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The aim of this master thesis is to examine which criteria are generally used to guide pub
lic librarians in their acquisitions' decision. The study went ahead in France, principally at La 
Bibliotheque municipale de Lyon. It also includes a view of some special library services in 
the social field. 

Twenty persons were interviewed and an attempt was made to divide their answers into three 
sections: acquisition routines and criteria for media purchase, how to receive the library visi
tors and their influence on the acquisitions, and, fmally, the librarians' own opinions on the 
matter. One important question was whether censorship is applied and in that case, would it 
be a deliberately way of acting or rather a spontaneous reaction, more or less unconscious. 

Censorship in real or manifested through a self-preservative reaction turned out to be a fac
tor closely dependant on the library's financial situation. Many librarians affirmed they 
would fmd useful some kind of a written practical library acquisition policy. 
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1. Inledning 

Bakgrund 

Det var en Hintagare som tyckte att en bok inte var nagon Himplig biblioteksbok. Ni borde 

inte lana ut den boken, sa hon till mig. Nagra dagar senare var det plotsligt en annan 

lantagare som lana de samma bok och laste den och tyckte att den var mycket bra. 

Det var sa det botjade. Jag hade stiillt mig fragan om det var nagot jag borde gora. Jag 

funderade ett tag och sa gickjag till dataterminalen for jag hade kornmit att tanka pa ett 

sokord: censur. 

Amnet kandes snavt och lite frlmstOtande. Inte anade jag da vilket vidstrackt ornrade det 

trots alit ornfattar. Anda ar censur inte Hingre legaliserat, atminstone inte i vastvarldens 

stater. Teoretiskt sett finns det ingen censur. Men i det tysta ar det ett standigt aktuellt 

problem och man undslipper det knappast i bibliotekssammanhang. 

Nu behovde jag bara tanka pa min egen reaktion infer de bada lantagama. Om jag a ena 

sidan hade foljt min impuls att stalla at sidan den bok, som den forsta lantagaren sa svar

ligen kunde godta, hade ju a andra sidan den foljande lfmtagaren gatt miste om en trevlig 

Hisupplevelse. Men problemet stannar inte en bart vid det. Bibliotekarier har i allmanhet en 

regelbundet aterkornmande arbetsuppgift: den att valja media for inkop. Hur kan man da 
valja utan att censurera? Dar staller sig den egentliga fragan. 

Det handlar givetvis om att ratt bembta lantagama och ofta under speciella omstandig

heter. Det man inforskaffar maste forstas motsvara ett behov, men just med tanke pa om

sUindigheter kring vissa lantagargrupper maste man kanske aven kunna satta granser, 

eftersom alit, av olika skal, inte ar gang bart. Det blir nodvandigt att basera sitt urval pa 

vissa kriterier och hur kan man da undvika att censurera? Jag fbrstod redan har att det inte 

finns nagot slutgiltigt svar pa hur man loser problemet. Anda kande jag att jag skulle 

behova nagon sorts vagledning, da jag ocksa under korta perioder arbetat som sjukhus

bibliotekarie och darmed sett den praktiska sidan av saken,just som i fallet med de bada 

ovan namnda lantagama. Om man far en liten vagledning kan man kanske lara sig att hitta 

en lamplig arbetsgang och att da handla riktigt bra, inom rimliga granser lite pa eget 

initiativ. Detar nog sa ocksa, att det bar att gora med de funderingar man kan ha som ny

borjare; innan man har eifarenhet ar det svart att forsta yrkesrollen i dess fulla vidd. 

Forst pabotjade jag en litteratursokning och sedan beslot jag mig fOr att fraga nagra bib

liotekarier till nids, de som lever mitt uppe i problemet med mediaurval och som bar den 

erfarenhet som jag sjalv saknar. Sjalva inkopsarbetet visste jag dock lite om redan forut: 

jag bar arbetat ett antal ar som kontorist pa Stockholms stadsbiblioteks inkopsavdelning. 

Jag har alltsa haft tillfalle att, sa att saga if ran insidan, fa ta del av vissa av de fragor som 

kan berora inkopspolitik pa ett folkbibliotek. 

Nar jag borjade soka litteratur dok det upp ett par franska becker pa dataskarmen. En 

handlade om censurens historia, den andra om censur pa biblioteken under 1900-talet. 

Det fick slutligen avgora saken: jag laste bockerna sa val for innehatlet som for nodvandig 



spd1ktraning, packade bandspelare och andra femedenheter och en dag pa hestkanten 

begav jag mig till Frankrike- jag hade blivit antagen som praktikant pa landets stOrsta 

folkbibliotek, La Bibliotheque municipale de Lyon. 

Syfte 

A vsikten med studien, som fokuserar arbetsrutiner vid nagra olika folkbibliotek och 

instanser for uppsekande biblioteksverksamhet, ar att utforska vilka kriterier man gar 

efter i den beslutsprocess som feregar mediafervarv. Undersekningen gar i mycket ut 

pa att fOrseka beskriva den komplicerade valsituation som uppstar nar man efterstravar att 

anpassa bibliotekets utbud till anvandama och samtidigt uppratthallajamvikt i redan 

befintligt hestand. Detar i synnerhet av betydelse att framhava de problem av speciell 

karaktar som bi bliotekspersonalen kan stallas infer och dar det kan vara svart fOr den 

enskilde individen att fatta ett objektivt beslut Sadana omstandigheter kan dlda nar man 

tvingas ta stallning till fOrvarv av media som star i strid med gangse ideologiska be

grepp, eller som inte kan anses vara i enlighet med bibliotekets uppsatta kvalitetsnormer. 

Genom att ta upp och belysa nagra av dessa svarartade problem ar tanken att ferseka 

skapa en bild av hur de intervjuade, de fiesta med mangarig yrkesvana, utifran handelser 

de upplevt i sitt dagliga arbete kommit att uppfatta sin situation och sin ansvarssUillning, 

gentemot sig sjalva och i ferba.llande tilllantagarna, samt att i nagon man fa veta hur de 

tanker sig en lesning pa problemen. 

Foresatsen ar att med dessa insamlade data och mot bakgrund av relevant litteratur, tolka 

de olika synsatt som framkommit under faltundersekningen genom att forseka fOrsta 

deras verklighetsforankring som en del i en helhet. Min fOrhoppning ar att se hur bib

liotekarieyrket betraktas och utevas, med tanke paden snabba utveckling som de franska 

folkbiblioteken genomgatt fran och med 80-talet. Detar min personliga uppfattning att 

detta star att lasa lite mellan de oskrivna radema i inkepspolitikens riktlinjer. 

Problemformulering 

Redan infer min fOrsta intervju tyckte jag att det blev nodvandigt att kortfattat formulera 

mitt amne i svart pa vitt. Jag tankte att battre an ideliga muntliga fOrklaringar kunde ett par 

skrivna rader fa tjana sorn upplysning till respondenten. Textenjag visade frarn vid varje 

intervjutillfalle komi ungefarlig oversattning att lyda: 

Med vilken metod kan man behandla problemet urval I "censur" i forvarvsprocessen och 

vilka konsekvenser kan den metoden tankas fa for Ulntagarna? 

(Par quelle methode traiter le dilemme choix I "censure" dans les procedes d 'acquisition, et quelle reper
cussion une telle methode aurait-elle sur Ia lecture publique?) 
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Amnet uppfattades som vidstrackt och komplicerat av de flesta respondenterna, men jag 

kande att radema anda fyllde sitt syfte med att fungera som en introduktion. Den ovan

staende problernformuleringen bar alltsa anvants praktiskt, vid faltundersokningen. En 

mer ornfattande formulering av problemet kan nog emellertid skrivas enJigt foljande: 

Hur jungerar bibliotekens radand.e tillviigagangssiitt vid mediaurval i samspel med olika 
lantagarkategorier, samt hur uppfattar jag att bibliotekarier med olika arbetsforhilllanden 
ser pa sin ansvarsstallning gentemot biblioteksanvandarna. 

Fragestallningar 

lntervjuerna har kretsat omkring tre omraden och jag aterger bar de huvudsakliga frage

stallningarna inom varje ornrade. Jag bibehaller den uppdelningen i kapitel fern, dar jag 

redovisar de svar som undersokningen resulterat i. 

Iruiktning av inkopskriterier 

- Vad har mest betydelse, 1antagarforfragan eller bestandets uppbyggnad? 

- Vad bander vid ekonomiska atstramningar? 

- Hur viktig ar litteratur med lokalanknytning? 

- Vad ar daligkvalitet respektive fel niva? 

- Sa tsar man pa lantagargrupper med speciella behov, finns till exempel bocker pa hem-

sprak for invandrare? 

- Vad ar utvecklingstendensen inom skonlitteraturen, german idag storre plats at efter

fragad popularlitteratur an vad man gjorde for migra ar sedan? 

- Hur far manta del av marknadens mediautbud? 

- I vilken grad baserar man sig pa kritikerutHitande i press, radio och teve? 

- Bokmoten och lasekommitteer - samverkan eller paverkan? 

Bemotande av biblioteksanvandarna 

- Anpassa utbudet efter Hintagarna eller lantagarna efter utbudet? 

- Kan man styra lasaren, det vill saga kan man tro pa en sa kallad "trappeffekt"? 

- Hur kan man framja lasning? 

- Hander det att lantagaren censurerar? 

- Hur upptrader man infor negativa lantagarreaktioner? 

- Bamen i de vuxnas bibliotek ... 

- Hur bor man argumentera for sitt mediaurval infor lantagarna? 

- Hur bor man argumentera infor sin huvudman? 

- Kan man undanM.lla bocker fOr lfmtagarna? 

Upplevelse av bibliotekarierollen 

- Hur kan just bibliotekarien doma vad som goren bok lamplig fOr Iantagarna? 

3 
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- Hur kan personal- ocb arbetsforhallanden paverka inkopsbeslut? 

-Arman nojd med bibliotekets praktiska organisation? 

- Hur fOrhaller man sig till bocker som ideologiskt avviker fran gangse samhallsnormer? 

- Att stall a at sidan bocker som man bar svart att motivera, nodvandigt eller otankbart? 

- Hur yttrar sig sjalvcensur och vad kan bli konsekvensen? 

- Vad kan stora yrkesfunktionen? 
- Behovs en skriven inkopspolitik som stOd och hjalpmedel? 

- Behovs yrkesetniska principer? 

Material och metod 

Undersokningen bygger pa tjugo intervjuer med bibliotekarier, utforda i Frankrike under 

tiden oktober- december 1995. Nitton intervjuer har agt rum i staden Lyon med fororter 

ocb en intervju ar ifran den narbelagna staden St.Etienne. I Lyon har atta bibliotekarier 

anstallda vid folkbibliotekets huvudsektion tillfragats, samt tre av bibliotekets fyra filial

forestandare. Tva bibliotekschefer vid folkbibliotek horande till stadens fororter samt tva 

anstallda bibliotekarier vid regionbiblioteket fOr departementet Rhone-Alpes bar med

verkat i undersokningen. Tre av respondentema ar verksamma inom olika uppsokande 

instanser i Lyon: sjukbusbibliotek, fl:ingel sebibliotek samt biblioteksservice i bern met till 

aldre, sjuka och rorelsehindrade lantagare. I St.Etienne intervjuades chef en for folkbib

lioteket. Den respondent som aterstar ar Hirare vid den franska bibliotekshogskolan, Ecole 

nationale superieure des sciences de !'information et des bibliotheques (ENSSIB), be

lagen i Lyon. Samtliga medverkande bar for narvarande eller bar under sin tidigare yrkes

bana haft inkopsansvarig stallning i folkbibliotekssammanhang. 

Alla intervjuer som genomfordes fOr undersokningen spelades in pa band. Uingden pa 

varje enskild inspelning varierarfran cirka trettio minuter och upp till enoch en halv tim

roe, med en ungefarlig genomsnittstid pa fyrtiofem minuter. 

Eftersom jag inte hade just nagon etfarenhet av att intervjua, men da det anda var den 

metod som jag fann mest lamplig for min datainsamling, borjade jag med att narmare stu

dera bade kurslitteratur och en handbok i intervjuteknik. Kapitel sju i Magne Holm & 
Krohn Solvang Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder (1991) var 

av intresse. Jag foljde flera dar angivna rad, bland annat avsatte jag tid, fOre varje interv

jutillfalle, at att forbereda en fragemanual dar jag forsokte forutse vad som var mest be

tydelsefullt att fa veta av just den respondenten. Det hande dock inte i ett enda fall att jag 

under intervjun gick exakt punkt for punkt efter det somjag hade uppsatt i manualen.l 

stallet efterstriivade jag en normal samtalsform byggd pa naturligt beriittande, dar jag for

sokte ta upp fragoma som de kom, pa ett naturligt satt. Fortfarande enligt anvisningar i 

ovanstaende bok skrev jag eftedit ut varje bandinspelning i bibehallen talsprfufonn, 

varefter jag overHimnade ett exemplar av utskriften till den intervjuade. Det forfarandet 

kandes nodvandigt dajag utforde undersokningen pa ett annat sprak an mitt modersm~il 

och att detta annars skulle kunna tankas ge upphov till missuppfattningar. 

I sjalva sattet att genomfora intervjuema bar jag salunda bela tiden foljt samma monster. 

4 
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Till en botjan kontaktade jag respondenterna per telefon eller genom att personligen upp

soka dem pa deras tjansterum, varvid jag fOrklarade syftet med studien och bad om en tid 

for ett sammantraffande. Bara en person avbojde att delta i undersokningen, beroende pa 

att hon just blivit sjukskriven. 

Endast vid ett tillfillle anvande jag ett nagot avvikande arbetssatt, i och med att jag inter

vjuade tva personer samtidigt. Det hande ocksa i ett fall attjag tillfragade enoch samma 

person vid tva olika tidpunkter. 

For det mesta oppnade jag intervjun genom att stalla en inledande fn1ga som direkt be

rorde respondenten (enligt Ekholm & Franssen 1992, s 31 ). 

Jag fOrstod ocksa att en fd'tga som berorde amnet sjalvcensur latt kunde bli missforstadd 

och uppfattas som tungt artilleri om den stall des felaktigt, darfor forsokte jag i allmanhet 

att uppskjuta det momentet tills samtalet hunnit till ett moget stadium, om inte respon

denten spontant tog upp det tidigare, vilket ibland han de. 

Ett problem med en intervjuteknik av det bar slaget ar risken for sa kallad "bias", en sned

vridning av resultatet beroende pa att man ofrivilligt avsiOjar sin egen standpunkt i sam

band med att man staller en fraga till respondenten (enligt Dane 1990, s 131). Jag larde 

mig att fonnulera mina fn1gor koncist och rakt pa sak, utan inledande satser typ "inte 

sant?" eller "nag ar det val sa att... ?"men jag upplever att risk en all tid finns i mig on mfm, 

da metoden bygger pa ett samtal som ska Iopa naturligt och man kanske inte all tid sjalv ar 

medveten om sitt eget minspel. 

lnnanjag over huvudtaget borjade undersokningen ansokte jag om till stand hos biblio

tekschefen for att fa utfora den. Jag fick en viss hjalp darmed av min praktikhandledare, 

som ar arbetsledare fOr huvudbibliotekets ungdomsavdelning och bokbussarna. Min 

praktikhandledare ordnade ocksa sa attjag fick prya en kort tid pa en av bibliotekets filia

ler, vilket for min personliga del, vid sidan av intervjuerna, kom att oppna fonstret mot 

v erkli gheten. 

Narheten tilllandets bibliotekshogskola, ENSSIB, gav mig ett flertal mojligheter. 

Jag botjade att folja en kurs ledd av Martine Poulain, sorn forutom att undervisa ar en rik 

producent av litteratur in om biblioteksomradet, da garna med inriktning som denna kurs, 

som handlade om lasning och Hintagare ur sociologisk vinkel. Tyvarr gjorde den om

fattande transportstrejken att kursen install des efter endast ett par lektionstillfallen. Men 

skolans bibliotek stod alltid till mitt fOrfogande, vilket har varit en stor tillgang vid mate

rialinsamlingen. 

Det skriftliga material jag anvant fOljer till star del de tre fragestallningsomraden som jag 

tidigare redovisat. Jag har for avsikt att har kortfattat presentera det huvudsakliga av den 

litteratur somjag utnyttjat belt eller del vis. 

Amnet inkopspolitik tacks av Les politiques d 'acquisition, som ar ett gediget och relativt 

nyutkommet verk av Bertrand Calenge. Forfattaren insisterar pa vikten av att motivera 

varje mediaforvarv till biblioteket genom attformalisera alia kriterieri en skriven text. En 

sadan skriven inkopspolitik ska sedan tjana syftet att vara vagledande och ett hjaJ.pmedel 

vid urval. 

Till min nytta fOr att forsta organisation och inkopspolitiska riktlinjer vid justfolkbiblio-
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teket i Lyon, har varit en magisteruppsats av Ekaterina Kapranova, framlagd vid ENSSIB 

1995: Les acquisitions ala Bibliotheque Municipale de Lyon. Uppsatsen tar bland annat 

upp den omstrukturering av bibliotekets facksalar som for nlirvarande ar pa gang och som 

ska leda till en mer selektiv uppdelning av olika arnnesomraden och darmed liven av for

vlirvsrutinema. 

Nar det handlar om att vlilja litteratur staller man sig fragan om kritiken i massmedia har 

inflytande pa lantagare och bibliotekarier och jag har hittat nagra becker som tar upp en 

del aspekter pa det. 
Urval av skonlitteratur har jag a gnat sarskild uppmlirksamhet ocb i synnerhet den litteratur 

som ofta kommit att uppfattas som mindre vlird, typ kioskdeckare, men som en del bib

liotekarier idag linda kommit att vlirdeslitta, genom att man tror pa att den sortens bocker 

kan fungera som introduktion for ovana biblioteksbesokare. I Laparalitterature av Alain

Micbel Boyer analyseras den litteraturen. Jag har liven riktat uppmlirksamheten mot en 

alldeles speciell genre som i Frankrike kallas for "le roman noir". I synnerhet har jag da 

observerat San-Antonio, vars alster ar rikligt forekommande i jlimvligskiosker och pa 

varuhusens bokdiskar, men forfattaren har ocksa blivit representerad i helt andra sam

manbang : Le phenomene San-Antonio (Centre de Sociologie des Faits Litteraires). 

Jag bar vidare last en text, L 'outrage aux mots, som narmast ar ett forsvarstal av en 

skonlitterlir fOrfattare, Bernard Noel, som fick en av sina romaner censurerad av mora

liska skal da den publicerades 1969. Forbudet upphlivdes 1991 av inrikesministeriet, som 

da gav sin tillatelse till att boken fanns till fOrsliljning liven till minderariga (Livres Hebdo, 

no491991, s33). 
Urval av barnlitteratur lir en viktig bit av arnnet ocbjag bar valt en bok Conna'itre et choi
sir les livres pour enfant'\ av Jacqueline Held for att satta mig in i det omnidet. 

Nar vi enligt min tidigare fdigeuppstallning kommer in pa biblioteksanvandama bar jag, 

forutom att samla rent demografiska uppgifter, studerat ett anta1 verk som tar upp llisning 

som ett sociologiskt begrepp. Forfattare som Martine Poulain, Roger Chartier ocb Robert 

Escarpit har varit mig till nytta for att forsta bur social bakgrund inverkar pa Hisvanor ocb 

om problem i samband med detta, som kan stalla bibliotekarien pa prov. 

For att fa allmanna uppgifter om uppsokande verksamhet har jag haft anvandning for en 

skrift somjag fick lana av Inga Lalloo, som varit min Hirare pa Bibliotekshogskolan i 
Boras: La lecture a l 'h8pital (Ministere de !'Education nationale et de I a Culture). 

Nar vii fragest:allningen kommer till bibliotekarierollen har jag baserat mig pa flera Hiro

bocker och ett antal tidskriftsartiklar som handlar om folkbibliotekens utveckling, yr

kesetik med mera. Mediaforvaring av mycket speciell karaktar som kan aga rum i maga

sin, foranledde mig att titta narmare pa linnu en magisteruppsats: Les reserves dans les 
bibliotheques fran(:aises av Fabienne Guy, dar lirnnet finns med pa ett litet horn. 

Pa det sokord som var mitt ursprungliga- censur- fanns en helliten uppsjo backer ur 

vilken jag valt nagra som jag an sag kunde vara av varde for den har uppsatsens amne. 

I antologin Censures de Ia Bible aux larmes d'Eros far vi veta bela historiken kring detta 

tabubelagda omrade. Censure et bibliotheques au X.Xe siecle av Marie Kuhlmann och tva 

medarbetare uppehaller sig vid vart arhundrade och staller fragan om det finns censur pa 
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dagens moderna folkbibliotek. Ett an tal verk som analyserar begreppet censur och mot

satter sig dylika restriktioner finns det givetvis. Tvartom blir det i en bok av Marie-Claude 

Monchaux: Ecrits pour nuire. Forfattarinnan menar i sin mycket omdebatterade bok att 

manga barn- och ungdomsbocker kan ha skadlig verkan och vid sin utgivning orsakade 

boken att oroliga fOraldrar storrnade ungdomsbiblioteken fOr att sovra bort "farlig" lit

teratur. Att man inte var helt overens kan manse ide tidskriftsartiklar som skrevs angaen

de detta, bland annat i yrkestidskriften Bulletin des bibliotheques de France. 
Jag har genomgaende haft anvandning for den storslagna biblioteksencyklopedin His
toire des bibliotheques franfaises vars fjarde del uppehaller sig vid vart sekel. 

Genom att lasa en uppsats av min handledare Catharina StenbergBrukarinjlytande pa 
biblioteksjorvarv av litteratur ... dar hon goren jamforande studie av ett folkbibliotek i 

Frankrike och Stifts- och Landsbiblioteket i Skara, fickjag lite pa fOrband en inblick i 
vissa fragor av intresse for mitt amne, samt en forebyggande lektion i fransk biblioteks

vokabular. 

Jag har egenhandigt oversatt allt material jag anvant for mitt arbete. 

Forutom intervjuer och litteratursokning har observation varit en viktig metod for under

sokningen. Bland annat genom att fa narvara vid bokmoten bar jag haft tillfalle att studera 

bibliotekens inkopsrutiner. I de fall dajag sokt litteratur pa biblioteken har jag fOrsokt att 

agera lantagare, det vill saga attjag har velat gora nagon form av dold observation, men 

jag har fatt overga till oppen i en del situationer da jag upplevt att vagarna annars skulle ha 

varit st:angda. 

Slutligen vill j ag understryka att eftersom de synsatt jag kunnat tolka genom responden

ternas svar i en del fall ar mycket atskilda och ibland star i rak motsattning, bar det varit 

av yttersta vikt att respondenterna i storsta mojliga man fatt framtrada anonymt. 

Uppsatsens uppUiggning 

I kapitlet Bibliotek i utveckling redogor jag kortfattat fOr bur de franska folkbiblioteken 

bar expanderat med betoning pa efterkrigstiden samt fOr hur man under de senaste de

cenniema har diskuterat omkring hur bibliotekariens yrkesroll ska kunna konkretiseras 

genom en stadgad bibliotekspolicy. I nasta kapitel, liisfb"rmyndarna, gar jag bakat i 

historien och ser pa nagra fall av censur som forekommit for att med det som bakgrund ga 

vi dare till att begrunda fenomenet sjalvcensur, som kanske kan sagas vara den storsta an

ledningen till bokrestriktioner pa nutidens bibliotek. Jag fOrdjupar mig i problemet med 

hjalp av Marie Kuhlmann. Efter en kort redogorelse av den amerikanska forskning som 

varit foregangare till Kuhlmann, gar jag vi dare till att stalla mig fragan om det finns skal 

att censurera. Ar det sa att man emellanat behover anpassa litteraturen tilllasaren, vad ar 

det som skiljer olika lasare och lassatt at och vad ar det som motiverar tilllasning'? 

KapitletEn ny inkb"pspolitik tar upp den "nya" litteraturen pa biblioteket, beskriver bur 

man dammat av en gammal metod, "trappeffekten" i forhoppning att locka fler lantagare 

till biblioteket ocb tar upp de olika verktyg som star bibliotekariema till buds i urvals

arbetet. Kan man ha nytta av att astadkomma en skriftlig inkopspolitik? Finns det behov 

av yrkesetniska regler och skulle dessa kunna inga i skrivelsen? Kapitlet tar avslutnings-
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vis upp nagra ekonomiska aspekter. I Redovisning av undersokningen presenterar jag 

forst de biblioteksverksamheter somjag beror i min undersokning. Darefter Merger jag 

nagra personliga intryck ifran mitt faltarbete, fortfarande med stOd av en dellitteratur. 

Resten av uppsatsen bestar av en sammanstallning av intervjuerna och en diskussion pa 

kvalitativ grund dar jag ocksa delger de personliga slutsatser jag kunnat dra av min studie. 

A vgransningar 

Det handlar om att fokusera de komplikationer inom forvarvspolitiken som dagens bib

Iiotekarier kan stallas infor, alltsa ar studien nutidsforankrad, liven om en viss historik 

har kommit med som inramning av amnet. Uppsatsens snava omfattning utesluter ocksa 

all fordjupning inom exempelvis juridik eller litteraturvetenskap. 

Nagot sam jag frfm borjan ansag kunde vara relevant och intressant att ta upp var en 

redogorelse av bur man bemoter en svar publik- alit fler folkbibliotek bar bekymmer med 

bland armat ungdomsgang som besoker biblioteket for att braka och stall a till oreda bade 

for bibliotekarier och lantagare. Dajag emellertid inte i nagon namnvard omfattning hittat 

litteratur om detta fdredrar jag att avsta. Eftersom problemet har en tendens att oka i stallet 

for tvartom kan det formodas bli ett forskningsamne for framtiden. 

Definitioner 

ABF- Association des bibliothecaires fran~ais. De franska bibliotekariernas forening, 

ungefar motsvarig Svenska Allmanna Biblioteksforeningen. Foreningen bildades 1906 

och hade fran boijan som mal att forsvara biblioteksintressen och att fa bibliotekarieyrket 

erkant. Genom aren harman utgivit ett start antallarobocker och anordnat kongresser i 

syfte att unifiera bibliotekarier genom att fa till stand en gemensam utbildning med mera. 

Bibliotekarie- bar ett sammanfattningsord for de personer som intervjuats. I Sverige hade 

de med all sannolikhet haft denna yrkestitel och dajag pa grund av begransat utrymme 

inte kan gain pa nagon narmare beskrivning av de yrkeskategorier som ingar i ett franskt 

folkbibliotekssystem blir det ointressant att gora nagra narmare precisioner. Att nagra ar

betar ideellt kan det nag vara intressant att kanna till. Det galler en bart personal en in om 

den uppsokande verksamheten. 

Boken kommer- jag ser den svenska termen som motsvarande den franska Bibliotheque 
a domicile. Detar frnga om biblioteksservice i hemmet till aldre, sjuka och handikappade. 

Censur - censura = vardesatta, uppskatta. Ordet harstammar if ran antikens Rom ( 400-

talet fore Kristus), men den romerska censuren var forknippad med folkbokforing och 

hade fran borjan in get samband med den nutida betydelsen av ordet som en kontroll av tal 

och skrift. Det som gick ut pa att vardesatta och efta degradera en individ i fraga om so

cial stlillning, kom sa smaningom att overga i overvakning och rena forhallningsorder 

angaende seder och bruk. (Dury 1995, s 9). 

Deontologi - laran om yrkesplikter och -etik. (Prismas frammande ord). 
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Departement- Frankrike ar administrativt indelat i tjugotva regioner, nittiosex departe
ment och 38 000 kommuner. 

ENSSIB- Ecole nationale superieure des sciences de !'information et des bibliotheques. 
Den franska bibliotekshogskolan. 

Esoterism- av esoterisk = avsedd endast for invigda, svarbegriplig. (Bonniers svenska 
ordbok). Har: litteratur med syftning pa sektbildningar av ockult slag, ofta utgiven av en 
sadan sekt. 

Front National - fransk politisk hogerextremistisk rorelse. 

Policy I politik- ordet "policy" finns inte i franska spraket. Man talar och skrivet allmant 

om "politique" i urval- och inkopssammanhang inom biblioteksvarlden. Det engelska 

ordet "policy" asyftar enligt min mening gemensamma stlmdpunkterfOren enhetlig taktik, 

men i storre bemlirkelse, i stil med det dokument som sedan 1992 finns uppgjort av Le 

Conseil superieur des bibliotheques: La Charte des bibliotheques (se Les Bibliotheques 

publiques en Europe ( 1992), s 171 och Calenge (1994), s 55). Ingen av respondentema 

omnamnde emellertid detta dokument i samband med att man ville forsoka hitta en losning 

pa de svarigheter som togs upp under intevjuema. Jag har inte tagit del av dokumentet i 

sin helhet, men antar da att man kan utga ifn1n att det inte pa nagot djupare vis beror just 

de inkopspolitiska problem som behandlas i uppsatsen. Da det kan bli tvetydigt hur ordet 

"policy" ska anvandas, har jag foredragit att i de flesta fall ersatta det med "politik". 

Det dokument som jag upplevt att respondentema saknar, ar ocksa mer ett arbetsredskap, 

nagra enkla rad for hur man kan handla i det dagliga arbetslivet och enligt lokala forut

sattningar, mer an en regelsamling att tilUimpa i det stora hela. 

Roman noir - litteraturgenre som ursprungligen var engelsk och som beskrev aventyrs
berattelser med makabra tendenser, gama i form av spoken och dylikt. I modern tappning 
handlar det om detektivromaner med upprepade vrudsinslag. (Le petit Robert). 

Sjalvcensur - orsak till de atgarder som bibliotekarier i vissa fall tar till del det handlar om 

inkop av media som befaras vara kanslomassigt, religiost eller politiskt kontroversiella. 

Van ligen avstar man ifn\n inkop av dessa media, alternativt inforskaffar man fOremalet 

men staller det pa undantag sa att det endast ar tillgangligt vid efterfragan. Anledningen till 
forfarandet ar att bibliotekarien fruktar en negativ reaktion ifran lantagama. (Kuhlmann 

1989a, s 155). 

