsättning  som

förekom oftare var TV-tittande. I snitt läser de 40 minuter per dag, inräknat all

sorts läsning, men efter dagstidningar är det skönlitteratur som läses mest. De

lågpresterande läser mycket mindre än övriga men det gäller inte alla individer.

En stor del av skönlitteraturen som läses är vuxenböcker, för femtonåringarna

närmare  bestämt  62  procent.  En  tredjedel  av  de  böcker  de  läser  är  av  en

författare de tidigare läst böcker av eller i en känd serie.150 När pojkarna väljer

en bok är baksidestexten den viktigaste urvalskällan, följd av genre. På tredje

plats kommer till lika del författare och serie. Wicks anser att denna kunskap

om hur tonårspojkarna väljer böcker bör få återspegling i hur litteraturen för

unga  vuxna  placeras.  Vanligtvis  ställs  den  efter  författare  utan  hänsyn  till

genre, men detta bör omprövas, menar han. Biblioteken bör också ta hänsyn till

andra resultat av studien, som att olika genrer och olika författare läses, och

spridningen  är  stor.  Några  ämnen  som  pojkarna  önskar  läsa  i  större

utsträckning  är  sportberättelser,  magiska  berättelser  i  vår  värld,  myter  och

legender. Alla pojkar uppgav att de tänker fortsätta att läsa skönlitteratur efter

de slutat skolan, och skälen är att fylla ut tiden, för avkoppling eller nöje och

för att utvecklas.151 

Margaret Kendall skriver om biblioteksservice för äldre. Till denna grupp

räknar hon personer över 55 år. De särskilda behov som äldre kan ha är till

exempel  storstilsböcker,  och  dessa  står  för  nästan  tio  procent  av  den

skönlitteratur  som  lånas  ut.  Men  mer  äventyrlig  eller  kontroversiell

skönlitteratur kommer inte ut i detta format. Det finns heller inte någon boklista

eller tillgång till katalog som är i storstil för dessa böcker. Andra behov som

finns, är för äldre invandrare att få tillgång till litteratur från sitt ursprungsland.

149 Wicks 1995, s. 10, 12 och 15.
150 Wicks 1995, s. 11 f.
151 Wicks 1995, s. 13 f.
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Det  finns  en  del  läsfrämjande  verksamhet  för  äldre.  Biblioteksklubbar  med

syfte  att  främja  läsande  och  biblioteksanvändning  har  etablerats  med  gott

resultat. Kendall påpekar också att för en del äldre som inte kommer ut kan

tillgång till böcker vara en livlina och något som gör att de behåller sin mentala

hälsa.152 

Funktionshindrade
Marion Beaton beskriver bibliotekens service för funktionshindrade i Glasgow.

Artikeln tar upp de olika tjänster som finns samt kampanjer och aktiviteter.

Bland annat träffas grupper och diskuterar vad de läst, berättar hon.153 

Kirsty  McCaskill  och  Anne  Goulding  diskuterar  hur  lagen  mot

diskriminering av funktionshindrade tillämpas på biblioteken i Storbritannien.

De framhåller behovet av ett stort urval material i olika format.154

Etniska minoriteter
Shiraz  Durrani  med  fler  skriver  om  biblioteksverksamheten  för  etniska

minoriteter  och  svarta  i  England.  Särskilda  kollektioner,  med  bland  annat

skönlitteratur, har köpts in för dessa grupper.155 

Richard  Barter  skriver  om  den  multikulturella  barnboken  och  olika

överväganden som bibliotekarier bör göra när det gäller multikulturella tjänster

till  barn på bibliotek.  Det  är  ett  problem att  en alltför stor  andel  utgörs  av

folksagor,  då  det  också  behövs  nutida  skildringar  av  olika  kulturer  som

behandlar  dagens  sociala  och  politiska  konflikter.  Ett  annat  problem  är  att

många  tror  att  mångkulturella  böcker  enbart  tjänar  till  att  stärka  barnets

självkänsla och stolthet inför sin egen kultur, då syftet i själva verket är mycket

större. Alla barn behöver nämligen få läsa berättelser om olika kulturer – inte

bara sin egen, anser Barter.156

152 Kendall 1996, s. 20 f och 23 f.
153 Beaton 2005, s. 476.
154 McCaskill & Goulding 2001, s. 204.
155 Durrani, Pateman & Durrani 1999, s. 21. 
156 Barter 1996, s. 13.
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Tillgängliggörande av skönlitteratur

Placeringen av skönlitteratur
Betydelsen  av  hur  och  var  skönlitteraturen  placeras  på  biblioteket  har

uppmärksammats i flera artiklar. Mag Astill beskriver hur det gick till när ett

bibliotek år 1999 flyttade till nya lokaler i ett nyrenoverat badhus från 1800-

talet.157 Var skönlitteraturen ställdes var uppenbarligen noga planerat:

Fiction was positioned at the rear on the ground floor, in the quietest part of the building,
overlooking the river – encouraging people to sit and read at their leisure.158

