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Title 
An analysis of the term “Quality” and its importance for the establishment of a purchasing policy 
in public libraries. 
 

 

Abstract 
In public libraries there seems to be an unspoken consensus on what literary quality is. At the 
same time librarians are always eager to express the opinion that quality lies in the eye of the 
beholder. Quality is, it is said, something that you don’t have to define. But at the same time it’s 
up to everyone to decide what quality means to them. What I have been missing from the 
discussion in libraries about literary quality is a theoretical awareness about what it means to 
divide literature into higher and lower spheres. 

The aim of this Master’s thesis has been to show how a theoretical awareness about the 
term of quality and its impact can be of importance to the public libraries and their attitude 
towards their book collection. 
 The method I have used has been a literary study combined with a small empirical study, in 
which I sent out an e-mail asking librarians if they have any definition of quality that they follow 
when it comes to purchasing fiction to the library. The literary study has had a theoretical 
emphasis on cultural studies and literary sociology. Here the main names have been Pierre 
Bourdieu and Herbert Gans, who both discuss the division between high literature and popular 
literature. 
 Through the comparison between the literary study and the answers I received on my e-
mail, the analysis has led to results showing that there is a lack of awareness about the up-to-
dateness of the terms used to describe popular literature or pulp literature. My study has also 
shown that both librarians and theorists agree on the importance of education and experience 
when it comes to having the power in deciding what should be seen as high quality or not. This, 
combined with other results, has made me come the conclusion that librarians have a lot to gain 
in the way they are handling their purchase policies if they would only take part of the big 
amount of theoretical studies that have been carried out. 
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1. Inledning och bakgrund 

 

Bakom folkbibliotekens inköpspolicy ligger ett antagande om att det finns ”bra” och ”dålig” 

litteratur. Vissa böcker anses alltså som bättre än andra. I de dokument som finns rörande 

bibliotekens1 bestånd av skönlitteratur kan man ofta hitta formuleringar som att man 

”tillhandahåller litteratur av god kvalitet” eller liknande uttryck. Vad denna ”goda kvalitet” 

innebär står dock inte närmare preciserat. Att i dessa sammanhang finna en nedskriven definition 

på kvalitetsbegreppet verkar helt omöjligt och det är enligt min mening inte heller önskvärt, då 

detta är en bedömning som måste vara, och är, helt subjektiv. Däremot verkar det som om man 

på många bibliotek ändå arbetar utifrån ett allmänt kvalitetsbegrepp, d v s man arbetar som om 

det skulle finnas en vedertagen definition på begreppet kvalitet. Detta innebär en form av 

dubbeltydighet då man säger sig vara medveten om att det är upp till betraktaren, i detta fall 

läsaren, att bedöma vad som är kvalitet. Detta, samtidigt som man, ovanför läsarnas huvuden, gör 

en bedömning av vad som är av så pass ”hög kvalitet” att det förtjänar en plats i bibliotekets 

hyllor. För mig faller det därför sig naturligt att fråga sig vad man på folkbiblioteken bygger sitt 

resonemang och sina antaganden på. Ett antagande från min sida är att det antagligen finns en 

stark koppling till bibliotekets förr så starkt uttalade roll som folkbildare och upplysare. Man 

ansåg sig ha ett samhälleligt ansvar att lyfta upp folket och rädda dem från moraliskt förfall 

genom att förse dem med god litteratur som bl a hjälpte folket att förstå hur samhället fungerar. 

Jag tror att delar av denna uppfattning ännu i dag finns kvar till viss del hos bibliotekens personal. 

Bakom den tyst vedertagna kvalitetsdefinitionen finns det en känsla av att man grundar sina 

beslut på vad som är bäst för folket. Tanken på det moraliska förfall som viss litteratur ansågs 

kunna leda till torde dock inte vara ett lika utmålat skräckscenario i dag. Rädslan handlar i stället 

mer om att folket faktiskt väljer böcker av sämre kvalitet på bekostnad av den goda litterära 

kvaliteten. Den litterära kvaliteten skall här ses en estetisk bedömning och rädslan handlar 

därmed om att det finns en risk för att kunskapen om den estetiska kvaliteten helt skall falla i 

glömska. 

Makten som bibliotekarierna, bland många andra, besitter, att både på ett rent konkret plan 

(vilka böcker som finns till förfogande ute på biblioteken) och på ett mer övergripande plan (vilka 

böcker som anses värda att läsas och ägnas uppmärksamhet) är därför oerhört stor, oavsett om 

det sker på ett medvetet eller omedvetet plan.  

 

                                                 
1 Då inte annat anges menar jag med ”bibliotek” folkbibliotek. 



 5

Ovanstående diskussion kan sättas in i ett större sammanhang där diskussionen kring definitioner 

av ”hög” och ”låg” litteratur i andra källor än de just till bibliotek knutna dokumenten, kommer 

till uttryck. Dessa källor kan hämtas inom discipliner så som bl a cultural studies2 och 

litteratursociologi, där det t ex diskuteras hur denna uppdelning har förändrats allt eftersom den 

styrande kulturella elitens smakpreferenser har ändrats. Dessutom förs en diskussion kring vad 

som läggs in i olika begrepp och vilka konsekvenser det kan få. Den här typen av diskussioner är 

något som intresserar mig och som därför kommer att ligga till grund för denna uppsats som just 

skall handla om definitioner på kvalitet hos skönlitteratur. Jag menar att den här typen av 

teoretisk diskussion, eller kanske snarare, medvetenhet på ett teoretiskt plan, i många fall tycks 

saknas när biblioteken sätter upp sina definitioner för kvalitet. 

Kärt barn har många namn brukar det ju heta och det gäller även i detta ämne. ”Litteratur 

av låg kvalitet”, ”massmarknadslitteratur”, ”kiosklitteratur”, ”skräplitteratur” är bara några 

exempel på vad som måste anses vara ett och samma fenomen. Olika författare har valt att 

använda den ena eller den andra beteckningen. Det kan därför vara värt att reflektera över mitt 

eget användande av begreppen då det kan tyckas märkligt att jag fortsätter använda dessa begrepp 

när det är just denna uppdelning som ska diskuteras (och till viss del ifrågasättas). Dock är det 

nödvändigt att använda begrepp som masslitteratur, populärkultur etc för att överhuvudtaget 

kunna ta upp detta till diskussion. Jag kommer att använda dessa begrepp alternerande i 

uppsatsen men det är egentligen bara en smakfråga om vilket man väljer. 

 

 

 

                                                 
2 Cultural studies brukar ibland översättas till kultursociologi men eftersom detta redan är ett väl etablerat ämne anser 
jag att den engelska termen är mer rättvisande. 
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Utgångspunkt för den här uppsatsen är de teoretiska diskussioner kring det litterära kvalitets-

begreppet som förs utanför biblioteksvärlden. Jag tror att det i många fall faktiskt saknas en 

teoretisk grund och kännedom bakom bibliotekens policyformuleringar och vilken betydelse 

dessa får i ett vidare perspektiv.  

Mitt syfte är att diskutera hur en teoretisk förankring i en diskussion kring det skönlitterära 

kvalitetsbegreppet kan ha betydelse för bibliotekens sätt förhålla sig till det enskilda verket i första 

hand, men även till det totala skönlitterära beståndet. I detta ligger också en förhoppning om att 

visa hur en sådan här diskussion och analys kan vara biblioteken till hjälp när de ska formulera 

sina inköpspolicyer. 

För att kunna uppfylla detta syfte kommer jag att studera texter som behandlar litterära 

kvalitetsdefinitioner och har ställt upp följande frågeställningar till det aktuella materialet: 

Vilka definitioner kring begrepp såsom ”hög” och ”låg” litteratur står att finna i för ämnet 

relevanta källor? 

Vilka argument lyfts fram för att rättfärdiga en hierarkisk uppdelning av litteraturen? 

Vari ligger rätten att definiera kvalitet? 

Vilket är bibliotekens förhållande till litteraturen och till sin egen roll i samhället? 

Vidare kommer jag att, genom en liten undersökning, behandla några av de dokument som i dag 

finns ute på folkbiblioteken och genom en genomgång av dessa besvara frågan om vilka 

definitioner av kvalitet som man där tycks arbeta efter.  

Min förhoppning är att den diskussion som jag ämnar föra ska kunna vara en hjälp i arbetet 

med att utarbeta en plan för bibliotekens skönlitterära bestånd. Denna hjälp skulle i så fall bestå 

av att göra bibliotekarier och övrig personal medveten om de värderingar som kan tänkas ligga till 

grund för de riktlinjer som man sätter upp. På detta sätt skapas också en medvetenhet om vilka 

signaler man på biblioteket, frivilligt eller ofrivilligt, sänder ut till det folk som man säger sig 

finnas till för. 
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3. Metodbeskrivning  

 

Studien kommer att utgöras av två huvuddelar – dels en litteraturstudie och dels en mindre 

empirisk studie. Vad gäller litteraturstudien så har jag tidigare nämnt litteratursociologi som ett 

användbart område vad gäller den teoretiska infallsvinkeln i min uppsats. Med hjälp av texter 

inom detta ämne och andra närbesläktade ämnar jag skapa en överblick över hur diskussionen 

kring uppdelningen av litteratur i ”finare” och ”fulare” har sett ut och på vilka grunder man 

bedömer det enskilda verket, som det faktiskt är fråga om. Det är också min vilja att lyfta fram de 

argument som vanligtvis används för att försvara denna uppdelning som ses som i det närmaste 

naturgiven. Förutom min egen diskussion kommer jag här även att väva samman de teorier och 

teoretiker som jag anser inta nyckelpositioner inom den nämnda diskussionen. Kultursociologen 

Pierre Bourdieu (1930-2002) är en av dessa personer, vars nyckelbegrepp fält och kulturellt kapital 

blir de mest centrala. En annan person som jag anser vara till stor hjälp är sociologen Herbert 

Gans (1927- ) som skrivit om uppdelningen av hög och låg kultur och som bl a bemöter de 

vanligaste argumenten som förs mot den s k populärlitteraturen, vilken ju ses som ”dålig” 

litteratur.   

Den empiriska delen av uppsatsen består av en sammanfattning av och diskussion kring de 

svar jag fått in på det mail (se bilaga A) jag skickade ut till 130 slumpvist utvalda folkbibliotek i 

Sverige. Brevet var öppet formulerat och kortfattat kan sägas att jag frågade om de svarande har 

några definitioner av kvalitet som man utgår från vad gäller bibliotekets skönlitterära bestånd. Att 

det blev just 130 mail som skickades ut beror på att jag ansåg att detta var ett hanterbart antal och 

att jag trots ett visst bortfall ändå skulle få tillräckligt med relevanta svar. Biblioteken valdes ut 

relativt slumpmässigt men jag försökte ändå få en viss geografisk, och till storleken, befolknings-

mässig spridning. De adresser jag använde mig av fick jag tag på i Bibliotekstjänsts biblioteks-

kalender från 2001. Tyvärr var många adresser inte aktuella och jag försökte då hitta nyare 

adresser. I de fall jag lyckades skickade jag ut mitt mail igen. Vad gäller de bibliotek som jag inte 

fick svar från valde jag att inte skicka ut någon påminnelse eftersom jag enbart såg detta som en 

chans till att få kommentarer. Undersökningen beskrivs i sin helhet i kapitel 5. 

Den litterära studien och undersökningen kommer sedan att vävas samman i en analys där 

jag kommer att jämföra i vilken utsträckning de argument och definitioner som man framför från 

bibliotekens sida relaterar till de jag har funnit i litteraturen. Detta är av betydelse för den fortsatta 

diskussionen kring vilken betydelse den teoretiska bakgrunden kan spela för bibliotekens arbets- 

och förhållningssätt. Först i detta kapitel kommer alltså de två delarna att vävas samman i ett 
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operationaliseringsförsök av teoriernas betydelse för biblioteken. Jag har valt att lägga upp arbetet 

på detta vis eftersom jag anser att det skapar en större överblick för läsaren. Eftersom 

undersökningen inte är huvudsyftet med denna uppsats anser jag det bättre att enbart återge 

resultatet utan att i samma kapitel gå in och diskutera kring dem. Det är inte förrän ”resultaten” 

sätts i förhållande till teorin som de verkligen kan sägas betyda någonting. 

Det är även min önskan att det i detta avslutande kapitel skall framgå hur dels enbart den 

teoretiska litteraturen och dels denna i samband med min analys kan ligga till grund för 

bibliotekens kvalitetsbedömning av det enskilda verket och det fortsatta arbete med utformandet 

av en policy kring det skönlitterära beståndet.  
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4. Litteraturstudie 

 

I detta kapitel redogörs för teorier kring litterär kvalitet. Jag ämnar t ex gå igenom hur man har särskilt fin- och 
fullitteratur från varandra och på vilka grunder detta särskiljande har skett. Här återfinns också ett historiskt 
perspektiv eftersom man under olika skeden i historien har fokuserat på olika områden som bör ses som 
litteraturens kärna. Vidare kommer här även en diskussion kring begreppens aktualitet att föras.  
 Detta kapitel ska ses som den teoretiska bakgrund varpå analysen i kapitel sex vilar. 
 

4.1 Bakgrund 

Jag har tidigare påpekat att det finns områden inom vilka man diskuterar frågor om smak ur olika 

perspektiv. Som exempel har jag nämnt litteratursociologi, kultursociologi och cultural studies. 

Gränserna mellan dessa kan tyckas vag, vilket den också är. Jag kommer att växlande använda 

mig av de olika teoretiska inriktningarna och kommer därför att ta hänsyn till vad författarna 

själva kallar sitt ämne och utgå från det.  

Kultursociologi innebär bl a att man menar att ursprunget till många konstyttringar går att 

finna i olika samhälleliga företeelser. Det finns med andra ord även sociologiska, och inte enbart 

kulturella, förklaringar till varför t ex modernismen uppstod just vid det tillfälle den gjorde. Det 

finns många olika undersökningsområden inom kultursociologin och litteratursociologi kan ses 

som ett av dessa områden. En aspekt som brukar vara genomgående för alla sorter av 

sociologiska studier är frågan om makt. Detta är en av anledningarna till att jag har valt att 

använda mig av just den här typen av teori. Man talar om att det i samhället finns åsikter, 

uppfattningar och smakomdömen som anses som mer betydelsefulla än andra. Dessa åsikter 

delas av en ofta liten, men ack så tongivande, grupp som mer eller mindre medvetet för över sina 

preferenser på andra genom det maktövertag de besitter. Ett uttalande som ”hos oss har vi 

böcker av god kvalitet” ser jag som ett exempel på hur en stor mängd människor (i detta fall 

bibliotekets användare) blir beroende av ett fåtal människors smak och beslut. Genom ett sådant 

uttalande sätts också gränser upp för vad som räknas som acceptabelt nog för att platsa på ett 

bibliotek och det är denna gränsdragning som är det intressanta. 