Stadsdelsbibliotek- ar detsamma som filialbibliotek. Jag anvander beida orden bara fOr att 
fa variation. Pa franska: bibliotheques d'arrondissement. 

Trappeffekt- allmant vedertaget begrepp som gar ut pa att strategiskt vanja lantagaren vid 

Iitterart mer avancerade backer. Genom att lata en viss andellitteratur av "lagre rang", 

typ sentimental a karleksromaner och kioskdeckare, inga i bestandet, hoppas man na ut 

till fler lasare och dlirmed locka nya lantagare till biblioteket. Det aligger darefter biblio

tekarien att gradvis rekommendera litteratur av battre kvalitet. Metoden ar ganska om

tvistad, da man ofta anser att det kravs mer an vana for att verkligen tillgodogora sig 

litteriira verk. 
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2. Bibliotek i utveckling 

Genom aren 

Folkbiblioteken i Frankrike har genomgatt en Umg och svar utveckling. 

Under 1800-talet existerar ett slags folkbibliotek, Les bibliotheques populaires, med in

riktning pa att fostra och bilda manniskor genom Hisning av noggrannt utvald litteratur. 

Genom att tillhandahrula allmanbildande becker viii man gora individen till en fu!Uindad 

samhhllsmedborgare. De fOrsta skolbiblioteken som kommer till under den senare halften 

av seklet fungerar som farniljebibliotek och aven vid dessa instanser ar bokurvalet strangt 

overvakat. 

Det blir nar dessa typer av bibliotek ar pa utdoende i borjan av 1900-talet som det anglo

saxiska public library-systemet slar igenom. Det far en livlig foresprakare i den franske 

bibliotekspionjaren Eugene Morel, som under sin framgangsrika yrkeskarriar mer an 

nag on annan inriktar sig pa att modemisera landets folkbibliotek. Han propagerar for den 

folkliga litteraturens spridning och for att biblioteken ska ha aktuella dokument till

gangliga for alla. Bibliotekarierna ska avlastas sin katalogiseringsuppgift; den sysslan ska 

koncentreras till La Bibliotheque Nationale, som later trycka sin katalogisering och sprida 

ut den till samtliga bibliotek. En annan foregangare, Ernest Coyecque, papekar det nod

vandiga i att ta tillvara yrkeskarens intressen genom att skapa en gemensam fOrening. 

ABF bildas 1906. 

De biida varldskrigen odelagger i tva omgangar saval en ansenlig mangd redan befintliga 

bibliotek, som den pabotjade biblioteksplaneringen efter amerikansk modell. Samhallet 

lider lange av svitema efter det senare kriget och biblioteken kan givetvis inte fa fOretrade 

i det enorma restaureringsarbete som fortgar langt in pa 50-talet och som framst maste ga 

ut pa att bygga bostader. 

Trots att 30-talet, innan krigsutbrottet, innebar fOrstatligande av ett flertal folkbibliotek, 

samt att en legitimerad bibliotekarieutbildning med olika karriarmojligheter kommer till 

stand, ar budgeten sa knappt tilltagen att verksamheten i det narmaste stagnerar under 

bade 40-- och 50-talet. 

Forst under 60-talet kan man skonja en ljusning. Under 1960-talet forsvinner de sista 

Bibliotheques populaires genom stangning eller genom att uppga i ett kommunalt 

bibliotek. Att modernisera innebar en annan malriktning, inser man redan under detta 

decennium och da ordet bibliotek kanns foraldrat uppfmner man uttrycket "mediatheque", 

vilket kannetecknar en samlingsplats fOr olika media, inte bara becker. Samtidigt far bib

liotekarien mer uttatriktade arbetsuppgifter dar det ingar att pa eget initiativ sprida kultur. 

Man arbetar medvetet pa att skapa ett bibliotek som ar tilldragande och ocksa tillgangligt 
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for alia. Tre forutsattningar fOr detta ar: utbildad personal, nya lokaler och en berikande 
dokumentsamling. 

I boijan av decenniet tillkommer en bibliotekshogskola i statens regi med uppgift att 

specialutbilda personal. Efter en statlig utredning i slutet av 60-talet gors vissa land

vinningar i form av lokaler, personal och mediabestand, men man far vanta till efter 1975 

pa att verksamheten ska fa vad som kan kallas ett uppsving. Den okade medvetenheten 

om behovet av kultur i samhiillet involverarnu flera aktorer, med stat och kommun i 

spetsen. Detar under ministem Jack Lang som den stora decentraliseringen ager rum. 

Kommunema Htr ett avsevart ekonomiskt och tekniskt bistand med sikte pa okat ansvars

tagande. Den statliga centrala administrationen delas upp pa tva olika organ, varav det 

ena befattar sig med universitetsbiblioteken och det andra, La Direction du livre et de la 

lecture (DLL), hor samman med folkbiblioteken. Uppdelningen separerar folkbiblioteken 

ifran utbildningssystemet och starker fOrbindelser med andra kulturella instanser, vilket 

utan tvekan ar en forutsattning for den vidare utvecklingen. 

Nar Fran90is Mitterrand blir vald till president under 80-talet innebar det en period da 

staten agnar mer kraft och resurser an nagonsin at kulturen. 

1984 bekraftar Jack Lang sin avsikt att Hita biblioteksverksamheten utokas respektive 

vidareutvecklas till att omfatta nya omraden och darrned komma en ny publik till godo, 

som ungdomar, aldre och handikappade. DLL prioriterar sina insatserfor att komma till 

ratta med en nyupptackt analfabetism. 

Decentraliseringen utmynnar aven i en satsning pa biblioteksservicen i glesbygden. 1982 

ar projektet i det narmaste fullbordat: man har ett centralbibliotek, Bibliotheque centrale de 

pret, i varje departement. 1986 frigor man dessa belt ifran staten. 

Det finns.ingen exakt siffra pa bur manga folkbibliotek som finns i Frank.rike, beroende 

pa att dessa varierar mycket i storlek och utseende och det blir osak:ert vad som raknas till 

kate gorin. DLL upprattar regelbundet statistik och da utesluts foreningsbibliotek och man 

tar fasta pa de bibliotek som lyder under kommunal forvaltning. 

1989 finns i Frankrike 1581 kommuner som har folkbibliotek (1). Av attahundrafyrtio

fyra kommuner med mer an 10 000 invanare bar sexhundranittiotva ett folkbibliotek. Bib

liotekskostnaden per invfmare okar med mer an det dubbla fran 1977 till 1989, till ett pris 

som skulle kunna sagas ungefar motsvara ett bokinkop per invanare. Lantagarintresset 

( 1) Om inte annat angivits ar samtliga sifferuppgifter i kapitlet hamtade ur Anne-Marie Bertrands artikel 
"Les bibliotheques municipales dans les annees 80" (Bulletin des bibliotheques de France 1992, t.37, 
no 4, s 6-16), avsnittet "Le developpement des bibliotheques municipales" i encyklopedin Hisloire 
des bibliotheques fran(:aises s 629-645, samt Les bibliotlzeques municipales - acteurs et enjeux av Anne
Marie Bertrand. For narmare anvisningar till de statistiska undersokningar som asyftas hanvisas till ency
klopedin s 644. bvriga fakta har till grund de ovan namnda textema samt Martine Poulains redogorelse i 
Les Bibliotheques publiques en Europe. 
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okar ocksa i jamn takt. Nu gors satsningar pa utbyggnad av lokal.er. Personaltillsattning 

ar en annan fraga som barnnar i fokus. bverbuvudtaget okar de biblioteksanstallda till mer 

an det dubbla fdin 1977 till 1989. Det sker ocksa en stark okning av valutbildad personal i 
sam band med de statliga subventioner som insatts under decenniet 1975-1985 i syfte att 

framja utvecklingen. En forsamring av det statliga bistandet 1986 orsakar emellertid en 

regression i anstromningen av kvalificerad personal. Statistik fran 1 <:IB7 visar att narmare 

12 000 personer ar anstallda in om landets folkbibliotek, varav endast drygt en tredjedel 

bar tillborlig akademisk utbildning (ibid, s 186). Fran ocb med samma period minskar 

aven mediaforvarven. Den statistik over besoksfrekvens som finns uppstalld visar en 

okning i langsammare tempo if ran 1986, samma ar som man ute i samhalletjust upp

tackter en fomyad analfabetism. 

Betraffande statistik over biblioteksanvandning de har aren blir det stundtals osakert om 

nya datoriserade utHiningsrutiner bar astadkommit felaktigheter. 1980 ar det bara 8,5% 

av befolkningen som regelbundet besoker ett folkbibliotek. I botjan av 90-talet har siffran 

okat till omkring 17% (Les bibliotheques publiques en Europe, 1992, s 11 ). Besoks

statistiken sager heller ingenting om andra aktiviteter an lantagande pa biblioteken. A 
andra sidan okar hemUmen av bocker och skivor kraftigt, man kan utlasa ett stOrre antal 

besokare som lanar, samtidigt som de riktiga storlasama, bedomt efter de som Hiser mer 

an tjugofyra bocker per ar, minskar. Nar man kommer in pa multimedia blir statistiken 

grovt ofullstandig. Uppskattningsvis gav ett tjugotal bibliotek sina besokare till gang till 

dessa media under 1991. 1992 arfyrahundratrettiofem bibliotek datoriserade och tva

hundra pa vag att bli det, men pa etthundra av de fyrahundratrettiofem biblioteken har inte 

allmanheten tillgfmg till den datoriserade katalogen och pa etthundratjugofyra av de andra 

biblioteken harman fiirre an fern terminaler. 

De faror som for framtiden hotar den franska folkbiblioteksverksamheten iir friimst bris

ten pa ett globalt tankande; man har trots allt en tendens att favorisera bibliotek i stora 

stader som har ett regionalt konservationssyfte, samtidigt som man mer eller mindre 

Hi.mnar bland annat folkbiblioteken i glesbygden at sitt ode. Orattvisan blir diirmed stor 

vad betraffar medborgamas till trade till biblioteksservice. For det andra saknar man idag 

nagon egentlig organisation som framjar gemensamma mal, samt dessutom nagon val 

genomtank:t servicetaktik i form av generosa oppettider ocb tillrackligt antal niirbibliotek. 

For ovrigt ar utbildningssystemet fOr splittrat med alltfor manga skolor och inriktningar 

som vardesatts olika, vilket bidrar till att skapa en osaker grund. 

Det finns heller ingen lag pa bur ett folkbibliotek ska vara uppbyggt och styras eller pa att 

det over huvudtaget ens ska finnas. Verksamheten gar under de forordningar som finns 

uppstallda for den komrnunala administrationen: kommunfullmaktige beslutar om upp

rattande, organisation och finansiering av huvudbibliotek och eventuella stadsdels

filialer. Den personal som ska skota biblioteksvasendet rekryteras och avlonas av kom

munen. Bibliotekschefen star i ansvarsstallning till kommunfullmaktige och ar darmed 

alagd att tillampa dess reformer. 
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Redan i borjan av 80-talet insag man aven vikten av att tamed speciella lantagarbehov i 
berakningarna. 1984ledde den insikten fram till en forsta ansats att bredda den organi

serade biblioteksverksamheten genom att lata den fa en uppsokande profil. Man forde pa 

tal betydelsen av att skapa respektive forbattra biblioteksservice inom bland annat sjuk
hus, foretag och fangelser. 

Forutsattningen for att folkbiblioteken skulle kunna utvecklas i ratt riktning var som ti

digare sagt att man gick in for att frigora de band som fanns till skolsystemet och att 

sammanfora bi blioteksvasendet med andra kulturella inrattningar. Samarbetet med 

skoloma tar ocksa en riktning av helt ny karaktar under 80-talets sista ar: man arbetar for 

att biblioteket sk.a kunna gora en insats fOr de ungdomar som misslyckats i sin skolgang. 

Under samma period studerar man ocksa orsaker till att sa manga uteblir if ran biblioteken. 

Genom olika undersokningar kan man konstatera att anledningama varierar if din intryck 

av att man sjalv inte ar tillrackligt intellektuell for att passa in i roll en som biblioteksbe

sokare, till forestallningar om att man inte kan hitta nagot som intresserar en, eller om att 

bibliotekarier ar skrackinjagande personer som utOvar en strang disciplin och att biblio

teket anda aldrig ar oppet nar man kan ga dit. 

Ett omdebatterat amne har ocksa varit avgiftsbeHiggande av bibliotekets tjanster. Tvisten 

delar upp bibliotekarierna i tva lager: en majoritet som forespdikar att alla bar ha lika stor 

mojlighet att ta del av kulturutbudet, medan andra menar att inforandet av avgifter ar ett 

satt att ge biblioteksservicen ett vardemassigt erkannande. Aven om meningarna gar isar 

om hur, ar flertalet bibliotekarier emellertid val overens om art det finns ett stort behov av 

att deras yrkeskategori blir socialt erkand. Nagot man da garna framhaller ar bi blioteka

riemas profession ella kompetens art vara initiativtagande i lirteratururval, det vill saga 

deras fOrmaga att inneha det intellektuella eller pedagogiska ansvaret i detta goromal. Det 

handlar om en legitimerad arbetsuppgift fOrbehruJet att den ar genomtankt och att den 

utovas pa ett sa pass medvetet satt att man kan utesluta forkladd censur i form av 

kostnadsmassiga forevandningar, saval som rena bortforkJaringar i stil med brist pa plats 

eller avsaknad av "kvalitet" hos den litteratur som man valjer bort. 

Bortsett if ran dessa sma och stora bekymmer bar de franska folkbilblioteken utvecklats 

som aldrig tidigare under de senaste femton aren. Det viktigaste som detta har medfort ar 

art biblioteksverksamheten bar synliggjorts, skriver Anne-Marie Bertrand (Bull.des Bibl. 

de France, no 4 1992, s 16). Hadanefter finns folkbiblioteket med i den sociala bilden. 

Modern bibliotekspolicy 

Tre uppfattningar om lasning och kultur kan sagas florera bland dagens bibliotekarier: 

1. Litteraturen ar av hogsta kulturella varde och ska foras vi dare 

till nasta generation 

13 



2. Den nutida kulturen och dess varderingar har betydelse och 

Htr inte kvavas av att tidigare synsatt tillats dominera 

3. Manser tilllasningen som obunden och kravlOs och som en 

ratt att lasa vad som heist eller att lata bli att lasa 

Dessa stallningstaganden paverkar oupphorligt inte bara bibliotekspersonalen utan ocksa 

anvandama och de hogre befattningshavama i frngor om bokurval. Genom ministem Jack 

Langs forsorg har utvecklingsomn1det utstrackts till att omfatta rockmusik si'tval som 

exempelvis adel kokkonst. lbland blir bibliotekets roll svar att bekrafta, da det blir pro

blematiskt att satta granser for vilken sorts media som ska stallas till forfogande och i 
vilket syfte och vilka amnesomraden man ska halla sig inom och pa vilken niva. 

Radsla for konflikter och kritiskt bemotande gor att bibliotekarier ofta till griper sjalv

censur, det vill saga undviker att inkopa media av en viss karaktar. Sjalvcensur har blivit 

ett an mer utbrett problem an vad gangna tiders moraliska och politiska censur nagonsin 

var, tycker sig Anne-Marie Bertrandforsta utifran sociologen Marie Kuhlmanns forsk

ning (Bertrand, 1994, s 66). Hon understryker att ett sadant beteende Ieder till eftergiven

het bade infor lantagama och infor huvudman. 

Bertrand skiljer ocksa pa tva modema men olika ideologier nar det handlar om att identi

fiera bibliotekariens roll. Forst det mi1itanta eller kulture11t engagerande stallningstagandet 

som med forekomst av lattare genrer och ett personligt och inbjudande lantagarbemotande 

och med hjalp av utomstaende parter typ socialarbetare, villlocka manniskor till biblio

teket. Vi dare den modemistiska eller rationellt serviceinriktade tankegangen som gar ut pa 

att satsa resurser i ratt proportion genom att uppskatta Hintagarnas efterfragan, att medelst 

modern kommunikationsteknologi gora en avvagning av vilka behov som finns och de 

satsningar som fordras. Bertrand menar att ingen bibliotekarie fullstandigt kan anamma 

end era roll en och att den modernistiska variant en i nulaget ar narmast obligatorisk overallt 

(ibid, s 88). 
Samtidigt bor vi Mlla i minnet att bibliotekens dokument blir av allt rikligare och varie

rande slag. Biblioteksanvandama staller alit hogre krav pa ett omvaxlande hestand. 

Mediateket- La mediatheque- rojer en stor framgfmg genom sin fOrmaga att bryta med 

den bild av strang disciplin som blotta ordet bibliotek framkallar hos manga. Men det 

finns reservation och oro infor det nya hos en del bibliotekarier. Man hyser farhagor om 

att en sadan modernitet kan komma att sla over till att bli en kommersiell avart och att hela 

icten, som if ran borjan ytterst handlade om att forandra ett synsatt, blir helt forfelad. 

Det viktigaste dokumentet som intemationellt befasterfolkbibliotekets malsattningar ar 
uppgjort av UNESCO. Texten har omarbetats ett flertal ganger och den sista versionen 

utarbetades av The International Federation Library Association (IFLA) i bOijan av 90-

talet. Den tidigare mMsattningen fran 1972 botjade att bli omodern med tanke pa forand-
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ringar av ekonomiska villkor och annat inte minst i samband med den informations

tekniska utvecklingen. 

Vad den senaste texten framfor allt framhaver ar att varje form av utestangning av poten

tiella biblioteksanvandare maste fordomas. Mojligheter till bildning och information ar en 

mansklig rattighet som all a maste dela lika. Sjuka och handikappade, sprak:liga mino

ritetsgrupper och fangvardsintemer maste beredas samma tillfalle till biblioteksservice. 

Redan i 1972 ars text framgick att biblioteken bor ha litteratur som tillgodoser olika smak

inriktningar oavsett bildningsniva och kultur. Alia spdtk som talas pa en plats bor vara 
representerade. 

En viktig be toning i den senaste texten ar att folkbiblioteket ska tillfredsstalla kvalitets

massiga behov enligt lokala forutsattningar och sammanhang. Bestand och tjanster bar 

vara oberoende ideologisk, politisk och religios censur och fri fran kommersiell 

paverkan. Aven om avgiftsbeJaggande av bibliotekets tjanster forekommer far det inte 

vara i det strategiska syftet att det ar nodvandigt for bibliotekets overlevnad, utan eftersom 

dess existens ar av allmant intresse ska det i huvudsak finansieras med skattemedel. 

Darmed bor man ocksa efterstrava att existensen garanteras genom lagtexter. 

Verksamheten bar vara umt:riktad och bygga pa samarbete med alia upptankliga parter. 

Man bar handla efter en klar policy, alltsa finns ett sjalvklart behov av att definiera mru

sattning, prioriteringar och tjanster (A bid 1995, s 8). 

En fOrfattare som Jean-Fran90is Thery, ordforande i filmkontrollkommissionen (dar den 

enda i var tid "legitimerade" censuren forekommer), anser att om yrkesgrupper som inom 

medicin ochjuridik har en fOreskriven deontologi saar det nu dags fOr de yrken som har 

att gora med bild och kommunikation att faststiilla nagot motsvarande, eftersom man in om 

de yrkena kan stallas infor situationer da ens handlingssatt kan fa lika stora konsekvenser 

for den enskilde individen som da en lakare eller advokat be gar ett rnisstag. Det skulle 

vara en deontologi som inte kranker yttrandefriheten utan som ar ansvarsmedveten (2). 

Vad kan man fa ut av en skriven politik? fnigar sig Anne-Marie Filiole (Bull.bibl. de 

France, no 1 1993, s 65) och gar igenom olika landers forsok att uppratta deonto-

{2) ''Cette notion de responsabilite est essentielle. II y a d'ailleurs un lien etroit entre Ia responsabilite et 
Ia deontologie. Se dotent d'une deontologie les professions qui, conscientes des consequences des actes 
professionnels de leurs membres sur Ia vie des autres, en acceptent Ia responsabilite et s'organisenl pour y 
faire face. Les professions medicates et paramedicales,juridiques ou immobilieres, se sont organisees les 
premieres; il me semble qu'en cette fin de XX:e siecle, le tour est venu des professions de !'image et de Ia 
communication. Ces professions peuvent tuer, ruiner, rendre Ia vie intolerable, aussi bien que l'embellir, 
1 'enrichir et Ia faciliter. Et Ia deontologie qu'elles doivent ctefinier ne sera pas contraire a Ia liberte 
d'expression, des lors precisement qu'elle sera le fruit d'une res)X)nsabilite acceptee." {Thery 1990, s 173-
174). 
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logiska rikttinjer.lbland handlar det om rattigheter, andra ganger om skyldigheter. Aven 

om en text ar valkommen, som preciserar just detta, far man nog utga ifrfm att sjalva 

stallningstagandet ar av storre vikt an texten i sig, blir konklusionen. 

Martine Darrobers menar att den censur som finns kvar inom dagens bibliotek ar for

mildrad, oskadliggjord och banaliserad men att den anda finns och ger sig till kanna i 
mediaurval och i arbetssattet over huvudtaget. Sjalvcensuren ar nfunligen en utlosande 

faktor for den oro och det spanningstillstand som forekommer inom bela yrkeskaren. 

I och med att man diskuterar censurrisker i sam band med decentraliseringen finns ett klart 

bevis fOr att problemet inte ar borta i och med utvecklingen, utan snarare att det bar for

varrats, menar Darrobers och staller sig helt naturligt fragan var bibliotekariens ansvar 

stannar. Nar man statler lasning till svars for samhallsproblemen, ar det inte att overskatta 

boken som foremal? Eller ar det inte att underskatta lasaren, nar man tror att denne ar 
passiv till sin lasning? Var drar man gransen och vilka blir foljdema? Under debatten pa

pekar en bibliotekarie att in get bibliotek bar tidskriften Playboy och darfor gar ocksa 

framtida forskare helt miste om de forsta intervjuer som gjordes med Jack Lang angaende 

kulturpolitiken. En bibliotekarie ar inte en anonym distributor av harmlosa produkter, 

bavdar nagon annan och menar att sjalva fOrmedlingen av information till nagon som ar 

en mindre lamplig mottagare fOr denna, i mindre grad ar ett satt att motarbeta censur an ett 

regelratt mord. Om biblioteket baserat pa sin egen logik maste iscensatta vissa censur

atgarder bor dessa vara noga overvagda och fullstandigt medvetna, avslutar Darrobers 

sin artikel (3). 

Pa vilken etisk och filosofisk grund vilar de oskrivna yrkesregler som bibliotekarien kan 

ratta sig efter? undrar Jacquette Reboul (Melanges de la bibl. de la Sorbonne 1980, s 63). 

Forfattaren anser att den professionella kritiken forsvinner mer och mer och ersatts av 

reklam. Darmed okar inkopsansvaret for bibliotekarien, da det till stor del hanger pa 

dennes kunskaper. Da det inte en bart handlar om att valja media utan ocksa om att gora 

bibliografiska sokningar stalls krav pa bland annat spnikkunskaper. Vi dare ska formaga 

finnas att gora bibliotekets utbud kant for allmanheten, att vacka intresse utan att for den 

sakens skull utarma kulturen genom att enkelsparigt satsa pa lattsmalt litteratur. Att det i 

Frankrike an sa lange inte finns nagon foreskri ven lag eller overtankt teori om hur 

bibliotekarien bor arbeta, forenklar inte saken, papekar forfattaren och havdar att situa

tionen ar annorlunda i USA, dar man redan 1948 ville fa bibliotekets roll erkand i sam

ballet genom att satta upp ett antal skriftliga biblioteksstadgar. Dessa stadgar, utarbetade 

(3) "Ce reflux de Ia censure-bonne conscience laisse neanmoins subsister une censure euphemisee, asep
tisee, banalisee : plus d 'enfer institutionnel affichant son opacite au sein meme de Ia bibliotheque, mais 
des cotations codees expediant l'omTage dans les abimes de Ia communication en differe ; la censure, ou, 
si !' on prefere, I 'auto-censure, s'exprime dans les choix, Ies tactiques de presentation, de classification, de 
mise en valeur des collections, etc./ .. ./ ... il est clair que la censure, desormais ouverte et non plus cou
verte, est un catalyseur de toutes les inquietudes, de toutes les tensions qui parcourent Ia profession : 
certains discours autour de Ia decentralisation et des perspectives de censure qui s' inscrivent a Ia cle en sont 
un exemple frappant." (Darrobers 1987, s 546). 
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av American Library Association (ALA), gar ut pa att biblioteket ska infatta alla sorters 

dokument. Varje bibliotekarie bor motverka censur och man bor inte framvisa ett doku

ment som det enda vardemassigt riktiga utan tvartom understryka dess relativa sanning 

genom att samtidigt presentera annan information via andra dokument. Inget far uteslutas 

pa grund av forfattarens ras och social, politisk eller religios bakgrund. Enligt samma 

villkorHir ingen lantagare uteslutas. Bibliotekariens verksamhetsfalt omfattar samhilllet i 

sin helhet och da det ofta ar vasentliga fragor som man far befatta sig med maste ansvars
omradet sagas vara betydande. 

Ett par ar senare, i en annan artikel (Reboul1982, s 115) paminner forfattaren iinnu en 

gfmg om att manga lander, som USA, Canada och Storbritannien har deontologiska regler 

uppstallda fOr biblioteksverksamhet, men att problemen anda maste tankas igenom seriost 

och avvagas efter franska fOrhallanden. Bibliotekarien i nutid har ett bade socialt och 

ekonomiskt som ett kulturellt ansvar, menar Reboul och analyserar varfor Frankrike 

kommit pa efterkalken i utvecklingen. Protestantism medfOrde att boken sags som en 

livsviktig kulturell och spirituell kalla. Det franska samhallet praglas an idag av 

motreformens anda, skriver fOrfattaren, darav en viss tendens att vilja styra Hisningen 

genom att tillgripa censur av en del forvarv (4). 

En annan faktor som fOrsenat de franska biblioteken i utvecklingen ar det traditionella 

skolsystemet, vars ursprung, i religionsundervisningen, lange varit motstandare till fri 

lasning och avstfmdstagare till backer som kunde tankas framkalla farliga tendenser. 

Genom tidema har atskilliga pedagoger pa fullt allvar trott att lasning kunde vara en 

riskabel sysselsattning. Det kan bidra till att boken an idag ses med otillborlig respekt 

och som ett skolrnaterial snarare an som en naturlig kalla till forkovran, gladje och tids

fOrdriv. Att biblioteket hanger nara samman med skolan gor att man kan uppfatta det som 

om det utovade en verklig kulturterrorism, menar Reboul (5) och trycker pa betydelsen 

av att biblioteket far erkannande som en gentemot skolan fristaende enhet; det arden 

grundlaggande tanke som har svart att fa faste men som maste vinna gehor om man 

ska fa bart all a missuppfattningar om folkbibliotekets mru och mening. Forfattaren sager 

vi dare att samhallet privilegierar fOrfattare och larare men att man bemoter bi bliotekarier 

med misstanksamhet, da man i allmanhet ar okunnig om deras roll som vagvisare for var 

(4) "Notre epoque porte encore Je poids de ces traditions, meme si les reflexes sont devenus inconscients. 
La societe fran~se est profondement marquee dans ses mentalites par Ia Contre-Reforme et le livre garde 
encore sou vent pourelle quelque chose de diabolique. L'idee de diriger Ies lectures, de censurer ies acqui
sitions pese encore sur les bibliotheques et leurs responsables et les bibhothecaires eux-memes, malgre 
leur conscience professionnelle et leur bonne foi, n'en sont pas toujours exempts." (ibid, s 124). 
(5) " ... notre systeme scolaire reste imperialiste. 11 a herite d 'un certain clericalisme, dans son esprit, 
sinon dans sa forme, un veritable terrorisme culture!. La bibliotheque n'y est con'tue que comme une suc
cursale de !'ecole, dirigee et controlee par elle. Mais si I' ecole vehicule le chemin de Ia bibliotheque, elle 
ne Ia fonde pas comme une institution culturelle autonome. Or, il est essentiel que la bibliotheque soit 
conyue et reconnue comme un secteur pedagogique et culture! parallele autonome et non pas comme le 
media de I' ecole. L'Education nationale ne doit etre qu'un secteur particulier dans le secteur plus vaste de 
Ia culture. Cette idee fondamentale n'est absolument pas assimilee par les mentalites franyaises et ce fait a 
contribue grandement a Ia meconnaissance de Ia mission des bibliotheques." (ibid, s 125). 
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och en som stravar efter att bli en hel individ, tillrackligt sjalvstandig och ansvarsmed

veten for att kunna gora egna bedomningar och rued bade social och yrkesmassig kompe
tens. 

Bibliotekarien ar en expert och samtidigt en formedlare och pedagog. Framtiden staUer allt 

hogre krav och det vore pa plats att definiera och belysa vad som ingar i yrkesrollen. Bara 

genom att gora en riktig definition kan man bli tagen pa allvar, bli sedd som en yrkes

grupp. Men nar man definierar maste man skilja pa deontologi och teknik, menarfor

fattaren. Tekniken ar arbetssattet, byggt pa kunnande eller skicklighet, de medel som star 

till buds for att uppna resultat. Deontologi kan sagas vara det resultat som uppnas av en 

handling, egentligen oberoende av sjalva handlingen bortsett ifrtm vad som tillfors eller 

avlagsnas ur metod en som far betydelse for utfallet. V ruje teknisk forbattring medfor en 

oversyn, men det ar inte att forglomma att de moraliska aspekterna maste forbli desamma. 