Om att  skylta med böcker för att  göra dem synliga och därmed tillgängliga

skriver Juris Dilevko och Alison Hayman. De menar att folkbiblioteken vet att

böcker cirkulerar mer när de står skyltade på bra ställen. De tar som exempel en

tidskriftsförsäljare som varje månad lade stor möda på att arrangera om hela

placeringen  av  tidskrifter.  På  de  främsta  platserna  ställdes  relativt  okända

tidskrifter, med resultatet att de sålde bra.159

Också Walters betonar behovet av att visa upp böcker på olika sätt. Poesi

kan till exempel med fördel placeras på snurror som ställs på oväntade platser,

gärna där folk väntar, så de får chansen att läsa en dikt under väntetiden. På

biblioteket där Walters arbetar har de lyft fram vissa böcker genom placering,

affischer och boklistor med kommentarer från läsare. Detta har resulterat i ökad

utlåning.160

Att  öka  tillgängligheten  av  skönlitteratur  genom  en  förbättrad

hylluppställning  diskuteras  i  den  bok  Raber  recenserar.  Biblioteksbesökarna

behöver  kunna titta  igenom beståndet  för  att  få  översiktlighet  och  spontant

kunna  välja  litteratur,  hävdar  forskare.  Studier  har  visat  att  även  små

ansträngningar för att öka antalet kategorier efter vilka skönlitteraturen ställs i

hyllorna ger effekt i ökad cirkulation av beståndet.161

Paul  Childs  diskuterar  betydelsen  av  en  attraktiv  interiör  för  att  locka

biblioteksbesökare. I en tid när det finns många media som konkurrerar med

nöjesläsningen, behöver de biblioteksansvariga fundera över hur kvaliteten kan

157 Astill 2000, s. 303. 
158 Astill 2000, s. 305.
159 Dilevko & Hayman 2000, s. 54.
160 Walters 1995, s. 26.
161 Raber 1996, s. 395. 
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höjas,  anser  Childs.162 Han  ger  exempel  på  lyckade  lösningar  från  några

bibliotek  där  bokuppställning  och  moderna  hyllor  haft  gynnsam  effekt  på

utlåningen och gett fler besökare. Barnböcker ställdes på ett inbjudande sätt i

hyllor i  klara färger, och skönlitterära pocketböcker fanns tydligt framställda

mitt i biblioteket.163

Bokautomater  för  utlån  och  återlämning av  böcker  är  ett  annat  sätt  att

förbättra tillgängligheten. I en intervju föreslår  en irländsk bibliotekschef en

sådan automat i hallen utanför biblioteket, gärna med populära romaner.164

Hilary Hammond skriver  om ett  bibliotek  under  planering i  Norwich  i

Storbritannien. Bland annat är det tänkt att 3 000 böcker och andra media ska

finnas direkt utanför biblioteket på markplanet i en automat som därmed blir

tillgänglig när huset (som innehåller annat också) är öppet. Denna förbättrade

tillgänglighet förmodas leda till ökad utlåning.165 

Spencer  och  Mathieson  beskriver  genomförandet  av  ett  projekt  för

läsutveckling i England. I detta projekt, som vände sig till ungdomar, ingick

depositioner  av  böcker  på  ställen  där  de  ungdomar  som  inte  kommer  till

biblioteken kan tänkas finna dem.

Deposit  collections are vital when young people are not regular library users. Only by
taking books to where the young people are, e.g. youth centres, sports centres, hostels,
colleges, will many reluctant readers take time to look at reading material.166 

Syftet är att dessa böcker ska tjäna som smakprov som kan locka ungdomarna

att komma till biblioteket.167 

Klassifikation och indexering
I  materialet  finns  det  en  artikel  som  skiljer  sig  från  de  övriga  genom sitt

fackinnehåll, då artiklarna annars är mer allmänt hållna och vänder sig till en

vidare  publik.  Denna artikel  om auktoritetskontroll  och  indexering av Alan

Danskin  kräver  en  insatt  läsare.  I  ett  utförligt  exempel  på  internationellt

samarbete kommer ämnet indexering av skönlitteratur i fokus.168 Frågan om hur

162 Childs 2006, s. 149.
163 Childs 2006, s. 153 f.
164 Mullins & Linehan 2006, s. 107.
165 Hammond 1997, s. 256.
166 Spencer & Mathieson 2003, s. 400.
167 Spencer & Mathieson 2003, s. 396.
168 Danskin 1998.
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skönlitteratur  på  bästa  sätt  kan  indexeras  är  intressant,  eftersom  det  har

betydelse för möjligheten att öka tillgängligheten. 

Boter  och  Wedel  har  gjort  en  undersökning  i  Nederländerna  av  hur

biblioteksanvändarna klassificerar skönlitteratur. De tog lånestatistik till grund

för studien för att få ett mer objektivt resultat än de antog att intervjuer skulle

ge. Två av de undersökta biblioteken ändrade sin hylluppställning i enlighet

med de resultat som studien gav, vilket ledde till ökad utlåning.169

Iivonen recenserar en bok med huvudtiteln: The Classification of Fiction.170

Enligt Iivonen anser många att det är svårt eller rent av omöjligt att klassificera

skönlitteratur  efter  ämne.  Att  klassificera  skönlitteratur  har  heller  inte  varit

särskilt  populärt i klassifikationsforskningen. Behovet av att göra detta finns

dock, menar Iivonen. Att klassificera skönlitteratur efter ämne är en metod för

att kunna uppfylla servicen till biblioteksbesökarna. 