I Sverige är ännu inte kultursociologi och dess likar lika stora ämnen som till exempel i 

England och USA. Ett av Sveriges främsta namn inom detta område är Mats Trondman som har 

gjort ett antal studier om ungdomskulturer. Andra kända svenska namn är Fredrik Miegel och 

Thomas Johansson som 1996 tillsammans utgav boken Kultursociologi. Det är dock just i England 

och USA som det bedrivs mest forskning inom ämnet. Det var i England som kultursociologi 

först blev ett universitetsämne på 1960-talet. Ett av de stora namnen inom kultursociologi, Pierre 



 10

Bourdieu, är dock franskt. Bourdieu var lite av en banbrytare med tal om bl a kulturellt kapital. 

Vad han menade är svårt att kortfattat förklara men han ansåg att det inte bara är i ekonomiskt 

kapital som det finns en maktfaktor. Det finns även andra områden där man kan besitta makt 

utan att det rör sig om ett ekonomiskt övertag. Ett sådant område är kulturen där kapitalet 

innehas av den eller de som har tolkningsföreträde i fråga om t ex litterär smak. Detta är bara en 

liten del av Bourdieus sammanhängande teorier och en ytterligare fördjupning kommer i följande 

kapitel. 

På uppsatsnivå här i Sverige har det, främst de senaste åren, skrivits en del om kvalitets-

definitioner. Många av dem behandlar det dock ur ett kulturpolitiskt perspektiv. Som ett exempel 

kan Per Hjalmarsons magisteruppsats En jämförelse av kulturbegreppet och det litterära kvalitetsbegreppet i 

1974 års och 1996 års kulturpropositioner från 1998 nämnas. Hjalmarson gör en jämförelse av 

betydelsen av de två begreppen och visar på att det ligger olika värderingar bakom användandet 

av de två och att de därför kan användas på olika sätt. Han talar också om att det finns ett 

värdesystem som utgår från det ledande smakskiktet och att det ligger i deras makt att sätta upp 

reglerna för vad som räknas som dålig, respektive bra litteratur (Hjalmarson, 1998, 11). Vidare 

gör han med hjälp av annan litteratur en lista över vad som tycks känneteckna litteratur av hög 

kvalitet.  

En avhandling av Catharina Stenberg från 2001 behandlar den andra delen av min uppsats, 

nämligen bibliotekens inköpspolitik. Avhandling, med titeln Litteraturpolitik och bibliotek – En 

kulturpolitisk analys av bibliotekens litteraturförvärv speglad i litteraturutredningen L 68 och folk-

biblioteksutredningen FB 80, handlar dels om framväxten av den svenska kulturpolitiken men 

Stenberg har även valt att, med hjälp av Pierre Bourdieus teorier, diskutera synen på det kulturella 

förvärvet. Till detta diskuteras också bilden av bibliotekets funktion vid tiden för de två olika 

utredningarna. 

Utöver dessa har det skrivits närliggande uppsatser om inköpspolitik vad gäller barn-

litteratur (Anna Nilssons och Katarina Synnermarks Urvalsunderlag och debatt i samband med inköp av 

barnlitteratur – Intervjuer med barnbibliotekarier, 1997:63, Borås) och bibliotekariers egen syn på sin 

yrkesroll (se Karin Byströms och Jeanin Larssons magisteruppsats från Borås 1997, Etik på 

bibliotek – En kvalitativ studie av ett antal folkbibliotekariers yrkesetiska tankar och erfarenheter, 1997:18). 

Den uppsats som varit mig till störst hjälp i ett inledande skede är en magisteruppsats från 

Umeå 1996. Sara Lundström skrev då ”Till ett folks uppfostran” – Biblioteket som förmedlare av legitim 

kultur, ett examensarbete som behandlar Bourdieus teorier i samband med framväxten av det 

svenska biblioteksväsendet. Lundström tar bl a upp hur man har diskuterat kring kvalitet i de 

olika utredningar som har gjorts under årens lopp. Förutom att ge mig en bra sammanfattning av 
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den svenska bibliotekshistorian så har denna uppsats främst varit mig till hjälp vad gäller att få en 

överblick och förklaring av Bourdieus huvudbegrepp. Uppsatsen har även hjälpt mig förstå på 

vilket sätt dessa begrepp kan vara till hjälp i en diskussion av det slag jag tänker föra. 

Jag har inte hittat någon uppsats som har exakt samma infallsvinkel som den jag tänker ha, 

vilket gör detta till en ännu större utmaning och även gör mig ännu mer säker på att det är en 

obefintlig diskussion som behöver tas upp. 

 

4.2 Uppdelningen av ”hög” och ”låg” litteratur 

Kvalitet… visst vet man vad det är för något, men samtidigt vet man det inte. Men det är ju en 

självmotsägelse. Men vissa ting är ju faktiskt bättre än andra, har med andra ord högre kvalitet. Det är 

bara det att när man skall försöka definiera vad som menas med kvalitet, i stället för att bara peka på 

sådant som har kvalitet, så spricker alltsammans. Man har ingenting att peka på. Men om man alltså 

inte kan förklara vad kvalitet är för något, hur kan man då veta vad det är, hur kan man då veta att 

begreppet ens existerar? (Pirsig, 2002, 170) 

Ovanstående citat är hämtat ur boken Zen och konsten att sköta en motorcykel, som titeln till trots, 

faktiskt innehåller en större diskussion kring just begreppet kvalitet. Ovanstående citat samman-

fattar väl vad det hela handlar om. Många gånger tycks det vara betydligt lättare att peka på vad 

som inte är av god kvalitet än vad som faktiskt omfattas av kvalitetskravet. Samtidigt verkar det 

hela tiden finnas ett behov av att kunna dela upp litteraturen i två olika sfärer och då får kvalitet 

fungera som det riktmärke utifrån vilket man sätter upp gränserna dem emellan. Detta är inte 

något specifikt för just litteraturvärlden, utan i hela samhället finns det ett behov av att dela upp 

företeelser i dikotomier. Man talar t ex om objektivitet kontra subjektivitet och kvantitet som den 

ständiga motparten till kvalitet. Som en följd av denna uppdelning följer även en mängd andra 

åtskillnader på andra sociala plan. För att återgå till skönlitteraturen är det viktigt att komma ihåg 

att den ”låga litteraturen” inte har uppkommit av sig själv. Även bakom den här litteraturen står 

verkliga människor, både som författare, läsare, beställare och framför allt kritiker. Det är just de 

senare som framför allt kan ses som skaparna av den här typen av litteratur genom att det är 

kritikerna som menar att det är just denna litteratur som inte uppfyller de kvalitetskrav som de 

själva, eller sina föregångare, har sagt.    

Men var går då gränserna mellan bättre och sämre skönlitteratur? Vad är det som säger att 

en bok är bättre än en annan? Något entydigt svar tycks inte finnas på den frågan. En sak som 

dock kan sägas säkert är att det har skrivits mycket om just själva gränsdragningen. Det finns 

även många olika infallsvinklar man kan ha på detta med kvalitet. Vad är det egentligen som 

bedöms? Det är några av dessa olika infallsvinklar jag nu tänker redogöra för. 
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4.3 Pierre Bourdieu 

Pierre Bourdieus teorier har visat sig vara väldigt användbara i sammanhang liknande detta. Det 

är den främsta anledningen till att jag har valt att använda mig av honom i den här uppsatsen. 

Som jag har visat i den ovanstående ämnesgenomgången är det inte svårt att hitta böcker och 

uppsatser som till stor del bygger sina teoretiska resonemang kring Bourdieus diskussioner om 

den kulturella produktionssfären. 

 

4.3.1 Fält, symboliskt och kulturellt kapital 

Symboliskt kapital är överordnat det kulturella kapitalet på så sätt att det kan ses som ett 

samlingsnamn för flera typer av kapital. Donald Broady, en av de främsta uttolkarna av Bourdieu, 

förklarar symboliskt kapital som det som erkänns som värdefullt av sociala grupper (Broady, 

1989, 2). Grupperna, eller agenterna, existerar därmed, på vad Bourdieu kallar, ett socialt fält. Det 

finns många olika typer av sociala fält, varav det litterära fältet är ett. Dock finns det en del krav 

som ett fält måste uppfylla för att få kallas just detta. Det största kravet är att det inom fältet 

måste finnas en grupp människor som gemensamt anser att det inom fältets ramar finns en fråga 

värd att strida om. Fältet uppstår därmed först när människor strider om, för dem gemensamma, 

tillgångar, vare sig dessa är av symbolisk eller materiell karaktär. Broady använder sig av det 

litterära fältet som exempel. Inom det litterära fältet kan det vara just rätten att definiera vad som 

räknas som god litteratur som är den gemensamma nämnaren (ibid., 2f). Aktörerna inom fältet 

måste med andra ord vara överens om att detta är en kamp som är värd att föras för att man skall 

kunna kalla deras område för fält. Deras åsikter behöver inte stämma överens, så länge de 

tillerkänner kampen dess värde. För att ett fält ska kunna uppstå måste det även inom dess ramar 

finnas bl a experter och erkända värdehierarkier. Inom det litterära fältet är ju just ett av 

kampområdena definitionsrätten av den befintliga värdehierarkin.  

Vidare definierar Broady det kulturella kapitalet såsom ”den form av symboliskt kapital 

som dominerar i samhället där skrivkonsten och utbildningssystemen vunnit utbredning” (ibid., 

2). De som besitter ett kulturellt kapital är därmed desamma som de aktörer som kan vara med 

och slåss för det de tror på inom det litterära fältet. Det vanligaste, och kanske viktigaste, sättet 

att skapa sig kulturellt kapital är genom utbildning (Broady & Palme, 1993, 20). Den största 

skillnaden mellan Bourdieu och andra teoretiker som diskuterar kapital och tillgångar är just detta 

att kapital kan mätas på andra plan än det rent ekonomiska. Detta gör att det inte alltid är samma 

människor som har störst ekonomiska tillgångar som därmed också besitter störst kulturellt 

kapital. När Bourdieu talar om en överklass behöver det med andra ord inte röra sig om det som 

man vanligtvis menar härmed, nämligen den ekonomiska överklassen, utan det kan lika gärna 
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vara tal om den kulturella överklassen (Broady, 1998, 14). Däremot är det vanligt att folk från 

samma ekonomiska klass (samhällsklass) har likartade smakpreferenser (Miegel & Johansson, 

2002, 274) och i de fall där den samhälleliga och den kulturella överklassen utgörs av samma 

aktörer innebär detta att dessa besitter en dubbel makt.  

 

4.3.2 Det litterära fältet 

Inom det litterära fältet menar Bourdieu att det finns två poler till vilka aktörerna förhåller sig 

och även positionerar sig. Det finns nämligen två vägar man kan gå för att få ett erkännande 

inom det litterära fältet. Den ena polen kallar Bourdieu för ”den intellektuella polen” och där 

tävlar man om erkännande hos den egna gruppen, d v s författare strävar efter ett erkännande av 

andra författare. Den andra polen, ”den kommersiella”, kännetecknas av att det där främst är 

ekonomiska vinningar som symboliserar erkännandet. Det är alltså här som den stora publik-

framgången räknas som ett erkännande (Bourdieu, 2000, 190, 216 och Broady, 1998, 16). Bo 

Peterson är en annan som har använt sig av Bourdieus teorier när han diskuterar bokmarknadens 

förhållande till det litterära fältet i Broadys bok från 1998. Peterson visar på hur den symboliska 

ekonomin bygger på ett förnekande och avståndstagande från den vanliga monetära ekonomin 

och ju längre bort från den rent vinstgivande polen man kan komma, desto finare anses man vara 

(Peterson, 1998, 332). I Bourdieus termer innebär detta alltså att ju närmre den ”intellektuella” 

polen en författare befinner sig (eller ju längre bort från den ”kommersiella”) desto högre värde 

som författare tillerkänns han (Bourdieu, 2000, 140). Likaså minskar värdet ju större publiken 

blir. Ju mer specifik kompetens som krävs för att kunna tillgodogöra sig den kulturella produkten, 

desto högre värde har denna. Bourdieu likställer en större publik med ett utarmande av den 

krävda kompetensen (ibid., 182f). Detta är något som även litteratursociologerna Lars Furuland 

och Johan Svedjedal har poängterat (Furuland & Svedjedal, 1997, 131). De som besitter störst 

kapital är också noga med att försöka upprätthålla de skiljelinjer som finns mellan dem själva och 

de andra, för utan denna gräns skulle de inte ha detta maktövertag. Likaså är bärarna av makt ute 

efter att även inom fältet dra gränserna så att de bäst gynnar de egna intressena (Bourdieu, 2000, 

324).  

 

4.3.3 Skapandet av värde 

Pierre Bourdieu för en diskussion kring hur ett verks värde skapas. Han ställer sig frågan vem 

som kan ses som den verkliga producenten av värdet (Bourdieu, 1993, 158). Som tidigare 

beskrivits ligger en del av värdet i den uppmärksamhet som författare kan få av andra författare 
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eller tongivande personer inom fältet. Eftersom dessa ”experter” är en förutsättning för ett fälts 

existens krävs också att dessa experter har accepterats som bärare av kulturellt kapital av dem 

som inte innehar maktpositioner inom fältet. Detta innebär att, för att kunna uppnå en sådan 

position, behöver det även finnas människor som ser upp till den aktuella författaren, kritikern, 

journalisten etc. Vilka titlar som av de tongivande kritikerna (litteraturjournalister, bibliotekarier, 

akademiledamöter etc) lyfts fram som värdefulla inom det litterära fältet, får i förlängningen 

konsekvenser för den vardagliga läsaren på så sätt att det dels skapar en känsla av vilka böcker vi 

”måste” läsa, men det har även betydelse för vilka böcker vi har störst chans att komma i kontakt 

med.  

För att konkretisera och problematisera Bourdieus teorier tänker jag använda mig av 

Nobelpriset i litteratur som exempel. Bland den stora massan är det oftast få som ens har hört 

talas om den författare som för året har utsetts till vinnare av det prestigefyllda priset. Så snart en 

vinnare dock har utsetts ökar helt plötsligt efterfrågan på denne författare, både på biblioteken 

och i bokhandeln. Du har alltså här från början, den rätta gruppen av läsare, d v s de har 

rekryterats från den ”intellektuella” gruppen, och därmed det rätta erkännandet, vilket sedan följs 

av en uppmärksamhet från den stora läsgruppen. Detta borde, enligt Bourdieus teorier, innebära 

att värdet av det litterära verket i sig, men även av författaren, borde sjunka i och med den ökade 

uppmärksamheten.  