Forfattaren anser att en skriven deontologisk regelsamling boruppstalla och precisera vad 

yrket gar ut pa, men utan att gain i detalj eller att i egoistiskt syfte krava formaner fOr 

gruppen. 

ldag, efter de femton ar som gatt, finns visserligen La Charte des bibliotheques, som 

uppstaller allmanna riktlinjer for biblioteksverksamhet. Vad som aterstar ar emellertid att 

finna en losning pa bur man ska kunna avhjillpa de mer individuella problem som ibland 

uppstar i sam band med mediaurval. Foreliggande undersokning visar att det finns ett 

tydligt behov av detta. 
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3. Lasformyndarna 

Censor ar ogrundad 

I det demokratiska samhallet ar censur ett gissel, en alderdomlig praxis som kan ha en inte 

bara nedsattande utan ocksa skadlig inverkan pa individen, da den bar till funktion att hil

da barriar mellan denne och en i ovrigt tillganglig information. Hur langt ifran dagens 

tekniska informationsutveckling tycker vi oss inte sta nar vi for amnet censur pa tal. Just 

darfar bander det inte heller alltfor ofta att vi pa allvar diskuterar igenom de problem som 

kan uppsta antingen genom att vi sjalva kanske mer eller mindre omedvetet vill saBa bort 

information som nar oss eller nar vi blir varse att de nyheter som fOrmedlas av andra kan

ske bara ar halvsanningar eller rena undanflykter. 

Kanske ar det i synnerhet nar det blir fraga om backer och lasning som vi blir restriktiva. 

Vi vill akta oss for att verka gammalmodiga och framfar alit vill vi tanka bort if ran att 

nagon skulle vilja styra oss i vfut personliga litteraturval. Begreppet censur ger oss rent 

socialt en starkt negativ forestallning om totalitarism och frihetsberovande. Censurering 

var nagot som tillampades i en svunnen tid, tanker vi, ty det ar fOrvisso sant att backer 

har bannlysts i gfmgna tider. Sekel efter sekel har bokbalen flammat upp och slukat skrif-

ter som ansetts vara allt ifran katteri och lattsinne till maktopposition och uppvigling (6). 

Vad ar censur annat an var egen radsla och ett panikartat uttryck fOr ofardragsamhet med 

det som avviker if ran den varldsbild som vi sjalva och var omgivning anser vara godtag

bar. Bockerna far inte rubba de avertygelser som man vamar om, det ar dade blir farli ga. 

Nar man fOljer upp censurens historia ser man art monstret gar igen ifran en tidsepok till 

en annan. I 1500-talets Paris utovade den teologiska fakulteten en enveten censur av Lut-

herreformerta skrifter och biblar. Darfor kom man att halla fast vid den katolska tron. 

lngen annat folkgrupp bar sa som denjudiska fatt utsta forfaljelse under ett vidstrackt 

tidsperspektiv: if ran medeltiden och fram till andra varldskriget. Under ockupationen 

1940 portfarbjuds judarna i Paris konstsalonger och bara ett fatal av dem kan fortsatta att 

publicera under pseudonym. Diskrimineringen ar densamma, vi har bara forflyttat oss 

rejalt tillbaka i tiden, nar vi beHinker 1200-talets fordomning och forstorelse av en stor 

mangd talmudskrifter i syfte att pavisa den kristna troslaran som overHigsen den judiska. 

Detta utverkade att ett betydande an tal skickliga judiska vetenskapsman flydde Frankrike 

for att bosatta sig i det heliga landet. 

(6) Uppgiftema i detta kapitel ar hamtade ur Censures: de la Bible aux /annes d 'Eros. 
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I boktryckarstaden Venedig slog den humanistiska tanken rot. Man var favorabel till aUt 

nyskapande och boken upptogs som ett medel till upplysning och frigorelse. Redan under 

1400-taltet fanns en oppen tankegang, man var beredd att fOrsvara och beakta mang

skiftande och fria asikter. Man hade en insikt om fortjansten med att ha yttrandefrihet, 

att lata olika ideer och motsagelser fa blandas. Bockerna, ansag man, skulle inte sta som 

syndabockar for sedesloshet och samhalleligt forfall -de fanns bara som en konsekvens 

av det yttre skeendet. De kunde inte orsaka sammanstortningar av ekonomisk eller 

religios karakHir, de var bara en aterspegling av det standigt skiftande samhallslivet. Det 

vore ett misstag att tro att man genom att forstora eller undvika becker kan forebygga 

aggress1 oner. 

Den 14 juni 1940, nar tyskarna ockuperar Paris, upphor all forHiggarverksamhet. Forla

gen Denoel och Sorlot med flera, som publicerat Tyskland-fientlig litteratur, stangs igen. 

Den blivande tyske ambassadoren Otto Abetz installerar sig i forlaget Hachettes lokaler 

och det vaxer fram ett overvakningsorgan, Propaganda-Abteilung, med uppgiften dels att 

sprida nazistisk propaganda och dels att utova censur. 

I augusti 1940 gorman razzia hos forlag, bokhandlare och bibliotek i syfte att beslagta 

litteratur som ar fientligt insUilld till ockupationsmakten. Man har hjalp av den franska 

po1isen som aberopande en lista over boktitlar och ett protokoll som, signerat den tyska 

militaradministrationens overvakningskommission, under hot om atal uppmanar alia som 

har de listade bockema i sin ago att lamna dem ifr~m sig. Konfiskeringen varar i en vecka 

och resultatet ar cirka 700 000 verk som insamlats for att fOrintas. 

Under hasten fattas beslut om att forlaggarna pa eget ansvar ska fa skota sin utgivning, 

under forutsattning att de sjalva overvakar att de tryckta verken gar i ton med den tyska 

poli6ken och att de inte trycker upp nagot av de verk sam finns med paden sa kallade 

"Otto-listan", uppkallad efter Otto Abetz. Listan, sam sprids till alia bokhandlar, inne

Mt11er titlar pa verk som anses rnotsatta sig den nazistiska regimen, skrifter av judiska 

forfattare och backer som foresprakar kommunism. Listan star som fOrebild vid alla kom

mande bokbeslag. 

1941, till fOljd av handelsernas utveckling, utOkas censuren till att galla alia amerikanska 

och brittiska publikationer som utgivits efter 1870. Kommissionen hanvisar sitt beslut till 
den rt!dande pappersbristen, vilket emellertid inte fullstandigt overtygar forlaggama. 

Aret darpa forfardigar man en ny "Otto-lista" som fOrtydligar bannlysningen av alla over

sattningar av engelska verk utom de klassiska, polska backer och alia backer som handlar 

om eller ar skrivna av judar, med undantag for vetenskapliga verk. Den nytillkomna listan 

inneM.ller fOrbud mot 1170 verk och fern periodiska tidskrifter samt atta nummer av andra 

tidskrifter. Detar svart att greppa ett ideologiskt sam band nar man studerar titlama pa 

denna lista. Det kan vara forklarligt att man aterfinner krigsskildringar sam inte fram

staller Tyskland i en bra dager, men med pa listan finns ocksa romaner av franska for

fattare som Georges Duhamel, Fran9ois Mauriac och Jules Verne. 

Sammanlagt beraknar man art over tva miljoner backer beslagtas och makuleras under 

ockupationsaren. Ett start an tal verk raddas ocksa undan konfiskeringarna, bade av for-
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Higgare, bokhandlare och privatpersoner. 

I andra varldskrigets Frankrike infors omfattande restriktioner aven pa skolbocker. En 

sarskild specialistkommitte vid sidan av overvakningskommissionen utses till att 

granska Hirobocker med utgangspunkt i de premisser som utgor marginal i "Otto

listoma". Nara ett hundratal skolbocker fOrbj uds mellan aren 1940-44. Vad galler 

kartbocker gor kommitten eftergiften att lata trycka kartor som alltjamt har 1939 ars 

europeiska gransmarkeringar, eftersom man anser det vara for gott att invanta krigsslutet 

inn an man satter ut all a nya riksgranser. Pappersbristen ar i ovrigt inte en bart fingerad; 

den innebar en mycket begransad upptryckning av larobocker och man forsoker uppmana 

till att flera familjer ska samsas om samma skolbocker. Undan for undan gor den 

otillrackliga till gang en pa papper sig alltmer mark bar och man trycker endast ett mycket 

atstramat urval av publikationer som man anser vara andamrusenliga. 

En ny vag av censur bryter ut ett drygt decennium efter varldsfreden. Under kolonial

kriget i Algeriet under aren 1958-62 finns en stark tendens till att forhindra spridning av 

litteratur som tar parti for avkolonialiseringen. Den franska regeringen star bakom beslutet 

att forbjuda sammanlagt tjugofem boktitlar som innehaller beskyllningar mot kolonial

makteu, till stor del handlar det om alltfor obeslojade vittnesmal fran algeriska immi

granter i Frankrike, tortyrskildringar och boner om rattvis behandling av algeriska 

motstandsman sam domts till doden. Att krigstillst:lmd garna medfor censur ar logiskt, 

men vad som egentligen star bakom indragningama av dessa rapporter if ran Algerier

kriget ar mycket diffust. Man kan konstatera att konfiskeringarna i ett flertal fall foljt pa 

atal men anklagelserna har varit pa sa losa grunder att de aldrig lett till m1gon rattegang. 

Det hela kan snarare tolkas sam ett utslag av juridiskt skrackvalde rned principer 

byggande pa godtyckligheter och regelundantag an nagon som heist ambition att folja 

uppsatta krigslagar, enligt ett uttalande av en grupp advokater i en av de tjugofem 

forbjudna bockerna (7). Detar sam om kriget vore inofficiellt och att man var angelagen 

om att sa bevara det. Ett anmarkningsvart konstaterande ar till exempel att den stadsfasta 

lag fran 1881 som galler atal for publiciering av falska uppgifter, inte aberopas i nagon 

hogre grand betraffande nagon av de undantagna skrifterna, vare sig det galler innehall 

som aterger den franska armens framstOtar i Algeriet eller rena tortyrskildringar. Kanske 

kan man av detta konkludera att det forbjudna mer eller mindre bestar i att avsloja de 

militara orattfardigheter sam begatts i Algeriet, eller att ifragasatta kriget i sin helhet 

inklusive det politiska fortigandet (ibid, s 52). Officiellt finns ju inget krig, men varfor 

beslagtar man ett an tal backer som innehaller intervjuer med algeriska nationalister? 

De tva forlag som speciellt hamnar i blasvader for sin utgivning av krigslitteratur ar F. 

Maspero ocb Les editions de Minuit. Det fOrstnamnda forlaget utvidgar med tiden sin 

verksamhet fran att sta pa Algeriets sida i landets kamp for sjalvstandighet, till att inrikta 

(7) Uttalandet ingfu- i boken Defense politique utgiven pa Maspero forlag 1961 (enl Censures: de Ia Bible 
auxlarmes d 'Eros, Stora 1987, s 50) 
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sin utgivning pa litteratur som foresprakar frigorelse och utveckling i alla den tredje 

varldens Hinder. De aterkommande atal som vacks mot forlaget ger det ett visst anseende 

ocb kommer att bekrafta dess identitet. Les editions de Minuit, ett forlag av mer allman

giltig karaktar, upplever en liknande effekt och antagandet ar inte belt felaktigt att de bok

indragningar som skedde pa losa grunder, atminstone till en del, mycket val ocksa kunde 

ha haft ett ekonomiskt vinstintresse som berak.nat syfte. 

Det blir fraga om en censur baserad pa fOrslappade normer till foljd av en uttrottad pres

tigeanda och politiskt bakatstravande. Hela Algerietkonflikten ar fOraldrad, skriver 

Benjamin Stora (ibid, s 55). I och med avkolonialiseringen ar Frankrike pa vag in i 

modern tid ocb politisk censur ar en efterslapning som fOga passar in i det nya levnads

sattet. Bokindragningarna blir pa manga satt bara ett slag i luften: samtidigt med ett ny

aktuellt tank an de kvarstar det faktum att den fOrbjudna boken i allmanhet riktar sig framst 

till en liten publik av intellektuella, vilket snabbt bromsar upp en pa sensationella grunder 

tilltankt bokforsaljning. 

Censur ar en munkavel, anser den skonlitterare forfattaren Bernard Noel (8). Det som 

censureras ar betvingat till tystnad. Men sjalva censuren kranker inte spraket. Detar bara 

da spraket missbrukas som det skandas genom forvanskning. Den borgerliga makten som 

grundar sin liberalism pa avsaknaden av censur, till griper daremot sHindigt den sortens 

sprakmissbruk, bavdar forfattaren och menar att det liberala maktblocket darmed ger sken 

av att vara nagot det inte ar: frihetsgynnande och manniskovanligt. Genom att ta till ver

bal t overdad och samtidigt tomma orden pa deras innebord ode Higgs all samhallelig for

bindelse och det uppstar nagot som narmast liknar en totalcensurering. Bernard Noel upp

finner bar ordet "sensur" (9) och menar att uttrycket ar det enda tankbart mojliga for att 

beskriva bur man, nar man val bar berovat spraket dess verk:liga och fOmuftiga innehall , 

Utter orden sta kvar nakna ocb harmlosa. Han fastslar att en sadan stOld av det skrivna 

ordets asyftning arden mest forfinade formen av bjamtvatt eftersom den fOrsiggar i den 

drabbades ovetskap. 

Att definiera sjalvcensur 

Hur upptacker man da "sensur", fragar sig Bernard Noel insisterande pa sin avsiktliga 

felstavning och med overtygelsen att man gar in i en ond cirkel i och med att spraket miss-

(8) "La censure baillonne. Elle reduit au silence. Mais elle ne violente pas Ia langue. Seull 'abus de Ian
gage Ia violente en Ia denaturant. Le pouvoir bourgeois fonde son liberalisme sur I 'absence de censure, 
mais il a constamment recours a l'abus de langage./ .. .1 ... par I'abus de Iangage, le pouvoir bourgeois se 
fait passer pour ce qu'il n 'est pas: un pouvoir non contraignant, un pouvoir "humain ", et son discours 
officiel, qui etalonne Ia valeur des mots, les vide en fait de sens - d'ou une inflation verbale, qui ruine Ia 
communication a I 'interieur de Ia collectivite, et par Ia meme Ia censure. Peut-etre, pour exprimer ce 
second effet, faudrait-il creer le mot SENSURE, qui par rapport a !'autre indiquerait Ia privation de sens et 
non Ia privation de parole. La privation de sens est Ia forme Ia plus subtile du lavage de cerveau, car elle 
s'opere a l ' insu de sa victime." (Noel 1984, s 174-175) 
(9) Det franska ordet "sens" = fomuft, vett, betydelse. 
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brukas: det ger upphov till tvetydighet. Hanger en forklaring som blir svaroversatt

lig: sensuren verkar inom oss genom orden, medan censuren verkar genom oss mot 

orden. 

En tolkning skulle kunna bli att "sensuren" genom sin benagenhet att utplana ordens be

tydelse och sjalva tankefOremal, rojermoralpredikningamas avsikt att avlagsna det som 

forkroppsligar varje ting och tanke. Forfattaren tar som exempel erotism som han sager 

inte hansyftar pa nagot kroppsligt, utan endast ar en narcissistisk intensifierad avbild 

( lO).Min tolkning ar att det hela kan sagas utmynna i en verklighetsframmande ideali

sering, som slitter snava granserfor vad som ar tillatet och soker tillvaxt i val invanda 

varderingar. 

Det nagot abstrakta resonemanget gar igen i den betraktelse av sjalvcensur av Jacques 

Ellul som finns med i antologin Censures: de la Bible aux larmes d 'Eros (Ellul 1987, s 

146--154). Nar individen tillgriper sjalvcensur har det utgangspunkt i personliga upp

fattningar byggda pa antaganden och forutfattade meningar samt paverkan av massmedia 

och allman opinion. Denna stravan efter att foga sitt individuella tyckande efter vad man 

upplever vara det gangse gangbara, saknar utrymme for nyanser och blir darmed inrutad 

och stereotyp. Det tar sig uttryck i ett undvikande beteende, som att en journalist forklader 

sin text i syfte att kringga den risk for censur som annars kan bli foljden. Det handlar om 

en sjalvbevakning fOrankrad dels i den enskilde individen och dels sociopolitiskt. 

Forfattaren menar att 30-talets ryska kommunism uppvisar ett bra exempel pa nar det 

sjalvkritiska stallningstagandet gar till ytterlighet: genom att intala individen att var och en 

som hade en avvikande asikt var inne pa fel vag, kunde man fostra en destruktiv laggning 

hos de som stall des infor ratta for brott som stred mot kommunism. Det innebar att den 

ankJagade kunde fas att erkanna brott pa villkor som gick ut pa sjalvbekannelse: det var 

inte Uingre domstolen som verkstallde domen, utan den anklagade sjalv som skulle fas att 

lamna in en personlig begaran om straff, vilket i manga fall ocksa Iyckades. Forfattaren 

avbryter sig emellertid genom att anmarka att vi kommer langt if ran sammanhanget om 

man ska se till den censur som existerar i nutid (ibid, s 148). 

Ellul definierar sjalvcensur som det faktum att en individ avstar ifran att saga nagot eller 

att utfora en handling som han eller bon skulle utfora om det fick ske spontant. Bakom 

den uteblivna gesten finns overtygelsen att det som skulle sagas eller goras inte skulle bli 

forstatt. Det blir av vikt friimst i fraga om aktuella handelser dar omvarldens reaktion kan 

forvantas vara stark. Detar mer fritt att ge ett utHttande om historiska handelser, forbe

hallet att den som gor det iakttar forsiktighet omkring vissa amnen i nutidshistorien som 

( 10) " ... Ia sensure qui agit sur nous a travers les mots (alors que Ia censure agit a travers nous contre les 
mots) agit par ailleurs sur les mots avec un effet de sensure: elle oblitere leur signifiant, c' est-a-dire leur 
matiere, leur corps. Ainsi decouvre-t-on que I ' ordre moral vise a raturer en tout ~tre, en toute chose, sa 
materialite. / .. ./ L'erotisme n'est pas un retour au corps, il n' est qu 'une intensification narcissique de son 
image." (ibid, s 176) 
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kan uppvacka kanslor. For att exemplifiera namner forfattaren den debatt som uppstod 

vid utgivningen av en skrift dar m1gon havdade att gaskamrar aldrig funnits ide nazistiska 

koncentrationslagren. 

Nar man undersoker vad som bant med de bocker som genom tidema stottat uppfatt

ningar som varit motsatta den dominerande opinionen, marker man att de nastan undan

tagslost mott svara nederlag. Ibland har bocker av stort varde refuserats ocb fallit i gloms

ka belt enkelt darforatt de inte motsvarat den ideologi som samtiden bejakat. 

Hur manga forfattare bar inte ocksa gjort den hittra erfarenheten att det de skrivit blivit 

totalt missforstatt av publiken, som helt sonika andrat om meningen i det skrivna for att 

darmed kunna infoga det i sin inarvda och stereotypa verklighetsuppfattning. Enligt min 

mening gar Jacques Ellul har direkt in pa det som forfattaren Bernard Noel uttrycker och 

somjag atergivit i den ovanstaende texten. Han skriver att det blirfraga om en intellek

tuell blockering och att detta star till grund for sjalvcensur. Nagon yttre patryckning ar 

inte nodvandig, menar Ellul, eftersom individen sjalvmant stravar efter att integrera gang

se uppstallda normer. Sjalvcensur ar en forsvarsmekanism, ett slitt att tranga tillbaka det 

som man misstanker inte till fullo klarar inpassning i dessa normer ( 11 ). 

Den verkliga sjalvcensuren ar ocksa den som utovas utan att m1got maktbegrepp finns 

med i spelet; det handlar mer om en outtalad, indirekt paverkan av informella och infor

stadda regler, erkanda av all a medlemmar i ett kollektiv. Man far inte glOmma att censur i 

en monarki ocb ocb censur i en demokrati uppvisar stora likheter, skriver Ellul och refe

rerar da direkt till1800-talshistorikern de Tocqueville som forstod att det majoritetsvalde 

som kan uppsta i en demokrati, mycket val kan medfOra en censur som ar fullt jamforbar 

med den som utfardas i en envaldig monarki. Det blir i en monarki- i vara dagarfar man 

kanske saga diktatur - fraga om en explicit och organiserad censur, medan den i en 

demokrati Jigger inbegripen, ar obunden av institutioner och far kraft endast genom 

grupptryck och da ger sig till kanna genom fenomenet sjalvcensur. 

I modern tid spelar massmedia en overHigsen roll pa de fiesta omraden. Det kan vara av 

vasentlig betydelse att komma ihag att man inomjoumalistiken, trots att man under nor

mala omstandigheter efterstravar uppriktigbet och objektivitet, inte kan franga att jouma

lister i sin egenskap av vanliga samhallsmedborgare, tolkar uppgifter enligt ett bestamt 

monster. Oavsett politiskt stallningstagande verkar en journalist all tid inom ramen for in

vanda paradigm och stereotyper. 

I synnerhet televisionen sprider uppfattningar som har en tendens till att bli generellt 

upptagna. Det blir synbart nar man studerar den allmanna betydelsen av ensk.ilda ord, 

menar Ellul ocb tar ordet apartheid som exempel. Tevetittama vet genast vilken asikt som 

(1 I) " ... c'est de l'ordre du blocage intellectuel qui fait que !'on substitue le discours auquel on est accou
tume ace qui vient d 'etre dit. Tel est done le fait de l'autocensure./ .. .1 ... il n'y a pas de pression exterieure 
visible mais !'integration demandee par une interiorisation volontaire du code total de vie. Et l'autocensure 
sera I 'exercice pratique du refoulement lorsque cette integration n'est pas encore arrivee a sa perfection, im
pliquant Ia mefiance envers tous." (Censures: de Ia Bible aux larmes dFros, Ellul 1987, s 149-150) 
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det blir Himpligt att ha, aven om rnanga av dem egentligen inte har sa mycket aning om 

vad ordet star for. Genom att vara och framfor aUt genom att anse sig vara, en sjalv

standig och medveten samhallsmedlem, ar man emot apartheid och likadant bedomer man 

redan pa forhand den sorn kampar for sitt oberoende ( 12) vara berattigad stod i sin kamp. 

Langt ganget medfor en dominerande opinion sjalvcensur: den enskilde individ som 

tvivlar pa en allrnant vedertagen tankegang, saknarfOr det mesta mod att uttrycka sig; av 

ren sjalvbevarelseinstinkt forefaller det mer resonabelt att tiga. 

Oavsett forandrade samhallsnormer och handlingssatt forblir stereotyper och monster for 

agerande identiska och sitter djupt rotade. 

Tabu i biblioteket 

Sociologen Marie Kuhlmann har studerat hur censur och sjalvcensur har praktiserats av 

de ansUillda pa folkbiblioteken under nittonhundratalet. Hennes bok Censure et biblio

theques au XXe steele (1989) arden forsta publikation om amnet som utgivits i Frank

rike. Boken belyser bland annat en mycket fortegen typ av censur som kan inga i de 

modern a bibliotekariernas arbetssatt. Genom de gangna aren har atskilliga bibliotekarier 

tillampat en arbetsmetod som gatt ut pa att stalla bocker pa undantag. Sactana verkligt om

fattande ;;bokgommor" var langt ifran ovanliga fOr nagra decennier sedan. En larobok fOr 

blivande bibliotekarierfran 1937, forfattad av Leo Crozet, medlem i ABF, preciserar att 

ett bibliotek inte kan utesluta verk ursina samlingar, inte ens vissa backer som ar helt 

omoraliska, men att man bor vara noggrann med att forvara dessa inlasta i skap och att 

inte hur som heist Uma ut dem for lasning ( 13). I bland, nar bockerna forvarades bakom 

galler eller honsnat, kunde Hintagama medges till trade for att sjalva kunna valja genom att 

lasa pa bokryggama. 

De bocker som "gomdes undan" varframfor allt verk med pornografiska, sadistiska eller 

starkt erotiska inslag. Biblioteken skulle inrymma litteratur sorn rattade sig efter tidens 

anda och det var otankbart att exponera skrifter vars inneMII man fruktade kunde fa ett 

fordarvligt inflytande pa lasaren. Bibliotekarier som tjanstgjort under 50 och 60-talet 

rninns dessutom de markeringar av allehanda slag som man anvande sig av i syfte att fasta 

uppmarksamheten pa vilka bocker sorn kunde bli kontroversiella i ett eller annat samman

hang. Det ror sig om prickar, stjarnor och kors som man satt pa bokryggarna for att sig-

( 12) Fotfattaren anvander ordet indipendalrce. (ibid, s 152) 
(13) (enl Censures: deJa Bible aux larmes d'Eros, Kuhlmann 1987, s 121). Uppgiftema i detta avsnitt ar 
om inget annat anges hiimtade if ran ovanstaende fotfattare i kapitlet "L 'enfer c 'est les autres" - us et 
coutumes de Ia censure dans fes bibliotheques i antologin, s 118-126. Artikeln "Books" emissaires - un 
siecle de censure en bibliotheques publiques i Bull.Bibl. de France, no 5, 1988, s 388-393, av samma 
forfattare, har legat till grund for kompletterande fakta angaende de fonnella textema om biblio
tekspolicy som omn~mns pa s 28. Laurence Santantonios artikel La censure au quotidien i Li vres Hebdo 
no 16, 1714/89, s 88-89 bar bistAtt med uppgifter om positiv och negativ censur. 
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nalera att de bockema inte fick lanas av en dellantagare, som minderanga och unga ogifta 

kvinnor. Man anvande sig aven av olika sHimpelmarkeringarmed text som "for 

vuxna","for upplysta Hisare" och till och med: "fOr kultiverade lasare". Andamalet med 

det arbetssattet var att kunna ledsaga saval bibliotekarier som lfmtagare och det kunde 

mycket val handa att man hindrade de lantagare, som man bedomde vara mindre lampliga, 

if ran att lana hem dessa becker. Metoden var i synnerhet anvand pa de sma landsorts

biblioteken, eftersom man dar hade att gora med lantagare med arbetarbakgrund. 

De motiv som ligger till grund fOr den censur som i viss man kan tankas forekomma pa 
folkbiblioteken an idag ar av moralisk, religios, politisk, ideologisk eller litterar karaktar. 

Bibliotekariens roll som kulturformedlare Ieder stundtals till en narmast paradoxa) situa

tion, cta de backer som bor stallas tilllasarens forfogande ofta sammanfaller med de titlar 

sam man i vissa hanseenden anser bor atfOljas av restriktioner. Dilemmat accentueras av 

det faktum att ungdomar fran och med tretton-fjorton ars alder far tillgfmg till bibliotekets 

vuxenavdelning. Det blir da fn\ga om att uppmuntra dessa ungdomar tilllasning, 

sarntidigt sam man anser att de bor avledas if ran att lasa en typ av litteratur som man 

forebehaller de vuxna lantagama. 

Forutom det motsagelsefulla i att urskilja bra litteratur ifran dalig, kan tillfalle uppsta da 

man maste ta stallning till becker sam ar marginella pa ett eller annat vis. Kanske ar en 

boks amne och/eller forfattarens satt att behandla det amnet sa extremt att man kanner 

tveksamhet infer att sHill a fram den boken pa hyllan. Man tar da gama steget att tillgripa 

en indirekt form av lanemetod: man forvarar den boken vid sidan av ocb lanar ut den 

endast i vissa fall, da Umtagaren kan bestyrka det syfte han eller hon har till att vilja lana 

boken. Man maste vara inforstadd rned att en sadan arbetsgfmg far till fOljd att utl:lningen 

avtar nastan fullstandigt av den eller de boktitlar det ar fraga om, dade fiesta hintagare 

soker sin Hisning direkt pa hylloma. En stilla undran ar alltsa i vilken utstrackning denna 

arbetsmetod bor anvandas och man kan fraga sig om den skiljer sig namnvart ifran gang

na tiders uppsattande av ''bokgommor". 

Systemet, som dessutom gar ut pa att urskilja "Himpliga" lantagare, paminner ocksa om 

det stranga urval av lantagare som genom tidema agt rum pa vissa folkbibliotek. Var och 

en som inte hade socialt anseende eller akademisk skolning kunde fa avslag pa sin 

begaran att bli inskriven vid sin hemkommuns folkbibliotek. Annu pa 30-talet skulle en 

sadan forfragan adresseras till borgmastaren och kunde endast beviljas av denne. Man 

tanker ofrankomligt att en sadan formalitet bOr ha varit arbetsbesparande i och med att det 

ar mer behandigt att avvisa lantagare, an att utfora kontroll over vad de laser och hur de 

anvander sin lasning. 

Det vore anmarkningsvart om det an idag forekom att endast utvalda Hintagare har till trade 

till biblioteket, men Marie Kuhlmann inflikari en av sina texter att metoden mycket val 

kan anvandas som politisk strategi (14). Det hela skylls pa de folkvalda, men det ar givet-

26 



vis dunkelt om det i all a sammanhang verkligen ar kommunfullmaktige sam star bakom 

dylika restriktioner. Att medvetet vilja hindra 1antagarnas tin gang till biblioteksutbudet 

ochdarmed ta udden av bibliotekets verksamhetsformaga, ar forvisso en attityd sam kan 

fa verkan pa det politiska planet - bibliotekets inkopspolicy kanske inte gar i ton med 

kommunalstyrets politiska inriktning- men sam i ovrigt ar alltfor bakatstravande och 

destruktiv for att vinna anhangare inom den nutida bibliotekariekaren. Att med berakning 

valj a media, som att avgora till vilka lantagare en viss typ av litteratur bor stall as till 

fOrfogande, ar daremot ett ansvarstagande som belt aterfaller pa bibliotekarierna. I den 

uppgiften finns kritiska moment som ofta Ieder till nagon undanmanover av det slag sam 

tidigare omnamnts. Den metod sam tillampas med fOrkarlek ar det indirekta Umet. De aUra 

fiesta, skri ver Marie Kuhlmann, anser det vara berattigat att forvara boken Suicide, mode 
d'emploi (15) bakom disken. Genom det fOrfarandet undvikerman att lana boken till per

saner med sjalvmordstankar och till ungdomar. Boken kan reserveras fOr den lasare sam 

belt enke1t bara ar nyfiken, eller for den journalist som fOrbereder en artikel in om amnet. 

De fatal bibliotekarier som bortsag ifd\.n eventuella risker och satte upp boken i byllan 

motte en valdsam reaktion ifran antingen kommunalfullmaktige eller ifran allmanbeten. 