... requests for works of fiction are a normal and recurrent phenomenon in libraries and
other information agencies. To meet these requests we need methods. Without methods we
operate with our own knowledge or ignorance, which does not suffice when we have to
provide the right book to the right reader at the right time.171

MacLennans utgångspunkt är att skönlitteraturens popularitet ökar, och därmed

finns det större behov av  reader’s advisory service.  Enligt  en undersökning

använde 64 procent  folkbiblioteket  för  nöje  eller  rekreation.  Biblioteket  har

därför möjlighet att ge mycket till allmänheten när det gäller läsfrämjande och

dessutom  en  skyldighet  att  göra  detta.172 I  artikeln  diskuterar  MacLennan

klassifikation av skönlitteratur,  men han har ett  annat  förslag på lösning än

Iivonen. Han har kommit fram till att system utvecklade med hjälp av artificiell

intelligens, AI, kan bli fruktbara sökverktyg. Dessa skulle kunna hjälpa läsarna

att finna det de vill ha.

Perhaps there is room for a ”cheap and cheerful” artificial intelligence (AI), something
which might take on the role of a helpful fiction librarian, knowing the patrons, with no
extensive knowledge of systems for fiction classification but able to recommend for each
reader something that there is a reasonable chance they might like – a ”fuzzy librarian”,
who knows your tastes, and knows the library stock ...173

169 Boter & Wedel 2005, s. 201.
170 Iivonen 1995.
171 Iivonen 1995, s. 89.
172 MacLennan 1996, s. 24.
173 MacLennan 1996, s. 26.
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I en studie testades ett visst datorsystem. Den var baserad på genrebestämning i

stället för klassifikation. MacLennan tror att detta är en mer framkomlig väg för

just  skönlitteratur.  Skönlitteraturens  varierande  innehåll  inbegriper  nämligen

sådant som stämning, känsla, fantasi, ironi och metaforer, vilka lättare låter sig

bestämmas med genre. Studien gav ett uppmuntrande resultat som visar att om

genre användes  skulle  det  räcka med endast  en ytlig klassifikation av varje

bok.174

Bibliotekens situation
Det finns statistik som visar att minskningen av utlån gäller just skönlitteratur.

Don Revill anser att den nedgång av bokutlåningen med 24 procent under de

senaste  tio  åren,  som mest  drabbat  skönlitteratur,  delvis  beror  på minskade

anslag med färre bokinköp och kortare öppettider som följd.175 Astill däremot,

som liksom Revill utgår från situationen i Storbritannien, nämner att ett år efter

flytten till ett nytt, vackert bibliotek steg utlåningen av skönlitteratur för barn

med 89 procent.176 Spencer och Mathieson skriver år 2003 att utlåningen av

skönlitteratur  aldrig  varit  större  i  Storbritannien.177 En  motsatt  ståndpunkt

kommer till uttryck i en artikel av Margo de Groot och Teresa Hackett samma

år, också från Storbritannien. De framhåller att utlåningen av skönlitteratur till

vuxna är på nedgång på flera platser i Europa, och ett skäl är att många köper

böcker.  Men  författarna  anser  att  utvecklingen  är  ofrånkomlig  och  att

biblioteken  bör  ändra  inriktning  till  att  satsa  mer  på  datorer  i  stället.

Folkbiblioteken  förändras  snabbt  men  de  måste  förändras  ännu  snabbare,

menar de.178

I  en  tid  av  förändring  finns  också  en  reflexion  över  vad  som  har  en

bestående  plats.  När  Ross  Shimmon  i  en  artikel  från  1995  skisserar

utvecklingen inför ett nytt århundrade, finns tankar om både nytt och beständigt

med. Han framhåller romanens särart som ger den ett bestående värde som inte

kan ersättas av andra berättarformer.179

174 MacLennan 1996, s. 27 f och 32.
175 Revill 2001, s. 135.
176 Astill 2000, s. 307.
177 Spencer & Mathieson 2003, s. 392.
178 de Groot & Hackett 2003, s. 104.
179 Shimmon 1995, s. 28.
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It  is  inconceivable  that  the  explanation  of  the  range of  human (and  indeed  inhuman)
emotions,  experiences  and  contexts  currently  explored  in  the  novel  will  in  future  be
confined entirely to film, video and multimedia. It is inconceivable that in the near future
children will be denied the joy, pleasure and learning experience of listening to stories
read from books, or learning to read stories themselves thus exercising their imagination
and developing literacy skills.180