Bourdieu är samtidigt noga med att även lyfta fram läsarna (konsumenterna) som skapare 

av ett verks värde genom det sätt på vilket de symboliskt tillägnar sig verkets innehåll, i detta fall 

genom själva läsandet (Bourdieu, 1993, 162). Lundström lyfter fram att Bourdieu ansåg att de 

mindre bildade klassernas bedömning av värde av ett litterärt verk grundar sig på en uppfattning 

om att verket i sig måste fylla en funktion (Lundström, 1996, 25). 3  

Jag anser att det här krävs en problematisering av Bourdieus teorier eftersom man kan fråga 

sig varifrån ”den stora massans” värdeomdömen hämtas. Det måste till viss del vara så att de som 

inte innehar maktpositioner, d v s inte är bärare av ett tillräckligt stort kulturellt kapital, påverkas 

av de maktbärande inom fältet. Detta har även Bourdieu visat på när han hävdar att vi måste 

erkänna experterna som just experter för att de ska kunna inneha denna position. De flesta 

människor strävar dock hela tiden efter acceptans och då gäller det att ha överensstämmande 

”värdedefinitioner” med den grupp till vilken vi önskar tillträde.  

                                                 
3 Detta är i sig hämtat från Broady, Donald & Palme, Mikael, 1989, ”Pierre Bourdieus kultur- och 
utbildningssociologi. En introduktion.” I Broady (red) Kultur och utbildning. Om Pierre Bourdieus sociologi, Uppföljning 
och policystudier, skriftserie 1985:4, Universitets- och högskoleämbetet, Stockholm. 
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Detta leder in mig på en annan fråga som man måste ställa sig till Bourdieus teori om 

uppdelningen av det litterära fältet i två poler och dess betydelse för upprätthållandet av värde. 

Jag inleder med ett citat:  
Eftersom institutionerna för produktion och spridning av kulturella tillgångar är baserade på en 

relation till kulturen som är oupplösligt förknippad med en relation också till ”ekonomin” och 

marknaden (det gäller både inom måleriet och teatern, både inom litteraturen och filmen), så tenderar 

dessa institutioner att organisera sig i system som i strukturellt och funktionellt avseende är homologa 

till varandra och dessutom har en strukturell homologi i förhållande till fältet för den dominerande 

klassens olika fraktioner (i den klassen rekryteras ju största delen av deras publik) (Bourdieu, 1993, 

174). 

Detta innebär att distributionsformerna för den ”värdefulla” litteraturen måste formeras kring en 

icke vinstgivande princip eftersom desto närmre ett massproduktionsliknande förhållande de 

skulle komma, ju mindre förtroende får distributören. Med andra ord, det gäller för distributören 

att försöka hålla sig så nära den ”intellektuella” polen som möjligt men samtidigt göra en 

ekonomisk vinst (för sin egen överlevnad) som inte får vara så pass stor att distributören kommer 

närmre den ”kommersiella” polen.  

 

4.4 Herbert Gans populärkulturanalys 

Sociologen Herbert Gans gav 1974 ut boken Popular Culture and High Culture, i vilken han 

diskuterar kring just begreppen populärkultur och finkultur och hur dessa används. Trots att 

boken har några år på nacken anser jag den i stor utsträckning vara lika aktuell än i dag. Många av 

de argument som försvarare av gränsdragningen mellan Litteratur (d v s den ”rätta”, ”goda” 

litteraturen) och litteratur använde vid tiden för bokens tillkomst kan man höra fortfarande. 

Dessa argument försöker Gans plocka sönder genom att sätta in begrepp som ”masskultur” och 

”populärlitteratur” i ett historiskt och socialt sammanhang där dessa har mist sin negativa 

innebörd. Gans anser vidare att man inte utan vidare kan tala om viss litteratur som bättre än 

annan eftersom denna värdering vilar på en subjektiv bedömning. Han säger själv att bokens 

tillkomst vilar på två värdeomdömen. Dels är syftet att visa på att populärkultur faktiskt ger 

uttryck för en stor grupp människors smak. Dels har boken tillkommit för att visa att alla 

människor har rätt till den kultur de föredrar, oavsett om den ses som hög eller låg (Gans, 1974, 

vii). 

 Gans går ut ganska starkt redan i början av sin bok genom att analysera begreppet ”kultur”. 

”Kultur” står i sig för vad vi kallar för finkultur, vilken nyttjades och än i dag nyttjas av de 

välutbildade i Europa. Begreppet står dock inte enbart för de produkter som används utan även 
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för de åsikter om och inställningar till produkterna som finns i denna grupp.4 Ordet ”masskultur” 

har uppstått som en motsats till detta och innebär egentligen en brist på kultur hos en stor massa 

(ibid., 10).  

 

4.4.1 Kritiken mot populärkulturen 

Gans samlar kritiken som brukar framföras mot populärkulturen i fyra större områden: 

1. Sättet på vilken den produceras – massproduktion med ekonomisk vinning som enda 

mål. 

2. Dess negativa effekter på finkulturen.  

3. Populärkulturens negativa effekter på sin egen publik. 

4. Populärkulturens negativa effekter på samhället (ibid., 19) 

Jag tänker nu, tämligen ingående, redogöra för hur denna kritik, enligt Gans, har sett ut eftersom 

jag anser att han på ett  klart vis sammanfattar de argument som har förts, och enligt mig, än i dag 

förs fram. Lika aktuell är den diskussion Gans för kring trovärdigheten hos dessa argument och 

därför ämnar jag även redogöra för den. Denna genomgång spelar därför en stor roll för den 

analys som följer i uppsatsen. 

 
1. Massproduktionsargumentet 

Kritiken mot produktionsformerna för populärkultur rör sig kring tre punkter där den ena 

förutsätter den andra. För det första, att hela produktionen organiseras kring ett rent vinst-

intresse. Detta innebär i sin tur att den produkt som ”tillverkas” måste vara så standardiserad och 

homogen att den kan verka tilltalande för en så stor grupp som möjligt. Slutligen innebär detta att 

”skaparen” (författaren) måste ignorera sin egen kunskap och skicklighet för att i stället bara ses 

producera sådant som kan hålla maskineriet ångande.  

 Allt ovanstående är en jämförelse med finkulturen vars produktionskedja anses stå i rak 

motsats till profittänkandet hos masskulturproducenterna. Dessutom tillåts författaren få utlopp 

för sin egen kreativitet i den finkulturella sfären, vilket innebär att de verk som där produceras är 

helt unika.  

Gans medger att den populärkulturella produktionen är baserad kring en rent vinstgivande 

princip men hävdar samtidigt att avståndet mellan detta och den finkulturella produktionen är 

betydligt mindre än vad man kan tro. Detta gäller framför allt USA, menar han, där det 

förekommer statliga bidrag för kulturproduktion. Dock menar jag att detta fenomen till viss del 

                                                 
4 Lägg märke till att Gans här talar om den välutbildade europeiska eliten som en homogen massa. 
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också förekommer i Sverige där vi ju har den, av Kulturrådet, kulturstödda litteraturen (se 

Kulturrådets hemsida http://www.kur.se). Gans kanske viktigaste motargument berör dock 

sammansättningen av publiken/användarna till de olika kulturformerna. Eftersom gruppen 

användare av populärkultur är betydligt större än densamma vad gäller finkultur, måste det ju 

också innebära att den förra är mer heterogen (ibid., 21). Det är alltså den finkulturella publiken, 

på grund av sitt begränsade ”medlemsantal”, som blir mer likartad. Detta är ett  intressant inlägg 

eftersom man ju oftast brukar tala om den finkulturella publiken (som ju aldrig talas om som en 

massa på grund av sitt ringa antal), som bärare av de individuella smakomdömena. Det är alltid 

lättare att tala om den stora okända massan som bärare av en homogen samling åsikter och 

smakpreferenser, när det snarare kanske är tvärtom. 

 Det finns också en demokratisk aspekt bakom spridandet av s k populärlitteratur att ta 

hänsyn till. Eftersom den massproduceras i större än utsträckning än finlitteraturen, blir den 

också billigare, vilket gör att fler har råd att konsumera den.  

 Vad gäller den innehållsmässiga kvaliteten så måste man också komma ihåg att 

producenterna ofta tillhör en högre samhällsklass än deras användare. Producenterna ser sig 

själva som kulturförmedlare och försöker därför överföra sina smakpreferenser till användarna. 

Det är alltså inte publiken som fullt ut bestämmer innehållet i de texter som sprids. 

Gans talar om en uppdelning mellan upphovsorienterad och användarorienterad kritik. De 

som kritiserar populärlitteraturen är upphovsorienterade. Gans menar att dessa kritiker anser att 

det inte borde finnas någon skillnad mellan upphovsmännens och användarnas åsikter eftersom 

den senare gruppen måste vara beredd att vika sig för upphovsmännens vilja. De ska tacksamt ta 

emot det som erbjuds dem. Jag anser att Gans överdriver detta en aning eftersom jag tror att 

även masskulturkritikerna inser, vilket även Gans senare skriver, att utan en publik så skulle 

producenterna aldrig finnas (ibid., 20ff). Det är ett ömsesidigt beroendeförhållande.  

 
2. Den negativa inverkan på finkulturen 

Den här typen av kritik inkluderar två olika argument. Det första handlar om att populärkulturen 

lånar drag och stilar från finkulturen i syfte att försämra den senare. Det andra argumentet är av 

mer ekonomisk art. Populärkulturen kan, på grund av sitt ekonomiska försprång, locka till sig 

författare och andra aktörer från den finkulturella sfären. På detta sätt utarmar de den kvalitet 

som finkulturen kännetecknas av (ibid., 27). Vad detta sista argument pekar på är att det inte är 

enbart författaren som bedöms, utan även produktionskedjan tycks spela en avgörande roll.  
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3. Populärkulturens inverkan på dess publik 

Det argument som oftast brukar framföras mot populärkulturens varande rör dess negativa 

effekter på användarna. Man brukar tala om att populärlitteratur bedövar användarnas känslor 

och moral genom sin betoning på sex och våld. Den beskylls också för att den är destruktiv på ett 

intellektuellt plan då den, p g a sitt förenklade innehåll, försvårar för människan att ta itu med den 

verklighet som de alla lever i. Slutligen brukar lyftas fram att den hindrar människor från att ta del 

av den fina kulturen (ibid., 30). Jag ställer mig frågan om detta sista argument egentligen inte 

motverkar sitt eget syfte. Läsarna av s k ”god litteratur” är ju beroende av att det finns något som 

ses som ”sämre litteratur”. Om alla människor läste samma litteratur som dessa läsare så skulle de 

inte längre ha rätten att definiera vad som ska räknas som rätt smak. 

 Gans pekar på att det finns tre påståenden som ligger till grund för ett uttalande om 

populärkulturens negativa inverkningar. För det första förutsätter ett dylikt uttalande att det 

beteende som populärkulturen sägs vara ansvarigt för faktiskt existerar och är så utbrett som man 

vill påskina. För det andra förutsätter detta att det inom populärkulturen finns modeller för ett 

sådant beteende. Det tredje påståendet knyter ihop de tidigare två genom att hävda att 

populärkulturen har negativa effekter just p g a att det uppmuntrar ett visst beteende (ibid., 30f).  

 
4. Populärkulturens inverkan på samhället 

Gans utarbetar inte detta argument vidare men man kan se det som en följd på de tidigare tre. 

Om det nu är så att populärlitteraturen (och andra former av populärkultur) har en negativ 

inverkan på dess publik, som till antalet är väldigt stor, innebär det ju i förlängningen att det även 

har en förödande effekt på samhället i stort. Vi talar alltså om en förslappad och utarmad massa, 

både på ett intellektuellt, moraliskt och kulturellt plan.  

Gans pekar dock på två anklagelser som brukar riktas mot populärkulturen. Populärkultur anses 

dels sänka smaknivån i samhället som stort. Dessutom menar man att eftersom populärkulturen 

har en avtrubbande effekt på människan så kan den i det långa loppet vara ett vapen som kan 

användas för att hjärntvätta ett samhälle. Detta är ett hot mot demokratin (ibid., 43f).  

Gans invändning mot tanken att populärkulturen har en negativ inverkan på människan 

kan sammanfattas i hans övertygelse om att populärkulturen har varit en positiv drivkraft bakom 

människans förmåga att se på sig själva som individer. Den har spelat en stor roll i den 

identitetsskapande process som alla människor genomgår (ibid., 57).  
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4.4.2 Upphovsorienterad och användarorienterad kultur 

Vilket jag tidigare tagit upp talar Gans om att man kan särskilja upphovsorienterad kultur från 

användarorienterad kultur. Den förra är associerad med finkulturen och det är upphovsmännens 

egen kreativitet som står i centrum. Tillfredsställelsen av en publik är sekundärt. 

Användarorienterad kultur förknippas med populärkulturen därför att den kännetecknas av att 

man ger publiken det de vill ha och därmed uppfyller den på marknaden uppställda efterfrågan. 

Just denna uppdelning spelar en stor roll när det kommer till kritiken mot att populärkulturen 

lånar stilgrepp från finkulturen. Finkulturen kommer närmre och närmre den användar-

orienterade polen ju mer som lånas. Man är beroende av att hela tiden framställa sig som den 

enda kulturform som bygger på sanna estetiska värden och det är bara i sin egen publik som det 

finns unika individer med egna smakomdömen (ibid., 62f). Även den engelske litteratur-

professorn John Carey menar att det är en konstruktion i sig när man talar om en massa.5 Massan 

ska ses som en metafor för det okända. Genom att tala om en massa fråntar man människorna 

rätten till en individualitet. Det är även ett begrepp som kan byta innebörd beroende på syftet hos 

den talande. Det är dock alltid talan om ett differentierande syfte som ligger bakom (Carey, 1992, 

21ff). Detta är ett exempel på en typisk differentierings- och maktstrategi; att alltid förvandla dem 

man pratar om till en oidentifierbar massa utan egna åsikter, önskemål och viljor. 

 Just denna uppdelning i två olika sfärer känns igen även från Bourdieu, som ju talar om den 

”intellektuella” och den ”kommersiella” polen. Den intellektuella polen kan här jämföras med 

den upphovsorienterade hos Gans. Det gäller att få rätt sort erkännande och det kan du bara få 

så länge du inte kommer in på en marknadsstyrd bana. Den användarorienterade sfären är 

likställd den kommersiella polen där man tar hänsyn till vilken efterfråga som finns och efter 

denna styr produktionen. Enligt kritikerna styrs man, förenklat uttryckt, av ett enbart 

vinstgivande intresse och har inget intresse i att förmedla de goda värdena. 