Att sUilla litteratur at sidan kan forefalla vara en insUingd metod, men innebar det anda inte 

en oppning om altemativet skulle vara att over huvudtaget inte ails kopa sadana bocker, 

det vill saga att ratt och slatt utfarda censur. Annu under 1970-talet farms det folkbi bliotek 

som inte hade skonlitteratur, eller som sag till att en liten mangd romaner visserligen 

ingick i bestandet, men att de stall des upp pa ett vis sa att de inte framtradde, gama blan

dat med facklitteraturen, varigenom man klargjorde sin avsikt att styra lantagaren mot en 

annan sorts lasning som var "nyttigare". 

Vi kanjamfora dessa tva arbetsmetoder: att avsta ifrtm inkop eller att stalla at sidan kon

troversiella bocker och darmed indirekt undanhalla viss litteratur. Detar viktigt att tanka 

pa att motivationen inte riktigt ar densarnma i de bada fallen. Nar man tvekar infor en bok 

som man tror kan fa destruktiva foljder, som Suicide, mode d'emploi, ar det inte ails 

jamforbart med att avsta ifran inkop av en viss litteraturgenre bara for att man anser att det 

star for en lagre "kvalitet''. Aven om det i bada fallen kan vara bibliotekets anseende sam 

spelar en avgorande roll, ar det betydligt fler kanslor inblandade i det beslut sam maste 

( 14) "Limiter le nombre des lecteurs inscrits ainsi que le poids de Ia bibliotheque dans Ia ville, est une ten
tation a Iaquelle ont cede- et cedent encore parfois - les municipalites ... " (Censures: de Ia Bible aux 
larmesd 'Eros, Kuhlmann 1987, s 120) 
(15) Claude Quillon & Yves Le Bonniec, Suicide mode d 'emploi, Paris: ed. Alain Moreau, 1982. Titeln 
= Bruksanvisning till sjalvmord. Boken forsvarar ratten till att ta sitt liv och ett kapitel agnas fullstandigt 
at att rakna upp olika lakemedelspreparat som ratt doserade och i ratt kombination Ieder till en smartfri 
dod. Marie Kuhlmann skriver: "Une des techniques qu 'utili sent les bibliothecaires pour controler Ia lecture 
consiste a mettre certains titres en pret indirect Par exemple, Ia plupart des bibliothecaires, des elus 
locaux et des lecteurs pensent qu 'il convient de placer le livre Suicide, mode demploi en pret indirect. 
Cette technique permet ainsi de ne pas preter le livre a un lecteur suicidaire ou a un adolescent et dele 
preter au Jecteur simplement curieux au au joumaliste qui prepare un article sur Je suicide." (ibid, s 119). 
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fattas infor en bok sam kan vara riskabel ur balsa- och sarnhallssynpunkt. Det blir emel

lertid intressant att se detta faktum mot bakgrund av Marie Kuhlmanns konstaterande att 

censur aldrig ar nagot konstant. Censur ar en kortsiktig produkt, en foljd av den polemik 

som uppstar nar olika samhallstendenser konfronteras. Censuren utvecklas inte, skriver 

bon, utan andrar tonart och aterkommer i cykler. Den utlOsande faktom ar aldrig nagot 

annat an en plotslig och oformodad incident inom det politiska eller sociala verksamhets

faltet (16). 

Griinsen ar alltsa flytande mellan vad som kan sagas vara en rent negativ och forkastlig 

form av censur, i stil med att, som i exemplet ovan med att i ett edukativt syfte ha romaner 

uppstallda bland facklitteraturen, undanhalla eller utesluta en viss sorts litteratur och en 

censur sam man kanske kan kalla positiv eller atminstone tolerabel , det vill saga sorn gar 

ut pa att eliminera Hisning som kan vara onyttig eller som kan leda till skadliga tendenser. 

Nar bibliotekarien ska valja media ar det en avvagning som galler: personliga preferenser 

maste ofta atsidosattas infor det sam rent yrkestekniskt blir lampligt och infor vad som 

finns pa marknaden. Hansyn maste tas till vad ekonomin ti!Utter. I visssa fall bor man 

liven tanka pa vad de kommunansvariga kan tolerera. 

Marie Kuhlmann ar noga med att betona att hennes studie inte bar som matsattning att 

hitta syndabockar inom bibliotekariekaren. Under dessa forhallanden, menar forfattaren, 

hander det vern som belst att tillgripa censur. Erfarenheten visar att det blirfraga om en 

sorts taktik, uppsatt av arbetsplatsforhallanden och av de reaktioner sam man fOrvantar 

sig av bibliotekets egna lantagare. Bibliotekarier lever i standig radsla fOr konflikter. Ju 

mer isolerat biblioteket Jigger, i desto stOrre utstrackning finns en tendens till att man 

utOvar nagon form av restriktion pa grund av att ett eventuellt inflytande ifran hogre art 

kommer narrnare inpa livet och upplevs som normgivande. Aven om en del bibliotekarier 

faktiskt satter sig upp mot ett sadant tryck ifran kommunstyrelsen genom att, nar det har 

hant att kommunpolitiken resulterar i oppen censur, gora allmanheten uppmarksam pa vad 

sam sker, har det vi sat sig att det nastan undantagslost blir bibliotekarien som farge vika. 

De folkvalda ser ocksa i allmanhet till att ha bibliotekspersonal som delar deras politiska 

uppfattning. 

BiblioteksfOreningama bar en relativt svag auktoritet i jamforelse med kommunfullmak

tige. Man kan tolka problemet som att en bibliotekarie satter sin anstallning pa spel nar det 

handlar om att motarbeta censur. Detta trots att det finns flera formella texter som stottar 

denna stravan: The Library bill of rights fran 1948 innehaller ett antal uppsatta punkter 

som uppmanar bibliotekariema till att motverka all censur, saval moralisk sam politisk 

och ideologisk. Betydligt mer aterhallsamt ar ett manifest fran UNESCO fran 1972, som 

( 16) "La censure n ' est, en effet, jamais une constante mais le produit ephemere d ' une polemique entre des 
tendances contradictoires du corps social . Elle se module d 'une maniere plutot cyclique qu'evolutive. 
L 'evenement qui Ia declenche n 'estjamais que ce qui survient a un moment donne dans le champ politique 
ou social." (ibid, s 125). 
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kommer med samma uppmaning men som tar avstand ifran puhlikationer som talar for 

rashets, vald och fascism. ABF kern med en regelsamling 1984 som sager att hihlioteka

rier inte bar ratt att verka diskriminerande eller att utova censur. Dessutom foresprakar 

nutidens larobocker i bibliotekskunskap vikten av att ha ett mangfaldigt be stand. 

Emellertid ar detjust mfmgfalden som forsatter hibliotekarien i en paradoxa! situation. 

Den urvalfunktion som ingar i arbetsuppgifterna och dar nagra egentliga regler att ga efter 

i allmanhet sak.nas, innebar stallningstaganden pa mer eller mindre osaker grund och 

slitningar mellan olika uppfattningar om yrkesrollen. Att som yrkesvardig tjansteman vara 

kapabel till att gora ett gott hokurval upplevs som ett maste. Men att ha ett uppdrag som 

folkhildare samtidigt som man hygger upp ett hestand som ar valstrukturerat och jamnt 

balanserat, kan medfora vissa undantag ifran de regler som eventuellt uppsatts pa lokalt 

plan eller av den enskilde individen. Det kan handla om att gora undantag pa ett satt som 

ger starka olustkanslor och behov av att fOrsvara sitt agerande. Begreppet censur ar som 

vi konstaterat behaftat med socialt negativa forebilder. Att rent deontologiska riktlinjer i 

det stora hela saknas, ar ytterligare ett faktum som forsatter yrkesutovaren i trangmal. Det 

blir forkJarli gt att det hos de fiesta hi bliotekarier finns en ten dens till att svara motsagel

sefullt pa fragor som ror dessa problem och att man bar en benagenhet till att vilja skjuta 

saken ifran sig. Man har svfu-t fOr att tala om bade den censur som man eventuellt ar 

tillsagd att utova och om inskrankningar som blivit foljden av eget sjalvcensurerande. 

All slags censurering upplevs som nedsattande och Jigger till grund for dalig sjalvkansla 

hos varje bibliotekarie som ar man om att utfora ett professionellt arbete. Marie Kuhlmann 

poangterar hetydelsen av att oppet kunna diskutera de fragor man staller sig i sam hand 

med litteratururval. Bara en oppen attityd Ieder till gangbara atgarder och medverkar till att 

skapa ett gott yrkesmedvetande. Tanken ar ocksa genomgaende hos Bertrand Calenge att 

urvalsprocessen ar en kollektiv arbetsuppgift som bar diskuteras och inte hara paden 

lokala arbetsplatsen utan gama aven mellan flera bibliotek (17). 

Sett ur ett historiskt perspektiv och som redan omniimnts ovan, bar bokcensur i alia tider 

kringgatts. I var tid kan man observera att for varje pa moralisk eller politisk grund bort

tagen bok, star tiofalt fler becker av liknande slag eller nastintill kvar pa hyllan, skriver 

Marie Kuhlmann ( 18). Det bander att hihliotekarier faller till foga for censuruppmaningar 

i syfte att bli socialt accepterade ellerfor att skaffa sig yrkesmassiga fordelar, men mot

satsen, att bibliotekarierna tar till olika knep for att undvika censur, ar minst lika vanligt. 

Censur tar sig gama uttryck i en handling som iir niirmast rituell, konstaterar forfattaren. 

Det blir ett satt att forsoka undkomma ett hot av m1got slag och oftast ar det sjalva gesten 

(17) Les politiques d 'acquisition , Calenge 1994, se exempelvis s 254. 
(18) Censure et bibliotheques au XXe siecle, Kuhlmann l989a, s 238. '' ... on peut observer que dans les 
bibliotheques contempomines, !X'ur un livre erotique ou !X'litique retire du fonds, ce sont quelques dizaines 
d 'ouvrages proches ou similaircs qui nichent dans les rayonnages." 
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som kanns verkningsfull; vad som sker i efterhand blir ovidkommande. 

Sett ur en annan vinkel kan censur aven ha en maktfunktion, det kan vara ett behov av att 

havda sina egna standpunkter over andras. For de styrande pa lokal niva kan det handla 

om att forsvara sin stallning snarare an om att verkligen vilja fOrbjuda backer. En 

kommunal eller regional instans grundar sin gaming pa enhalligt uppsatta principer och 

gemensamma asiktsbegrepp och har darigenom svart fOr att godta att biblioteket, som ar 

en kugge i det lokala politiska maskineriet, skulle sta for en annan uppfattning. 

Bibliotekarier drar ocksa ofta en skiljelinje mellan negativ och positiv censur och nagot 

som kan kallas professionellt urval. Den litterara marknadens utbud ar gigantiskt och det 

ar helt nodvandigt att sovra, men en absolut skillnad mellan rent urval och olika former av 

censur blir emellanat mycket svar att avvaga. Marie Kuhlmann uppmarksammar att i och 

med den i var tid alit snabbare utvecklingen av social a normer och varderingar iir det inte 

otankbart att lektyr av det mest populara slaget, typ kioskdeckare, snart vinner intriide pa 

biblioteken. Det tog mer an femtio ar att legitimera romanens fOrekomst pa folkbiblioteket 

medan tecknade serier ganska snart godkiindes, visserligen efter nagra haftiga de batter 

under 70-talet. Hon konkluderar att det ar lika etiskt oforsvarligt av dagens bibliotekarier 

att stiillaMein Kampf av Adolf Hitler pa undantag som det en gang var att riitta sig efter 

Otto Abetz listor, men har samtidigt, i ett av bokens tidigare avsnitt, fastslagit att undan

stiillande av ettfatal titlar inget har att skaffa med foma tiders kategoriska "bokgommor" 

(19). 

I framtiden kommer censuren knappast att fOrsvinna, anser forfattaren och hanvisar till 

det maktiga inflytande som fenomenet haft pa biblioteken i gangen tid. Hon betvivlar ock

sa att man kan uppna ett lage dar alia ar overens, savhl foresprakare av moral och estetik 

som politiska anhangare. Man kan nog inte hellerrakna med att framtida restriktioner 

kommer att bottna en bart i sjalvcensur. Med tanke pa att de senaste arens kontroller och i 

vissa fall atskarpta regler in om ungdomsbiblioteken har varit sammanHinkade med poli

tiska strategier, far man nog inse att politiken iir av overvagande betydelse for utveck

lingen. 

Teknikutvecklingen innebar ocksa att problemet forsvaras. Man maste tamed i berak

ningen att det blir allt vanligare att biblioteken har bade videokassetter och CD-ROM och 

att en del av dessa media kan bedomas ha en exempelvis pomografisk pragel (20). 

Sedan nagra ar tillbaka arbetar flera biblioteksfOreningar med att forsoka formulera en 

gemensam deontologisk lag. Saken fOrsvaras emellertid av att bibliotekarier standigt over

trader den annu oskrivna regeln om mangfald i bestandet och att de auktoritiira instansema 

ofta inte ails erkanner den. Foljaktligen kan man stall a sig fragan vad en sadan lag egent-

(19) "Nous considerons que cette pratique ne releve pas cependant de Ia constitution d'un enfer, dans Ia 
mesure ou clle n' est pas systematique et se reduit a I' assemblage heterodite de quelques titres sur une 
etagere ou dans un tiroir." (ibid, s 141). 
(20) Fran~is Lapelerie, For sex, see librarian: censure et bibliotheques aux Etats-Unis, Bull.Bibl. de 
France, no 6, 1994, s 47. Artikeln tar i ovrigt upp ett modemt fall av censur: det motstfmd som boken 
Sex av Madonna motte vid utgivningen i USA 1992. 
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ligen skulle kunna tillfora mer an att foreskriva en idealsituation som ingen kan uppna 

men som var och en anda bOr efterstrava. Men texten kunde aven Hi tjana som underlag 

for diskussioner och overenskommelser mellan bibliotekariema och de makthavande. 

l stallet for att begransa bibliotekariens befogenheter borde man uppmuntra lantagarna 

att komma med initiativ, rnenar Marie Kuhlmann, men skyndar sig att tillagga att bon inte 

ser det som mojligt att lantagama skulle kunna utgora nagon sorts rnaktdampande faktor 

gentemot de professionella (21 ). En lycklig utgfmg av ett sadant samarbete fordrar for 

det fOrsta att lantagarna battre Hir lara sig hur biblioteket fungerar. 

Att skriva censurens historia ar ett slitt att fOrta dess verkan, avslutar forfattaren, men in

ser ocksa att det finns ett forbehall i det redan namnda konstaterandet att sjalva akten att 

censurera kan ha storre betydelse for utOvaren an vad som blir foljden av atgarden (22). 

Amerikansk forskning 

Marie Kuhlmanns forskning inorn amnet arden forsta som utforts i Frankrike. Folkbib

liotekstraditionen bar en oandligt djupare forankring i USA och foljaktligen harman dar 

haft tillfalle att under en liingre tidsperiod studera censureffekter saval som mycket annat 

inom biblioteksvasendet. 

1959 gjorde sociologen Marjorie Fiske en serie djupintervjuver med over tvabundra bib

Iiotekarier pa folk- och skolbibliotek. Halften av de tillfragade sade sig vara emot censur 

och bara en minoritet var fOrdelaktigt installda. Tva tredjedelar av bibliotekarierna medgav 

att de m1gon gang hade censurerat bort problematisk litteratur och en femtedel undvek 

systematiskt sadana inkop. En mycket stor del av biblioteken, attio procent, tillampade in

direkt Hin pa vissa boktitlar som upplevdes kansliga, det vill saga att lantagaren var 

tvungen att i Hinedisken fn1ga efter den sortens lasning. Orsaken till restriktionema var att 

man fruktade konflikter. Det kunde bekraftas att censur var vanligare pa skolbibliotek an 

pa folkbibliotek och i smastader hellre an pa stOrre orter (23 ). 

Under 60 och 70-talet fortsatte man att gora likande studier samt aven bestandsundersok

ningar, dar man pejlade de boktitlar som kunde orsaka problem och kontrollerade om bib

liotekarierna boll dem pa undantag och bur. Att tolka de resultat som framkommit vid un

dersokningama ar inte all tid enkelt. Det kan ha andra orsaker att ett bibliotek avstar ifnm 

(21) "Plutot que de limiter le pouvoir du bibliothecaire, il conviendrait d 'encourager les initiatives des 
lecteurs./ .. .1 Par contre, il est plus difficile d'imaginer Ia maniere dont les lecteurs pel.lvent 
se constituer en contre-pouvoir par rapport aux professionnels." (Kuhlmann 1989a, s 244-245). 
(22) "Mais dans Ia mesure ou l 'efficace de Ia censure importe moins pour le censeur que l'acte par lequel il 
se rassure, I 'histoire de son impuissance risque d 'avoir peu de prise sur ceux qui s'en font les adeptes." 
(ibid, s 246). 
(23) Marjorie Fiske: Book Selection and Censorship: A Study of Sc/wol and Public Libraries in 
California, Berkeley, 1959. Samtliga uppgifter i detta avsnitt ar hamtade ifn\n Les recherchRs sur fa 
censure dans les bibliotheques aux Etals-Unis 1959-1985 av Helene Bellour, Censure et bibliotlzeques au 
XXe siecle , s 331-349. 
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forvarv av en viss boktitel: det kanske exempelvis redan finns annat i amnet sa att man val 

tacker upp vad som behovs i bestandet och a11tsa inte behover nagot nytt. Men nar man 

far en helhetssyn med omdebatterade titlar som utgangspunkt, ar resultaten anda belysan

de. 

Vid rena attitydundersokningar bar det vi sat sig att bibliotekarier enhalligt tar avstand ifran 

den censurering som de i sjalva verket agnar sig at dagligdags. Det kan mojligen bero pa 

att ingen bibliotekarie med sjalvaktning kan fOrsvara de principer som uttryckligen for

doms i saval yrkestidskrifter som genom de formella texter som redan omtalats. 

Sammanfattningsvis kan man ur forskningsresultaten utlasa tva olika stallningstaganden: 

bibliotekarier som anser att biblioteksutbudet bor avgransas till en viss niva litterart och 

kunskapsmassigt och bibliotekarier som ar av asikten att varje bok som fangar lantagamas 

intresse bor inkopas till biblioteket. Nar nagot utloser censur handlar det mestadels om 

politiska eller ideologiska kontroverser. 

Diverse studier har aven gatt ut pa att formulera vad som egentligen ar censur. Library 

Bill of Rights har de senaste aren varit foremai for ett flertal tillagg och andringar. I kort

het harman fastslagit att det ar att betrakta som censur bade att ta bort en bok ifran oppna 

hyllan och stalla den pa undantag, sa att lantagaren maste efterfraga den, samt att marka 

en bok pa ett eller annat slitt for att avisera biblioteksanvandaren att boken ar speciell ur 

nagon synpunkt. I dagens lage anses det ocksa vara en censuratgard att satta en alders

grans for lasning av utvalda titlar. F1era kallor understryker art det har en avskrackande 

effekt att behova efterfdiga en bok, i synnerhet om det galler en titel av den karaktar som 

man kan vanta sig vacka ogillande. Den kanslan fOrstarks nar boken tydligt ar utmarkt 

som speciell. Emellertid kan metoden vara att fOredra framfor att avsta ifr[m inkop (Cush

man, se Bellour, Censure et bibliotheques au XXe siecle, 1989, s 340). 

Fiske, med flera, fann att det kunde finnas ett samband mellan bibliotekariemas alder, 

kon, utbildningsniva och sysselsattningsgrad och benagenhet att utfarda restriktioner. 

Unga bibliotekarier med hog utbildning var minst attraherade av censuratgarder. De tjans

teman i ansvarssHillning som hade direktkontakt med lantagama var i allmanhet de som 

foresprakade en inkopspolitik baserad pa asiktsfrihet och oliktankande, medan biblioteks

chefer ofta uppvisade en starkare tendens till att vilja tillgripa censur. Att aldre kvinnliga 

bibliotekarier, enligt en klassisk forestiillning, skulle vara positivt installda till censur, 

visar ett fatal undersokningar, men en stor majoritet av forskama har inte fun nit nagot 

samband mellan kon och benagenhet till censur. 

Oavsett typ av undersokning visar samtliga forskningsresultat att frestelsen all tid ar stor 

att sjalvcensurera, det vill saga att efterstriiva ett hestand av litteratur som ar sa oforargligt 

som mojligt for att undvika konflikter och for att inte kranka personliga overtygelser. 
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II 

Lasare och hintagare 

Att amnen som bor undanhallas vissa lantagare ar dod, sjalvmord, vald och sexualitet 

med mera, ar en gangse uppfattning. Inte sallan betraktas dessa ternan som riskabla pa sa 

vis att de kan ha skadlig inverkan pa aldre sjuka eller unga och oerfarna lasare. Just att 

skydda ungdomen ar det argument som anvands mest nar nagon vill bekrafta att censur ar 

nodvandigt. 

Ecrits pour nuire av Marie-Claude Monchaux ar en bok som vackt mycket uppseende 

(24). Forfattare, illustratorer och forlag ger ut ungdomsbocker som har en korrumpe

rande verkan pa barn och ungdomar, anser Monchaux. Bockema uppmuntrar till narko

mani , till att bega valdsbrott och till att inleda ett for tidigt sexliv' ar nagra av anklagelser

na. Boken orsakar en folkstorm vid utgivningen. Oroliga foraldrar invaderar folkbib

liotekens ungdomsavdelningar och kraver censurering av ett stort antal ungdomsbocker. 

ABF fOrsoker bringa ordning i den stora oredan genom att stall a sig upp till forsvar och 

proklamera for bibliotekariemas yrkeskunnighet och genom att trycka pa att bokbestandet 

i ett bibliotek ska vara neutralt, men inte genom censurering utan genom allsidighet. Man 

betonar att sam ballet idag staller bam och ungdomar infor nya problem som ingen kan fa 

forbli omedveten om och att man bor ge de unga mojlighet till att tanka efter och kunna 

bilda sina egna asikter (25). 

Ecrits pour nuire far skarp kritik i en artikel av Genevieve Boulbet. (Bull.bibl.de France, 

no 2 1987, s 172-174). Man efterlyser en syntes som kan bilda klarhet i det fOrhallande 

som finns mellan dagens samhalle och den aktuella ungdomslitteraturen. Det hela blir en 

osammanhangande upprakning av boktitlar, menar Boulbet. Enligt Marie-Claude 

Monchaux skulle verkligheten inte vara bamtillaten. Vatje antydning om att hjalten i en 

bok anvander narkotika innebar ofran.komligt att de barn som laser boken tar efter denna 

ovana och blir narkomaner. Att lasaren tar distans till texten ar ett konstaterat faktum som 

gatt Monchaux sparlOst forbi, tycker artikelfOrfattaren, som havdar att barnet snarare 

behover verklighetsbeskrivningen for att forsta sig sjalv och sin omgivning. 

Marie-Claude Monchaux ger svar pa kritiken i ett efterfoljande nummer av tidskriften. 

(Bull.bibl.de France, no 6 1987). Ecrits pour nuire ar inte amnad att vara nagon 

vetenskaplig avhandling, utan ar en bok som kommit till i ilskan over att se 1949 ars lag 

(24) Titeln = Skrivet for att skada. Union nationale interuniversitaire, Paris, 1987. 
(25) Livres Hebdo, No 48 1986, s 67. "Aujourd'hui, Ia societe confronte les enfants a de nouveaux pro
blemes que nul ne peut ignorer: ni les pouvoirs Iocaux, ni les parents, ni les enseignants, ni les bibliothe
caires. II appartient a chacun d' entre eux d 'apporter aux enfants les elements de reflexion dont ils ont be
soin et grace auxquels ils construiront leur propre reponse, leur propre personnalite." 
(26) Lagen finns atergiven i Monchaux 1987b, s 3. Forfattaren betonar i synnerhet det foljande: ingen pu
blikation oor inneMlla illustration, text eller inlagg av nagot slag som framsUiller sam fordelaktigt 
roveri , logn, staid, lat~a, feghet, hat, missbruk eller varje akt som betecknas som brottslig och som kan 
ha omoralisk verkan pa barn och ungdom, eller ge upphov till etniska fordomar. 

33 



om publikationer for bam och ungdom sUindigt overtradas (26). Foraldrar star ovetande 

om vad deras bam egentligen laser. Vern vet nar ett barn paverkas, nar det identifierar sig 

med bokhjalten, nar fyra-fem olika bocker har samma tema, som exempelvis narkotika

missbruk och det framstiills som nagot fullt naturligt och korrekt, skriver forfattaren och 

till agger att om hennes bok inte fatt Genevieve Boulbet att tanka om sa har linda atskilliga 

foraldrar tagit boken pa allvar och insett att deras bam lir utsatta for manipulation. 

Sjalva grundtanken att lasaren paverkas av sin lektyr har ursprung i det synsatt som under 

flera sekler praglats av katolska kyrkan, privatskoloma och folkskolan. Lasaren an togs 

vara uppmlirksam nog att urskilja den eventuellt dolda meningen i en text, genom en sorts 

lasning som var motsatsen till den passiva form en av lasning som konsumationslittera

turen innebar. Lasaren efterliknar texten och den "daliga" boken ympar sitt gift i lasaren, 

som Marie Kuhlmann beskriver synsattet (Kuhlmann 1989, s 245). Dagens vetenskap 

bar dock bevisat att det resonemanget inte haller. Snarare an den paverkan som kan ge 

upphov till skadlig imitation eller ar angestskapande, lir det en katharsiseffekt som ager 

rum, menar ett flertal forskare. Den bok man tror kan ha en skrlimmande effekt kan 

tvartom dampa angest och darigenom fungera som homeopati (Bachelard, se Kuhlmann 

1989, s 246). Den befriande katharsiseffekten firms med sa fort man talar om biblioterapi, 

betonar Fran¥oise Alptuna i en artikel (Bull.bibl.de France no 4 1994, s 94-97). Man har 

hittills i mycket liten skala anvant sig av biblioterapi i Frankrike, men Iyckade forsok har 

gjorts in om psykiatrin att genom lasning hjlilpa patienter att aterfa kontakt med omgiv

ningen och att stiirka sin personliga integritet. Artikelforfattaren understryker dock att 

sjukhusbibliotekariemas bristfalliga utbildning- oftast handlar det om personal som ar

betar ideellt - ar en klipp i hjulet fOr utvecklingen in om ornradet. 

Kanske kan biblioteksservicen inom sjukvarden pa grund av detta sagas slapa efter en 

aning over huvudtaget. Man tar ofta till drastiska mlirkmetoder av bocker for att upp

marksamma den ideellt arbetande och sa gott som helt outbildade personal en pa litteratur 

som genom sitt innehall riskerar att illa lampa sig fOr sjuka och aldre lantagare. Under en 

kongress som bolls i Bordeaux 1988 uppstod en haftig debatt dar den ena sidan havdade 

att bokurval inom sjukhusbiblioteken gick till pa samrna vis som i ovriga bibliotek, med 

undantag for att man tog avstand ifran vissa oocker som pa grund av de negativa kanslor 

dessa kunde uppvacka ansags otankbara att lana ut till patienter. Man preciserade att det 

inte handlade om censur, utan om en vagledning for bibliotekspersonalen om vilka bocker 

som av olika uppraknade anledningar som fel format, for dyra i inkop, innehaller vatd 

eller pornografi etc. inte passar in i sjukbusmiljon. Det fanns emellertid en lakare pa 

kongressen som inte hade nagon forstaelse fOr huvuddelen av dessa standpunkter, utan 

framforde sin asikt om att all sorts litteratur borde finnas tillganglig fOr patienterna, da en 

sjukhusvistelse erbjuder ett unikt tillfalle till Hisning (l.Ll.lecture a rhopital, Fondation de 

France 1993, s 30-31). 

Biblioterapin ar pa vag att na ut, inom sjukvarden saval som inom "Boken kommer"-
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verksamhet (27) och inom fangvarden. En terapeutisk gaming krliver emellertid att 

bibliotekarierna dessutom far en kompletterande utbildning inom medicinomradet, havdas 

i en rapport fran kulturministeriet fran 1982 (28). Langre fram i skriften La lecture a 
l 'Mpital aterkommer man till problemet och bekraftar att lasning ocb hal sa lir tva saker 

som pa olika vis far ilia av lekrnannamlissig bebandling (ibid, s 68-69). Att ordinera 

backer pa samma vis som man ordinerar medicin, ar en felaktig metod. Det som galler ar 
att vacka patientemas Hislust samtidigt som man respekterar deras frihet att valja sin 

lektyr. Man forkastar inte systemet med ideell arbetskraft som man anser vara smidigt 

och autonomt, men insisterar pa att personal som anlitas pa frivillig basis linda bor vara 

noga utvald ocb fa en utbildning som ska underlatta deras kontakt med den avlonade 

personal en ocb fa till stand ett omsesidigt erkannande av yrkeskunnigbet med mera. 

Llisning som fenomen och inte minst reception i sam band med llisning, ar ett stort forsk

ningsomrade. Sociologen Jacques Leenhardt beskriver tre olika kognitiva aspekter i den 

relation som uppst:h mellan lasaren och boken. For det fOrsta kan lasaren uppleva boken 

som ett foremal, nagonting som ar helt ovidkommande den egna livssituationen. Las

ningen sker pa distans och textens innebord lamnar lasaren tamligen likgiltig, aven om det 

handlar om nojeslasning. I det andra fallet blir det tvlirtom fraga om en emotionell och 

engagerad lasupplevelse dar indi vi den identifierar sig med bokens inneball och ofta 

upplever huvudpersonerna som "verkliga". Den tredje aspekten utgors av enjamvikt 

mellan de tva tidigare. Lasaren uppfattar det lasta som en fristltende forestallningsvarld. 