Just betydelsen av den fysiska boken betonas i Mullins och Linehans intervjuer

med  bibliotekschefer.  År  2050,  förutspår  70  procent  av  dessa,  kommer

pappersböcker att finnas kvar på folkbiblioteken. Många tror att e-boken mest

kommer  att  vara  intressant  när  det  gäller  facklitteratur.  Skönlitteraturen

behöver vara i fysiskt format.181 

Judith  Broady-Preston  och Andrew Cox skriver  om folkbiblioteket  som

”street  corner  university”  i  Storbritannien  och  kommer  därmed  in  på  hur

folkbiblioteken ser på sin uppgift.  Deras slutsats är att  det behövs en tydlig

bibliotekarieroll  och  ett  klart  syfte  med  verksamheten.182 Av  tradition

dominerar  skönlitteraturen  på  folkbiblioteken,  och  denna  verksamhet  är

populär hos befolkningen. Även om informationsförmedling är en viktig del av

verksamheten, och alla olika behov ska mötas, är ändå en stor bredd av god

skönlitteratur  vad  som  utmärker  det  bästa  med  det  fria  folkbiblioteket  i

allmänhetens tjänst.183

Bibliotekens  ledarskap  vid  kriser  diskuteras  i  en  artikel  av  Mark  D.

Winston och Susan Quinn. Vid kriser och i krig spelar folkbiblioteken i USA

en  viktig  roll  genom  att  tillhandahålla  skönlitteratur  för  avkoppling  till

exempelvis soldater i krig, menar författarna.184

Christie  M.  Koontz,  Dean  K.  Jue  och  Keith  Curry Lance  har  studerat

behovet av biblioteksservice på lokal nivå i USA. Skönlitteratur var det ämne

som  dominerade  biblioteksanvändningen  i  alla  åldrar.  Detta  gällde  oavsett

inkomstmässig  och  kulturell  grupptillhörighet.185 Ett  liknande  resultat  gav

Keren Dalis enkätundersökning av ryska immigranter i Toronto. Det visade sig

att  de flesta använde biblioteket för att  låna böcker för nöjesläsning.186 Eric

180 Shimmon 1995, s. 29.
181 Mullins & Linehan 2006, s. 109 ff.
182 Broady-Preston & Cox 2000, s. 158.
183 Broady-Preston & Cox 2000, s. 155.
184 Winston & Quinn 2005, s. 401.
185 Koontz, Jue & Lance 2005, s. 40.
186 Dali 2004, s. 347.
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Glasgow  lyfter  också  fram  nöjesläsandet  och  skriver  att  böcker  är  en

förutsättning för bibliotekens existens.187

Jerry  A.  Thrasher  vill  uppmärksamma  behovet  av  riktlinjer  för  att  få

fungerande  folkbibliotek.  Att  ha  för  små  kollektioner,  som  ofta  är  fallet  i

filialer, blir kontraproduktivt, menar han. Det behövs tillräckligt mycket böcker

av varierande typ på en yta som är stor nog. Dessutom behövs utbildad personal

som kan  hjälpa  alla  åldrar  med  deras  läsbehov.  Även  att  ha  riktlinjer  för

fritidsbehov är önskvärt.188

David Owen från  Storbritannien  ser  problem med den  explosionsartade

ökningen  av  producerade  böcker,  samtidigt  som  folkbibliotekens  anslag

minskar. Det blir då svårt för biblioteken att möta besökarnas behov.189

Informationssituationen i en by i Rumänien har studerats av en grupp från

USA. Littrell med fler skriver i en artikel att bristen på böcker i byns bibliotek

var markant. Samtliga i en intervjuad familj berättade att de läst praktiskt taget

allt som fanns där. De önskade därför fler böcker, särskilt science fiction, till

sitt  bibliotek. Bibliotekarien gjorde inköp några gånger om året och då ofta

enligt  önskemål  från  biblioteksanvändarna.  Det  var  mest  skönlitteratur  för

vuxna och barnböcker som införskaffades.190

Caroline  De  Almeidas  artikel  ägnas  helt  åt  hur  svår  situationen  i

Storbritannien är för folkbiblioteken. Bristande ekonomiska resurser har lett till

nedlagda  bibliotek.  Ett  tecken  på  hur  allvarligt  drabbade  biblioteken  är

ekonomiskt  är  att  en bibliotekschef  beslöt  att  under  ett  år  inte  köpa  någon

skönlitteratur alls för vuxna.191

Beståndet
Gross redovisar  i  en artikel  en studie  om skönlitteratur  för  unga vuxna där

ämnet  HIV/AIDS  berörs.  Ett  viktigt  syfte  med  denna  studie  är  att  hjälpa

bibliotekarier att välja lämpliga titlar, för att på ett bra sätt informera de unga

om vad HIV/AIDS är och dess smittrisker.192 Bibliotekarierna har ett ansvar, de

bland  andra,  att  bidra  till  att  de  unga  vuxna  får  lämplig  information  i

187 Glasgow 2002, s. 423. 
188 Thrasher 2000, s. 311 och 314.
189 Owen 1995, s. 10.
190 Littrell m.fl. 2006, s. 325 f.
191 De Almeida 1997, s. 149.
192 Gross 1998. 
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skönlitterär  form.  Gross  nämner  bibliotekarier  och bibliotek  endast  ett  fåtal

gånger. Ändå framgår det att folkbiblioteket är en viktig part i Gross tilltal. 