 En annan betydelsefull likhet mellan Gans och Bourdieu är att båda delar uppfattningen att 

utbildning är den främsta smakskiljande faktorn. Gans talar nämligen också om olika 

smakkulturer som delvis är styrda av de omdömen och uppfattningar som är kännetecknande för 

den socioekonomiska klass vi tillhör. Utbildningsnivån är den största enskilda avgörande faktorn 

för vilken smakkultur vi kommer att tillhöra (Gans, 1974, 70f). Gans dock talar dock inte enbart 

om den utbildning du får genom skolväsendet utan även allt det du lär dig genom massmedia och 

andra kanaler (ibid., 70f). Om Bourdieu inkluderar denna typ av bildning eller inte i sin teori är 

jag inte fullt på det klara med. Gans smakkulturer är alltså inte helt överensstämmande med de 

socioekonomiska klasser som vi vanligtvis delas in efter t ex inkomst och utbildning. Inom 
                                                 
5 Massa får här stå i kursiv stil eftersom det enligt Carey är just en konstruktion. 



 20

smakkulturerna delar man t ex uppfattningar rörande smak. Nedan följer en redovisning av vad 

som kännetecknar de olika smakkultur Gans talar om. 

 

4.4.3 De fem smakkulturerna och dess användare 

High culture6 domineras av författare och kritiker (upphovsmän) och dess publik kännetecknas av 

att de bedömer verken ur ett upphovsorienterat perspektiv. Vanligtvis kommer både skapare och 

publik från en välutbildad miljö och tillhör en övre medelklass. Det som är mest typiskt för 

kulturen på den här nivån är att dess innehåll förändras snabbare än den gör i någon annan 

smakkultur. Gans pekar på att den har innehållit både expressionismen, impressionismen och 

många andra konstarter. Det som är beständigt är dock dess fokusering på hur produkten är 

uppbyggd, d v s förhållandet mellan form och metod t ex. Litteraturen ska mer fokusera på 

individutveckling än en väl utbyggd handling. Ett tacksamt tema är konflikten mellan människan 

och samhället. Målet inom denna kultur är att sätta upp en estetisk standard för resten av 

samhället. 

Inom upper-middle culture kännetecknas litteraturen av att intrigen spelar en betydligt större 

roll än i high culture. Det finns ett behov av att kunna peka ut vem hjälten är. Dess användare är 

intresserade av den kultur som inte är fokuserad på att alltid vara nydanande och stå i främsta 

ledet.  

Lower-middle culture: När man här talar om kultur avser man båda de smakkulturer som står 

över den egna i smakstegen. Det är på den här nivån som dagens massmedia hittar den största 

delen av sin publik. Formmässigt måste ämnet göras begripligt och ha en mening och alla typer 

av handlingar måste få en förklaring. 

Inom low culture finner vi den ”konservativa” gruppen som anser den mesta kulturen vara 

omoralisk och därmed ansvarig för en allmän degradering av människan. Dess anhängare är ofta 

för en stark censur. Det finns här en vilja att visa på gränsdragningen mellan det goda och det 

onda (på en moralisk nivå), vilket också är en  vanlig uppdelning i litteraturen (fast där utbytt till 

den goda och den dåliga), där den förra alltid vinner över den senare. Här finns också en stark 

traditionell könsrollsfördelning. 

Den sista smakkulturen kallar Gans för quasi-folk low culture och det vi här har att göra med 

är en blandning av gammal folkkultur och den kommersiella låga kultur som framför allt 

härstammar från tiden strax före andra världskrigets utbrott. Gruppen har, trots sin storlek, inte 

                                                 
6 Jag har valt att genomgående använda de engelska termerna här eftersom inte alla har en rättvisande svensk 
motsvarighet. 
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speciellt stort inflytande över kulturproduktionen och får hålla tillgodo med den kultur som 

produceras för de övriga grupperna (ibid., 75ff). 

Gans avslutar sin redogörelse för de fem olika smakkulturerna med att hävda att man dock 

inte utan att ta hänsyn till användarna kan säga något om smakkulturernas totala kvalitet. Det är 

av yttersta vikt att man inkluderar hur publiken använder sig av den kultur som står tillhanda och 

vad de får ut av den, innan man fäller det yttersta omdömet om någon kulturform skall ses som 

bättre än någon annan. Detta gör han genom att samla ihop sina tankar i två slutliga 

värdeomdömen: 
If one compared the taste cultures alone, without taking into account the taste publics who choose them, it would be fair 

to say that the higher cultures are better or at least more comprehensive and more informative than the lower ones. This 

is my first value judgement (ibid., 125). 

 

My second value judgement argues, therefore, that the evaluation of any taste culture must also take it’s taste 

public into account, that the evaluation of any item of cultural content must be related to the aesthetic and background 

characteristics and standards of their publics, they are equal in value (ibid., 127f). 

Med andra ord, Gans medger att inte alla smakkulturer per se är likvärdiga men i relation till sin 

publik är alla av lika stort värde. 

Det kan vara värt att diskutera om denna smakkulturindelning även är representativ för de 

svenska förhållandena. Jag anser att det helt klart finns en uppdelning i olika smakkulturer, 

däremot är jag tveksam till om det går att dela upp dessa kulturer i exakt samma grupper som 

Gans gör. Ytterligare en betänklighet finns angående just hur gränserna har dragits. Jag menar att 

dessa inte behöver vara lika tydliga som och enkla att dra som Gans här ger uttryck för. Helt klart 

finns det kultur, i detta fall, litteratur, som anses vara bättre än annan, och ur den synvinkeln har 

vi helt klart att göra med en smakhierarki. Mycket av det som kännetecknar high culture känns 

igen också från den svenska litteraturmarknaden (och då talar jag både om svensk och till svenska 

översatt litteratur). Däremot kan ju diskuteras om den lägsta smakkulturen, quasi-folk low culture 

överhuvudtaget existerar i Sverige. Jag har skäl att tro att den inte finns som ett eget område men 

att delar av den finns uppblandad i andra smakvärldar. 

Jag anser däremot att Gans gör en oerhört viktig poäng i det att han menar att bakom varje 

smakkultur och varje kulturell yttring finns det en, mer eller mindre synlig, politisk ambition 

(ibid., 11). Att inte ta den politiska aspekten och dess följder på allvar gör att vi riskerar att få just 

den utarmning av demokratin som de vassaste kritikerna av populärlitteraturen varnar för. 

Där Pierre Bourdieu får ses som teoretikern får Herbert Gans i stället ses som praktikern. 

Eftersom de är samtida med varandra är det intressant att se att Gans diskussion till stora delar 

fungerar som en konkretisering av Bourdieus väl utvecklade teoretiska resonemang. Bourdieu 

diskuterar aldrig kring definitioner av kvalitetsbegreppet i sig, utan berör mer på vilken nivå dessa 
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definitioner görs, av vem och för vem. Det finns med andra ord ett tydligt maktperspektiv i hans 

teorier. Just detta uttrycks även klart i Gans diskussion, där han försöker bena upp skillnader 

mellan de nivåer som finns i kulturen. Den största likheten mellan de båda männen är dock att de 

båda hävdar att det sätt varpå litteraturen delas upp i kategorier som placeras i en värdeskala får 

betydelse på ett socialt plan. Indelningsprinciperna vilar nämligen på politiska ambitioner. Med 

detta menas att den kvalitetsindelning som görs inte enbart är om en fråga om litteratur-

bedömning, utan lika mycket kan handla om att man genom denna uppdelning även skapar en 

uppdelning i samhället i stort. Människor kan grupperas efter den litteratur som man läser och på 

detta sätt kan man, om man vill dra det långt, skapa en möjlighet att kontrollera dessa. Bourdieu 

och Gans är dock inte de enda som har diskuterat kvalitetsdefinitionernas betydelse på en social 

nivå och lyft fram vad som kan ligga till grund för de gränser som satts upp. Detta ska de följande 

kapitlen visa på. 

 

4.5 Kvalitet som moral 

Även om Sara Lundström i sin uppsats främst fokuserar på folkbildningens plats i biblioteket 

visar hon också på hur man i de olika biblioteksförfattningarna sett på kvalitetsbegreppet. Hon 

pekar på att man i de tidiga författningarna (från 1905 och 1912) nästan uteslutande talade om att 

kvalitet låg på en moralisk nivå. Böcker som var av god kvalitet var sådana som hjälpte 

människan att bli en bättre samhällsmedborgare och som verkade ”förädlande på själen” 

(Lundström, 1996, 24). Det fanns med andra ord innehåll som rent av kunde vara skadligt för 

den vanliga människan att utsättas för. Jag antar här att man till största del talar om den 

outbildade medborgaren som inte ansågs ha samma möjligheter att skilja mellan gott och ont och 

som därmed var mer sårbar för det omoraliska materialet. Till viss del kan man säga att tanken 

om att det måste finnas någon form av personlighetsförhöjande aspekt i litteraturen finns kvar än 

i dag även om den inte är lika framstående nu som förr. 

 Moral är utan tvekan ännu ett av de begrepp som måste ses som subjektivt och som ges 

olika innebörder beroende på vem du frågar och kanske framför allt när. Vid 1900-talets början 

talade man betydligt mer om osedliga handlingar som kunde uppstå som en följd av den osedliga 

litteraturen, d v s litteratur som inte uppfyllde det moraliska kravet. Vad som var moraliskt 

försvarbart vid sekelskiftet skiljer sig med största säkerhet från vad som är försvarbart i dag. Det 

fanns även en klar åtskillnad mellan de olika samhällsskikten. De som ansågs som lägre stående 

rent klassmässigt ansågs även ha en sämre moral. Detta innebar att det fanns en moralnivå att se 

upp till, eller försöka efterlikna, för att bli tagen på allvar och eventuellt kunna flyttas ett steg 

längre upp på samhällsstegen. Det är dock viktigt att komma ihåg att synen på de lägre 
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samhällsklasserna som även lägre moraliskt stående kommer från de som ansåg sig stå över dessa. 

Återigen talar vi alltså om nödvändigheten i att ha något som man kan sätta i motsats till sig själv 

för att kunna försvara sin egen position. Vid den här tidpunkten är det lätt att tänka sig att de 

som hade tolkningsföreträdet i de moraliska frågorna också till stor del var desamma som hade 

det ekonomiska övertaget. För att tala i Bourdieus termer var alltså ägarna av det kulturella eller 

sociala kapitalet i det här fallet desamma som innehavarna av det ekonomiska kapitalet. 

 

4.6 Estetisk kvalitet 

Lundström visar på hur den moraliska aspekten av kvalitetsbegreppet har fått maka på sig i den 

folkbildningsutredning som kom 1923. Detta till förmån för en estetisk analys av litteraturen 

(Lundström, 1996, 24). Man började nu även ta hänsyn till sådant som form, d v s det stilistiska i 

texten. Det räckte inte enbart att innehållet skulle vara av hög moralisk kvalitet, utan budskapet 

måste också vara framfört på ett estetiskt tilltalande sätt.  

 Argumentet om en estetisk kvalitet finns kvar än i dag men är sällan definierat. Det är 

svårare att tala om en ren estetisk kvalitetsprincip bakom bedömningen av litteratur eftersom det 

i dag lånas friskt över kvalitetsgränserna. Det är inte bara den lägre stående litteraturen som lånar 

grepp från den finare utan det förekommer också från motsatt håll. Detta är ett fenomen som 

litteraturvetaren Magnus Persson bl a diskuterar i sin avhandling Kampen om högt och lågt: Studier i 

den sena nittonhundratalsromanens förhållande till masskulturen och moderniteten från 2002. Man kan 

dessutom ställa sig frågan om det överhuvudtaget går att tala om att bedömning på en enbart 

estetisk nivå någonsin har gjorts eftersom produktionsformen allt som oftast har tagits i 

beaktning när man skall värdesätta litteratur.  

  

4.7 Vilka smakpreferenser är det som kommer till uttryck? 

Litteraturvetaren Anders Öhman visar i sin bok om populärlitteraturens historia från 2002 på hur 

man i olika tider fokuserat på att dela upp litteraturen i hög och låg. Han nämner att en av de 

första gångerna detta skedde var på 1850-talet. Under denna period fanns en oerhörd framstegs-

optimism vilket inte lämnade något utrymme för drömmerier och verklighetsflykter, något som 

varit kännetecknande för den romantiska litteraturen som tidigare varit dominerande (Öhman, 

2002, 7ff). Öhman hänvisar till den tyska litteraturvetaren Christa Bürger som i en uppsats menar 

att den smakkultur som växte fram i det moderna samhället gjorde gällande att det enbart var i 

konsten som man kunde finna den meningsfullhet som saknas i verkligheten. Detta innebär 

samtidigt att konsten kommer allt längre från de erfarenheter som den ”vanliga” människan gör i 
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sin vardag och den blir därför förunnad de få utvalda. Den svenska författaren och 

kulturskribenten Nina Björk menar i en intervju av Anneli Tillberg i den nätbaserade kultur-

tidskriften Minou att även kvalitetsuppfattningen grundar sig på ens personliga erfarenheter. 

Historia, politik och makt är alla variabler som påverkar en när man skall bedöma kvaliteten hos 

ett litterärt verk (http://www.minou.nu/minou_3/1_litteratyr.htm). Dessa variabler skulle 

därmed även ligga till grund för framväxten av den smakkultur som Bürger talar om. Detta 

betyder i förlängningen att det finns en stor grupp människor vars erfarenheter och omdömen 

inte räknas som betydelsefulla. Bürger hävdar vidare att kritikerna av populärlitteratur anser att 

denna vilar på helt andra estetiska normer än vad den kanoniserade litteraturen gör. Den ledande 

estetiska normen kallar Bürger för autonomestetiken och menar att denna per automatik fungerar 

efter en exkluderingsprincip (Bürger, 1982, 44ff). På detta sätt har det i dag vuxit fram en syn på 

läsning som en handling som kan innebära en statusförhöjning, beroende på vad du läser. 

Författaren och journalisten Ruth Halldén menar att boken du läser även är en identifikation på 

vem du är. Läser du en bok som är svår, kryptisk, ja, rent av oförståelig, så skickar du ut en bild 

av dig som en människa med ett större intellekt (Halldén, 1999, 15). Samtidigt visar Halldén på 

hur populärlitteraturen inte anses som tillräckligt fin därför att den är så pass enkel samtidigt som 

samma drag hos finlitteraturen applåderas (ibid., 45). 

  

4.8 Biblioteket och dess förhållande till populärlitteraturen 

Dag Hallberg lägger frågan om kvalitetsdefinitionernas ursprung på en konkret nivå och pekar, i 

inledningen till den rapport från 1983 som han är redaktör för, ut bl a författare, seriösa 

bokförläggare (vad som här menas med seriös utvecklas dock inte), litteraturkritiker och 

bibliotekarier som skapare av de normer varpå kvalitet bedöms (Hallberg, 1983, 12). Det vi har 

att göra med är alltså en stor del av det litterära etablissemanget. I sitt utpekande av 

bibliotekarierna menar Hallberg att denna yrkesgrupp diskuterar kring kvalitet som om det vore 

ett absolut begrepp med en innebörd som alla människor är, eller i alla fall borde vara, överens 

om (ibid., 13). Man tycks alltså handla efter en norm som tas för självklar och som därigenom 

inte skulle vara något häpnadsväckande. Man står ju bara för den sanning som vi alla är överens 

om. På detta sätt kan bibliotekarierna sägas stå neutrala eftersom man bara har anammat de 

åsikter som finns i stort. Detta är en  viktig poäng eftersom folkbiblioteken sägs vara en neutral 

inrättning som inte ska försöka påverka sina användare utan enbart stå som objektiva förmedlare.  