Uisandet ar objektivt, men det ar inte boken som forem~il som fokuseras, utan lasningen 

som sa dan. Man bar konstaterat att i Frankrike ar det den tredje formen av lasning som ar 

den mest vanliga. I grund och botten ar det skolan som i fOrsta hand fOrmedlar litteratur 

och eftersom all undervisning sker med en viss distans, menar Leenhardt, sa blir fOljden 

att lasaren betraktar det lasta som litteratur, det vill saga som en autonom forestallnings

vlirld (Pour une sociologie de la lecture, Leenhardt 1988, s 67-69). Vilket sorts llissatt 

man har lir ocksa en fraga om nationalitet. Fransman och exempelvis ungrare bar inte 

exakt samma uppfattning om bur man laser en bok. 

Forfattaren talar ocksa om fyra olika system som lasaren begagnar sig av: lasaren kan fOr 

det fOrsta se det fiktiva pa ett imaginart plan men som har en sa pass klar verklighets

framtoning att det mycket val kan ses som en del av verkligheten. Men lasaren Higger inte 

ner sina vlirderingar i det Uista och avstltr ifran att doma vad det vara rna i handling en. I 

det andra fallet engagerar sig llisaren etiskt, tar det fiktiva for "verklighet" och gor 

subjektiva bedomningar av det som star i texten. For det tredje kan dessa bedomningar 

liven goras utifran nagot personligt ideal, exempelvis utifran stranga moraliska kriterier. 

Det lassystemet bottnar framfor allt i den emoti onella och identifi erande relations-

(27) Jag anvander den svenska benamningen pa en verksamhet sam gar ut pa att biblioteket besoker aldre 
och sjuka som vardas i hemmet. Pa franska: La bibliotheque a domicile. 
(28) Bernard Pingaud & Jean-Claude Barreau, Pour zme politique nouvelle du livre et de Ia culture , 1982. 
(Ibid, s 48). 
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aspekten. Det fjarde lassystemet gih ut pa att "sociologiera" det man finner i texten genom 

att ge social a eller historiska fOrklaringar till det som berattas, ett satt att lagga over alit 

individuellt ansvar pa ett storre samhalleligt plan och darmed,just som i detforsta 

exemplet, avhalla sig fran att bedoma, med den skillnaden att lasaren, i stallet for att forbli 

likgiltig infor bokens handling, gar in for att noggrant hitta en anledning till varje skeende 

(ibid, s 77 -79). 

Reception en "nyskapar all tid, den forskjuter och fOrvranger", skriver Roger Chartier i 
B6ckernas ordning, ett verk som nyligen kommit i svensk oversattning (Chartier 1995, 

s 9). Det finns all tid ett glapp mellan textens innebord och olika lasares satt att tolka den 

och nar man viii undersoka vilka olika lasesatt som finns, handlar det i stort om att "iden

tifiera de specifika monster som sarskiljer olika lasargrupper och lastraditioner" (ibid, s 

16). Lasama bar inte samma vana vid det skrivna ordet, gar inte efter samma normer, bar 

inte samma intellektuella kapacitet, forkunskaper och intresse och forvantar sig inte heller 

detsamma av Hisningen. Det som ocksa nh betydelse i sammanhanget ar kon, religios 

forankring eller generationspragel med mera. Bockema kan darmed ses som ett manskligt 

gemensamt material som brukas pa oandligt manga skilda vis. Samma text kan bli be

handlad och fOrstadd pa kanske lika manga satt som det finns Hisare. 

Genom att "popularisera" litteratur bar man sedan lange tillbaka vel at lagga sig vinn om att 

anpassa bocker pa ett satt sa att de nar ut till en bredare lasekrets. Bibliotheq ue bleue - de 

bla bockema - som gavs ut under 1600 och 1700-talet ar ett klassiskt exempel pa hur man 

pa forlagen tekniskt omarbetade texter for att de skulle kunna bli lasbara fOr manga. Man 

forkortade texterna, begransade vokabular och Hingd pa stycken, samt illustrerade, allt i 

syfte att oockerna skulle attrahera Uisare bland folket genom att mermotsvara deras kun

skaper och forvantningar. Nar man forandrar formen pa en text tillkommer nya mojlig

heter att tillagna sig den och darigenom kan manna andra slags lasare och anvanda texten 

pa ett annorlunda vis. Forfattaren havdar att de bla bockernas egenhet ligger i sjalva sattet 

att forandra de verk som de innesluter, som fran botjan hade varit vanliga litterara verk. 

Det ar genom sjalva utformningen som de har fatt sin popuHira framtoning. 

I nutiden bar Hisskillnaderna ytterligare forstarkts genom att popularlitteraturen har blivit 

vardaglig. "Mot distingerade satt att Hisa och mot rikt utarbetade bocker star nu snabb

tryck och klumpiga dechiffrerare" (ibid, s 27). 

I Pratiquesde lalecture av samme forfattare (Chartier 1993, s 31-32) finner vi tanken att 

lasning ar en nedarvd faktor snarare an nagot man lar sig. Ett bam som lar sig att lasa 

stannar vid att tillgodogora sig det som i texten bar anknytning till de kulturvanor som det 

lart kanna i sin narmaste omgivning. Receptionsforskningen harframlagt atskilliga resul

tat som tyder pa att en stelbent pedagogik och normativa utvarderingsprocesser kamou

flerar att det i grunden inte ar nagon enhetlig form av lasning som skolan lar ut, utan att 

resultatet i sjalva verket avslojar en mangd olika lassatt. Inte bara bamens utan ocksa de 

vuxnas Hisning utgar if ran egna referensramar, om de saar socialt eller individuellt be-
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tingade , ligger fbrskansade i aktuella livsvillkor eller i det forflutna. Allting skanker en 

betydelse at den lasta texten. 

Skriven text iir alltsa en kommunikation i stiindig forandring ocb lasaren ar inte en bart en 

mottagare utan ocksa den som skapar en mening med texten, ofta utan att ens vara med

veten om det sjill.v. Detar pa detta som man kan stOda sitt antagande att Hisakten ar base

rad pa individens specifika kulturarv i sUillet for paden tekniska lasinlarning som skolan 

liir ut. Detar ju dessutom ett valkiint faktum att skolbarn inte kan lasa forran de klarar av 

att taut en mening ur en skriven text utan att staka sig pa att tyda ocb ljuda orden ett for ett 

och lagga ner anstrangning pa att binda dem samman. 

En konsekvens av resonemanget att en text far olika betydelse fOr var och en som Hiser 

den, blir att man Hlr atsidosatta uppfattningen om att forfattaren skulle vara den som en 

gang for alia bar givit mening at det skrivna och att lasarna omedelbart och utan att fOr

ledas borde uppfatta ocb godta den meningen. Men man far ocksa tamed i berakningen 

att varje lashandling, som ger upphov till sa spridda tolkningar, bestar i individuella satt 

att lasa saval som en tendens att foga sig efter ett sorts "lasprotokoll" som forfattaren men 

aven tryckningen bar bidragit till (ibid, s 80). Aven forHiggarens forestiillning om bokens 

tiiWinkta lasare finns inbegripen i bur boken ar upplagd typografiskt. Genom att studera 

utforandet av gangna tiders massproducerade litteratur, vad giiller material och typografi 

och genom att iakttaga vad som kan ha varitjust forlaggarens avsikter med att lata trycka 

en sarskild sorts becker, kan vi genom sjalva foremalet, det vill saga boken, till en viss 

grad upptacka de olika lassatt som fanns hos folket (ibid, s 103-104). La bibliotheque 

bleue- de bla bockerna- var exempelvis indelade i manga sma kapitel. En annan atgard 

var att avHigsna stycken som kunde undvaras, som sociala eller psykologiska beskriv

ningar som inte tillforde sjalva handlingen nagot vasentligt. Man tog ocksa bort adjektiv 

och adverb. Samtliga moment i denna procedur rojer den uppfattning man hade om ar

betarklassens lasformaga. Nar man viH studera folkliga Iasvanor blir det emellertid riska

belt att helt och ballet basera sig pa dylika uppgifter. Popularbockema nadde visserligen 

ut till en bred lasekrets, men att utta]a sig om Iasningens verkliga art och ornfattning en

bart genom att studera tryckalster blir for osakert. Kanske taste man i sjalva verket ocksa 

pa manga andra vis an det som bockema var avsedda fOr. Med all sannolikhet skiftade 

ocksa lasama mycket, de kan pa goda grunder sagas inte ha varit desamma if ran en epok 

till en annan. 

Pratiques de la lecture avslutas med en de batt mellan Roger Chartier och sociologen 

Pierre Bourdieu (ibid, s 267-294). Debatten anknyter till den analys av begreppet lasning 

som ar bokens huvudtema. Bourdieu konstaterar (ibid, s Z?O) att vi nu for tiden ar sa val 

invanda vid det satt att lasa som g<h ut pa att referera till texten som en text och in get mer, 

att vi i och med det belt omedvetet bar skapat oss ett universiellt lassatt, trots att trenden 

inte har varit gangbar sa lange. Chartier tar strax darpa upp problemet med skolans lasin

larning och nastan unika roll att vara den som skapar bade lasformaga ocb behov. Bour-
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dieu sager sig ha slagits av insikten, genom att ha tagit del av en del vittnesmal som st~l.tt 

till grund for vetenskapliga rapporter, att det finns ett naturligt lasbehov som skolan for

stOr i sin stravan att skapa en annan Hiskapacitet. Man rycker upp med rotterna den natur

liga lasviljan fOr att i didaktiskt syfte ersatta den med ett forhallandesatt som nannast for

virrar eleven. Langre fram i samtalet (s 280-281) uttalar sig Bourdieu om betydelsen av 

att fora en kamp for god lasning, men att manga gor detta pa ett felaktigt vis; man mono

poliserar sjalva kunskapen om vad som ar god litteratur. Det uppstar darvid en maktkamp 

mellan de intellektuella dar det friimst gar ut pa att bevisa vern som vet bast vilka backer 

sorn fortjanar att lasas och vilka som inte gor det. 

I den aterfinns hos Claude Lafarge (La valeur litteraire, 1983, s 101-1 02) som fastslar att 

det intellektuella monopoliserandet ar en form av maktbildning i samhallet. Det existerar 

en konsumtionstrend som ar hlerarkiskt uppbyggd. Visserligen ar nivaskillnaden mindre 

utpraglad an inom den social a hierarkin, men man kan utga if ran att de samhalleliga 

klasskillnaderna kommer till uttryck genom de inbordes kvalitativa varderingar som finns, 

dar en del smakinriktningar tilh1ts dominera over andra. De avvikelser ifran normema som 

faktiskt existerar kan snarare sagas bekrafta skillnaderna an tvartom, eftersom de i sig 

sja.Iva utgor det som far normerna att synas. Skillnaderna ger uttryck for den kulturupp

fattning som hor hemma i respektive samhallsklass och i slutandan blir det fraga om en 

ren klasskamp (ibid, s 146). 

Samtidigt finns i det nutida samhallet en stor valfrihet in om litteraturproduktionen, skri ver 

forfattaren och menar att man darmed ide mest frigjorda kretsarfinner en attityd till skon

litteraturen som gar ut pa att den visst kan fa inflytande palasaren (ibid, sl41-143). Aven 

om ordet "censur" skrammer och vacker upp ett ramaskri bland de intellektuella, sa delas 

de uppfattningar som baddar for censurering av skonlitteratur av sa manga att de kan 

sagas vara universiella. 

Strangast blir asikterna nar det blir tal om barnlitteratur och Lafarge tycker att det ger sig 

viii uttryck i den andra paragrafen i 1949 ars lag. Lagen stiftades av katoliker och kom

munister i ett synbart utslag av nationalism, da man insisterade pa att hejda importen av 

amerikanska serietidningar. Bakom de nationalistiska kanslorna dOljer sig i sjalva verket 

en fordomelse av den amerikanska kulturen sorn man anser vara omoralisk och dekadent. 

Det faktum att Lucky Luke som sin standige fOljeslagare bar en cigarett i mungipan, be

tyder ju inte att det skulle vara den enda anledningen till att ungdomar borjar roka, eller 

kanske ingen anledning alls, nar man betanker att rokning snarare ar ett uttryck for att 

vilja vara tuff och tillhora vuxenvarlden. Aven om man garna vill anklaga skonlitteraturen 

for att vara en orsak till att valdet upptrappas i samhallet och till att seder och bruk degra

deras , sa kan man inte rent objektivt stall a lasningen till svars, havdar forfattaren och 

tillagger att det inte finns nagon bevisljg korrelation mellan en va.Isa.Id deckargenre och au

tal begangna brott. 
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Det som i forsta hand staller till konflikter ar alltsa tron pa det sociala inflytande de upp

diktade verken kan tankas fa. I andra hand kan man tala om nagot som kan definieras som 

att den dominerande samhallsordningen binder samman det originella och det normativa. 

Det handlar om en i kommersiellt syfte mildring eller objektivering av gangse vedertagna 

normer. Det ar personer som star modell for ett visst forhallningssatt och verkar som 

sprakror i samhallet som Jigger bakom sadana handlingar (ibid, s 149-150). Detar som 

om man fran boijan gick in for att ta udden av kritiken. Man blir strax blind for sitt eget 

handlingssatt och ser det som oklanderligt, medan produkterna blir godtagna, man bar in

gatt en sorts pakt med samhallet. 

Lafarge drar slutsatsen att skon1itte:raturen visst inte ska ses som oberoende av samhallet; 

det gar ju inte att forneka samhallets aterverkan pa skonlitteraturen. Daremot anser han det 

vara osannolikt att skonlitteraturen skulle fylla nagon verkligt betydande samhalls

fun.ktion (ibid, s 153). Genom att varderingsprinciperna ar sa olika, kan man inte langre 

skonja de verkliga orsakerna till att en del saker fortigs och objektivering ar ett satt for 

dominerande grupper att argumentera och bekrafta vad det vara rna. Hur langt konflikter 

kan ga aterstar att se: det enda sattet att tillnarmelsevis uppskatta detta ar att observera hur 

fiktiva fenomen far inflytande pa socialt beteende. Genom samma metod kan det ocksa 

framtrada en tolkningsfri defmition av vad som egentligen ar allmant erkanda sociala nor

mer. 

Lafarge tar ocksa upp det intressanta faktum att lasaren garna identifierar sig med bokens 

huvudperson; om denne ar polis sa onskar lasaren att tjuven ska bli fast, men om det 

handlar om en tjuv sa tar man and a parti for den personen och man kan i och med det for

sta lagstiftarna som vill hindra barn ifran att stifta bekantskap med den sortens litteratur, 

da det tydligen ar mojligt att fa Hisaren att acceptera de mest illegala beteenden och till och 

med att se dem som exemplariska. 

Genren har ocksa betydelse fOr hur nagot uppfattas. Forfattaren ger som exempel att aven 

om nakenmodeller sedan Hinge var tradition inom maiarkonsten, hindrade det inte att man 

i fotografins bamdom sag nakenfotografier som pomografi och i var tid da nakenhet ar 

godtagbart pa film, kan vi ha svart att forestalla oss detsamma pa teatem eller operan. 

Genren kan ha en neutraliserande effekt, sa att mycket darigenom undgar moraliska be

skyllningar (ibid, s 162-163). I sammanhanget ska det ocksa ses att det arden minst 

kompetente lasaren I askadaren som harden storsta tendensen till att doma fikti va beteen

den efter samma normer som verkliga. 

Vad betraffar skolans las- och litteraturundervisning konstaterar Lafarge en oppning mot 

en modemare attityd: man tar med nutida fOrfattare i det man erbjuder eleverna, aven om 

man noggrant sovrar i texterna. Exempelvis laser man idag Boris Vian, som tidigare for

domdes for sin frispraklighet (ibid, s 165-166). 
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Forlaggare, bokhandlare och bibliotekarier ar de som hailer ig{mg maskineriet i bokfor

medlingen, skriver Robert Escarpit (Sociologie de la litterature, 1958, s 26) och tilHigger 

att kommersialism ar en effektiv sparr for de tva forstnamnda vad galler att ge vagledning 

tilllasaren. Dessa bada kategorier bar ett stort och avgorande inflytande pa forfattama sa

val som pa dem som laser, men bara bibliotekariema ar i allmanhet i stand att komma med 

vittnesmat om vad deras lantagare Hiser, aven om begransningen finns i form av att bara 

ett fatal individer i det stora bela soker sin lasning pa biblioteket. 

Forlaggaren spelar sin roll som initiativtagare ocb vander sig ti11 en teoretisk publik, 

medan bokhandlaren, liksom bibliotekarien faratt gora med den verkliga publiken, om an 

pa tva belt olika satt. Detar nu Escarpit havdar att bokhandeln vander sig till en utvald 

samhallsklass (ibid, s 80-81) ocb menar att Ui.saren ar val medveten om vart det blir lamp

ligt att ga for att fa tag i den sorts lasning som eftertraktas: man fragar efter en litterar bok 

i tobaksaffi:iren lika lite som man fn\gar efter billiga sentimentala pocketb&ker i bok

handeln. Faktum ar att kommersiella krafter placerar popularlitteraturen sa att lasaren Hitt 

ska hitta den: framfor allt i jamvagskiosker som dagligen passeras pa vagen till och fran 

arbetet. Det blir overflodigt att soka reda pa en bokhandel for att fa vad man vill ha. Pa det 

sattet massproducerar man backer efter samma prototyp, den som bar visat sig salja bast. 

Den massdistribution som darefter ager rum gor det hela till en enda mekanisk process. 

Om det kanns evant och darmed svart for nagon att gain i en bokhandel , kommenterar 

forfattaren (ibid, s 95-96), saar steget annu storre till att gain pa ett bibliotek. 

Nar man vill fonnedla litteratur kan man gbra det antingen kommersiellt, genom sma pri

vata lanebibliotek utspridda over stan, eller administrativt, via folkbibliotek med filialer, 

arbetsplatsutlaning, bokbussar, forsamlingsbibliotek med mera. Att biblioteket ifrnnsager 

sig popularlitteraturen forvarrar bara de daliga effekter som finns med det mekaniska dis

tributionssystemet, anser Escarpit. Det didaktiska forballandet till biblioteksutbudet vill 

anpassa manniskan till institutionen i stallet fi:ir tvartom och gar darmed miste om sin 

egentliga malsattning: att skapa ett levande folkligt utbud och att befasta en folklig kultur. 

Klyftan ar stor mellan ett Iitterart verk och de olika lasama. Nagot kan inte sagas till 

nagon om det inte forst bar sagts for nagon, uttryckerforfattaren saken (ibid, s 98) och 

fyller i med att dessa "nag on" inte all tid sammanfaller; vi bar ju tidigare omtalat att all a 

inte Hiser pa samma satt. Escarpit sparar i detta bela problemet med den litterara littera

turen gentemot den folkliga realiteten. Det aren gemensam bildning som befaster en so

cial grupp och danar ett gemensarnt sprak ocb en gemensam kultur (ibid, s 100-101 ). 

Nar man tycker om en bok ar det utifnrn kanslan av att dela samma tankar och kanslor och 

genom att man bar haft samma upplevelser, ar det vanligaste svaret i enkater pa fragan om 

varfor man fastnatjust for en sarskild bok (ibid, s 110). Forfattaren bi:ir till samma so

cialgrupp som lasaren ocb darav kommer det sig att boken blir en favorit. 

Lasning ar nastan all tid motiverad av otillfredsstallelse och till tar hos en individ som ham-
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nar i kris. Ett lyckligt folk skulle knappast ha nagon historia och ingen litteratur eftersom 

det inte skulle finnas nagot Hisbehov, blir Escarpits tes (ibid, s 119-120). Efter att ha ana

lyserat olika situationer som inbjuder till Hisning kommer han frarn till att de langa timmar 

som tillbringas i sanglage vid konvalescens ofta blir den tid som bast agnas at lasning. 

Trots att sjukhusbiblioteken i Frankrike Miler en lag standard, menar forfattaren, saar det 

manga ganger dar som man laser det som kanns som mest betydelsefullt. 

Skillnaden mellan det folkliga och det larda bar avmattats, skriver Roger Chartier (Pour 
une sociologie de la lecture, 1988, s 22). Andra social a uppdelningar finns i dagens 

samhalle, som kons- och yrkesskillnader, olika bosattningsorter och motsattningar mellan 

olika generationer och religioner. Statistiska matningar bar gjorts som visar att antalet per

soner som laser mycket litet bar okat medan antalet av de som inte laser alls bar minskat, 

trots att man upptackt en oroande okning av analfabetism. 

Begreppet Uisning ar overvarderat, anfor Jean-Marie Besse (Lire en France aujourd'hui, 
1993, s 220). Det enda som for oss kannetecknar His- och skrivformaga arden modell 

som skolan uppsatt som giltig. I sjalva verket vet vi inte vad som bander nar de unga for

kastar lasning. Ar det boken i sig sjalv som de tar avstand ifnin, eller ar det skolans satt 

att introducera den? 

Joelle Bahloul (Pour une sociologie de la lecture, 1988, s 110) uppmarksammar det fak

tum att de svaga lasama hailer sig till bestamda vanor vad galler att inforskaffa litteratur 

och att skolan sa val som biblioteket ar belt uteslutna som informatOrer kring backer och 

Hisning. Det blir i stallet till varuhus och kvartersbutiker och till vanner och kollegor som 

man vander sig for att hitta lamplig lektyr. Reklam spelar en stor rolL De lassvaga koper 

sina bocker, som om de utgjorde ett materiellt behov (ibid, s 115). Ett intressant fenomen 

ar ocksa att de kulturella institutionemas forakt for den sentimental a romanen bar fargat av 

sig paden svage Jasaren. Man vill garna forneka att man laser sadan Iitteratur, eller bort

forklara saken med att "det ar klart att det ger mer att lasa de stora kanda forfattama" (ibid, 

s 119). 

Med Robert Escarpit har vi tidigare fatten inblick i bur manniskor i en krissituation ofta 

tar sig for att lasa och da far mycket i utbyte. Michel Peroni (ibid, s 170) gor emellertid 

antagandet att i fangelsemiljo kan Hisning belt forlorn sin mening, men sager att lasningen 

samtidigt kan vara en mojlighet att utharda situationen och att den ocksa kan bli en aktivi

tet att ligna sig at i ateranpassningssyfte. Det blir da an mer vasentligt att ta hansyn till 

lasarens aktuella li vssituation och dennes erfarenheter, i det man bedomer den motivation 

och koncentrationsformaga som kan uppbringas, sa att man inte ofrivilligt motarbetar det 

lasintresse som finns. Ett behov av en viss sorts litteratur kan finnas, just sa som 

sentimentala romaner utan valdsinslag och problematik kan vara ett behov hos aldre (ibid, 

s 188-189). I intervjuer med aldre personer kan vi for ovrigt annu en gang sla fast att 

aven de i skolan fatt sig inprantat det stora vardet av Hi.sning. En aldre dam som inter-
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vjuas sager att bon inget Hiser och heller inte laste nagot forr, annat an i skolan, dar bon 

med en viss moda laste sina Hixor. Ogonblicket darpa inflikar samma iildre dam att det iir 

klart att man skaffar sig kunskaper genom att liisa och vi kan forstas ana att det iir hennes 

barndoms skola som star bakom det uttalandet. 

Att 1968 ars studentrevolt och overgripande samhallsreformer fick en aterverkan pa kul

turen kan sammanfattas i Martine Poulains klargorande att det nu upphorde att vara av 

friimsta vikt att sprida till en bredare publik de nonner och handlingssiitt som horde 

hemma hos ett fatal, utan tviirtom att saga upp bekantskapen med den borgerliga kul

turen och vardesatta popuHirkulturen. Omsvangningen far betydelse for bela kultursocio

login, det blir vasentligt att fOrsta och vardesatta alla trender (Histoire des bibliotheques 

fran9aises 1992, s 529-530). Detar nog ganska siikert att de fiesta regelriitta "bokgom

mor" som fauns pa biblioteken slutgiltigt fOrsvann omkring detta artal (Kuhlmann 1989a, 

s 135). 

Den modernisering som bar agt rum under de senaste tjugofem aren gor sig gallande 

bland annat i popuUirromanens forsiktiga men sjalvmedvetna intag pa folkbiblioteken, 

atminstone sedan ett tiotal ar tillbaka. Nar man sager "popularroman" Hir man dock 

betanka att det betyder flera olika sorters Iitteratur. PopuHirkultur ar ett val erkant amne 

som varderas hogt och studeras av saval etnologer som historiker, medan det moderna 

uttrycket "masskultur" annu ar tamligen foraktat och pa sin hojd studeras av sociologer 

(Thiesse 1984, s 241 ). For en oversyn av den folkliga romanens uppkomst och spridning 

han visas till boken Le roman du quotidien, da iimnet inte far plats inom uppsatsens rarnar. 
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4. En ny inkopspolitik 

PopuUira genrer 

Vasterlandets kultur in be griper tva sorters backer: de som betingar ett varde pa sa vis att 

man anser det vara odisk:utabelt att bevara dem for eftervarlden och de som trycks upp i 
ett kortsiktigt konsumtionssyfte. Att vi bar varna en aning ocksa om den sistnamnda 

kategorin framgar redan i forordet till boken La paralitterature. Litteraturen ses som ett 

granslost territorium, uppfattas olika av alla och fOmyar sUindigt manniskors sprak, fOr

hrulande till samhallet och till sig sjalva. Vaije ny tendens maste tas pa allvar och inte 

domas ut efter nagra estetiska regler sam inte galler i sammanhanget. I sUillet fOr att neu

tralisera och till varje pris anpassa det nya till gangse normer bOr manta vara pa dess spe

cifika egenskaper eftersom det vittnar om en kultur och det skrivna ordets utveckling (Bo

yer 1992, s 11-12). 

Litteratur "vid sidan om" (29) ar kanske en snall benamning for kioskemas och varu

husens bokutbud. Men vi ska komma ihag att romangenren lange inte var ansedd som en 

fullt godtagbar litteratur (se aven Thiesse). Idag har fordomarna overforts till konsum

tionslitteraturen, den sags, fOrutom att vara vardelOs, aven vara fordarvlig och moraliskt 

forledande. Nar romankonsten borjar fa ett vi sst erkannande, under mitten av 1800-talet, 

anvander man sig av "vid sidan om" -litteraturen fOr att kunna papeka daliga fOrebilder och 

battre framhava det man ville vardesatta sorn riktiga verk (Boyer 1992, s 34). An idag 

forekommer en strikt uppdelning pa liknande vis, inorn konsumtionslitteraturen, med 

tanke pa att man garna placerar billiga karleksromaner, typ Harlekin-bocker, langst ner pa 

skalan (ibid, s 42). Denna typ av backer ar ocksa en produkt av industrisamhallet. Ge

nom att nya texter ideligen overflodar marknaden, ar boken att se sam en vanlig fOrbruk

ningsvara i stil med kaffe och tvattmedel. Produktionen H\r inte heller stanna upp ett 

ogonblick; man maste vara trogen kopama sa att de inte bryter sina vanor. 

Bland de backer som figurerar bland annat i jamvagskioskerna i Frankrike och som in gar 

i "vid sidan om" -kate gorin, finner man i sin tur nagra vitt skilda genrer: deckare, science

fiction, westernbocker, spion- och aventyrsromaner och sentimentala karleksromaner. 

For samtliga dessa genrer ar emellertid stereotypin genomgaende och utgor i sig en god 

bit av marknadsfOringsprincipen: genom att handlingsschemat ar utstakat i forvag foljer 

alia bocker i serien samma monster. Repetitionen ger lasaren tillit; man vet pa fOrhand vad 

som ska ske och flnner det betryggande med en handling som inte tvart omkastas. Vid 

bokkopet vet lasaren att det ar fraga om en lektyr sorn haller vad den lovar och salunda 

uppfyller alla fOrvantningar. 

(29) ( enl. Boyer: "a cote" .) 
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Den genre som ar mest last ar utan tvekan den har typen a v karl eksroman. 1989 sal de 

Harlekin-bockema i ett hundra tjugonio miljoner exemplar varlden over. Det star for 

tjugofem procent av litteraturmarknaden i Frankrike och trettioen procent av den totala 

forsaljningen av pocketbocker (ibid, s 105). Intrigen i Harlekin-bockema ar uppbyggd 

enligt foljande: 

1. Mote mellan manlig och kvinnlig huvudperson 

2. Ovanskap mellan de bada 

3. Hon bade hatar honom och upprors av sina kanslor for honom 

4. Hon hatar honom inte langre men ar osaker pa vad han kanner fOr henne 

5. UpplOsning i och med att han forklarar henne sin karlek 

6. Boken sista rader fOrkunnar brollop och en Iycklig framtid 

Boyer menar att den sortens backer handlar om en uppgorelse mellan fOrfattare och 

lasare: de tjanar ett syfte genom att ledsaga den lasare som kanner sig vilse i litterara sam

manhang (30). Olika "igenkanningsknep" forekommer fOr att lasaren snabbt ska hitta och 

lockas av boken. Det kan vara farg pa omslag, namn pa hjalten, en spannande titel som 

ofta inte har mycket att gora med bokens innehall. Vatje bok bor vara upplagd sa att den 

blir autentisk med den serie den tillhor. 

En strategi amnad att direkt skapa kontakt med lasaren ar att trycka ett utdrag ur texten pa 

bokens baksida. Forfattaren San-Antonio (pseudonym for Frederic Dard och samtidigt 

namn pa romanseriens hjalte, poliskommissarien som stiindigt klarar skinnet ide mest 

halsbrytande aventyr, men som genom sina invecklade karleksaffarer och aven i ovrigt ar 
mycket olik savhl Stalmannen som Simenons beskedlige kommissarie Maigret) har ofta 

bokens forsta mening tryckt pa framsidan av omslaget, vilket direkt tilltalar Hisaren och 

uppmanar till att Hisa det som fOljer. San-Antonios massproducerade backer hor till 

genren roman noir, ett slags deckare med en burdus svart humor. Vid sidan av att San

Antonio ar flitigt representerad i jamvagskioskema, da hans alster motsvarar manga av de 

kriterier som star for den sortens litteratur, kan man inte undga att forfattaren har en stor 

skrivtalang och dessutom formaga att uttrycka sig pa ett alldeles eget sprak, uppbyggt pa 

ett talvokabuH:ir starkt praglat av slang och som stundom blir poetiskt. San-Antonios 

romaner ar en konstart, anser Robert Escarpit, som Ieder ett seminarium i Bordeaux 

1965, helt tillagnat forfattaren, som just fOr sin ordkonst liknas vid Rabelais (31 ). 