Även  Christine  Jenkins  artikel  behandlar  skönlitterära  böcker  för  unga

vuxna. Ämnet är homosexualitet. Folkbibliotekets roll för tillgängliggörandet

av denna litteratur genom kunskapen om lämpliga titlar, är underförstådd och

antydd snarare än poängterad.193

Ämnet homosexualitet återkommer i den artikel Spence skrivit.  Han har

gjort en studie av 30 skönlitterära bilderböcker för barn på folkbibliotek. Dessa

böcker innehåller homosexuella karaktärer. Recensioners betydelse för val av

titlar diskuteras, liksom huruvida bibliotekarier har tid att ta del av lästips.194 

Juris  Dilevko  och  Esther  Atkinson  skriver  om  evangelisk-kristen

skönlitteratur och tillgången till  denna litteratur på folkbibliotek i  USA. En

statistisk  undersökning  gjordes  för  att  se  om evangelisk-kristen  litteratur  är

underrepresenterad i förhållande till gruppen. Så är inte fallet, visade det sig.

En förklaring kan vara att denna grupp kan tala för sig, menar författarna.195 

Maitrayee Ghosh  har  studerat  hur  folkbiblioteken  i  Indien  medverkar  i

kampen  mot  HIV/AIDS.  Hon  nämner  en  forskare  som  undersöker

möjligheterna att använda skönlitteratur som ett medel i denna kamp.196

William T. Fischer recenserar en bok om biblioteksforskning med olika

bidrag.  En av  skribenterna  har  undersökt  folkbiblioteken i  några sydstater  i

USA.  Litteratur  skriven  av  afro-amerikanska  författare  finns  i  alltför  liten

utsträckning,  har  det  visat  sig.  Servicen  till  befolkningen  är  därför

undermålig.197

Kay Ann Cassell  skriver om bokgåvor till  bibliotek.  Ofta är biblioteken

försiktiga med att ta emot annat än litteratur som är relativt ny och välvårdad.

En broschyr tillkännager till exempel att endast skönlitterära böcker i mycket

gott skick och högst tre år gamla, tas emot.198

John M. Budd kommenterar inköpspolicy. Om biblioteken köper  enbart

populär  skönlitteratur,  innebär  detta  att  vissa  grupper  av  läsare  blir

exkluderade, menar han.199

193 Jenkins 1998.
194 Spence 2000.
195 Dilevko & Atkinson 2002, s. 377 och 390.
196 Ghosh 2006, s. 57.
197 Fischer 1995, s. 414.
198 Cassell 2005, s. 452.
199 Budd 2003, s. 29.
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Frances Breslin och David McMenemy tar i en artikel upp den minskade

bokutlåningen i Storbritannien. De refererar till forskare som för fram åsikten

att  beståndsutvecklingen  bidrar  till  detta  problem.  Intresset  för  att  låna  ny

skönlitteratur  är  stort,  men  folkbiblioteken är  dåliga  på  att  svara  mot  detta

behov.  Bokinköpen  minskar,  vilket  ger  färre  och  äldre  böcker  i  beståndet.

Chanserna  för  att  finna  en  viss  bästsäljare  på  bibliotekets  hylla  var  i  en

undersökning ofta mindre än tio procent.200 

Bouthillier  diskuterar  i  sin  artikel  den på många håll  fortfarande olösta

frågan  om kollektionsutvecklingen ska  inrikta  sig  på  böcker  för  rekreation,

utbildning eller  både  ock.201 En studie  visar  att  tre  roller  anses  viktiga  för

folkbiblioteken: utbildning, informationsförmedling och rekreation. Men denna

mycket breda uppgift och biblioteksbesökarnas skiftande behov är ett problem

då det finns begränsade resurser.202 

Tony Doyle diskuterar om en viss etisk grundsyn kan berättiga en bredd i

utbudet  på  biblioteken,  om  nöjesläsning  av  skönlitteratur  till  exempel  kan

försvaras utifrån utilitarismen.203

Dilevko och Dali undersöker omfattningen av egenproducerade böcker i

beståndet på bibliotek i Canada och USA.204 

Några år  tidigare gjorde Dilevko en liknande undersökning,  men denna

gång tillsammans med Hayman och med sikte på små och oberoende förlag.

Resultatet  är  inte  heller  denna  gång  anmärkningsvärt.  De  för  dock  några

intressanta  diskussioner,  bland  annat  om bästsäljarnas  roll  i  beståndet.  Det

finns en stor efterfrågan på denna litteratur på folkbiblioteken, och biblioteken

svarar  också  med  att  köpa  in  den  i  stor  utsträckning.  Ändå  utgör  inte

bästsäljarna en så stor andel av förlagens hela utgivning. Detta kan vara något

för  folkbiblioteken  att  begrunda.  De  kanske  överskattar  allmänhetens

efterfrågan  på  populära  titlar.  Dessutom har  folkbiblioteken  ett  uppdrag  att

tillhandahålla en stor bredd i sina kollektioner. Det finns en fara för likriktning

om marknaden tillåts ange en kanon av böcker som tillhandahålls överallt, så

att annan litteratur inte har en chans att synas eller kanske inte ens publiceras.205

200 Breslin & McMenemy 2006, s. 415.
201 Bouthillier 2000, s. 255.
202 Bouthillier 2000, s. 263. 
203 Doyle 2002, s. 284.
204 Dilevko & Dali 2006.
205 Dilevko & Hayman 2000, s. 52 f.
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Sammanfattning
De  artiklar  jag  närläst  handlar  till  stor  del  om  läsning.  Olika  projekt  för

läsfrämjande finns med, liksom betonandet av att läsandet är en viktig uppgift

för  folkbiblioteken.  Flera  verksamheter  för  att  gagna  läsandet  nämns:

läsecirklar,  boktips,  boklistor  och  referensservice.  En del  röster  höjs  för  att

läsfrämjande ska komma in i biblioteksutbildningarna. Läsvanor i några forna

öststater ägnar sig några artiklar åt.