En liknande syn på biblioteket redogör författarna Liz Greenhalgh och Ken Worpole för i 

sin bok om bibliotekets plats i samhället från 1995. I boken visar de hur det här även hänger ihop 

med synen på att det finns en Kunskap, d v s en kunskap som räknas som den sanna kunskapen 
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mot vilken alla andra ställs, vilket i sig kan kopplas till en liknande uppfattning om att natur-

vetenskapen är den enda vetenskapen där man med säkerhet kan uttala sig om olika företeelser, 

medan alla andra s k vetenskaper, t ex samhällsvetenskapen, bara kan syssla med spekulationer. 

Greenhalgh och Worpole menar att bibliotekarier aldrig har intresserat sig för de positiva 

egenskaper som går att återfinna hos populärlitteraturen och därmed har detta aldrig tagits upp 

till diskussion när man har diskuterat sitt förhållningssätt gentemot den lägre litteraturen 

(Greenhalgh & Worpole, 1995, 131). Man går så långt i sitt resonemang att man menar att om 

man inte är medveten om vad litteraturen (och menar då all sorts litteratur) gör för sina läsare så 

kan man inte heller inte formulera en policy kring sitt skönlitterära bestånd (ibid., 134).  

Lars Furuland menar att biblioteken, tillsammans med skolan, har starka anknytningar till 

det bildade kretsloppet vad gäller deras vägval angående litteraturförmedling. Han pekar på tre 

faktorer som gör att han kan dra denna slutsats. För det första så koncentrerar man sig inom 

dessa två institutioner främst på den litteratur som lyfts fram i bokhandeln. För det andra så 

arbetar man inom både skola och bibliotek efter de etablerade värderingsnormerna och slutligen 

så har alla litteraturförmedlare verksamma inom dessa områden en professionell utbildning 

(Furuland, 1991, 293f). Furuland ger skolan en framstående roll som bärare av den bärande 

kvalitetsdefinitionen. Det är därför naturligt att här dra paralleller till Bourdieus åsikt om att det är 

i utbildningen som grunden för människans förhållande till litteratur ligger. 

Den danske bibliotekarien Rolf Hapel menar också i en artikel i Bogens verden att 

bibliotekariekåren kan kritiseras för att alltför länge ha ignorerat det värde som, den av 

biblioteken nekade, litteraturen kan ha för sina läsare. Denna syn håller nu på att försvinna menar 

Hapel men man är fortfarande i alltför stor utsträckning fast i tankesättet att man måste skilja 

mellan form och innehåll. Han menar att man måste bedöma alla litteratursorter efter deras 

specifika mål, t ex måste deckare bedömas efter deras förmåga att skapa spänning. All litteratur 

måste ges samma chans även om den inte helt överensstämmer med det finlitterära kvalitets-

begreppet (Hapel, 1988, 32). 

Det finns många andra verksamma inom området som har intresserat sig för dessa frågor 

och en av de senare är Birgitta Modigh, som finns med i antologin Den sköna skönlitteraturen från 

2000. Modigh menar att de flesta låntagare som använder sig av biblioteket upplever att 

biblioteken förespråkar det som brukar hamna i den finkulturella fåran (Modigh, 2000, 50). Detta 

stämmer väl överens med den bild av bibliotekarien som Sara Lundström ger i sin uppsats. 

Lundström pekar på att bibliotekarien från början kom från en välutbildad över- och 

medelklassmiljö där även de starkaste försvararna för den goda kulturen fanns (Lundström, 1996, 

39). Dessa bibliotekarier kan därför ses som grundare av de idéer som sedan har befästs av deras 
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efterträdare. Att tanken på bibliotekarien som försvarare för den goda boken skulle finnas kvar 

än i dag är därför på intet sätt överraskande. 

 

4.8.1 Vem är biblioteket till för? 

Frågan i rubriken ovan, tillsammans med frågorna om vilken bibliotekets huvudsakliga uppgift är 

och vilken roll biblioteket spelar i samhället, är egentligen i sig egna uppsatsämnen men det är 

ändå en viktig fråga som man måste ställa sig i detta sammanhang. Jag kommer därför att nedan 

göra en kort redogörelse för de diskussioner som förts angående bibliotekets plats och uppdrag. 

Bibliotekens förhållande till populärlitteraturen är också beroende av vilka biblioteken riktar sin 

verksamhet till. I detta fall talar jag om folkbibliotek och redan i namnet kan svaret delvis 

återfinnas. Det är ”folket” som är den påtänkta användargruppen av den service som biblioteket 

har att erbjuda. Detta innebär att biblioteken ska finnas till för alla och envar i samhället och 

därmed ska besvara folkets behov. Sara Lundström gör, som jag tidigare nämnt, en utmärkt 

redogörelse i sin uppsats för hur synen på biblioteket och dess roll och uppgift har sett ut i 

samhället och i de olika biblioteksutredningar som har genomförts. I uppsatsen kan man utläsa 

hur biblioteket från början hade en fostrande roll i samhället för att i dag allt mer fylla en 

utbildande funktion. Denna funktion har även bibliotekarien Ulla Forsén valt att lyfta fram i sin 

artikel i Den sköna skönlitteraturen. Hon menar att samhället har genomgått en utbildningsexplosion 

och detta förhållande måste biblioteken anpassa sig efter och därmed har man gått från att vara 

folkbibliotek till att mer likna något som kan kallas utbildningsbibliotek (Forsén, 2000, 34).  

Om vi i stället återvänder till tanken om att biblioteken fortfarande passar bättre in på 

bilden som folkbibliotek måste vi ställa oss frågan om på vilket sätt de kan komma oss till störst 

nytta.7 Här finns det flera olika aspekter att ta hänsyn till. Dels har vi ju även här att göra med en 

bildande funktion där biblioteken, genom bl a sitt bestånd, kan få oss att intellektuellt berika oss. 

Ett exempel på detta kan vara läsfrämjande åtgärder. En annan aspekt att ta hänsyn till är den 

förnöjelsefunktion som biblioteken också uppfyller. Det vi hela tiden kommer tillbaka till är dock 

tanken på att biblioteket ska vara till nytta för så många som möjligt. Kopplar vi detta till frågan 

om beståndets sammansättning innebär detta att det inte kan, eller borde, ligga i bibliotekens 

intresse att satsa på den litteratur som enbart ett fåtal är intresserade av. Man borde i stället vända 

fokus mot den stora gruppen användare och deras önskemål. Enligt Statens Kulturråds under-

sökning om litteratur och bibliotek från 1997, går den största gruppen användare av biblioteken 

att finna bland studerande på alla nivåer. Man slår fast att ”Vanan att läsa böcker och besöka 

                                                 
7 En verksamhets nytta för dess användare är också ett sätt att mäta kvalitet. 
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bibliotek bestäms till stor del av utbildningsbakgrund” (Kulturbarometern i detalj, 1997, 25). Det 

anmärkningsvärda är dock att man även kommit fram till att inom alla utbildningsgrupper så läses 

det mer underhållningsböcker än kvalitetsböcker. Däremot återfinns läsarna av kvalitets-

litteraturen oftare bland de högutbildade än de med kortare skolgång. Till viss del överens-

stämmer detta med Bourdieus teori om att det är utbildningsgraden som är den avgörande 

faktorn till vilken position man har inom det litterära smakfältet. Dock finns det en stor skillnad 

och det är att det fortfarande, enligt Statens Kulturråd, är underhållningslitteraturen som är den 

mest populära bland alla grupper, även hos de högutbildade. Ska man då satsa på den litteratur 

som huvuddelen av ens besökare efterfrågar eller borde man i stället försöka locka gruppen av 

icke-användare till biblioteken genom att i större utsträckning ställa till förfogande den litteratur 

som här önskas? Denna fråga är inte helt enkel att besvara eftersom den inte går att ställa upp 

efter en rak uteslutningsprincip där svaret på den första frågan automatiskt generar svaret på den 

andra. Enligt Kulturrådets undersökning är det ju populärlitteraturen som är den mest 

efterfrågade samtidigt som Modigh menar att bibliotekets användare fortfarande anser att 

bibliotekets kvalitetsgränser inte överensstämmer med de som användarna sätter upp. Detta 

tolkar jag som ett tecken på att många presumtiva låntagare av skönlitteratur inte känner sig fullt 

ut välkomna då de anses stå för en lägre kvalitetsgräns än den som biblioteket står för. Modigh 

menar ju också i sin artikel att ett av folkbibliotekens uppdrag är att köpa den litteratur som 

låntagarna kan vara intresserade av (Modigh, 2000, 54). Ett sätt att ta reda på vad låntagarna är 

intresserade av är t ex genom att använda sig av användarundersökningar och jag menar att 

Kulturbarometern i detalj från 1997 delvis kan ses som en sådan. Därför borde den vara en utmärkt 

källa att ta hänsyn till när biblioteken diskuterar sina inköpskriterier. 

Catarina Eriksson har i sin magisteruppsats från 1998 ställt upp tre kategorier som 

sammanfattar bibliotekets samhälleliga betydelse. Förutom att fungera som en förmedlingscentral 

för de upplysningar, kunskaper m m som ett samhälles individer efterfrågar så spelar även 

bibliotekets verksamhet en stor roll för andra verksamhetsformer i samhället. Som exempel 

nämner Eriksson bl a barnomsorg, studieförbund och äldreomsorg. Den tredje funktionen som 

biblioteken spelar är att de ”förväntas medverka till utformningen av det ’goda samhället’” 

(Eriksson, 1998. 18). Härmed avses att stärka demokratin genom att bl a sträva efter yttrande-

frihet och allas rätt till information. I detta ingår även att öka människors kunskaper och 

kreativitetsförmåga.   

Greenhalgh och Worpole menar att det i dag, mer än förr, är viktigt att biblioteken ska 

tillhandahålla det som den enskilda individen inte har råd att själv införskaffa (Greenhalgh & 

Worpole, 1995, 15). Detta innebär i dag, när större delen av litteraturen massproduceras och 
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därmed blir billigare, att biblioteken i princip bara skulle tillhandahålla de mest udda titlarna, som 

i sin tur riskerar att bli s k hyllvärmare, d v s böcker som sällan lånas ut men som oftast har köpts 

in enbart p g a den finlitterära stämpeln verket har fått. Samtidigt måste man vara medveten om 

att det även i dag finns många människor som inte har råd att unna sig ens den billigaste 

pocketbok, utan deras litterära behov mättas helt och hållet av det som folkbiblioteken erbjuder 

dem. Greenhalgh och Worpole har, liksom Forsén, valt att problematisera kring användandet av 

begreppet folkbibliotek (public library) eftersom de menar att det inte är helt enkelt att definiera 

vilka som ska räknas som folket, den grupp vilken man enligt namnet vänder sig till. I och med 

användandet av benämningen folkbibliotek är man hela tiden med om att skapa folket som en 

grupp. På samma sätt som Carey alltså talade om bildandet av en massa är alltså biblioteken med 

om att reproducera tanken om folket. Eftersom denna grupp är så stor  och heterogen behöver 

inte biblioteken gå in och definiera exakt vilka man finns till för och därmed kan man inte heller i 

detalj bestämma vilken grupp man ytterst vänder sig till. 

Det finns med andra ord många områden som folkbiblioteken rör sig i och därmed varierar 

också dess funktion och roll genom tiden. Så länge man dock kallar sig folkbibliotek menar jag att 

fokus måste ligga på att just finnas till för sina användare och att kunna möta de behov som finns 

hos dessa.  

 

4.9 Kvalitetsgränsens fastslagande 

I Hallbergs rapport presenteras av Yngve Lindung en kvalitetsindelning som han uppger vara den 

rådande definitionen bland det ledande smakskiktet. Den modell som Lindung redovisar för ser 

ut på följande sätt: 
Seriös litteratur 

1) Klassiker 

2) 1900-talslitteratur8 

a) böcker av stort litterärt värde 

b) böcker som fått positiv eller övervägande positiv kritik i sambindningen av båda 

lektörerna.9  

c) böcker som fått blandad kritik, dvs positiva och negativa omdömen väger upp varandra, 

eller kritiken är övervägande negativ hos båda lektörerna. Böcker som fått övervägande 

positiv kritik av den ena lektören och övervägande negativ av den andre räknas också 

hit. 

Populär- eller underhållningslitteratur 

                                                 
8 Eftersom modellen är från 1900-talet är det troligt att även 2000-talets litteratur ska placeras in i denna kategori. 
9 Härmed avses den sambindningskatalog som var fjortonde dag ges ut av Bibliotekstjänst och ur vilken 
folkbiblioteken beställer litteratur och andra medier. 
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               a)   samma definition som under 2b 

               b)   samma definition som under 2c (Lindung, 1983, 29).     

Av denna modell är det möjligt att direkt utläsa en rad värdeomdömen. Till att börja med har vi 

uppdelningen i seriös litteratur och i motsats till denna populärlitteratur. Den senare kan med 

andra ord aldrig vara skriven med seriösa avsikter. Uppdelningen i sig är en förutsättning för att 

ens kunna tala om bättre och sämre litteratur och vi har mött denna uppdelning tidigare. Jag kan 

även dra slutsatsen att böcker som är skrivna i ett rent underhållningssyfte aldrig har möjlighet att 

räknas till klassikerna. Vad motsatsen till det underhållande syftet skulle vara framgår inte men 

det är möjligt att det kan vara ett utbildande syfte som ligger till grund. Detta skulle dock i 

förlängningen innebära att ingen bildande eller fostrande litteratur kan vara skriven i ett 

underhållningssyfte. Därav kallas den för seriös. Det mest häpnadsväckande som dock kan 

utläsas av modellen är att populärlitteraturen aldrig kan vara av stort litterärt värde eftersom 

denna definition enbart är gällande för ”1900-talets litteratur” (se not 10). Om modellen tolkas 

bokstavligt tycks detta inte ens gäller för klassikerna som dock, enligt Lindung, bedöms efter egna 

principer. Man har alltså direkt uteslutit populärlitteraturen från att någonsin kunna vara av ett 

större värde för någon av sina läsare. Det är just denna syn som den teoretiska inriktningen 

cultural studies har velat förändra och man vill visa att populärlitteraturen kan vara till nytta för 

sina läsare. Läsarna kan välja att använda det de läser till att skapa sig en bild av verkligheten som 

kan vara dem till nytta när de ställs inför olika situationer (Öhman, 2002, 17).  