Sjalvfallet ar en forfattare som uttrycker sig sa egenartat inte all tid Hitt att tyda, i syn

nerhet inte for den som har ett annat modersmat an franska, vilket i sig ar en fOr-

(30) (ibid, s 110: " ... le contrat est surtout pragmatique; il a pour fonction essentielle d'orienter un lecteur 
qui eprouve des difficultes a se diriger dans I 'univers littemire: la pamlitterature le rassure, 1 'assure qu 'il 
ne sera pas dupe par Ia nature du recit." 
(31) For en utforligare beskrivning av genren roman nair se Vanoncini 1993, s 57-86. Se aven Le pMno
mene San AnTonio 1965. 
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klaring till att oockema inte bar oversatts till nagot annat sprak. Detta trots sin popularitet: 

vid tidpunkten fOr serninariet toppade San-Antonio forsaljningslistorna. 

Vad ar da hemligheten med framgangen? Kanhanda ar det forfattarens satt att just direkt

kommunicera, att mer eller mindre smaretas med lasaren och genom att forfattaren iden

tifierar sig med hjalten. 

Vad som linda skiljer San-Antonio fran den rena trivialromanen, menar serninariedeltagar

na, ar att lasaren fOrutsetts ha en viss bildning och kansla for humor. Den kombinationen 

kan aven pa satt och vis sagas bli en tackmantel for bade vald och pornografi , for San

Antonios bocker innehaller onekligen en god portion av badadera. Om man sa ville kunde 

man forfasa sig over en kvinnosyn som till sin ytterlighet overgar i sadism: det bander 

mer an en gang att kvinnan blir brutalt mordad sedan bon val fyllt sin roll pa det erotiska 

planet. Men det ar inte sa San-Antonio ska lasas: pomografin blir tvartom en parodi, 

romanfigurema ett slags marionetter som inte finns till for att bli tagna pa allvar, vald och 

fordomar och annat som lir ill a rumsrent blandas i en salig komedi och en av seminarie

deltagama, en tysk universitetslarare, har dessutom kanske inte belt fel nar han skamtsamt 

papekar att man i mycket kan kanna igen det franska samhallet. 

En annan mycket last fOrfattare ar Guy de Cars. Mest last av kvinnor och popular genom 

att pa liknande satt skriva direkt tilllasaren och enligt honom sjalv efter en egen uppgjord 

mall som fOreskriver vad denne vill ba: for det forsta aldrig beratta samma historia och 

vara man om att byta miljo i varje roman; for det andra arbeta efter en detaljerad forhands

planering; for det tredje kunna beratta his tori en for sig sjalv pa femton minuter utan att 

staka sig; for det fjarde tillfora en ny romanfigur nar handlingen har tendens att bli lang

randig och for det femte anfortro lasama en bit av handlingen som romanfigurema ar 

ovetande om (Olivier-Martin 1980, s 256). 

Andra forfattare som in gar i kioskutbudet och som skriver efter intrigscheman eller i kol

Iektiv ( ett belt bolag doljer sig bakom forfattamamnet) iir till exempel Exbrayat, forfattare 

av aventyrsromaner i serien Le masque, Bernard Clavel som skriver lattsamma romaner i 

bygdestil, Barbara Cartland och Danielle Steel. 

En genre som iir vard uppmarksamhet i sammanhanget ar ocksa de tecknade seriema. 

Forsaljningen av seriebocker ar god i multimediabutiker och pa storvaruhus, medan den 

minskar i kiosker och bokhandlar (Piault 1994, s 43 ). Marknaden ar forballandevis hard 

och fordrar nylanseringar, atminstone pa vuxensidan. Seriebocker fOr bam kops mest av 

foraldrar som i nostalgisk anda satsar pa de gamla kiinda serierna som de sjiilva en gang 

last. Seriebranschen fOr ungdom och vuxna ropar daremot pa fOmyelse och forlaggama 

valkomnar nytillskott som exempelvis denjapanska serien Mangas av Akira och Dragon 

Ball. Bland annat i franska journalistkretsar finns en sorts snobbighetsom inte godkanner 

tecknade serier utan anser det vara en underlagsen kultur. Detta trots att serieboken ar 

45 



den enda bokform som lyckats overgripa generationsklyftoma, havdar en av forHiggama i 

en intervju (ibid, s 58). En annan forHiggare som ofta hort bokhandlare klaga pa dalig 

forsaljning av serier beroende pa att storvaruhusen tagit over den vinsten, drar som 

slutsats att bokhandlarna sjalva fOrsamrar sin forsaljning i och med att de nedvarderar 

genren och ofta forvarar serier i kallaren eller bakom hyllor och forsaljningen blir da 
darefter. Faktum ar att femtio procent av seriebockerna saljs i storvaruhusen. 

Att bam laser serier ar naturligt: redan innan lasaldern bar de i seriebockema till gang till 

en historia oberoende av att nagon finns till hands som kan beratta den. Larare och 

laroboksforfattare har ocksa pa senare ar upptackt att den tecknade serien spelar en stor 

roll vid lasinlamingen genom att overbrygga avstandet mellan det konkreta- bilden- till 

det abstrakta- bokstavema (Baron-Carvais 1991, s 72). 

Serieboken bar vid upprepade tillfallen blivit omdebatterad, till foljd av anklagelser som 

att genren skulle vara skuld till bland annat ungdomsbrottslighet. Man har aven stundtals 

fragat sig om serier kan innehalla social a och politiska budskap. Sa kan forvisso vara 

fallet, men det tillkommer for det mesta pa det omedvetna planet. Tin tin av Herge har da 

och da ventilerats med anledning av att en del album skulle ha en rasistisk pragel, som 

Tintin i Kongo. Man har ocksa invant att Tintin i Sovjet och Tintin i Amerika uppvisar 

anti-kommunistiska respektive anti-kapitalistiska drag. Emellertid skonjerman for

fattarens ideal som ett mellanting av dessa tva stora system (ibid, s 113) och darav en viss 

neutralisering far man val saga. 

Trappeffekten 

Att via popularlitteraturen styra lantagaren in pa en, som man anser, mer vardefull His

ning, kallas i en fackterm for att anvanda "trappeffekten". 

Enligt ett gammalt synsatt kan bibliotekarien riskera att kallas for "lashygenist". Man kan 

se saken som att yrket mer e11er mindre gar ut pa att sovra i den litteratur man lanar ut. 

Bokgommor, undantag och ett strangt kvalitetsurval vid forvarv kommer i tanke, men 

som vi sett tidigare i uppsatsen ar merparten av dessa arbetsrutiner i dagslaget tamligen 

foraldrade, aven om de i viss utstrackning annu forekommer. 

Detar fOrst i slutet av 50-talet som man oppet erkanner och borjar forsta att ta vara pa 

lasgHidje. Nu upphor man att fordra av lantagaren att denne ska lana ocksa en fackbok for 

att fa tillatelse att liina en roman. Asikterna om detta forfarande hade varit mycket delade 

under sekJets forsta decennier. Det stora flertalet menade att nar )antagaren gang efter 

annan fick i sin hand larorika fackamnesbocker, skulle intresset till slut vackas, medan ett 

fatal andra bibliotekspionjarer menade att metoden inte hade nagon som heist verkan annat 

an att oka utlaningsstatistiken (Kuhlmann 1989a, s 118). 
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Trappeffekten som metod kan forefalla vara avHigset besUiktad med denna form av lane

tvang, som alltsa gick ut pa art facklirteratur var mer vardefulllasning an romaner, som 

man ansag vara ll1gt staende och rentav fordarvliga. 

Vi har tidigare sett art just det negativa synsart som fore var tid var forknippat med ro

man en, idag har flyrtats over till ett visst slags popuHirlitteratur. Sedan andra varlds

krigets slut har de flesta folkbibliotekarier mjuknat i sin artityd till enklare skonlitteratur, 

men annu reser man alltsa en barriar mot i synnerhet den massproducerade litteraturen. Pa 

sina hall harman emellertid, om an forsiktigtvis, oorjat att ha med sactana backer i be

standet, da man hoppas att de ska ha dragningskraft pa mindre biblioteksvana lasare. Man 

bar namligen kommit till insikt om art de backer som utesluts av kvalitetsskal manga 

ganger ar just de som fangar den lasarkategorins intresse. 

Att valja media 

De kriterier som vanligtvis ligger till grund fOr bokinkop till folkbiblioteken ar de 

foljande: bokens laslighet och stil; forlag, om slag, serie, pris och andra foremalsmassiga 

kannetecken; bokens upplaggning som text pa omslaget, forord, notforteckning och in

binding; externa utlatanden om boken som exempelvis tidningskritik, fOrekomst pa best

sellerlistor, omtalande i radio och teve och slutligen lantagarnas behov av boken med han

syn till deras sociala forhallanden (Parmentier 1986, s 205-206). 

Det som kulturellt sett goren bok erkand framkommer snarare av den stallning den intar i 

nutidens samhalle, an i nagon hypotetisk uppfattning om kvalitet. Nar man vill fOrsoka 

precisera vad som ar kvalitet och god kultur, blir det mesta godtyckligt, men i allmanhet 

sager man att det som utmarker verk av lagre varde ar ett innehall baserat pa stereotyper 

och klyschor, som gor att de blir billiga avtryck av det som ar biittre klassat. Kvalitetsbe

stamningen harror ocksa i sjalva perceptionen, det vill saga i vilken uppmarksamhet man 

anser det vara vart att ligna en bok, pa vilket satt man laser den, den tid som far ga at till 

lasningen ocb sist, men inte minst, hur pass instiilld man ar till boken, vilket intresse ocb 

darmed talamod man bar fOr att tillgodogora sig den typ av genre som boken represen

terar och bur man staller sig till den samhallssyn som boken uppvisar (ibid, s 207). 

I sjalva verket far de fOrbindelser som boken bar med det nutida samhallet stOrre bety

delse an de enskilda Hisarnas upplevelse av boken, i och med att dessa, som vi redan orn

talat, kraftigt skiljer sig at. 

Artikelforfattaren delar in litteraturen i tre kulturella nivaer som motsvaras av elitlitteratur, 

en genomsnittlig popularlitteratur och den massproducerade "konsumtionslitteraturen". 

Klyftan blir stOrst mellan elitlitteraturen och de bada ovriga nivaerna, som rent publik

massigt rnanga ganger sammanfaller, men for den sakens skull kan man inte kategoriskt 

dra paralleller rnellan olika samhallsklasser ocb litteraturgenrer. Trots alit blir en definition 

av den goda, "legitimerade" smakinriktningen lika med det som ett ovre samhallsskikt, 
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de mest valutbildade, anser vara norrngivande. Det blir betydligt svarare att havda exakt 

vad for genrer som ingar i en mer "folklig" Hisstil. Alltfor manga olika tendenser sam

manf aller for att man direkt ska kunna tala om en "medelkultur". En del genrer halter 

dessutom pa att overtrada granserna, som den sett utifran svfuighetsgrad stundom ganska 

avancerade science-fictionromanen. En genre kan ocksa ha en dubbel publik i bemarkel

sen att en forvarvsarbetande kvinna som Hiser konstbocker och kultiverade romaner, in get 

bar till overs fOr facklitteratur, medan en ingenjor som laser konstbocker och facklitteratur 

inte ails intresserar sig for romaner. 

Mot den bakgrunden framstar bibliotekariens arbetssituation som invecklad, just med 

tanke pa att begreppet mediaurval , trots att det ar av grundlaggande betydelse, bara rela

tivt flyktligt behandlas inom utbildningen. I larobockerna fOr blivande bibliotekarier star 

bara nagra rader om amnet. I verkligheten arbetar man med problemet enskilt inom valje 

bibliotek, ofta efter en bristfalligt uppgjord inkopspolitik. Nagon pa biblioteksfronten 

pragmatisk och gemensamt utford analys saknas i dagslaget, aven om Bertrand Calenge 

tagit ett stort steg i ditt riktning med sin bok Les politiques d'acquisition. Omgivningen 

staller alit hogre krav och utovar standigt mera patryckning, vare sig det galler lantagare, 

forlagsproduktionen, de folkvalda eller massmedia. Det torde inte finnas manga biblio

tekarier som inte i grunden nagon gang hyser tvivel over sitt eget urval; forr i tiden av

vaktade man inkop tills man hunnit se om en bok var av varde, numera kan man inte kopa 

fort nog- biblioteket maste vara en vardig konkurrent till bland annat bokhandeln. 

Det bekymmersamma ar att kritiskt granska sina egna inkop gentemot malsattning och 

H'meverksamhet. Forutom att gora en avvagning mellan hestand och forlagsproduktion 

handlar det om att etablera urvalskriterier bortsett ifran de som redan bestams utifran bud

get och tilltankt efterfn1gan. Dessa luddiga begrepp atfoljs och forvirras ytterligare av 

massmedias outtrottliga reklamsatsningar. 

Till de hjalpmedel som star de franska folkbibliotekarierna till buds raknas framfor alit 

tidskriften Livres Hebda som utkommer en gang i veckan. Tidskriften omnamner 

nyutkomna becker, men det kan inte sagas vara fraga om recensioner; annotationema ar 
alltfor korta och upplyser fOga om till vilken publik en bok ar lamplig. I Livres Hebda 

laser man ocksa om olika forlag och Hir sig vilken sorts produktion de star bakom. Man 

fOljer ocksa med i andra bibliografiska tidskrifter, men deras rackvidd ar kortare pa grund 

av att de bara utkommer en eller tva ganger per manad, vilket ar for sallan for att de ska 

kunna fa betydelse fOr bibliotekens urvalsarbete, som oftast ager rum pa bokmOten 

veckovis. Till bokmotena far man enligt ett upphandlingsavtal paseendebocker if ran en 

utvald bokhandel. Paseendebockema far behallas under ett bestamt an tal dagar innan de 

som inte kops ska returneras till bokhandeln. 

Folkbiblioteken i Paris utgor ett undantag fran detta system dade i stallet samarbetar di

rekt med forlagen. Ink open sker sedan via en central inkopscentral som sarnrnanlankar 

stadens alia individuella folkbibliotek, cirka ett sextiotal. De bokmoten som ordnas tva 
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ganger i manaden for biblioteksforest:lmdarna, ombesorjs av en arbetsgrupp som skriver 

egna inkopslistor, dar bibliotekarierna kan pricka for sina onskemru. Man har aven lasar

kommitter som samlas regelbundet (Santantonios 1993 a). Systemet skiljer sig mar

kant if ran vad som fOrekommer i det ovriga landet, aven om inget bibliotek liknar det 

andra (Deloule 1988, s 278). Vid folkbiblioteket i Lyon, som har det stOrsta enhetliga 

filialnatet, harman bokmoten veckovis och en egen inkopsavdelning som verkstaller 

inkopen. 

Om Livres Hebdo inte kan sagas innehalla kritik i nagon egentlig mening, sa finns recen

sioner i en rad andra tidskrifter som utkommer en gang i veckan: Le Monde des livres 
tacker en fjardedel av nyproduktionen och aven liberation bar en betydande litteratur

bilaga. Om Telerama och Marie-Claire inte har samma journalistiska formaner sa hor de 

emellertid till de mest lasta tidskriftema i Frankrike och till en del av innehallet hor lit

teraturkri tik. 

Vad man bor kanna till ar att det ar ganska olika vilka bocker som recenseras i de skilda 

tidskrifterna. Detar bara ett litet antal verk som anmals i flera tidskrifter samtidigt. 

Ocksa forlaget spelar en viss roll: Gallimard star bakom femton procent av all skriven 

kritik. Laffont, som ger ut mycket romaner, figurerar endast i mellan tva eller fyra procent 

av fallen. Kritikerna favoriserar alltsa oppet en del forlag, men med det menas inte att de 

personligen sku11e vara anslutna till migon bestamd fOrlaggare. Alla eventuella tendenser i 

den vagen brukar snabbt leda till avslOjande. 

Kritik kan skrivas pa flera olika grunder: den kan vara impressionistisk, det vill saga ta 

utgangspunkt i det kanslobetonade och sinnliga i texten, men den kan ocksa vara 

identifierande, med vilket menas att man vill framhava det som kannetecknar verket och 

gor det unikt (La critique litteraire 1991, s 70-76). Det kan vara en normativ kritik, da det 

handlar om att gora olika bedomningar, eller en biografisk kritik, dar kritikem fokuserar 

forlattaren och hans verk och Hisare. Kritiken kan i sig ses som litteratur och en konstart. 

Det synsattet ar riskabelt eftersom det kan medfora att sjalva kritiken nastan kommer att 

ersatta de litterara verk som den har for avsikt att analysera. Slutligen ar kritiken aldrig 

helt objektiv och inte heller belt subjektiv. Att i alltfor hog grad efterstrava objektivitet ger 

ett abstrakt kanslofattigt och allmangiltigt intryck. Kanske kan inte kritiken existera utan 

att fa vara ett mellanting av alit detta (ibid, s 116-119). 

Att producera bocker ar helt och ballet en social gaming/ .. ./ Den kritik som nastan all tid 

utOvas ar en otillborlig blandning av sinnelag och ryktespaverkan. 

Sa kan ungef<ir oversattas nagra trostande ord tillagnade fOrfattaren Bernard Noel (32). 

(32) (Dadoun, se Cosculluela, Critiquer Ia critique? 1994, s 147) " ... Cest que le livre, Ia production du 
livre, est un fait social total./ .. ./ ... Ce qui, presque partout, s'excrce, c'est une critique qu 'on pourrait 
qualifier de rhumorale, soit un mixte un peu obscene d ' humeur et de rumeur ... " 
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Det moderna dilemmat framtrader klart i ett annat citat av bibliotekskonservatom och 

oversattaren Jean-Gabriel Cosculluela i samma bok: becker gar hadanefter inte att iden

tifiera om de inte blivit en handelsvara, samtidigt som de i det gangse varuutbudet far en 

tendens att tappa det som utgor sjalva identiteten. Det handlar om bur det litterara verket 

smulas sender i kommersialismens standiga virrvarr. Det blir paradoxalt att det litterlira 

verket forintas i och med sitt erkannande (33). 

K vantitet ersatter kvalitet. I de litterara kretsarna vidtar spekulationer och forvanskade 

normer da kritikema ofta forhastat tar stallning for eller emot. Det blir mer och mer van

ligt att boken far ett ljummet mottagande baserat pa en spektakular avvagning dar fOr

lagets prestige spelar stor roll. 

Uisaren kornrner i klam. Kop, slit, sHing-boken a ena sidan: de bocker som bara finns till 

genom sitt varumlirke = forlagsnamnet. 

A andra sidan: de becker som samtidigt forekommer, de som skriver for sin tid och for 

sina Hisare, men som for en ensam tillvaro da dagens kritiker ratar det ofullkomliga, det 

oki:inda och det som ar det minsta oklart. 

Kritikema deformerar bokens andemening, agnar sig at ett vardelost atergivande av hand

lingen. Nagon intuition for det skrivna och fOr det lasta lyser med sin frfmvaro, menar 

Cosculluela. Kritikern, som tiger ihjal flertalet backer, ar samtidigt den som kan bryta 

tystnaden och ar det inte just det som ar kritikems roll, att fOra boken fram i ljuset? fragar 

sig forfattaren (34). Kritikern ska vara lasarens vagledare. Detar tveksamt om dagens kri

tiker motsvarar den foresUi.llningen. Det blir tvivelaktigt med tanke pa varukarusellens 

snabba rotation som gor bade boken och recensionen fon11drad pa noll tid. 

Olika bibliotek koper olika becker, har undersokningar vi sat. Det blir synbart exempelvis 

om man ser till antal nyutkomna romaner som inkopts under ett ar. En tendens ar att for

varv av romaner antingen gynnas eller behandlas sekundart. Det beror mer pa skillnader i 
inkopspolitik an pa finansiella mojligheter. Det finns visserligen ett litet antal backer som 

praktiskt taget alla koper, men den kate gorin ar forvanansvart liten. Totalt ar det cirka tva

hundra titlar som kops gemensamt av fler an tio bibliotek. Resultatet av dylika under

sokningar pavisar den perplexitet som rader infer marknadens gigantiska utbud, liven om 

den som sa onskar kan tyda det som att man pa vaije bibliotek efterstravar att ha ett 

originellt hestand och att man darfor litar mer till sin egen formaga an till den sakkunskap 

som finns att tillga, eller att man fOrsoker efterlikna andra. 

(33) " Un livre, une oeuvre ou meme un courant litteraire n'ont des01mais de chances d ' etre ident~fiables 
que s' ils deviennent des marchandises ... Mai s en entrant dans Ia circulation generale des marchandises, ils 
ont du memc coup tendance a perdre ce qui fait precisement leur identite. La vitesse de rotation a laquelle 
ils sont soumis et le traitement mediatique qui leur est des ce moment inflige rabotent leurs singularites 
plus rapidement que prevu ... Ainsi parvient-on aujourd ' hui ace paradoxe que I 'art trouve son 
aneantissement dans cette reconnaissance meme a laquelle il pretend de toutes ses forces." (ibid, Nadaud, 
se Coscuelluela, s 148-149). 
(34) "Le critique est celui qui fait passer et non celui qui regarde passer." (ibid, s 152) . 
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Vad betraffar sakkunskap ar inte kritiken nagot som IJ!an satter i fOrsta hand. Oandligt 

manga becker kops utan att man tar del av nagot som heist kritikerutlatande och det 

bander till och med att becker som far bra kritik inte kops till biblioteken i nagon namn

vard omfattning. 

Det som verkar ha betydelse ar fOrfattamamn. Om en bok inte kops trots god kritik, kan 

det bero pa att forfattaren annu ar okand. En erkand forfattare anknuten till ett valrenom

merat forlag har stOrst chans att fa en plats i hyllan pa folkbiblioteket, redovisar under

sokningarna (Deloule 1988, s 280). Nasta fraga man naturligt staller sig blir om vissa 

forlag finns overrepresenterade i biblioteksbestanden? En analys av detta visar att fern

ton forlag star fOr sextio a sjuttio procent av biblioteksutbudet av modema romaner. 

Gallimard, som vi tidigare omtalat, toppar listan tillsammans med Laffont. Man 

far snabbt klart fOr sig att andra fOrlag nastan kvavs i den konkurrensen, liven om de 

ibland skulle fortjana en battre behandling. Helt uteslutna ar de forlag som star for utgiv

ning av sentimentala romaner; sadana becker kops pa sin hojd i pocketutgava. Det bander 

emellertid attjust den sortens litteratur utkommer "forkladd" hos forlaggare med hogre 

status, eftersom namnet pa ett forlag ingalunda garanterar en viss genre eller kvalitet. Det 

som biblioteken av etiska anledningar utestanger kan med andra ord latt slinka in genom 

en annan dorr ... 

Det ska med i berakningarna att ekonomiska indragningarforsatter manga bibliotek i kris 

och darvid blir forvarvsurvalet naturligt begransat. Men aven de mer lyckligt lottade bib

liotekarierna faller ofta for lockelsen att kopa becker ifcln val etablerade forlag fOr att de 

darigenom tycker sig vara sakra pa att ha gjort ett bra val. 

Artikelforfattaren eftertyser ett samarbete i storre skala for att rada bot pa problemet och 

papekar att konferenser in om yrkesvarlden knappast sak.nas, dar man talar om alit men 

varfor i sa liten skala om bokurval? 

"Apostrofsyndromet" 

Att skri va kritik ar in get nytt, menar Jean Peytard i La mediacritique litteraire (Peytard 

1990, s 128) i ett fOrsok att fOrklara vad som gjort teveprogrammet Apostrophes sa 

populart. Att ga if ran skrift till tal och att na ut via tevenatet innebar en mer an hundrafalt 

stOrre publik, som dessutom inbegrips i den debatt som forsiggar i teverutan. Man vet till 

vilken publik man riktar sig med en viss bok och man lagger sig vinn om att tala direkt till 

just dem. Publiksuccen Iigger ocksa i det faktum att man sammanfor flera forfattare och 

later dem komma med utlatande, om sig sjalv och om de ovriga medverkande (ibid, s 

147). 
Joumalisten Bernard Pivot, som Ieder programmet, kan konsten att fa en forfattare att tala 

om sin egen text, ur olika perspektiv. Varje inbjuden forfattare spelar sin roll gentemot de 

andra och gentemot tevetittarna. Framgangen for var och en bestams under den tid som 

programmet ger till fOrfogande: den forfattare som muntligt och genom sitt personliga 
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upptradande lyckas cbarma publiken och vacka intresse, arden som uppskattas ocb som 

kan rlikna med att salja sin bok ocb bli last. En bok som presenterats i Apostrophes saljer 

nastan all tid mycket framgangsrikt. 

I bokbandeln forbereder man sig: dagen efter programmet finns samtliga backer som dis

kuterats framlagda pa ett sarskilt iordningstallt och skyltat bord, som det inte alls iir omoj

ligt att kunderna snabbt lansar. Apostrophes star namligen bakom bela trettiosex procent 

av den totala fOrsaJjningen. 

Varfor uppbor da programmet efter att i fern ton ars tid ba inrutat fredagkvallarna for sa 

manga fransman? Inte bara bokhandeln misstrostar. Apostrophes banade vag fOr mer an 

en ny och okand forfattare. Till exempel satdes romanen Les Cordes de bois av den in

dianska fortattarinnan Antonine Maillet i 53 000 exemplar, i jamforelse med de 1300 

exemplar som saldes av bennes forsta bok (Ferrand 1990, s 44). 

Men Bernard Pivot ger inte upp belt, han startar namligen ett nytt program, Bouillon de 

culture, som i mycket liknar Apostrophes men som samlar inte bara forfattare utan kul

turpersoner over buvudtaget. 

Att valja for barn och ungdom 

Boken Connaftre et choisir les livres pour enfants av Jacqueline Held framfor en modern 

syn pa ungdomslitteraturen. Forfattaren trycker pa att bestamda genrer som ar under

lagsna inte existerar. Litteraturen ska ses som en enhet, liven om den vi sst kan inneballa 

samre komponenter. 

Den unge lasaren bor konfrontreras med olika bocker, skilda stilar och uttryckssatt. Det 

enda forbehallet kunde vara, anserforfattaren, den sentimentala karleksromanen ocb 

saker som inte hailer var tids skrivstandard (Held 1985, s 21). Men i fraga om innehall 

ska man ha i minne att bade spn)ket ocb samhallet utvecklas och det som chockerade forr i 
tiden manga ganger anses normalt idag. 

Annu ar vi inte kvitt det didaktiska, moraliserande sattet att se pa lasning, mfmga bar fort

farande for sig att lasning ska vara till mer nytta an gHidje. Alltsa finns det vuxna som 

mycket vallyckas med att forvranga en ungdomsbok som forfattaren skrivit i god tro och 

i enkelt syfte att underballa. Darfor finns det ocksa kritiker som gar in for att skapa fram

gang at en komplex typ av ungdomsbocker som pa det mest utstuderade vis skrivits med 

psykoanalytiskt inriktning eller enligt nagon litterar modenyck. B&kema blir ofta dag

slandor; barn bar sunt fbrnuft och det ar de som avgor (ibid, s 51). 

Spraket ar forvisso en hake for den som bar en edukativ installning till barns och ungdo

mars lasning. Men varfor skulle barnet inte ocksa fa lasa backer skrivna pa ett mer var

dagligt spdik, som ar narbeslaktat med det egna talspraket? Detar just sadana oocker som 
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kan locka till Hisning och undvika att barnet ger upp sitt bokintresse darfor att ribban ar 

satt fOr hogt och kunskapskraven vaxer det over huvudet. 

Boken bor ha en viss grad av spanning och aventyr och garna innehrula en hjalte som 

barnet kan aterfinna i flera backer. Detar just fOrekomsten av en hjalte som kan fa barnet 

att ta steget if din lasning av tecknade serier och bilderbocker over till romanen. Men 

bilderboken ar belt nodvandig for att forbereda den overgangen (ibid, s 89). 

Just forekornsten av hjrutar och bokserier skrammer ofta upp barnboksspecialister och 

kritiker. I en studie av Enid Blytons omdiskuterade fem-oocker fick ett antal specialister 

pa ungdomslitteratur besvara fragan om de tyckte att fem-bockerna borde finnas pa bib

lioteket. Av de tio tillfragade tyckte halften att Enid Blytons oocker var umbarliga pa 

folkbiblioteket. Argument som anvandes var bland annat att barnen alltid far tag ide boc

kema anda och att pengama borde fa vara till inkop av battre litteratur och sadant som 

bamen inte alltid kan skaffa sjalva och som biblioteket darfor bor tillhandahalla. En av de 

tillfragade menade att censur inte all tid ar det man tror det kan vara. 

De som var for att Enid Blyton-bockema skulle fa finnas pa bibliotekshyllan, havdade att 

den sortens litteratur fungerade strategiskt: genom att finnas tillgangliga skulle fem-boc

kema ha en trappeffekt, det vill saga vacka nyfikenhet pa annan lektyr som biblioteket har 

att erbjuda, samt vara en Himplig inkorsport fOr de som kommer forsta gangen och som 

kanske annu inte har hart talas om andra backer (Mathieu-Colas 1983, s 191-201). 

Att fa ungdomar att barja lasa eller att behrula sitt lasintresse ar ett annat problem som pa 

senare ar tagit sig olika uttryck pa utgivningsomn\det. Det har kommit en flod av ung

domsromaner som oppet behandlar amnen som sex, brottslighet, avvikande beteenden, 

drogmissbruk och sa vi dare, enligt vad vi tidigare omtalat i samband med boken Ecrits 
pour nuire av Monchaud. Jacqueline Held har inte heller mycket till overs for den sortens 

litteratur som enligt hennes mening blir fOrbindlig i sin stravan att bli uppskattad och som 

ofta uppmuntrar de tendenser den utger sig for att bekampa. Hon vill hellre rekommen

dera tonfuingarna vuxenlitteratur och namner romaner av Emile Zola som en bra over gang 
(Held 1985, s 138-139). 