De särskilda behov som en viss grupp har är föremål för några artiklar.

Ungdomar  beaktas  i  tre  av  dem.  En  artikel  tittar  på  de  äldres  behov  av

biblioteksservice. En annan grupp är etniska minoriteter, vilket givit upphov till

multikulturella  överväganden  i  två  artiklar.  Funktionshindrades  olika  behov

diskuteras i två artiklar.

Tillgängliggörandet  av  skönlitteraturen  diskuteras  utifrån  några  olika

aspekter.  Bland  annat  tas  frågor  upp  om  hylluppställning  och  hur

skönlitteraturen placeras. Utlokalisering av skönlitteratur finns det exempel på.

Klassifikation, indexering och söksystem diskuteras också.

Ett  tema  som  i  sig  innefattar  en  mängd  olika  frågeställningar  och

diskussioner är bibliotekens situation. Utlåning av skönlitteratur talas det ofta

om i  mitt  material,  många gånger med oroade kommentarer  om nedgående

siffror i statistiken. Folkbiblioteken inför framtiden diskuteras, liksom bokens

roll  på  biblioteken.  Resursbristen  på  folkbiblioteken  är  ett  återkommande

problem.

Beståndet berörs i många artiklar i mitt material. Temat innefattar här både

en  viss  typ  av  litteratur  och  andra  frågor  som  har  med  uppbyggandet  av

beståndet på biblioteken att göra.
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Resultat

I  detta  kapitel  diskuteras  och  analyseras  undersökningens  resultat.  Hur

skönlitteratur  på  folkbibliotek  behandlas  av  biblioteksforskarna  presenteras

under  några  sammanfattande  rubriker.  Vidare  diskuteras  resultatet  av  den

bibliometriska  analysen.  Därefter  redovisas  undersökningens  slutsats.  En

slutdiskussion avslutar kapitlet.

Behandlingen av skönlitteratur på folkbibliotek

Resultat av närläsningen

Skönlitteraturen som försummad

Det tydligaste resultatet av undersökningen är att det forskas relativt lite om

skönlitteratur  på  folkbibliotek.  Den  procentuella  andelen  artiklar  som

överhuvudtaget nämner  fiction är låg. Vidare behandlas bokbeståndet många

gånger i sin helhet utan att det görs skillnad på skönlitteratur och faktaböcker,

vilket  kan tolkas  som att  skönlitteraturen betraktas som ointressant  att  lyfta

fram specifikt eller ställa i relation till den övriga beståndet. Referensservicen

är ett  exempel på detta.  I mitt  material  behandlas referensfrågor oftast  utan

hänsyn till om det är boktips eller faktafrågor det handlar om. Raber skriver att

den bok han recenserar, med titeln  Guiding the reader to the next book, inte

bygger  på  tidigare  forskning  i  ämnet,  för  det  finns  inte  någon  sådan

forskning.206 

Skönlitteraturen som självklar

Ibland  är  skönlitteraturen  underförstådd  i  min  undersökning.  När  det  gäller

läsning förutsätts det nästan genomgående att det är skönlitteratur som läses

även  om  detta  inte  uttrycks  explicit.  I  många  av  artiklarna  nämns

206 Raber 1996, s. 394. 
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skönlitteraturen  i  förbifarten  som  en  omistlig,  självklar  del  av  bibliotekets

verksamhet. Det är underförstått att dess betydelse är av grundläggande vikt. 

Skönlitteraturen som nyttig

Skönlitteraturens  nytta  framkommer  på  flera  ställen  i  materialet.

Skönlitteraturen kan informera och ge hälsosamma effekter. Som information

kan den ge kunskap inom vissa  ämnen.  Den kan till  exempel  också hjälpa

ungdomar att känna igen sig själva eller förstå andra. Skönlitteraturen kan vara

en livlina för isolerade och en kreativ stimulans för varje människa. 

Skönlitteraturen som service

Ett pragmatiskt synsätt återfinns i några artiklar: om biblioteksbesökarna vill ha

skönlitteratur  så  ska  också  biblioteken  tillhandahålla  den.  Det  är  då

allmänhetens  behov  och  önskemål  som  är  styrande.  Att  folkbibliotekens

tjänster ska gälla för alla människor oavsett ålder och fysiska förmåga finns

genomgående i artiklarna som en underström. Flera artiklar har också detta som

utgångspunkt.