En annan definition av vad kvalitetslitteratur innebär, förutom den som Lindung redogör 

för ovan, hittar jag i Kulturbarometern i detalj: tema litteratur och bibliotek från 1997: 
Kvalitetslitteratur inkluderar dels s.k. klassiker, dels böcker av stort litterärt värde, dvs. böcker av 

författare som biograferats eller nämnts i normgivande litteraturhandböcker och sådana som 

uppmärksammats eller fått sådan dagspresskritik att deras verk ansetts böra föras till denna kategori. 

Underhållningslitteraturen är den litteratur som inte hör till kvalitetslitteraturen enligt ovanstående 

definition (Kulturbarometern i detalj, 1997, 13).10 

Här erkänner man att även underhållningslitteratur kan vara av stort litterärt värde. Däremot 

redogör man inte för vad som menas med ”normgivande litteraturhandböcker”, vilket ju är av 

avgörande roll i detta fall. Likadant kan man undra exakt vilken typ av kritik som verken måste ha 

fått för att räknas som kvalitetslitteratur? Trots att definitionen till ytan verkar vara väldigt klar så 

är det inte många frågor som måste ställas till materialet för att få fram att det innehåller många 

tomma argument och fraser. Det är alltså  lätt att plocka sönder dessa meningar till dess att de 

inte innehåller mycket av värde. 

                                                 
10 Citatet i sig är hämtat från Jan Nordbergs Kulturbarometern i detalj: tema litteratur och bibliotek, 1990: IV, Statens 
Kulturråd, Stockholm. 
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Det finns med andra ord, till viss del, nedtecknade definitioner på vad god skönlitterär respektive 

populärlitteratur skulle innebära. Däremot är dessa definitioner godtyckliga och det verkar tyvärr 

inte ligga något riktigt arbete eller övervägande bakom deras tillkomst. Det är också väldigt tydligt 

att de bygger på en särskiljande princip där allt vad den fina litteraturen sägs vara, i sig utesluter 

samma egenskaper hos den populära litteraturen. Enligt detta synsätt finns det inte, och bör inte 

heller finnas, några likheter mellan de olika litteraturnivåerna eller formerna om man så vill. Det 

kan tyckas som om dessa definitioner enbart finns uppsatta för att det ska finnas något att 

hänvisa till i diskussioner kring berättigandet av att sätta upp kvalitetskriterier.  

 

4.10 Litteraturen som en spegel 

Även inom masskulturen finns det en värdehierarki. Enligt kritikerna är den värsta sorten just den 

som lånar drag från finkulturen och därmed låtsas vara något den inte är (Persson, 2002, 331). 

Den lägre litteraturen kan därför aldrig komma upp till samma nivå som den som har inlemmats i 

den litterära kanonen eftersom det hela tiden rör sig om ett slags charader. Och om nu denna 

litteratur aldrig kan nå upp till den status som den fina litteraturen åtnjuter så finns det ingen 

möjlighet till att gränserna dem emellan kan brytas. Det är därför lätt att få samma uppfattning 

som t ex Gans, Bourdieu och Öhman fått; nämligen att det finns en önskan bland finlitteraturens 

anhängare om att de gränser som tycks existera aldrig ska gå att rucka på. Det finns med andra 

ord en önskan om att upprätthålla den åtskiljande gränsen mellan dels olika smakkulturer, och 

dels mellan de olika publikerna i de olika litteraturvärldarna.  

 Som jag tidigare skrivit anses populärlitteraturen vara sämre litteratur eftersom den enbart 

behandlar enkla ämnen och dessutom redogör för dessa på ett enkelt och onyanserat språk. 

Litteraturprofessorn Birgitta Holm berättar i en intervju i Arbetaren (2002:25) om sin syn på 

kopplingen mellan litteratur och samhälle. Hon menar bl a att de hierarkier som finns i samhället 

återspeglas i litteraturen på så sätt att de svåra frågorna tas upp i den fina litteraturen medan de 

mindre viktiga och därmed enkla frågorna redogörs för i den mer folkliga litteraturen. Detta blir 

en ond cirkel som konserverar de syner som finns, både på litteraturen och på dess läsare. Därför, 

anser Holm, är det extra viktigt, ur ett demokratiskt perspektiv, att litteraturen, både den fina och 

den fula, börjar ta upp nya områden än dem de vanligtvis brukar behandla (Höglund, Arbetaren¸ 

2002:25) 

En liknande poäng gör Forsén som menar att det bestånd biblioteken väljer att ställa till 

förfogande fungerar som en spegel av den rådande kulturen och det samtida samhället (Forsén, 

2000, 29). Om detta ska tolkas som att Forsén reflekterar över vilka smaknormer som är gällande 

i dagens samhälle eller om det ska ses som ett försvar för bibliotekens förhållningssätt gentemot 
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populärlitteraturen eller inte framgår inte. Dels talar hon senare om ”det finkulturella taket” som 

människan förr skulle sträva efter att uppnå, dels hävdar hon att det i dag inte längre finns någon 

gemensam definition kring vad den litterära kvaliteten innebär (ibid., 31). 

 

4.11 En uppluckring av de litterära kretsloppen? 

Som jag tidigare nämnt kan man diskutera om den skarpa gränsdragningen mellan god och dålig 

litteratur som Gans och Bourdieu båda pekar på verkligen existerar i dag i Sverige. Litteratur-

vetaren Rolf Yrlid diskuterar uppfattningen om gränsdragningen i Litteraturens villkor från 1994. 

Där visar han på hur det i Sverige finns två olika syner på situationen. Dels finns de som menar 

att skiktningen aldrig har varit så tydlig som i dag. Å andra sidan har vi dem som hävdar att det 

inte längre finns någon sådan gräns i och med att produktions- och distributionssätten för de 

båda litteraturnivåerna har blivit så likartade den senaste tiden (Yrlid, 1994, 64f). Även Persson 

tar upp denna diskussion. Han använder sig i sin tur av litteraturforskaren John Frow som i sin 

bok Cultural studies and cultural value från 1995 pekar på fyra faktum som visar på att det i dag inte 

går att göra en skarp uppdelning mellan högt och lågt inom litteraturen:  

1. Högkulturella verk produceras på samma sätt som de lågkulturella, d v s efter 

standardiserade former. Därför kan man inte heller längre enbart gå efter produktions-

förhållandet när man bedömer om något ska räknas som hög eller låg litteratur. 

2. P g a ovanstående faktum kan man inte längre tala om att högkulturen är den 

dominerande klassens kultur eller den kärna utifrån vilken all annan kultur bedöms. Detta 

eftersom stora delar av de kulturella värdena förmedlas genom massmedier. 

3. Distinktionen mellan högt och lågt enligt en traditionell mening förutsätter en tro på ett 

samband mellan kultur och klass. 

4. Kulturformer där man har lånat drag från både den höga och den låga kulturen blir allt 

vanligare (Persson, 2002, 48f).11 

Även om den s k finlitteraturens produktion inte baseras på efterfrågan på marknaden så följer 

den ändå samma standardiserade produktionskedja som populärlitteraturen alltid har kritiserats 

för att följa. Detta, tillsammans med det uppmärksammade faktum att det över kvalitetsgränserna 

lånas friskt från varandra, är de främsta argumenten för att det i dag inte skulle finnas någon 

skillnad mellan de olika litteraturnivåerna.  

                                                 
11 Hämtat från Frow, John, 1995, Cultural studies and cultural values, Oxford University Press, Oxford. 
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5. Kommentarer från biblioteken 

 

I detta kapitel följer en redovisning av den undersökning som jag genomfört för att se om man ute på de svenska 
folkbiblioteken har någon definition av kvalitetsbegreppet som man arbetar efter. Undersökningen är till sin 
storlek liten och på grund av detta kan de resultat som jag för fram inte ses som några absoluta sanningar. Det 
har heller aldrig varit min mening att denna undersökning i sig ska ligga till grund för att uppfylla uppsatsens 
syfte och därför har jag valt att inte göra den större än de resultat som nedan redovisas. I stället ska resultaten ses 
som exempel på de inköpspolicyer och inställningar till dessa som finns antagna på landets folkbibliotek. 
 

Meningen med den här undersökningen är som sagt att få kommentarer om vilka definitioner av 

kvalitet som folkbiblioteken arbetar efter. Finns det några likheter dels mellan biblioteken runt 

omkring i Sverige och ytterst mellan teori och verklighet? För att få svar på mina frågor skickade 

jag ut ett brev (se bilaga A) till 130 slumpmässigt utvalda bibliotek. I mitt brev bad jag den 

tillfrågade att förutom att svara på om man har några kvalitetsdefinitioner som man arbetar efter, 

även ge reflektioner på vad man anser om kvalitetsdiskussionen. Jag valde med andra ord att se 

detta som en möjlighet till att få in kommentarer, från i dag verksamma bibliotekarier, rörande 

kvalitetsbegreppet. Tyvärr var bortfallet väldigt stort och jag har bara fått svar från 26 bibliotek. 

Av dessa var det bara 18 stycken som var mig till hjälp eftersom ett fåtal svar bestod i avböjande 

om att vara med i undersökningen eller att man inte ansåg sig ha något att säga om ämnet. 

Eftersom jag fick så få användbara svar kan de slutsatser jag drar inte ses som säkra resultat utan 

läsaren måste ta i beaktande att de s k ”slutsatserna” enbart grundar sig på de svar jag fått in. Jag 

valde att inte skicka ut några påminnelser till de bibliotek som inte svarat. I stället valde jag att låta 

de svar jag fått in fungera som exempel på antagna dokument rörande inköp och delvis även som 

exempel på den inställning man har till kvalitetsbegreppet. Användandet av ord som ”många”, 

”vanligt” och ”flertalet av” i jämförelse breven emellan måste därför också sättas i relation till 

antalet svar jag haft att arbeta med. Att så många valde att inte svara kan självfallet bero på många 

anledningar men det kan vara värt att reflektera över. Man kan t ex ställa sig frågan om det var så 

att de inte hade tid att svara eller om det kanske är så att det visar på en osäkerhet inför det egna 

användandet av begreppet kvalitet? Det är dock en diskussion som jag inte kommer att gå in på i 

detalj här och nu. Främst eftersom det kan finnas många olika anledningar till varför man valt att 

inte svara och därför skulle eventuella slutsatser från min sida bara bestå av rena spekulationer.  

Flertalet av de bibliotek jag fått svar från har valt att återge eller bifoga de urvalsprinciper 

som finns antagna inom organisationen eller förvaltningen. Bara en av de svarande har valt att 

utveckla de egna synpunkterna lite mer. Något som var iögonfallande var att många 

policydokument har några år på nacken (de flesta är ca 10 år gamla). Vissa hade uppdaterats men 

det fanns även ett fall där man inte ens ville skicka mig en kopia på sitt dokument eftersom ansåg 
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det vara för gammalt. I stället valde man att citera delar ur det. Kanske hade det hjälpt om man 

vetat att ett annat bibliotek skickade ett dokument antaget 1974 och där det mellan de två senaste 

uppdateringarna hade gått 21 år? Några av de svarande berättade också att detta inte var något 

som man diskuterade så mycket längre, utan att det var mer vanligt förekommande på 1980-talet. 

Här kommer även åsikten att kvalitet inte är något som behöver definieras fram. I stället förklarar 

man att detta är något som man efter lång arbetslivserfarenhet lärt sig att se utan att man behöver 

ha några nedskrivna definitioner att gå efter. Att diskussionen var vanligast på 1980-talet kan 

också förklara det faktum att de flesta (daterade) dokument som jag fått är från början av 1990-

talet och att beslutandet av dessa kan ses som ett slut på de tidigare förekomna diskussionerna.  

Vilka gemensamma nämnare kan man då finna i bibliotekens urvalsprinciper? Det första 

anmärkningsvärda är att många urvalspolicyer ser väldigt lika ut. Det är likvärdiga formuleringar 

vad gäller vad man försöker undvika och man talar ofta om just ”litterär kvalitet” utan att vidare 

förklara vad detta står för. Argumenten kan delas upp i två olika huvudgrupper – dels den som 

gäller formen eller det stilistiska och dels den som behandlar det litterära innehållet.        

De bibliotek som tar upp form som ett av kriterierna till kvalitetsbedömning menar att den 

språkliga kvaliteten måste vara hög. Bara hos ett bibliotek kan jag hitta en förklaring på vad man 

menar med detta. Där skriver man att böckerna måste ha ”ett korrekt språk utan rena språkfel 

om inte dessa är medvetna”. Man säger sig även ta även hänsyn till översättningarnas kvalitet.  

 Betydligt mer vanligt är att man talar om det litterära innehållet. I princip alla bibliotek som 

jag har fått svar från berättar att man inte köper in litteratur som innehåller eller uppmanar till 

rasism, diskriminering av kön, folkgrupp eller ras, förföljelse av oliktänkande, spekulerar i våld 

eller annat som strider mot de mänskliga rättigheterna. Det är anmärkningsvärt att så många 

bibliotek använder sig av likvärdiga formuleringar i just det här fallet. Man skulle därför kunna 

misstänka att det i ett nationellt styrdokument som bibliotekslagen skulle finnas ett sådant 

direktiv men efter en genomläsning av bibliotekslagen (http://www.z.lanbib.se/bibllag.htm)  

kunde jag inte hitta någonting där som uppmanar folkbiblioteken att ta hänsyn till de av FN 

fastslagna mänskliga rättigheterna. Inte heller i 1996/1997 års kulturproposition kan man finna 

något som talar om värnandet av de mänskliga rättigheterna. Däremot kan man här läsa ett 

förslag till att kulturpolitiken skall ”motverka kommersialismens negativa verkningar och främja 

kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet” (Prop. 1996/97:kulturpolitik, 1996, 27). Att 

döma av de i princip likvärdiga formuleringarna känns det rätt naturligt att anta att man har 

tjuvkikat på varandra när man utarbetar sitt biblioteks urvalsprinciper och förhållande till 

kvalitetsbegreppet. Var gränserna för diskriminering av kön, folkgrupp etc går är dock svår att 

dra. Detta är till viss del en lika subjektiv bedömning som var gränsen för god litterär kvalitet går. 
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När det gäller s k klassiker uppger en del bibliotek att man gör undantag från ovanstående regel 

eftersom man menar att man måste ta hänsyn till samtidens värderingar när man analyserar dessa 

verk.  

 ”Innehållets saklighet” är en annan sak som man säger sig ta i beaktande. Jag antar att detta 

dock rör facklitteratur mer än skönlitteratur eftersom man även talar om att man inte tar in 

material som förvanskar fakta. Skulle detta kriterium även gälla skönlitteratur skulle inte många 

böcker kunna stå på bibliotekets hyllor. 