En ungdomslitteratur som ar "specialtillverkad" behovs inte i nagon egentlig mening, an

ser fOrfattaren. Om man kan utga ifran att kvaliteten pa en ungdomsbok avgors genom det 

faktum att den kan lasas med beballning av en vuxen, sa kan man utga ifran att ocksa ton

aringen far ut nagot av den, likaval som av den vuxenlitteratur som redan nu kan lasas 

(ibid, s 144). En avgorande del av Jacqueline Helds bok bestar av utfarliga bibliografier 

over ungdomslitteratur bon rekommenderar, pa olika nivaer och inom olika fackomraden. 

53 



En skriven politik 

Tanken att ungdomar skulle kunna soka sin litteratur lite varstans i biblioteket gar igen 

hos Bertrand Calenge, som fores13.r ett bibliotek som ar allt-i-ett, med ungdomslitteraturen 

insprangd bland vuxenlitteraturen, uppdelad pa amnesomraden. Calenge forklarar saken 

med att det finns en storfOrtjanst med att anvanda ungdomslitteratur som allman popular

vetenskap, uppstalld inom det sarskilda facket for respektive amne. Enoch annan bam

bibliotekarie stiHler sig fOrstas tveksam till iden och undrar om den inte del vis kan bidra 

till en forsamrad utbildning for ungdomsbibliotekens personal, vilken ar av overhangande 

betydelse for den framtida yrkesverksarnheten (Rives 1995, s 57). 

Man kan fOrsta oron, men man kanske ocksa bor forsta Bertrand Calenges bok Les po
litiques d'acquisition mer som ett ideutkast an som en absolut mall for det ideala biblio

teket. I nulaget faster man emellertid aUt storre uppmarksamhet pa betydelsen av en 

grundligt uppgjord inkopspolitik. Undervisningen agnas allt mer ingaende at problemet, 

havdar Calenge och namner att ENS SIB har "forvarv och dokumentbehandling" pa det 

obligatoriska schemat (Calenge 1994, s 20). 

Forfattaren betonar att fyra saker kommer i fraga vaije gang man overlagger ett inkop till 

biblioteket: jamvikt mellan olika genrer, olika typer av media, mellan utbud och efter

fragan etc; fulltalighet i bestandet, vilket snarare bor ga ut pa att ha nagot av allting an att 

efterstrava en komplett samling; nyheter bor priori teras eftersom det ingar i yrkesrollen 

att lata lantagama upptacka nya forfattare med mera; inkopsforslag fran lantagarna ska be

hand! as seriost och utgora ett viktigt motiv till inkop (ibid, s 23). 

Ett biblioteks inkopspolitik ska redo visa verksamhetens maJ.sattning och far inte stanna 

vid en betraktelse av den nuvarande forvarvsproceduren. Den bi:ir innehalla en analys av 

det befintliga mediabestandet och ta fasta pa vad som kan formodas motsvara lantagarnas 

intressen och behov. Den bor vi dare vara nara anknuten till och bekriiftad av hi bliotekets 

huvudman, samt omformuleras arligen och darigenom sta i fOrhallande till disponibel 

budget. enligt vilken man gor avgransningar samt lagger undan medel for de priorite

ringar som blir nodvandiga. 

Slutligen bor inkopspolitiken sammanfattas skriftligt, av den anledning att man ska kunna 

stodja sig pa texten om kontroverser uppstitr, exempelvis om biblioteket nekas inkop av 

nagon boktitel. Andra orsaker ar att en skriven politik kan anvandas av de berorda som 

verktyg i arbetet genom att man har uppsatt kriterier som underlattar mediaurvalet, samt 

att en gemensam formulering I agger grunden till en kollekti v arbetsprofil, sorn ar varde

fulljust i urvalsprocessen, da det gynnar ett globalt synsatt vad galler bibliotekets sam-

lin gar. 

Calenge uppstaller inte bara en utan tre olika texter, varav den forsta gar ut pa att definiera 

bibliotekets allmanna malsattningar, den andra fastsUtr det tillvagagangssatt som blir 

Himpligt ur budgethanseende och avdelningsvis for att tillgodose de matsattningar som 
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man bar med biblioteksbestandet till sin helhet, och den tredje texten uppstaller en metod 

for forvarv och gallring inom olika fackomracten sa att bestandet motsvarar den tillHinkta 

anv andni n gen. 

Det forsta dokumentet ska goras offentligt, sa att alia som ar intresserade kan fa ta del av 

de principer som Jigger till grund fOr bibliotekets bestandsuppbyggnad. Det andra doku

mentet ska fOrbli en intern angelagenhet och ska i start fungera som ett arbetsredskap, da 

det talar om vilka malsattningar som bor prioriteras, vilken niva man ska halla sig pa inom 

vaije limnesomracte, vilken mangd dokument som ska forvarvas och de enskilda prio

riteringar som behover goras inom olika sektorer. Det tredje dokumentet lir en ren rutin

beskrivning for det dagliga arbetet vad ang~r mediaurval. Det ska tala om hur mediema 

bor forvaras nar de val inkopts, vad som kan Janas fran andra institutioner, vad for bib

liografiska hjlilpmedel man anvander etc (ibid, s 56-74). 

Calenge aterkommer standigt till att understryka skillnaden mellan urval och forvarv. Han 

menar att de tva arbetsmomenten ar helt olika- urval medfor inte nodvandigtvis forvarv -

och darfor ar det till fordel om de bada sysslorna kan delas upp pa olika personer. Urvals

processen ar ett intellektuellt avgorande av vilka media som skulle kunna vara av behov i 

ett visst sammanhang. I och med fOrvarv blir ett dokument integrerat i samlingen och ut

gor ett media som star tilll~mtagarnas fOrfogande. 

Om urval och forvarv uppdelas mellan olika enheter kan man rakna med att det all tid kom

mer att finnas nagra titlar som inte blir kopta och tvartom nagra titlar som inte uppmark

sammats av de som star bakom urvalet. Vore det da sa fOrskrackligt, fragar sig Calenge. 

Det vore ju bara ett av de tillfallen da man kunde ha hjalp av en skriftlig malsattning for att 

reda upp situationen. Stunden vore liven kommen, atminstone pa de mindre biblioteken, 

att tanka igenom sin ofta alltfor solitara fOrvarvspolitik och satta in den i ett stOrre sam

manhang (ibid, s 85). 

Da den offentliggjorda delen av den skriftliga inkopspolitiken skulle redovisa och forklara 

de av huvudman godkanda motiv till inkop av olika dokument, sku1le det for varje biblio

tekarie atersta att basera sig pa detta, menar Calenge, men tilHigger, utanfor skriftens 

ramar, att man oupphorligt maste vara medveten om risker och all tid handla efter sunt 

fOrnuft. 

Eftersom biblioteket ar en offentlig inrattning ingar man under de i landet forekommande 

administrativa ochjuridiska Iagama. Forbud mot nagon bok ska ofrankomligt respek

teras. I allmanhet forpassas dylika dokument till magasinsforvaring. Boeker in om 

medicin ochfarrnakologi liksomjuridik, som ger ogiltiga ellerfonUdrade uppgifterfar 

inte forekomma i bestandet. 

Ungdomslitteratur som bar en stOtande inverkan pa fOraldrar eller personal inom utbild

ningsvasendet astadkommer efta schismer. Med tanke pa hur diffusa begreppen "va.Id" 

och "pornografi" Hir sagas vara, blir metoden att forklara, forklara om igen, Iyssna och 

overtyga. 
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Sa slutligen ... visst kan man kopa nagon Barbara Cartland. Ett enda dokument avgor inte 

bela bestandet; det ar en skiftande mediasarnling man efterstravar och varken en bokskatt 

bestaende av rariteter eller nagot varuhusutbud som snabbt ska locka kunder ... (ibid, s 

92). 

Det ar i synnerhet pa mindre bibliotek med farre ansUillda som faran ar overhangande att 

man sammanblandar urvals- och forvarvsprocessen. Aven om man da bedorner det vara 

overflodigt att uppratta flera texter ar det ancta av stor vikt att separera i tid och tanke dessa 

tva moment; de kriterier som finns uppsatta inom ett omdide stammer knappast enhetligt 

overens med den allmanna inkopspolitik som man satt upp. Dock ar det inte enbart pa 

grund av att en och samma tjansteman utfor bada uppgiftema som de sammanblandas, 

detsamma kan banda ocksa pa stora bibliotek (ibid, s 104). 

Man atskiljer de faktorer som star bakom urval och inkop. Vid urvalet beror det pa 

amnesomrade och niva: forlagens ocb bokhandelns erbjudande om nya backer, efter

handsval och inkopsforslag fran lantagama. Vid inkopsprocessen undersoker man om de 

utvalda dokumenten finns disponibla antingen genom sokning i katalog eller genom for

fragan. Man valjer heller inte det som inte gar att fOrvarva, sa processema hanger nara 

ihop aven om urval teoretiskt foregar forvarv (ibid, s 205). 

Den personal som pa ett folkbibliotek befattar sig med inkopsarbetet kan del as upp i flera 

kate gorier. I allmanhet ansvarar nagon speciellt utsedd assistent for urval och da ingen 

kan vara kompetent inom alla omraden ar det till fordel om en sadan person omgardas av 

annan personal och specialister in om olika sektorer, verksamma inom biblioteket eller 

inte. 

Inkopsbeslutet fattas av en overordnad bibliotekarie, ofta i sin tur uppbackad av personal 

som bar direkt ansvarsstallning in om utlaningsverksamheten. 

Sjalva inkopet utfors av kontorspersonal. Det fordras bar administrativ kunskap, i for

valtning och bokforing, men aven vetskap om produktion och leverantorer (ibid, s 253). 

Vid ett storre bibliotek med filialer foreslar Calenge att dessa, for att kunna vara mer sjalv

standiga i sina inkopsbeslut och inte framsta som bleka kopior av huvudbiblioteket, med

verkar till och samtidigt tar del av den allmanna inkopspolicyn. Det bor inga i det skrivna 

vad som ar va~je filials egen profilering. Alla stadsdelsbibliotek bor skriftligt sammanfatta 

sin a prioriteringar, vilket ger en vink om vilken sorts urval som det blir av intresse att ba 

med da man anordnar gemensamma bokmoten. Det ar onskvart att personal fran filialema 

turas om att delta pa motena, sa att man arbetar i lag och sa att filial en inte avskarmas if ran 

det ovriga systemet. Sjalva arbetssattet pavisar det nOdvandiga i att atskilja urval och for

varv. Man uppmuntrar ett enhetligt mediaurval fOr systemet globalt sett och uppnar sam

tidigt ett lokalt medbestammande i inkopsbeslut (ibid, s 354). 
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Ekonomiska restriktioner 

Enligt forfattaren Maxime Dury ar censur ett fenomen som bar sina ratter i ett primitivt 

samhalle; en varld dar manniskoma annu saknade ett gernensamt sprak och eftersom de 

ingenting sa till varandra kunde heller ingenting ifragasattas; man lev de i en verklighet 

som bested av sjalvklarheter. Censur vacker tillliv en sadan svunnen varld och 

sanningsforklarar det den ger uttryck for, skriver Dury och undrar om det inte ar dags att 

ge upp de forestallningar som ligger till grund for dess overlevnad, vare sig det har att 

gora med manskliga rattigheter, religion, seder eller annat och i stallet basera sig pa en 

politik som ar demokratisk och som inte forsoker att ge ratt at det som blir fel bara for att 

havda sin egen logik (Dury 1995, s 300-302). 

Vad galler censurering menar Dury att det finns tva olika system att ga efter: det repres

siva och det preventiva. Enligt den repressiva regimen Hir forst friheten rada. Medborga

ren tillats utnyttja den friheten maxi malt. De enda begransningar som finns ar landets upp

rattade I agar. Den preventiva regimen gar tvartom ut pa att doma i fOrvag, att utga ifran att 

allt kan fii skadlig verkan pa samhilllet, darmed handlar man efter godtyckligt fattade be

slut och man faller snarare an att man friar (ibid, s 20). 

Ocksa pa andra stallen i litteraturen finner man en liknande uppdelning av de faktorer som 

spelarin vid restriktioner av yttrande- och tryckfrihet. I boken l.aliberted'expression 
talas om en censur "a priori" som motsvarar den preventiva regimen, da den gar ut pa att 

granska alit i forvag, och om en kontroll "a posteriori" som anknyter till det repressiva 

systemet och somjuridiskt sett inte betyder censur, men som fOr den sakens skull inte at

sidosatter restriktiva metoder (Morange 1993, s 72-92). 

. 
Lasningen av detta far mig osokt att associ era till ett standigt aterkommande problem: 

bibliotekens mediaurval i tider av atskarpt ekonomi. Nar budgetanslaget minskar maste 

man drain pa en del media som man under normala omstandigheter skulle ha kopt. Om 

man tidigare visat mer tolerans och gatt efter nagot som narmast kan likna det repressiva 

systemet eller en kontroll "a posteriori": man bar kopt en god del av alit och i efterhand 

latit lantagama avgora, far man nu satsa egen tid och kraft pa att "a priori" valja bort allt 

som ar umbarligt. Urvalet kan inte bli annat an chansartat fOr naturligtvis ar man i all

rnanhet mindre benagen att ta av knappa resurser till forvarv av media som man pa ett eller 

annat satt tror kan vara av kontroversiell karaktar. Att vagra inkop av dessa erbjuder ingen 

storre svanghet, man bar ju sin ursakt fardigpaketerad: pengama racker inte. 

Ungefar halften av Frankrikes folkbibliotek bar otillracklig budget (Arot 1994, s 20). 

Skillnaderna i arlig bibliotekskostnad per invanare ar ocksa markant. Siffror fran 1993 

for samtliga stader rned over 10 000 medborgare ar i en skala fran 2,24 F till223,72 F 

per invanare, vilket skvallrar om stor ojamlikhet (ibid, s 21). 
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Man diskuterar stiindigt folkbibliotekens finansiering. Tendensen till avgiftsbeHiggning 

av bibliotekets tianster vaxer sig alit starkare, bland annat beroende pa att manga foretag 

ocksa anlitar biblioteket for att skaffa information. Faktum ar att en stOrre del av folk

biblioteken nu tar ut en arlig inskrivningsavgift (ibid, s 28). 

Folkbibliotekens antal fortsatter att oka och sa aven personalstyrkan och mediainkopen 

globalt sett. Mediainkop motsvarar dock endast cirka atta procent av de total a utgiftema. 

De stora postema i budgeten ligger snarare pa utbyggnad av bibliotek i sma kommuner 

och pa datorisering. 

Aven om bibliotekens bokinkop bara utgor tva och en halv procent av inrikeshandelns 

omsattning, ar de av overhangande betydelse for forHi.ggare och bokhandlare som salu

for den "smala" och annars mycket svarsalda litteraturen, typ nya okanda forfattare. 

Urval av media bar blivit en prioriteringsfraga. Krympande anslag har framtvingat en mer 

noggrant overvagd inkopspolitik. Att dela upp biblioteken i facksalar for att fa en klarare 

bild amnesvis blir alltmer vanligt. Sa dana tematiseringar mojliggor battre malinriktade in

kop. 

For nagra ar sedan var bibliotekens bokhandelsrabatt hett omdebatterad. I Livres Hebdo 

kan man folja rabattkriget (no 48 1992, s 36-37, no 59 1993, s 42-43, no 81 1993, s 77). 
Battre an att fordra en hog rabatt av bokhandeln ar att fordra en bra service, ar en asikt 

framford av Georges Curie. Om tjugo procent rabatt innebar att bibliotekariema kunde 

kopa alit som utkommer kunde kampen vara vard att fortsattas, skriver artikelforfattaren, 

men eftersom det ingalunda arfallet, ar bibliotekarien anda tvungen att gora ett urval 

(Curie 1989, s 404). 

I urvalsarbetet ingar aven att man fattar beslut om inkop av ett ellerflera exemplar av sam

rna boktitel. Med undantag for ungdomsbiblioteken, dar personal en i viss man foredrar att 

ha fern exemplar av samma bok an ett stort antal olika titlar, gar man in for att begransa 

sig till ett eller hogst m1gra exemplar av vatje titel, bur efterfragad boken an kan vara. Man 

raknar med att titeln kommer att vara popular bara en kortare tid och vill vara aterhallsam 

for att inte fa exemplar over som ingen laser (Les bibliotheques, acteurs de l 'economie du 

livre 1995, s 10). 

Biblioteket Hir inte bli en utpost i kristider, havdar manga artiklar i yrkespressen och ten

densen pekar, gladjande nog, inte belt mot detta. Ett samhalle medvetet om betydelsen av 

information och kommunikation har i sina folkbibliotek fatt nagot som man in.te mer bar 

rad att forlora. 
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5. Redovisning av undersokningen 

Biblioteksverksamheten (35) 

Bibliotheque municipale de Lyon 

Huvudbiblioteket ar centralt bela get i kvarteret Part-Dieu. Med fjorton stadsdelsfilialer och 

tre bokbussar ar det Frankrikes storsta sammanhangande bibliotekssystem. Den framsta 

malgruppen ar Lyons nara 600 000 invanare men man ger service ocksa tilllantagare if ran 

angransande kommuner. Sedan 1972ligger huvudbiblioteket inrymt i en modern bygg

nad intill ett gigantiskt affarscentrum i flera vaningar med parkeringsplats pa taket och 

tunnelbanestation i bottenplanet. Snett mittover gatan ligger en av stadens tva stora jarn

vagsstationer och frarnfor affarscentrumet avgar regelbundet innerstadsbussar i alla fard

riktningar. 

Biblioteksbyggnaden ornfattar en total yta av 27 000 kvadratmeter vari ingar ett tom som 

ar fytiosju meter hogt, avsett for magasinsforvarade dokument. Tornet omfattar en yta av 

12 000 kvadratmeter. 

Huvudbibliotekets Umeservice kan uppdelas pa sju omraden: 

- Utlaningssal med omkring 50 000 backer till lantagarnas disposition samt avsedda som 

komplement for stadsdelsbiblioteken nar deras eget bestand inte ar tillrackligt 

- Referenssal dar man kan soka efter dokument i bibliografier samt i den sedan 1985 da

toriserade katalogen. Katalogen ar ocksa oppen via Mini tel, som ar en fransk motsvarig

het till Internet, dar lantagaren sjal v kan reservera dokument 

- FJera lasesalar med over 50 000 verk direkt tillgangliga och mojlighet att pa plats kon

sultera magasinerade verk. En sal forvarar alia regionala dokument av historisk eller 

aktuell betydelse. En annan sal ansvararfOrverk som ar aldre an ifran 1801 samt biblio

filupplagor. Ett bestand med kinesiska backer in gar ocksa i samlingama som en kurio

sitet och omfattar cirka 15 000 verk pa kinesiska som intresserar lasare fn1n varldens alia 

horn 

- Nyhetsavdelning med tidskrifter, pressurklipp, bocker om aktuella amnen samt ett be

stand av tecknade serier fOr vuxna 

- Ungdomsbibliotek bestaende av 20 000 dokument, bocker saval som tidskrifter, skivor 

och kassetter 

- Musikavdelning med utlaning av 25 000 vinyl- och CD-skivor och partitur 

- Videoavdelning med ungefar 2000 videofilmer 

(35) Uppgifter ar tagna ur respektive institutions inforrnationsmaterial, ide fall dessa broschyrer finns 
omnamnda i lineratur- och kallforteckningen. Fakia om invanare pa ortema ar hamtade ur folkbokforings
matcrial fnm lnstitul national de la statistique et des etudes economiques. I ovrigt baserar jag mig pa 
muntliga fakta som framkommit under intervjuema. 
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Denjattelika magasinsbyggnaden illllehatler sammanlagt mer an en miljon verk. Endast en 

del av dessa dokument ar till hemlan. For att over huvudtaget fa konsultera en sadan bok 

anmodas Ja.ntagaren att fylla i en blankett och att lam.na den till personalen i lanedisken till

sammans med giltigt identitetskort. I en del fall sker hamtning av en magasinsbok endast 

da bintagaren forklarat sitt syfte med att vilja lasa boken i fraga. De dokument som inte 

ar till hemlan ar framst uppslagsbocker och andra referensverk eller verk som anses 

vardefulla i bevarandesyfte. 

Huvudbiblioteket ar for ovrigt uppdelat i "departement", det vill saga amnesomraden. 

Forutom de avdelningar som redan omtalats, den regionala och den med aldre backer 

samt ungdomsavdelningen, ingar dar: samhallsavdelningen med filosofi, religion,juridik, 

historia etc; speak- och litteraturavdelningen; konstavdelningen samt vetenskapliga och 

tekniska avdelningen. 

Att del a upp bestandet i tematiserade omr::lden arett nytt arbetssatt. Ifran att ha haft litte

ratur i all a olika amnen samlade i en enda utlaningssal, bar man nu ordnat sa att varje sal 

f3.r sina bestamda amnesomraden och lyder under varsitt "departement". Yaije "departe

ment" skater sjalvstandigt sa val inkop av media som katalogisering, bestandsuppbyggnad 

och Hineverksamhet. 

Stadsdelsfilialema ar uppdelade i olika "paler" enligt den riktning i vilken de befinner sig: 

norra polen, sodra polen, vastra pol enoch centrala pol en. Den mobila polen innefattar de 

tre bokbussarna. Man har aven en liten forbindelse med skolsystemet da man bidrar till att 

starta bibliotek runt om pa stadens grundskolor. En annan fOrbindelse finns till en "Bo

ken kommer"- service, alltsa hembesok och bokHin till aldre och handikappade personer. 

Bokbussarna Himnar med jamna tidsintervaller bokdepaer pa fOretag och pa stadens fan

gelser. 

An sa lange saknar man en skriftligt formulerad inkopspolitik men bibliotekspersonalen ar 

medveten om var man star och vad som i vissa fall borde forbattras. Exempelvis borde 

man ta annu mer i beaktande vad som ar aktuellt och betydelsefullt intemationellt samt 

intressera sig fOr enskilda gruppers integrering i samhhllet och ta hansyn till vetenskap 

som over griper flera omdiden. Man borde i narmare utstdickning analysera den nutida 

problematiken inom flera omraden och om mojligt ta experter utifran till hjalp i detta. 

Personal en pa filialbi blioteken har fOrdelen att kanna till vad deras lantagare efterfragar, 

men det ar att beklaga att ingen strukturerad analys finns att tillga som kunde tjana som 

plattform fOr inkopsarbetet. Genom en sadan analys kunde filialema grunda en egen 

identitet, unik vid sidan av huvudbibliotekets. Nar man inkoper ett verk ar man ocksa 

angeHigen om att det ska utnyttjas maximalt. Umtagaranvandning gar emellertid inte alltid 

att kombinera med upprattande av ett seriost och val avpassat hestand. Inom en del 

omdtden ar det ganska logiskt att ett dokument foljer ett anvandningsschema: forst far 

lantagaren ta del av dokumentet, varpa det fOrs over till forvaring pa langre sikt och 

slutligen kommer att inga ide aldre sarnlingama. Men inom avdelningar som sam-
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hallskunskap och konst ar det pa grund av hogt inkopspris omojligt att lana ut doku

mentet. Det blir svfut att satta inkopskriterier for sadana avdelningar (Kapranova 1995, 
s 39-43). 

Kapranova framlaggerforslag till en skriven inkopspolitik som ganska val overens

stammer med Calenge: man bOr gora upp en utvecklingsplan for bibliotekets sam-

lin gar. Man kan darmed vardera det nuvarande bestandet och definiera innehall och 

storlek pa kommande fOrvarv. Budgetrestriktioner och begransade utrymmen talar for 

nodvandigheten av en sadan planering. Bibliotekets omorganisation med tematisering 

som foljd innebar ocksa i viss man nya malsattningar. Man behover avvaga biblioteks

personalens attityd till inkop av utlandska dokument, nagot som for narvarande sker mest 

slumpmassigt inom alia sektorer utom vid sprak- och litteraturavdelningen. Genom en 

planering kan man ocksa bli varse de brister i samlingarna som kan kompenseras genom 

efterkop. En skriftlig formulering kan underlatta bibliotekets kedjefunktion mellan hu

vudbiblioteket och filialerna. Vidare far man en solid grund att bygga pa nar man ska 
gora upp nya rnalsattningar. 

Till hjalp for att astadkomma denna planering kan biblioteket basera sig pa anvandarana

lyser. Datasystemet kan ge vagledning genom upplysningar om dokumentens rotations

tal etc. Ett nytt system kommer att lanseras in om en snar framtid, dar man ska kunna 

utUisa vaije dokuments "levnadshistoria". 

Bokmoten ager rum en gang i veckan vid huvudbiblioteket. Man gar da tillsammans 

igenom ungefar tre hundra volymer som en av stadens bokhandlare lamnat till paseende. 

Var fjortonde dag har ungdomssidan bokmote pa motsvarande satt. "Departementen" pa 

huvudbiblioteket har sina bokmoten individuellt, medan de ansvariga fOr de fjorton stads

delsfilialema samlas till ett enda stort mote, lett av en assistent som bar som arbetsuppgift 

att vecka for vecka ga igenom bockema fOre motet i syfte att presentera dem fOr sina 

kollegor. De bibliografiska hjalpmedel man anvander sig av under sjalva motet begransas 

till yrkestidskriften Livres Hebdo och en 1ista over de aktuella paseendebockerna, som 

bokhandeln bar utfardat. Under motet bestammer var och en sina inkop och anmaler det 

omede]bart muntligen. Assistenten antecknar samtliga bestallningar och Himnar over dem 

till inkopsavdelningen, som ombesotjer bestallning i bokhandeln och overvakning av 

leveranser. Man bestiiller inte all a becker if ran enoch samrna bokhandel; aven om man 

varje vecka beballer en stor del av paseendebockerna, gar tillbestallningama, nar antalet 

exemplar maste utokas, till respektive bokhandel som star for ett vi sst amnesomrade. 

Tva forortsbibliotek: Bron och St.Priest 

Bron ar en kommun nargransande till Lyon, med cirka 40 000 invanare. En mycket stor 

del av befolkningen, ungefar halften, ar gastarbetare eller invandrare av utlandskt ur

sprung. De folkgrupper som dominerar ar nordafrikaner, araber och turkar. 

Folkbiblioteket ar inrymt i en modem byggnad i tva plan, en filial hor till verksamheten. 
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I bottenvaningen finns en Hisesal med bade fack- och skonlitteratur, ett ungdomsbibliotek 

samt en musikavdelning och ett tidningsrum. Pa overvaningen harman en Hisesal med 

referensverk, avsedd for studier. 

Man anvander sig inte alls av bokmoten och gor inte heller skriftliga bestallningar till bok

handeln i nagon egentlig mening. I stallet aker man in till Lyon och gar sjalv runt i olika 

bokhandlar och plockar ut det som ska kopas. Under arbetet antecknar man i fOrvag de 

titlar som ska kopas. Man narvarar emellertid vid ett bokmote som en av bokhandlama 

anordnar, om ungdomslitteratur. Det ager rum en gang i manaden. Man koper aven en hel 

dellitteratur av representanter som ofta har vagama forbi. Det kan vara mindre forlag som 

har svart att havda sig i konkurrensen och som darfor fOrsoker sig pa en ambulerande 

kommers. I bland handlar man fran lastbilar som kommerfullastade med realisations

becker. Det blir da fraga om inkop som man inte alls hunnit overvaga, aven om det pris

massigt kan vara mycket intressant, sa ar det ju ett mycket ojamnt utbud och man har all 

anledning att vara vaksam pa vad det ar man valjer. Bokhandeln i Bron har nagot som 

narmast kan liknas vid en kioskfunktion, sa dar koper man bara vissa nyutkomna bocker. 

Litteratur pa invandrarsprak harman inte i nagon namnbar ornfattning. Den ar svar att Hi 

tag pa och efterfragas knappast ails. 

St. Priest angransar ocksa till Lyon och har drygt 40 000 invanare varav aven har nastan 

halften ar av utlandsk harkomst. Detar samma nationaliteter som dominerar bland in

van drama. 

Sjalva biblioteksbyggnaden har en nagot egenartad konstruktion , med avlanga salar i flera 

plan. Personal en ar nagot tveksam till arkitekturen eftersom man tycker det blir svart att 

placera hyllor sa att allting star synligt. Detar dock bra skyltat och man har ingen 

svarighet att leta sig fram ifran den ena avdelningen till den andra, liven om det blir 

mycket gaende i trappor. Det faktum att entreplanet helt saknar becker och bara inrymmer 

kontor och informationsdisk kan tyckas en aning markligt; nagon riktig kansla av att 

befinna sig pa ett bibliotek far man inte forran man kommit upp for trappoma. Val dar 

uppe finner man bade vuxen- och ungdomsavdelning, musik- och videosektion, samt ett 

tidningsrum och en studiesal med referenslitteratur. Biblioteket har en filial. 

Mtmga i den turkiska befolkningen talar inte franska, men dear i allmanhet skolade i 
nagon man, sa man har ett tamligen rikt hestand av vuxenbocker pa turkiska. 

De vuxna arabiska invandrama ar ofta analfabeter sa man har bam becker pa arabiska och 

man visar aven arabiska filmer emellamit, men nag on efterfragan pa vuxenbocker fOre

kommer knappast. 
I oorjan av aret lagger man upp en budget dar man planerar in och forutser inkop inom 

olika omraden. Man gor detta i syfte att inte enbart koncentrera sig pa utgivningen, utan 

liven tamed nodvandiga kompletteringar i berakningarna. Annars harman regelbundna 

bokmoten, dar man pratar igenom nyutkomna becker. Nar representanter kommer forbi 

och direktforsaljer becker brukar man begagna tillfallet till att satta sig in i vad som utges 

vid sidan av det som finns i de stora bokhandlama. 
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Bibliotheque municipale de St.Etienne 

St.Etienne ar en stad pa omkring 200 000 invanare, en timmes resvag fran Lyon. Invand

rare finns aven har, koncentrerat till vissa stadsdelar, men liksom i centrala Lyon ar deras 

andel procentuellt mindre an pa de ovan presenterade orterna. 