Skönlitteraturen som folkbildande

Läsning av skönlitteratur är det största ämnet i min undersökning. De skäl som

framförs för de åtgärder som läggs på läsfrämjande är framför allt folkbildning,

i meningen att skapa ett samhälle där alla har god läsförmåga. I västvärlden i

dag finns det nämligen en stor grupp som har bristande läskunnighet.207

Skönlitteraturen som nöje

Läsning som avkoppling, att låna skönlitterära böcker för nöjes skull, är kanske

det  mest  uppenbara  skälet  att  gynna  skönlitteraturen.  I  materialet  finns

rekreation med som en aspekt av folkbibliotekens uppgifter där skönlitteraturen

har en given plats. Ofta anges folkbibliotekens tre funktioner som information,

utbildning  och  rekreation.  I  en  av  tre  delar  har  således  skönlitteraturen  en

avgörande uppgift, vilket är en betydande position. 

207 Ross 1995, s. 201.
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Resultat av den bibliometriska analysen
För att sätta uppsatsens material i ett internationellt forskningssammanhang har

bibliometri använts. Jag har försökt ringa in en viktig del av den forskning som

finns. De tidskrifter jag valt ut innehåller en betydande del av forskningen om

skönlitteratur på folkbibliotek,  om specialtidskrifter  och lokala publikationer

undantas.

En granskning av forskarna har visat att hälften endast producerat ett fåtal

artiklar. Detta gäller enligt de forskningskanaler som mina två källor, LISA och

ISI, har tillgång till. Mer exakt har elva forskare skrivit  tio artiklar eller fler

under tidsperioden 1995 till  2006. Vad detta visar är att forskningen inte är

särskilt  omfattande.  Några  få  forskare  har  en  större  forskningsaktivitet.

Visibiliteten är alltså låg. Det finns därför skäl att anta att forskning i ämnet

generellt sett är blygsam.

Slutsats
Jag  har  i  uppsatsen  både  undersökt  ett  forskningsområde  och  närgranskat

material  i  ämnet.  Största  delen  av  biblioteksforskningen  behandlar  inte

skönlitteratur på folkbibliotek, vilket inte kan tolkas på annat sätt än att detta

ämne är  mindre  intressant  än  det  ämne som valts  i  stället.  En liten  del  av

biblioteksforskningen  anser  att  skönlitteraturen  tillhör  en  viktig  del  av

folkbiblioteket. För vissa har det att göra med den nytta skönlitteraturen gör

som läsmaterial till folkbildning. Andra ser skönlitteraturens roll för rekreation

och nöje som ett  värde i sig. Dessutom framhåller några artikelförfattare att

själva läsningen är nyttig och hälsosam.

En del av biblioteksforskningen har också utgångspunkten att beakta vad

allmänheten sätter  värde på och önskar.  Eftersom många biblioteksbesökare

efterfrågar  skönlitteratur,  blir  det  angeläget  att  uppmärksamma  och  värdera

den. Biblioteksforskarnas bristande intresse för skönlitteraturen svarar därmed

inte  mot  allmänhetens  behov  och  önskemål.  Skönlitteraturen  finns  där  på

folkbiblioteken som en mycket använd och populär resurs, men mycket finns

att  ta  ställning  till  rörande  folkbibliotekens  uppgift,  ny

kommunikationsteknologi och minskande ekonomiska resurser. Detta ger skäl

för forskning.
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Ett citat från Walters artikel kan lämpligen sammanfatta min slutsats:

As opposed to the library’s role with information and the world of fact the realm of fiction
and poetry receives relatively little attention from librarians in theoretical, staff training or
promotional mode – even though it represents a large chunk of library usage.208

Slutdiskussion
Det bidrag till forskningen som denna uppsats ger är att uppmärksamma ett gap

mellan biblioteksforskningen och folkbiblioteksverksamheten. Dessutom bidrar

uppsatsen med att visa vilka frågor i ämnet som tas till behandling och vilka

som är  eftersatta.  Fortsatt  forskning  skulle  därför  kunna  lyfta  fram sådana

frågor  som  behandlas  i  enstaka  artiklar  och  därmed  avtäcker  ett

forskningsbehov. Referenssamtalet med inriktning på frågor om skönlitteratur,

är  en  sådan.  Skönlitteraturens  särskilda  uppgift  i  förhållande  till

facklitteraturen, är en annan.

Utifrån  den  undersökning  jag  företagit  förefaller  det  alltså  som  om

biblioteksforskningen  antingen  negligerar  eller  tar  skönlitteraturen  på

folkbibliotek för given. Detta gäller för huvuddelen av biblioteksforskningen.

En mindre del intresserar sig framför allt för läsningens betydelse och betonar

behovet av att biblioteken finns för alla. 