 Genomgående för dokumenten är att man har valt att inte definiera vad den goda 

kvaliteten innebär. Däremot verkar det ha varit betydligt lättare att peka på sådant som inte 

uppfyller kvalitetskraven. Skall man tolka detta som om att allt som inte omfattas av dessa ”icke-

kvalitetskrav” är sådant som faller inom ramarna för den goda kvaliteten? 

Det kan vara intressant att även ta upp de två vanligast förekommande argumenten bakom 

inköp som uppgavs i policydokumenten. Det som förekom flest gånger (åtta) är att man tar stor 

hänsyn till efterfrågan eller inköpsförslag från användarna. Samtidigt är man noga med att påpeka 

att man även i dessa fall skall ”ta hänsyn till den ’litterära kvaliteten”. Här har vi ett tydligt 

exempel på hur man talar om kvalitet i bestämd form utan att ytterligare definiera vad som menas 

med detta. Ett bibliotek uppger dessutom att man tycker att det är kul att de inköpsförslag man 

får in gäller ”bra” böcker. Man anser att kvalitetsaspekten är oerhört viktig. Det kan vara värt att 

poängtera att samma bibliotek också uppger att eftersom en av kommunens visioner är mångfald 

leder detta till att det ibland slinker igenom en del mer ”lättviktig” litteratur. 

 Ett annat vanligt förekommande argument (sex gånger) är att den litteratur som man 

tillhandahåller ska vara ett alternativ till massmarknadslitteraturen eller kiosklitteraturen. Ett av de 

bibliotek som jag har fått svar från ger kiosklitteratur som exempel på litteratur som man aldrig 

köper in. Just dessa formuleringar kring masslitteraturens vara eller icke vara på biblioteket är  

intressanta utifrån en del av de frågeställningar som jag ställt upp. Jag kommer ta upp betydelsen 

av användandet av dessa begrepp mer i analysen. 
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6. Analys 

 

I följande kapitel följer en jämförelse mellan min litteraturstudie och de svar jag fått in på det mail jag skickat ut 
till folkbibliotek i Sverige. Jämförelsen kommer att röra definitioner av kvalitetsbegreppet, bibliotekens förhållande 
till litteraturen och dess läsare. Genomgående för hela analysen är en diskussion kring vilken betydelse en sådan 
här studie kan ha för biblioteken i deras arbete med att formulera sina inköpspolicyer. 
 

6.1 En jämförelse mellan bibliotekens argument och litteraturstudien 

I litteraturstudien och de kommentarer jag fått in från biblioteken finns gemensamma nämnare. 

Det är kring dessa som min analys kretsar och de har även fått utgöra egna rubriker. En sådan här 

jämförelse är nödvändig för att kunna se om de teorier som har arbetats fram kan vara 

bibliotekarierna till någon hjälp i deras arbete med utvecklandet av en inköpspolicy. 

 

6.1.1 Har begreppen mist sin betydelse? 

Då huvuddelen av de dokument som jag fått in har några år på nacken är det naturligt att ställa 

sig frågan om inte de förändringar som skett i samhället också borde ha fått konsekvenser för 

bibliotekens förhållningssätt gentemot skönlitteraturen? Detta har självklart varit fallet men det 

finns fortfarande tecken på att biblioteken återigen borde fundera över vilka kvalitetsgränser som 

dras och på vilka grunder detta görs. Som jag redogjorde för i kapitel fem, beskriver många 

bibliotek begrepp som massmarknadslitteratur, kiosklitteratur och populärlitteratur som negativa 

företeelser som måste motverkas. Det är just detta som Herbert Gans har vänt sig mot. Redan på 

1970-talet menar han alltså att det inte längre finns någon tydlig gräns mellan massmarknads-

litteraturen och den finlitterära fåran. Han menar också att det drag som brukar tas fram som det 

mest kännetecknande för den massproducerade litteraturen, nämligen likformigheten, i betydligt 

större utsträckning stämmer in på det som brukar kallas för finkultur. Även Frow som omnämns 

i Magnus Perssons avhandling pekar på att det inte längre går att dra en skarp gräns mellan den 

höga och den låga litteraturen ur ett produktionsmässigt perspektiv. Att använda detta som ett 

argument till varför viss litteratur är sämre än annan är därför inte längre hållbart. Även på 

bibliotek kan du i dag hitta en speciell pocketboksavdelning. Pocketböcker är helt klart billigare 

att producera och därmed även billigare att köpa. Rent ekonomiskt kan det därför vara gynnsamt 

för biblioteken att tillhandahålla detta format. Slitskador uppkommer helt naturligt på böcker 

som lånas ut om och om igen och då kan det vara billigare och mer bekvämt för biblioteken att 

köpa in nya pocketversioner i stället för inbundna böcker. Likaså kan man diskutera de bibliotek 
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som uppger att de inte köper in ”ren kiosklitteratur”. De böcker som i dag säljs i kiosker, och 

framför allt då hos Pressbyrån, som i dag är nästan den enda kiosk som säljer litteratur, är 

uteslutande i pocketboksformat. De titlar som förekommer är till största delen samma titlar som 

finns på biblioteken (eller i bokhandeln), dessutom i samma format eller inbundna. Skulle man då 

fortfarande leva efter principen att man inte skall köpa in kiosklitteratur eller massproducerade 

böcker (exempelvis pocketböcker) innebär det att många av de författare som på ett sätt eller 

annat har uppmärksammats och erkänts inte längre skulle ha någon plats på biblioteken. 

Begreppet kiosklitteratur var från början en benämning på det speciella distributionssätt som 

kännetecknade vissa böcker.12 Det har med andra ord inget med den litterära kvaliteten att göra, 

vilket man skulle kunna tro om man läser de bedömningar som finns i bibliotekens 

inköpspolicyer.  

Av ovanstående diskussion tycker jag det är berättigat att dra slutsatsen att det finns all 

anledning för biblioteken att fundera över de begrepp man använder och vilken innebörd man 

lägger i dem. Dessa innebörder är också något som borde definieras mycket tydligare än i dag då 

det helt uppenbart finns delade åsikter om en uppdelning mellan den fina litteraturen och 

populärlitteraturen görs lika enkelt i dag som förr. Diskussionen har alltför länge fått ligga i träda 

och det krävs att den hela tiden hålls aktuell om biblioteken skall kunna försvara sin ställning som 

kulturförmedlare. Det är viktigt att man hela tiden kan förklara de beslut som tas vid varje enskilt 

tillfälle och då kan inte dessa beslut baseras på godtyckliga grunder. 

 

6.1.2 Erfarenheten och utbildningens betydelse 

En av anledningarna till att man ute på biblioteken anser att kvalitet inte är något som behöver 

definieras är att man menar att det är en bedömning som man lär sig göra genom åren. Den 

avgörande faktorn är här alltså erfarenhet och därför behöver man inte heller någon nedskriven 

definition som vägledning. Vad ett sådant svar får för konsekvenser för alla de nyutbildade 

bibliotekarier runt om i landet är då en fråga som man kan ställa sig. Dessa färska bibliotekarier 

utan flera års yrkeserfarenhet skulle därmed börja från ruta ett vad gäller konsten att bedöma 

litterär kvalitet. Det tränade ögat har alltså genomgått en viss typ av träning. Bourdieus teorier 

stämmer delvis överens med detta, även om han inte talar om just erfarenhetens betydelse, utan i 

stället sätter all sin lit till utbildningens och den övriga bildningens inverkan. Det är genom 

utbildningen som man kan erhålla det symboliska kapital som behövs för att man skall räknas till 

en av de tongivande och därigenom få med och strida om kvalitetens sanna definition. Detta 

                                                 
12 Se t ex Nationalencyklopedien, Band 11 från 1993 under begreppet kioskdeckare. 
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kapital skulle i så fall bibliotekarierna inneha då de, enligt sig själva, har tillskansat sig så pass 

mycket erfarenhet och kunskaper att de är förmögna nog att göra en skönlitterär kvalitets-

bedömning. Eftersom det behövs denna typ av bildning så är det inte öppet för alla och envar att 

bedöma vad som kan räknas som högkvalitativt. På detta sätt utropar bibliotekarier själva sig till 

legitima bärare av den rätta uppfattningen kring vad som kan ses som fin litteratur och inte. En 

förklaring till att detta är möjligt finns delvis i den roll som biblioteken spelade förr i tiden när de 

var lite av samhällets väktare. Man stod då för den goda moralen och estetiken och visste vad 

som behövdes för att rycka upp massan från det icke-kultiverade livet. Allt detta i det ”goda 

samhällets” namn. Till viss del finns bilden av biblioteket som bärare av det goda idealet kvar i 

dag hos låntagarna och användarna och därför kan bibliotekarier fortfarande åberopa 

yrkeserfarenheten när kvalitet skall diskuteras. Det är dock anmärkningsvärt att bedömningen, 

enligt bibliotekarierna själva, ligger hos recensenterna i Bibliotekstjänsts sambindningskatalog. 

Samtidigt som man anser sig besitta en viss spetskompetens på området så hänvisar man vidare 

till dessa recensenters omdömen. Har en bok inte fått ett uteslutande positivt omdöme är det inte 

säkert att boken köps in. Självklart kan man inte kräva att bibliotekarierna ska läsa alla de böcker 

som köps in till biblioteket men jag ställer mig ändå frågan om det inte är så att den kunskap 

bibliotekarierna i dag talar om mer handlar om att kunna tolka omdömena i sambindningen än en 

tolkning av det litterära verket? Bibliotekarierna överlämnar på detta sätt sin expertroll till 

lektörerna, som blir dem som sätter upp gränserna för vad som ska räknas som acceptabelt eller 

inte. Bibliotekarierna blir därmed bara förmedlare av de litterära normer som satts upp av 

recensenterna och den erfarenhet som bibliotekarier gärna åberopar har därmed spelat ut sin roll. 

Bibliotekstjänst lektörer får härigenom ta över den spetskompetens som bibliotekarier säger sig 

besitta. Inom biblioteksvärlden intar därför Bibliotekstjänst en framstående plats som särskiljare 

av den högre och den lägre värderade litteraturen.  

Det är dock viktigt att i detta sammanhang inte glömma bort att jag även fått in svar där 

man förmedlar åsikten att kvalitet inte går att definiera eftersom det är upp till den enskilda 

betraktaren/läsaren att bestämma. Det finns helt klart en medvetenhet kring att en kvalitets-

bedömning är något helt subjektivt. Däremot menar man även i dessa fall att arbetet med att 

kvalitetsbedöma det litterära värdet hos en bok inte är något större problem. Återigen lutar man 

sig tillbaka på den erfarenhet man fått genom många års arbete. 

 

6.1.3 Kvalitet på olika plan 

Den bild som Sara Lundström ger av hur biblioteken har sett på litteraturens betydelse för den 

enskilda individen, men även för samhället i stort, lever kvar än i dag kvar. Det har visat sig bland 
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de svar jag fått in att biblioteken fortfarande skiljer mellan form och innehåll när det gäller att 

bedöma kvaliteten hos ett verk. Vad gäller formkriteriet har det varit svårt att finna någon 

förklaring till vilken estetik det är som uppmuntras. Den enda förklaring jag har kunnat hitta fick 

jag i ett av de svar jag fick in. Där menar man att formen rör ett korrekt språkbruk. Det enda 

undantaget är när författaren medvetet har valt att skriva eller stava fel för att t ex höja effekten i 

berättelsen. Jag har tidigare redogjort för åsikten att det i dag är svårare att tala om den estetiska 

kvaliteten som en enskild faktor att ta hänsyn till i bedömningarna. Detta för att man tar hänsyn 

till hela kretsloppet, d v s verkets tillkomst och bakgrund, produktionssätt och distribution. Det 

tycks mig även som om denna bedömningsgrund mer och mer har flutit ihop med det andra 

kriteriet man går efter, den innehållsmässiga kvaliteten.  

När det kommer till bedömningen av det litterära innehållet tycks man ha en betydligt 

klarare uppfattning om vad detta innebär. Det är här man tar upp kraven på att verket ska vara 

fritt från spekulativt våld, förföljande och diskriminering av kön, folkgrupp eller etnicitet. Man 

säger sig här följa de mänskliga rättigheter som antagits av FN. Detta kan alltså ses som konkreta 

punkter som lätt borde kunna bedömas från verk till verk. Det är även tal om rent demokratiska 

mål som man vill uppnå och detta är något som jag kommer att diskutera utförligare nedan. Det 

är när man talar om den innehållsmässiga kvaliteten som man dock också finner uttalanden som 

att man ”aldrig köper in ren kiosklitteratur”. Till detta finns två möjliga förklaringar. Antingen har 

man blandat ihop begreppen och dess betydelse eftersom man här inte är medveten om att det 

faktiskt rör sig om själva produktions- och distributionssättet och inte den litterära kvaliteten. 

Den andra förklaringen är även den en som jag påpekat ovan, nämligen att man i bedömningen 

av innehållet tar hänsyn till hela produktionskedjan och att det är detta som får stå som bakgrund 

till det slutgiltiga ställningstagandet. 

 Sammanfattningsvis kan sägas att det bakom det litterära innehållet måste finnas en tanke 

om att det skrivna skall kunna vara läsaren till gagn på något sätt. Vi talar alltså om en nytta som 

kan visa sig på flera olika sätt. Läsaren kan t ex utveckla sina kreativa sidor eller höja sig på det 

intellektuella planet. Hur vi än väljer att se det har att göra med är en form av bildning av den 

enskilda individen. Kvalitet kan därmed även definieras efter en nyttighetsprincip, vid sidan om 

den moraliska och den estetiska definitionen som tidigare redogjorts för.  

 

6.1.4 Bibliotekens användare och demokratibegreppet 

Bakom ett beslut om att inte tillhandahålla böcker som spekulerar i våld eller uppmanar till 

förföljelse av oliktänkande, folkgrupper och liknande finns det en demokratisk grundtanke. Det 

handlar om att värna om den enskilda människan och dennes rätt att inte känna sig kränkt. Detta 
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är ett självklart beslut att ta när det gäller en institution som säger sig finnas till för alla och envar i 

samhället. Ett av bibliotekets uppgift är, vilket ju Eriksson visat på i sin uppsats, att vara med i 

skapandet av ett demokratiskt samhälle, genom att hela tiden verka för den enskildes rätt till 

kunskapsinhämtande, bildning och utveckling, på vilken nivå detta än ligger.  

Vad som däremot måste problematiseras är att man också i demokratibegreppet lägger in 

tanken om och viljan till att stå emot den ökade kommersialismen. Man menar att detta också 

skyddar den enskilda individens rätt att skapa sina egna kulturella uttryck och därmed 

uppmuntras även kreativiteten. Liksom Gans pekar på, så används här argument såsom att 

populärlitteraturen skulle ha en avtrubbande inverkan på dess användare, något som innebär att 

läsarna löper större risk att till slut inte längre vara kapabla att se nyktert på sin tillvaro och de 

förändringar som sker i samhället. Man får inte en naturlig koppling mellan det man läser och det 

som händer i tillvaron runt en. Det problematiska här är att man helt onyanserat talar om 

kommersialismens negativa verkningar utan att diskutera om det bakom en sådan utveckling inte 

kan finnas några positiva tendenser som kan gynna både biblioteken och dess användare. Vill 

man se det krasst kan man säga att eftersom biblioteken säger sig vilja motverka masslitteraturen 

borde man vara tacksamma för att kommersialismen har gjort bokproduktionen billigare. Böcker 

som användarna då, i större utsträckning än tidigare, har råd att själva införskaffa och därmed 

behöver inte biblioteken längre tillhandahålla dessa, ur en kvalitetsaspekt, mer tveksamma titlarna. 

Detta är dock inte fallet. Den ökade kommersialismen tvingar biblioteken att sänka sina kvalitets-

krav och man kan inte längre i lika stor utsträckning hänvisa till massproduktionsargumentet i 

frågor som rör den litterära kvaliteten.  

Som Forsén så tydligt pekade på är det viktigt att man hela tiden har i åtanke att dem man 

säger sig finnas till för är folket, det vill säga, den stora heterogena massa som befolkningen 

utgör. De gränser man sätter upp borde därför spegla de krav och behov som finns hos de 

huvudsakliga användarna. I förlängningen innebär de gränsdragningar som i dag görs av 

bibliotekarierna också en uppställning av de krav som ställs på låntagarna. En användar-

undersökning skulle enkelt kunna besvara frågan om det finns någon som någon gång har känt 

sig kränkt därför att biblioteket har ansett att det önskade verket inte uppfyller de uppsatta 

kvalitetskraven. Det måste ju även räknas som varje individs rätt att inte känna sig kränkt när man 

vänder sig till en institution som säger sig värna om demokratin. 

 

6.1.5 Litteraturens spegelfunktion och publiken 

Vilken kvalitetsdefinition man ute på biblioteken arbetar efter ger också en bild av den syn man 

har på sin egen roll och vilka man finns till för. De kommentarer och svar jag fått in på mitt 
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utskickade mail har gett ett tecken på att man på många bibliotek inte har funderat speciellt 

mycket över att ens inställning till litteraturen också fungerar som en typ av marknadsföring. 

Denna borde därför vara lika viktig att diskutera som den övriga servicen. De böcker man 

tillhandahåller speglar ens inställning till litteraturen och dess syfte men även, i förlängningen, den 

syn man har på människan och dennes förmåga att själv ta ställning till det lästa. Den kritik som 

brukar föras fram mot populärlitteraturen är, enligt bl a Gans, Öhman och Persson, just att den 

har en förslappande och avtrubbande effekt på läsarna. Dessa läsare anses med andra ord inte ha 

någon egen vilja eller förmåga att själv göra något av den litteratur man läser. Man ses som passiv, 

utan möjlighet att aktivt omvandla budskapet i böckerna till något konstruktivt, till något som 

kan vara till nytta för den enskilda individen. Vidare ses även läsarna av populärlitteratur som 

offer för kommersialismen. Man har blivit så pass förslappad att man inte längre kan värja sig 

mot denna litteratur eller dess budskap. Detta är en historisk och teoretisk aspekt som man på 

biblioteken måste vara medvetna om.  

Eftersom den litteratur biblioteken tillhandahåller också speglar de tänkta användarna 

kommer här återigen frågan om vem men anser sig finnas till för in. Både Gans och Bourdieu, 

men även Persson och Holm, har visat på hur det finns olika sfärer som biblioteken rör sig inom. 

Enligt det ena synsättet så vänder sig biblioteken till användarna och detta skulle i praktiken 

innebära en större fokusering på populärlitteratur eftersom undersökningar har visat på att det är 

den litteratur som de flesta låntagare är ute efter. Denna inställning är också något som går att 

återfinna i de svar jag fått in. Man säger sig ta stor hänsyn till de inköpsförslag som låntagarna 

lämnar in, så länge dessa inte bryter mot de kvalitetskrav man har. Att dessa krav sällan är 

definierade är därför lite anmärkningsvärt. Denna användarorienterade inriktning är liknande den 

som Bourdieu omnämner som den kommersiella polen i sin hierarki. Här är det efterfrågan som 

är den bakomliggande drivkraften. Det andra synsättet kallar Gans för den upphovsorienterade 

kulturen och denna kan likställas med Bourdieus intellektuella pol. Enligt detta synsätt är det inte 

tillfredsställandet av användarnas önskemål och behov som är den yttersta drivkraften, utan det 

viktigaste är acceptans hos de tongivande inom området. Den här inställningen förknippas ofta 

med den finkulturella sfären och enligt Modigh menar många låntagare att biblioteken tycks ge 

uttryck för just en sådan inställning. Av detta att döma så anser sig biblioteken vara av 

användarorienterad natur medan låntagarna, som man faktiskt vänder sig till, mer ser det som en 

upphovsorienterad kultur som ligger på gränsen till att befinna sig på en finkulturell nivå. Oavsett 

hur användarorienterad en verksamhet är måste man samtidigt ta hänsyn till acceptansen hos de 

”lärde” eller de som har det ekonomiska övertaget. För biblioteken innebär detta bl a att man 

måste kunna försvara sin verksamhet uppåt mot de finansiärer man har. Det finns med andra ord 
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alltid ett visst inslag av upphovsorienterad natur även i de mest användarorienterade 

organisationer. I ett sådant sammanhang kommer jag in på ytterligare frågor som det tyvärr inte 

finns utrymme för att utveckla här men som ändå är viktiga att ta upp. Bibliotekens personal bör 

fundera över för vem man egentligen skriver sin inköpspolicy. Skall policyn ses som en 

handledning för bibliotekets egen personal när de ställs inför svåra beslut eller skrivs den för 

bibliotekets användare så att dessa kan se att det faktiskt finns nedtecknade avvägningar som man 

på biblioteket arbetar efter? Eller är det kanske rentav så att det är politikerna i nämnderna som 

är målgruppen? Skall policydokument av detta slag ses som ett sätt för biblioteken att legitimera 

de pengar de får via kommun och stat? Formuleringar i denna typ av dokument borde rimligen se 

olika ut beroende på vilken målgrupp man vänder sig till. 

Biblioteken ger själva uttryck för tanken om att litteraturen kan fungera som en spegel av 

samhället när de diskuterar det förhållningssätt man skall ha gentemot de s k klassikerna. Dessa 

undantas nämligen från de kvalitetskrav som man satt upp, d v s de om att böcker inte ska för-

medla förlegade könsrollsbilder och liknande. Man menar nämligen att dessa verk måste ses i för-

hållande till samtidens värderingar. De ska med andra ord analyseras med hänsyn till de åsikter 

och den anda som var aktuell vid tiden för verkets tillkomst. På samma sätt måste därför den 

litteratur som man tillhandahåller i dag anses ge en bild av det samhälle och de värderingar som 

existerar i dag.  

 

6.1.6 Avsaknaden av definitioner 

Det finns, i de svar jag fått in, en antydan om att man visst vet vad kvalitet i skönlitterära 

sammanhang står för men man har, från bibliotekens sida, extremt svårt att faktiskt peka på vad 

kvaliteten består i. Det tycks betydligt lättare att visa på allt det som den litterära kvaliteten inte 

innebär. En viktig fråga i detta sammanhang är därför i vilken utsträckning de kvalitets-

definitioner som jag, i bl a kapitel 4.9, har redogjort för har för likheter med det sätt varpå 

biblioteken, enligt sig själva, arbetar. En punkt som både Lindung och bibliotekarierna under-

stryker är vikten av ett positivt omdöme i sambindningskatalogerna. I andra hand spelar även 

recensioner i dagspress in, som ett komplement till sambindningsomdömena, i de fall där 

osäkerhet råder. Lektörerna får därmed ett stort inflytande över vilka böcker som till slut skall 

finna sin väg in på bibliotekens hyllor. En stor skillnad mellan Lindungs modell och de svar jag 

fått in är däremot att man ute på biblioteken tycks vara av åsikten att även populärlitteratur i vissa 

fall kan vara av seriös natur. 

Jag drog i sammanhanget slutsatsen att de omnämnda kvalitetsdefinitionerna var lätta att 

plocka sönder och egentligen innebar något av vikt. Kan detta vara en av anledningarna till att 
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även biblioteken inte i någon större utsträckning tycks dela upp kvalitetsomdömet efter liknande 

principer? Jag menar att så säkert kan vara fallet. Man är till viss del medveten om att det inte är 

möjligt att sätta upp en modell över vad kvalitetslitteratur skall innehålla eller vilka drag den ska 

följa, eftersom det alltid finns en risk att en sådan modell går att omkullkasta. Samtidigt måste 

man kunna visa på att det urval man gör sker på faktiska grunder. Detta kan också vara en av 

anledningarna till att man, när frågan kommer upp, hänvisar vidare till de av Bibliotekstjänst 

anställda lektörerna eller de kulturjournalister som arbetar vid landets tidningar.  

 

6.2 Vidare studier 

I en uppsats finns det alltid avgränsningar, vilket gör att det finns områden och perspektiv som 

inte kommer upp till ytan. Ett av dessa perspektiv, som jag inte tagit upp är en feministisk analys 

av kvalitetsbegreppet. Det är ett ämne som intresserar mig starkt men eftersom ett sådant 

perspektiv skulle göra att uppsatsen skulle få ett helt annan innebörd har jag valt att lämna den 

feministiska analysen utanför. Ett sådant perspektiv är tillräckligt starkt för att det ska kunna 

skrivas separata uppsatser eller böcker om det. En som har gjort det är Janice Radway som i 

boken Reading the romance: Women, patriarchy, and popular literature från 1984 diskuterar kring synen 

på kvinnors läsande. Radway menar att det som kvinnor traditionellt har setts läsa också har 

uppfattats som sämre litteratur. Det finns ett starkt samband mellan patriarkatet och litteraturen 

där det som förknippas med kvinnor alltid ses som mindre värt. Kvinnor har alltid setts på som 

en homogen massa och det har ju visat sig att den homogena massan står utan egen vilja och 

förmåga att fatta egna beslut. Radway menar vidare att läsandet av romantisk litteratur är ett med-

vetet ställningstagande eftersom samhället tycks ha blivit allt för rationellt och i litteraturen kan 

man då finna de egenskaper som man anser att samhället saknar.  

 Den tidigare nämnda författaren Nina Björk diskuterar kultur ur ett genusperspektiv i sin 

bok Sireners sång från 1999. Liksom Radway, tar Björk upp hur synen på könens olikheter också 

har fått betydelse för hur man ser på läsande som aktivitet. Hon gör även en kort redogörelse för 

hur den moderna romanen har växt fram och hur synen på denna har förändrats genom tiderna. 

Allt detta är kopplat till synen på mäns och kvinnors förmåga att ta upp det som förmedlas i 

litteraturen.   
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7. Slutsatser  

 

Det är inte längre möjligt att se till produktionskedjan för att bestämma ett verks kvalitetsgrad. 

Anledningen till detta är att produktionen av både den s k populärlitteraturen och den högre 

stående, finare litteraturen har närmat sig varandra till den grad att det är svårt att se var gränsen 

dem emellan skall dras. Därmed har begrepp som massmarknadslitteratur och kiosklitteratur 

spelat ut sin roll. Det är därför viktigt att man på biblioteken ser över de begrepp man använder 

sig av så att det hela inte handlar om plattityder som inte längre är gångbara. Studien har också 

visat att det faktiskt finns många modeller, teorier och studier som man kan använda sig av när 

det är dags att skriva eller diskutera sin inköpspolicy på folkbiblioteket. Det finns både ny 

litteratur och nya studier som man borde tjäna på att ta del av, så att man vet vilka argument som 

ligger bakom de beslut som ändå måste fattas. Det finns ingen ny bakomliggande diskussion och 

det verkar inte som om man använder sig av den teoretiska och historiska kunskap som finns att 

tillgå. 

 För att få makten att definiera vad som ses som kvalitet krävs en viss typ av skolning eller 

erfarenhet. Detta tycks både bibliotekarier och teoretiker vara överens om. Att avgöra om en viss 

bok är av hög kvalitet eller inte kan alla människor göra men för att kunna göra din röst hörd 

måste du ha uppnått en högre position på samhällsstegen och denna position kan enbart nås 

genom utbildning och yrkeserfarenhet. 

 Kvalitet kan diskuteras på flera olika plan men det det till slut alltid handlar om är vilken 

effekt litteraturen kan få på läsaren. Rent historiskt kan definitionerna av det skönlitterära 

kvalitetsbegreppet sägas ha kretsat kring tre olika inriktningar. För det första har man talat om 

kvalitet ur ett moraliskt, själaförhöjande perspektiv. Det andra perspektivet har rört själva 

uttryckssättet som författarna använder sig av och hur formen har inverkat på läsarna. Den 

senaste definitionen av kvalitet har varit förknippad med att boken skall vara läsaren till nytta och 

begreppet har mer diskuterats ur användarnas perspektiv.  

 Demokrati är ett vanskeligt begrepp att ta in i en diskussion om litterär kvalitet. Å ena sidan 

finns det, enligt biblioteken, en demokratisk aspekt bakom bekämpandet av kommersialismen. 

Genom värnandet av den enskildes rätt att uttrycka sig uppmuntras den konstnärliga friheten. Å 

andra sidan kan man också se det som en demokratisk rättighet att få sina litterära behov 

tillgodosedda, utan att någon säger, eller på annat sätt visar, att din åsikt och ditt smakomdöme 

inte är lika mycket värt som någon annans. 
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Litteraturen fungerar som en spegel av samhället. Därmed spelar också bibliotekariernas in-

ställning till litteraturen en stor roll. Om man klassar viss litteratur som mindre värd så 

nedvärderar man även läsarens upplevelser av och eventuell identifiering med bokens innehåll. 

Det finns fortfarande en stark uppdelning av litteraturen i hög och låg. Stöter man på motstånd 

eller en negativ attityd gentemot viss litteratur så är detta ett bevis på att det fortfarande är 

skillnad på Litteratur och litteratur. I alla fall i synen på dessa. De litterära kretsloppen tycks 

finnas kvar i lika stor utsträckning i dag som vid tiden för lanserandet av Bourdieus, Gans, och de 

andra stora kultursociologernas, teorier. Även framväxten av ämnen som cultural studies visar på 

att det finns intressen för att föra en sådan här diskussion och även försök till att bryta ned de 

normer vi alla tycks leva efter, hur ogärna vi än vill. 
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