En förklaring till denna forskningens inställning kommer från Wiegand och

presenteras mer utförligt i inledningskapitlet under forskningsöversikten. Även

om hans artikel berör amerikanska förhållanden kan de i detta fall överföras till

europeiska,  eller  svenska,  bibliotek.  Wiegand menar,  med stöd  från  Michel

Foucault,  att  forskningens intresse  för  information men inte  för  läsande har

med modernitetens inflytande att göra.209 

En annan tänkbar förklaring till det resultat jag fått kan vara att vissa frågor

behandlas på folkbiblioteken av bibliotekarierna i stället för att forskarna ägnar

sig åt dem. Kanske förs olika diskussioner på olika plan, så att till  exempel

läsfrämjande kommit att intressera biblioteksforskarna, medan ämnen som jag

saknar  i  min  undersökning  i  stället  diskuteras  på  biblioteksgolven.  En

jämförelse  med  Sundin  kan  peka  i  den  riktningen.  Medan  Sundin  i

Biblioteksbladet saknar diskussion om läsfrämjande, är detta ämne det  mest

208 Walters 1995, s. 21.
209 Wiegand 2003, s. 371.
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uppmärksammade i min undersökning av akademisk forskning med inriktning

på skönlitteratur på folkbibliotek.210

Forskningens  inriktning påverkas  förstås  också  av  forskningsanslag  och

projektpengar. Vissa ämnen har bättre chans än andra beroende på vad som

ligger i tiden.

Biblioteksauktoriteter och allmänhet  värderar läsning för nöjes skull  och

framhåller behovet av skönlitteratur på folkbibliotek. Folkbibliotekets uppgift

beskrivs  ofta  som  tredelad:  information,  utbildning,  rekreation.211

Skönlitteraturen har sin  plats  i  alla  tre.  Skönlitteratur  kan ge information.  I

utbildningen för att öka läskunnigheten är skönlitteraturen ett viktigt verktyg.

När det gäller rekreation utgör skönlitteraturen huvuddelen av materialet  för

nöjesläsning.

Riktlinjer för folkbiblioteken ger stöd för att betrakta skönlitteraturen som

en viktig del av verksamheten. Det har också gjorts en rad undersökningar som

alla  tyder  på  att  allmänheten  förknippar  folkbibliotek  med  utlåning  av

skönlitteratur  och  att  de  också  värderar  denna  tjänst.  Enligt  många  är

folkbibliotekens primära uppgift att tillhandahålla skönlitteratur. Detta resultat

ger skäl att  närmare studera hur denna service kan utvecklas och förbättras.

Biblioteksforskningen har här ett självklart ansvar och naturligt studieområde.

210 Sundin 2004.
211 Se t.ex. Bouthillier 2000, s. 263.
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Sammanfattning

Denna  uppsats  syftar  till  att  besvara  frågan:  Hur  behandlar

biblioteksforskningen skönlitteratur på folkbibliotek? Ur fem internationella e-

tidskrifter från år 1995 till 2006 har 74 artiklar som behandlar skönlitteratur på

folkbibliotek valts ut och sedan närlästs.

En  bibliometrisk  analys  av  artikelförfattarna  har  gjorts  för  att  klargöra

deras  förhållande  till  den  internationella  forskningen.  Även  relationerna  i

materialet  inom uppsatsen  har  studerats.  Det  framkommer  att  det  finns  en

slagsida  åt  Europa  och  Nordamerika  när  det  gäller  författarnas

verksamhetsländer.

Omfattningen av relevant material i artiklarna varierar. Vissa artiklar ägnas

helt åt ämnet skönlitteratur på folkbibliotek medan några har mycket lite att

säga om det. Läsning är det mest diskuterade ämnet. Vissa grupper behöver

särskild  service  och  detta  uppmärksammar  några  artiklar.  Att  göra

skönlitteraturen tillgänglig  genom placeringen och bibliotekskatalogen är  en

angelägenhet för flera artiklar. Dessutom föranleder folkbibliotekens situation

en rad artikelförfattare att yttra sig, ofta över de bristande resurser som hindrar

folkbiblioteken att ge tillräcklig service. Slutligen behandlas olika aspekter av

biblioteksbeståndet.

Resultatet  av  undersökningen  är  att  biblioteksforskningen  i  hög  grad

underlåter  att  befatta  sig med skönlitteratur  på folkbibliotek.  Många gånger

förutsätts skönlitteraturen eller behandlas tillsammans med övrig litteratur så

att den osynliggörs. De få som intresserar sig för ämnet är dock ofta positiva

och framhåller hur viktig och nyttig läsning av skönlitteratur är. Slutsatsen är

att  biblioteksforskningen  behandlar  skönlitteratur  på  folkbibliotek  med

likgiltighet i de flesta fall. Detta är allvarligt eftersom skönlitteraturen utgör en

stor och viktig del av folkbiblioteksverksamheten. Denna bibliotekstjänst borde

därför få större uppmärksamhet, och forskningen har ett ansvar för att beakta

den.
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Bilaga B – Artiklarnas publiceringsår

Tabell över de närlästa artiklarnas publiceringsår fördelat på tidskrifter.

IILR =  International Information and Library Review

LISR =  Library & Information Science Research

LQ =  Library Quarterly

LR =  Library Review

NLW =  New Library World 

År IILR LISR LQ LR NLW Totalt
1995 7 3 4 14
1996 1 1 3 5
1997  1 2 3
1998 2 1 3
1999 1 2 3
2000 2 1 3 6
2001 1 1 2 4
2002 1 2 1 2 6
2003 4 2 3 9
2004 1 2 2 5
2005 3 1 4 8
2006 2 1 1 4 8

Totalt 10 12 13 10 29 74
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