Biblioteket invigdes 1993 och bestar av huvudbibiliotek, sex filialer och tva bokbussar. 

Byggnaden har en storlek av 6000 kvadratmeter och ar i enplan vad betraffar de utrym

men som Hintagarna far disponera. Kontoren finns en trappa upp, men lokalerna be

gransas till att ligga runt om vaggarna pa sa satt att mittenutrymmet ar fritt, vilket gor att 

hela biblioteket far ett ljust och luftigt intryck. 

Den stora sal en har plats for bade bocker och musik, ett ungdomsbibliotek finns i en lokal 

vid sidan om, samt ett flertal studierum. Byggnaden inrymmer ocksa en fomamlig film

visningslokal. Bibliotekets katalog kan konsulteras via Mini tel och det total a bokbestandet 

innefattar cirka 300 000 volymer. 

Sjalva placeringen i stadskarnan far snarare sagas vara lite vid sidan om an central. A v

standet ar inte overdrive! stort och hussar finns att tillga, men biblioteket Jigger klart av

skarmat if ran stadens affarscentrum, jamvagsstation och andra knutpunkter. 

Man har bokmoten bade pa vuxen- och barnsidan, en gang i veckan pa huvudbiblioteket. 

lnkopsbesluten ar starkt decentraliserade. Aven om man samlar all ansvarig personal fran 

filial biblioteken harman ingen speciell person som Ieder bokmotet. Var och en kommer 

for att titta pa de paseendebocker som bokhandeln levererat och sa diskuterar man sinse

mellan. Kanske ar det nagon som vet lite mer an de andra om nagon utgava eller om en 

forfattare och som kan n1da de andra. Varje stadsdelsbibliotek har sin egen inkopspolitik 

och egna kriterier uppsatta pa basis av bibliotekets lantagarkategorier. Dessa kate gorier 

skiljer sig mycket beroende pa var i staden filialen ar belagen. Ibland ar det studenter och 

en valutbildad publik man har, en annan gfmg ar det invandrare och mycket barn. Att ha 

en enhetlig inkopspolitik for bela systemet blir alltsa sekundart, det handlar mer om att 

satta in ratt resurser pa ratt plats. 

Bokleveranserna ar uppdelade pa stadens bokhandlar, var och en har ett par amnesom

raden. Man viii undvika konkurrens utifran och man anser det viktigt att stadens kom

munala inrattningar bidrar till stadens ekonomi. Det vore ocksa fel att lata en enda bok

handel fa monopol pa fOrsaljning av biblioteksbocker. 

Bibliotheque departementale de pret 

Departementsbiblioteken har en femtioang tradition och tacker hela landet. En centralen

het for biblioteken for regionen Rhone-Alpes ar belagen i en forort till Lyon. Verksam

heten har en rackvidd som totalt omfattar atta departement och man har sjuttiotva fordon 

till sitt forfogande, eftersom det helt handlar om en ambulerande rorelse. Man har pa de 

atta centralenhetema till gang till ett gemensamt datasystem och verksamheten gar i stort 

sett ut pa att avlamna bokdepaer pa sma bibliotek och pa skolor i glesbygden. Pa senare 
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tid har verksamheten forandrats nagot eftersom de sma biblioteken i viss man harfatt 

egna bokanslag och alltsa kan bygga upp hestand pa egen hand. De koper da garna i 

forsta hand popularlitteratur, vilket gor att centralenhetema kan minska ner pa sina inkop 

inom det omdidet och satsa pa att en smalare litteraturi storre utstrackning. Medan bib

lioteken, som till stor del bar outbildad personal , koper det som lantagama mest fragar 

efter och det som massmedia proklamerar for, blir centralenheternas nya vasentliga upp

gift att komplettera dessa hestand med depaer som bar ett djupare och mer mangfaldigt 

varde. 

Litteratur valjer man med hjalp av olika bibliografiska tidskrifter, som man regelbundet 

tar del av, samt genom att person ligen besoka bokhandeln. Nagra bok.moten bar man inte 

for narvarande eftersom man anser det vara administrativt tilllainglat att handskas med 

paseendebocker. Den framsta orsaken ar tidsbrist: det ar svart att all tid respektera de 

returdatum som bokhandeln satter som ultimatum. Man ar emellertid lite intresserad av att 

starta en sadan aktivitet i samarbete med en nyoppnad bambokhandel i Lyon. Det kunde 

fylla en lucka da ingen av de ovriga bokhandlama, som man tycker, har nagon direkt 

specialisering pa ungdomslitteratur. 

For narvarande finns pa denna central tva personer som bar hand om urval av fack

litteratur for vuxna och en person som pa samrna satt ar sysselsatt med skonlitteratur. Tva 

personer arbetar med inkop av barnbocker. Man ar alltsa mycket sektoriserad och var och 

en bar ett eget budgetansvar, men det hindrar inte att man bar ett nara samarbete. 

Uppsokande verksamhet 

"Boken kommer" -verksamheten i Lyon hanger nara samman med folkbiblioteket pa sa 

vis att man inte bar nagot eget bokbestand, utan begagnar sig av bibliotekets: backer Janas 

fran saval huvudbiblioteket som fran filialema, beroende pa var lfmtagaren ar bosatt och 

vad fOr litteratur som onskas. 

Verksamheten bar varit igang ett tiotal ar och har fatt kampa fOr att overleva. Det hanger 

ihop med att det ar svart att na ut med information om att man finns. Man har ingen storre 

utbredning: drygt ett hundratal personer far idag biblioteksservice i hemmet. Man betjanar 

i viss mfm en del kollektiva hem for aldre. Det gar till pa tva satt: antingen levererar en 

bokbuss fran stadsbiblioteket en uppsattning becker en gang i kvartalet och nagon pa 

hemmet tar pa sig ansvaret for bokdepfm. Det finns ocksa en del a.Iderdomshem som bar 

onskemal om att ha ett eget bokbestand. I sa fall ar det "Boken komrner" -verksamheten 

som star for bokinkopen, enligt den budget som hemrnet ger till forfogande. 

Den ideellt arbetande personal en, som alltsa gor hembesok hos aldre och sjuka som ar 

oformogna att fOrflytta sig, saknar utbildning foiUtom en del korta kurser som ibland 

anordnas inom sjalva verksamheten och inom sjukhusbibliotekssektorn. Vaije nytill

kommen "besokare" Hh en snabbinstruktion i bur man skumlaser en bok for att avgora 

om den lam par sig for lantagarkategorin i fraga. Man studerar handlingen och upplOs

ningen i en roman for att fa en garanti fOr att boken inte slutar fOr sorgligt eller inneha1ler 

olampliga moment som kan ha en chockerande effekt pa nagon som ar svag av alder eller 
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sjukdom. Man forsoker se till att all a inom verksamheten Hiser tidskriften Le Chariot som 

ges ut av sjukhusbibliotekens Hisarkommitre. Dar finns korta recensioner om nyinkopta 

bocker, som kan vara "besokaren" till hjalp i valet av litteratur till sin Hintagare. Varje 

"besokare" tar sig an en eller hogst tva lantagare, inte fler eftersom det ar tidslaavande att 

valja litteratur och det handlar ocksa om att vara ett sallskap for nagon som annars kanske 
lever sa gott som isolerad. 

Association des bibliotheques d'hopitaux de Lyon- sjukhusbiblioteksforeningen bar sitt 

huvudkontor pa Hotel-Dieu, ett centralt beHiget sjukhus. De tva personer som arbetar med 

aHa administrativa arenden ar de enda i foreningen som ar avlonade, all ovrig personal 

arbetar ideellt och goren vad man kallar "mycket diskret men betydelsefull insats". 

Administrationen ombesorjerfinanser, inkop och utrustning av media fOrfemtiotre bil:r 

liotek utspridda pa fyrtiofyra sjukhus och kliniker. Vatje plats har sitt autonoma bibliotek 

och nagot samarbete sjukhusbiblioteken sinsemellan forekommer bara ytterst sporadiskt. 

I den datoriserade katalogen finns varje bok registrerad pa respektive instans, darfor tror 

man att det bara skulle stalla till oreda om man fOrsokte skicka bocker mellan biblioteken. 

En Hisekommitte bestaende av ett tiotal personer laser den litteratur som Janas in ifnin 

olika bokhandlar under ett sorts paseende-villkor. De kriterier som bor uppfyllas for att 

inkop av en bok ska komma i fniga ar: boken maste vara lattviktig och far inte overslaida 

tre hundra sidor, typografin maste vara forstklassig och boken far inte handla om sjalv

mord eller sjukdom. Efter sina moten skriver lasekommitten resumeer av bockema och 

dessa trycks i tidskriften Le Chariot. Tva ganger om aret bar man sammankomster med 

information om bockerforalla som arbetarideellt. 

Fran oorj an ar det dock den administrati va personal en som star fOr litteratururvalet: man 

anvander sig av Livres de France och andra yrkestidskrifter. Men sjalva inkopsbeslutet 

Jigger hos lasekommitten. Alia Hiser nagra bocker och presenterar dem for de andra och 

om man ar tveksam over nagon titellases den boken av nag on annan till nastfoljande 

mote. Om flera personer last en bok och man har konstaterat att den inte ar gangbar, blir 

den avslagen och sand i retur till bokhandeln. 

Lasekommittens medlemmar annoterar bockerna med en farg och en siffra som indikation 

pa bokens lasbarhet och varde ur intressesynpunkt. Det handlar alltsa, i syfte att skapa ett 

hjalpmedel for den ideellt arbetande personalen som gar pa bokrond hos de sjuka, aven 

om att ge ett sorts betyg pa boken i fraga. Denna markningsprocedur gor att "besokama" 

kan lana ut en del bocker fast att de inte bar last dem. 

Liksom inom "Boken kommer" -verksamheten rekryterar man inte vern som heist som 

ideellt verkande. Man maste vara vid god balsa sjalv samt tycka om att Hisa. Man betonar 

all tid for den sorn anmaler sitt intresse, att arbetet ar mycket psykiskt pMrestande. For 

narvarande harman over tva hundra personer som arbetar pa eget upplagd tid. En del av 

dem har arbetat i over tjugo ar. 

Fangelsebiblioteken i Lyon ar sju till antalet, uppdelade pa fern fangelser. Sedan ett tiotal 

ar strlivar man efter att satta upp gemensamma avtal med folkbiblioteket. Det vore onsk-
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vart att fa kompetent personal som kommer och arbetar en del av sin tid pa fangelserna. 

For narvarande rader har samma system med ideell personal som inom den ovriga uppso

kande verksamheten, forutom att man dessutom tar hjalp av internerna sjalva. Pa vatje 

avdelning blir alltsa nagon intern utsedd till "bibliotekarie" och far vara med och paverka 

inkop och sprida information om litteratur bland medfangarna. Detar bara i nagra 

bibliotek som intemerna far komma och rora sig fritt, pa de fiesta av fangvardsanstalterna 

valjer man sin Hisning ur kataloger. 

Ungefar halften av intern em a har fransk nationalitet och resten har utlandskt ursprung och 

ofta en undermalig skolgang. Ett sarskilt bibliotek har lagts upp med litteratur pa ut

landska sprak ocb man overvakar att bocker finns for de nationaliteter som motsvarar de 

intagna. Man forsoker ocksa frarnja att de far undervisning i franska. 

V atje fangelse har sitt eget bibliotek. Man undviker att lata bockerna cirkulera biblioteken 

emellan da man inte har administrativa mojligheter till det. 

Litteratururvalet faller pa ett fatal personer och sker direkt i bokhandeln. Dar knappa re

surser inte racker till tar man tacksamt emot den komplettering av bestandet som en av 

folkbibliotekets bokbussar regelbundet tillfor. 

Man del tar emellanat pa de moten som arrangeras av sjukhusbibliotekens lasekommitte 

eftersom det ar ett bra satt att fa ta del av nyutgivningen. Kommittens urval ar attraherande 

i synnerhet eftersom det blir fdiga om Hittlasta backer. Det finns vissa likheter mellan de 

tva Umtagarkategorierna, menar man. 

Pa fangelset Hiser man mycket, procentuellt sett. En forklaring kan vara att kvallarna blir 

langtrakiga nar teven ar slut. Det fungerar bast pa de bibliotek dar intemerna Hir komma 

sjalva, dar ar utlaningsstatistiken mycket hog. 

N agra observationer under ialtstudien 

I det ftiljande kommer jag att aterge nagra av mina egna intryck ifran det faltarbete jag ut

fOrde under de tre manader jag vistades som praktikant pa folkbiblioteket i Lyon. 

Jag vill betona att det problem jag valt som uppsatsamne aruniversellt. Med all sanno

likhet stalls man infor likartade situationer pa all a folkbibliotek varlden over. Lika lite som 

jag sjalv kan gora ansprak pa att komma med m1gon exceptionelllOsning pa problemet, 

lika otankbart blir det att pa nagot vis stalla personalen pa de bibliotek som harmed

verkar, till svars for sitt handlande. 

Det finns hos manga bibliotekarier ett handlingsmonster som gar ut pa att satta at sidan 

media vars forekomst pa oppna hyllan har konstaterats orsaka, eller befaras kunna bli 

orsak till, vissa problem som ifragasatter bibliotekets roll gentemot lantagarna. Man ar i 

allmanhet ocksa m~m om att uppriitthatla en rak och oforvagen yrkesprofil. Det blir da inte 

latt att avgora hur man ska hand! a infer media av kontroversiell art. I all tysthet utloser 

problemet ofta den spontana gesten att placera dessa media i bibliotekets magasin eller 

bakom disken, om nagot magasin inte finns att tillga. Det ror sig alltsa om media som har 

en margin ell ideologisk inriktning eller som beror omraden av speciell eller kanslig art. 
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Vi har tidigare sett att Marie Kuhlmann samtycker till den restriktiva atgarden om altema

tivet ar att avscl ifran inkop av dokumentet i fn1ga (Kuhlmann 1989, s 141). Kanske kan 

man tyda av vad Bertrand Calenge skriver att han ar inne lite pa samma tankegang. Han 

skriver namligen att nodvandigheten av att vara medveten i sitt urval och att oppet vaga ut

trycka sina asiker, ar storre an att ytterst noggrannt ha genomtankt sina forehavanden. 

Orubblig forvagran ar ett felaktigt grepp i all inkopspolitik, i hogre grad an att rakna and

ras taktik som sin egen eller att formellt ge uttryck for sina personliga preferenser (36). 

Magasinering blir ett altemativt arbetssatt fOr en del bibliotekarier, medan andra tar helt 

avstand if ran vad man kallar segregering av de medel som forvarvats i klar millsattning att 

sta till allmanhetens forfogande. Om man ar av den sen are asikten star valet mellan att 

kopa media i det narmaste utan urskiljning och i syfte att oppet exponera dokumenten, 

e1ler att pa olika grunder avsta if ran fOrvarv, vilket enligt Calenge ar det som blir mest fel. 

Magasinering armed andra ord manga ganger en lOsning pa svara problem. Ett magasin

fOrvarat dokument finns tillgangligt for den lantagare som efterfragar det, samtidigt som 

biblioteket inte kan beskyllas for att gora propaganda for vad det rna galla. Sa Hingt kan 

det tyckas vara en mycket bra lOsning. Under mitt faltarbete beslOt jag mig emellertid for 

att undersoka saken narmare. Mitt tillvagagangssatt blev da att valja en av de becker som 

Marie Kuhlmann tar upp fOr att belysa dessa svarigheter: Suicide mode d'emploi. (37). 

Det forsta steget blir att ga till en stadsdelsfilial och soka efter boken i katalogen. Da det 

integer nagot resultat vander jag mig till personal en som i sin tur soker i den datoriserade 

katalogen. Jag tanker ocksa att boken kanske inte finns langre eftersom det ar over tio ar 

sedan den utgavs, men det meddelande som kommer upp pa skarmen ar hogst tvetydigt: 

det star namligen "interdit" = forbjuden. Detar visserligen sant att boken drogs in tempo

rart, i samma veva som forfattama stall des infor ratta, men migot definitivt forbud blev 

aldrig aktuellt eftersom forfattarna frikandes. I stallet for att diskutera saken med biblio

tekspersonalen (vilket en misslynt lantagare med all sannolikhet hade gjort) gar jag vidare 

till huvudbibliotekets utlaningsdisk och staller samma fraga till personal en dar. Nar 

samrna meddelande kommer fram pa dataskarmen preciserar jag, visserligen inte att jag ar 

praktikant vid biblioteket, men att jag hiller pa att utfora en studie och att jag darfor 

undrar om inte boken anda kan finn as nagonstans? Jag far svaret att man inte vet. Darmed 

har jag natt fram till det stadium dar nog den vanlige, av ren nyfikenhet intresserade lan

tagaren farge upp. Den som forbereder sin akademiska avhandling om exempelvis 

sjalvmordsfrekvens bland ungdomar (det vore varken onyttigt eller orealistiskt eftersom 

detarettmycket allvarligtoch tyvarr ganska vanligtproblem) garfOrmodligen vidare till 

att telefonera pa egen hand. Sjalv fortsatter jag, i egenskap av praktikant, att stalla fragan, 

tills jag en dag till slut far svar: boken finns pa biblioteket! 

(36) 'Tinsiste encore sur Ia necessite non tellement d'exiger une rationalite pointilleuse, mais surtout 
d 'avoir conscience de ses choix et d'oser les exprimer ouvertement. Le non-dit est 1 'ennemi de toute 
politique d 'acquisition, plus que !'approximation ou la subjectivite si elles sont revendiquees et expli
citees" (Calenge 1994, s 383). 
(37) = Bruksanvisning till sjlilvmord. Guillon & LeBonniec 1982. (Kuhlmann s 58.) 
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Jag blir tillsagd, av den person som tillhandahaller upplysningen, att inte fora vidare var 

jag fatt information om saken. Jag far samtidigt instruktioner om hur jag ska ga tillvaga 

for att fa lasa boken och jag maste tillsta att jag kanner mig en aning nervos nar jag gar till 

sal en for aldre samlingar pa oversta vaningen, dar dokumentet in gar i "La reserve 

modeme", ett hestand med modema tryckalster som av skilda anledningar magasinfor

varas. 

Att upptrada inkognito blir forstas omojligt nu. Jag bar namnskylt och visar dessutom 

upp ett exemplar av Kuhlmann somjag lfmat pa skolbiblioteket pa ENSSIB. Efter att ha 

redogjort for syftet med min studie och fyllt i en blankett blir jag ombedd att personligen 

be konservatom om godkannande, vilket inte rooter nagot hinder. Personalen i lanedisken 

tar hand om blanketten och fnigar efter identitetshandlingar. Man antecknar numret pa mitt 

pass i en liggare och gar darefter till magasinet och ham tar fram boken. Svaret arforstas 

givet pa nasta fraga jag staller: boken far inte lanas hem utan en bart lasas pa plats. 

Suicide mode d 'emploi far sagas vara en marklig bok. Sidoma i kapitel tio, i det exem

plar jag hailer i min hand, ar ersatta av fotokopior. Detar namligen det kapitlet som 

innehaller en lista pa de medikamenter som i lamplig blandning och i lagom dos snabbt, 

enkelt och srnartfritt leder till doden, for den som sa onskar. Fotokopiorna tyder pa att 

boken varit utsatt for vandalism, om ordet ar det ratta. Forfattama havdar att det ar en 

mansklig rattighet att sjalv avkorta sitt liv och boken ar amnad att tjana som guide fOr den 

som har sadana avsikter. Boken tar i slutet upp en losning pa de problem som kan uppsta 

i och med att lakare maste anlitas for att fa ut recept pa de lakemedel som ar mest effek

tiva: man kringgar smidigt sadana bekymmer genom att sjalv utfarda falska recept. 

Forfattarna beskriver hastigt hur sadan verksamhet gar till samt tilUigger inom parentes att 

man inte kan Vanta sig nagon ersattning ifran forsakringskassan! 

Detar med forvaning man laser de kritikerutHitande som medfoljer bokens andra revi

derade upplaga. Nagon konstaterar att har kommer till slut en guide for den som bifaller 

till ratten att do fOr egen hand. En lakartidskrift skriver till och med att nu finns ingen an

ledning mer att lata sig hejdas av radsla for lidande: forfattarna har astadkommit ett seriost 

verk om ett tabubelagt amne ... 

Min egen reaktion ar snarare att ta boken for ett utslag av svart humor, men just vetskapen 

om att sjalvmord i hogsta grad ar ett svart sarnhallsproblem gor att "skamtsamheterna" 

kanns felaktiga. Enligt obekraftade kallor har boken vid nagra tillfallen fyllt sitt andamal 

alldeles for bra och faktiskt haft inverkan vid en del sjalvmordsfall, vilket da ocksa ledde 

till just att forfattarna blev stallda infor ratta, men friade pa grund av bristande be vis. 

Man forstar att Suicide mode d'emploi for manga framstar som en starkt negativ bok och 

att ett sadant dokument som placeras pa bibliotekshyllan alltid ar ett risktagande. Men mitt 

i den tankegangen kan jag inte lata bli att undra over vilka kriterier som ligger bakom ma

gasinforvaring av media. En del av de magasinerade bockema lanas ut, andra inte. Det 
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blir svart att utrona vatfor och det ar latt att kanna sig vilsekommen i systemet. Det verkar 

vara bibliotekarien eller personal en i utHiningsdisken sam ifran fall till fall far bedoma. 

Och bedoma vad? Boken eller Hintagaren? I detta till synes vanskliga arbete harman en 

ryggmarkning att ga efter: vatje bok ar markt pa ett satt sam talar om var i magasinet den 

her hemma och darefter fastslar man om den iir till utUm. Visserligen kan man i en del fall 

franga reglema; man efterstravar ju ett mjukt fOrbailandesatt gentemot lantagaren, da man 

alltmer har sam inriktning att framja utlaningsservice, men saken ar saker: man lanar inte 

ut vad sam heist till vern sam heist. 

Att tillgfmgen till magasinforvarad media alltid av olika anledningar ar begransad, star 

klart. Ett intressant faktum ar att det mycket val kan banda att man inom en ocb samma 

inrattning har lika manga olika magasin sam det finns olika avdelningar ocb amnesom

raden. Detta enligt en artikel av Fabienne Guy: Les reserves dans les bibliotheques Jran

~aises (Guy 1991, s 17). Bibliotekariema beklagar det systemet darter att det inte alltid ar 

sammanhangande ocb ofta blir svart att adrninistrera. 

Arti{<elforfattaren konstaterar ocksa (ibid, s 18) att de forordningar sam man har att beak

ta innan varje lantagare medges tilltrade till magasinsbockerna ar det sam bast karak

tariserar denna form av utHining, ocb han undrar stilla om man nagonsin, i nagon annan 

typ av bi blioteksverksamhet utover denna, Jagger ner anstrangning pa att snarare forsvara 

H\ntagarens vag till dokumentet an tvartom. Utifran den enkatundersokning bon gjort i 

sam band med sin magisteruppsats (Les reserves dans les bibliothequesfra~aises: un 
service comme un autre? 1990), bar bon aven observerat att bibliotekariemas attityd in

for dessa foreskrifter iir att acceptera dem sam belt riktiga och sjalvklara. Utan att 

forglomma att inneballet i ett biblioteksmagasin kan vara bade ovarderligt ocb ytterst om

tltligt, kan man onekligen ifragasatta varfor all media ska omfattas av det kontrollsystem 

sam fOre gar vaJje laneprocedur i de fall boken inte star oppet tillganglig. 

Man borde kanske egentligen inte sUHla sig fragan. Fabienne Guy betonar bade i sin 

magisteruppsats och i sin artikel att det ar latt att gora sig en tilldragande men felaktig 

forestallning om nutida men "speciella" verk som stallt at sidan i biblioteksmagasinen. 

Den aspekten ska inte overdrivas, framhaller hon med stod av sin undersokning, dar en

dast en fjardedel av de bibliotek som besvarat enkaten uppgivit magasinforvaring pa 

grunder sam kunde luta at det antagandet. I den man magasinering av det slaget annu 

forekommer, menar bon, ar inneballet i ett sadant undantag av bocker av helt ringa in

tresse da de titlar som kan tankas inga i samlingen, i dagens Hige bland annat bunn.it kom

ma i pocketutgava. For ovrigt drar bon slutsatsen att aven om magasinforvaring pa dy

lika villkor annu kan hanga kvar pa ett litet fatal bibliotek saar det ingenting som man gar 

in for att bevara. 

Att magasinering ocb konservation i dagsHiget ar ett start ocb odefinierat problem skriver 

Denis Pallier i sin artikel Conservation, communication, elimination, le probleme bib-
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liotheconomique des silos (Pallier 1990, s 286). Han understryker att generella riktlinjer 

belt saknas vad betraffar nationell indelning ocb organisation av all sorts magasinering. 

Artikeln namner for ovrigt att problemet ar uppe for diskussion intemationellt. 

Man kan utifn\n detta del vis forsta den forvirring som kan rada pa biblioteken i vad galler 

magasinanvandning. De bibliotek som besvarat Fabienne Guys enkat (Guy 1991, s 20) 

uppger ocksa belt olika forvaringskriterier. Nagra folkbibliotek magasinerar verk av sa 

sent datum som 1960 ocb artikelforfattaren tycker da att man far overga till att anvanda 

termen lagerballning, da det blir tal om bocker som forvaras vid sidan om av den anled

ningen att de inte langre ar tillrackligt aktuella ocb efterfrngade. Hon ser det som omojligt 

att skissera en genomgaende modell av magasinen ide bibliotek bon undersokt, inte ens 

uppdelad pa olika bibliotekstyper. Bortsett ifn\n vissa undantag saknas belt eller nastan 

belt nagon form av struktur. Hon betonar att magasinering ar en angeHigen servicebit vars 

egenbeter saknar motstycke inom ovrig Hintagarverksamhet (ibid, s 22). 

I sin magisteruppsats (Guy 1990, s 44) uppmarksammar Fabienne Guy ocksa det 

intressanta faktum att de restriktiva foreskrifter som bibliotekspersonalen foUer i sam band 

med att en lantagare infinner sig ocb be gar fram ett dokument, i regel tillampas med stOrre 

emf as an de forordningar som medfOljer sjalva dokumentstudien. De regler som foregar 

varje utHimning av magasinerad media varierar mycket biblioteken emellan (ibid, s 41). 

Umtagaren kan alaggas att lamna alla sina personliga tillborigbeter i form av vaskor ocb 

ytterklader, i en forvaringsdepa i entren. Det fOrekommer aven att man tar lantagarnas 

identitetskort i forvar eller bar overvakning av den sal dar dokumentstudien ager rum. 

Anledni ngen till detta bebover ingen ingaende forklaring: stOldrisken ar all tid over

bangande. 

Forfattaren menar att man genom denna filtrering forsakrar sig om en utvald lantagar

krets ocb bon tillagger inom parentes sin formodan att de lantagare som kvarstar kanske 

ar de mest en visa ocb minst lattskramda, atminstone i vissa bibliotek ... 

bvervakad ar jag fOrvisso under min Hisning av Suicide mode d'emploi.. Men samma 

strikta regler galler inte overallt inom systemet. Under en kortare tid far jag praktisera pa 

en valfri filial. Jag valjer att bekanta mig narmare med ett stadsdelsbibliotek dar jag redan 

varit pa besok for att intervjua fOrestandaren. Har finns inget magasin och bocker kops 

for att sta framme pa byllan;jag kan sjalv se att exempelvis San-Antonio finns pa plats. 

Man bar ocksa Adolf Hitler Me in Kampf framme, far jag veta. Jag soker efter boken pa 

samma satt som den genomsnittlige l<intagaren: genom att ga direkt till byllan. Boken star 

inte pa sin plats och jag gar da bakom disk enoch soker fram den pa dataskarmen: man 

bar i sitt agande inte mindre an atta exemplar av Mein Kampf men fern stycken ar 

utlanade ocb lanen bar i samtligafall overskridit tiden, ibland med flera manader, j nagot 

fall med over ett ar. De tre aterstaende exemplaren ar sparlost fOrsvunna. Ett nionde 

exemplar borde kanske inkopas, eller. .. ? 

70 



"A chacun, en fonction des circonstances locales, de prendre ses responsabilites". 

Le mirier de biblioth£caire 1992, s 129 

Sammanstallning av intervjuerna 

En intervjumetod som bygger pa fritt berattande och dar de intervjuade dessutom har de 

mest olika arbetsmiljoer, utmynnar naturligtvis i ganska skiftande uppgifter. Trots detta 

forsoker jag and a att halla mig in om ramarna for de tre fragestallningsomraden som 

presenterades i borjan av uppsatsen. Jag harmer eller mindre bortsett ifranjust respon

dentemas olika arbetsfunktioner, dels for att skydda deras anonymitet och dels for att min 

tanke ar att det bar vara intressant att fa ta del av deras erfarenhet av inkopspolitik, oavsett 

den exakta befattning de har, aven om givetvis det ena harmed det andra att gora. Ibland 

framgar det av sammanhanget, eller maste omtalas for forstaelsen, pa vilken arbetsplats 

respondenten befinner sig, men dajag varken namngivit eller numrerat respondentema, 

eller atergivit svaren i nagon bestamd ordning, fOrefaller mig risken for migons igenkan

nande genom uppfoljning av svaren i det stora hela, som obefintlig. Emellanat har jag 

citerat den intervjuade pa originalspraket, men oversattningen ingar alltid i den svenska 

texten. 

lnriktning av inkopskriterier 

Vad har mest betydelse, lantagarjorjragan eller bestandets uppbyggnad? 

Vad hander vid ekonomiska dtstramningar? 

Hur viktig ar litteratur med lokalanknytning? 

- Det tjanar inget till att erbjuda mer an vad som efterfdigas, menar respondenten och 

pekar pa att exempelvis astrologi ar mycket efterfdigat. Vi sst bar man bemota den 

efterfragan, men man bor stanna just paden niva som motsvarar efterfragan. Annars 

skulle man kunna kopa astrologi becker i en j amn strom, for det kommer ut nya varje 

vecka. 

- Nagon annan har intryck av att man alltmer inriktar kopen enligt vad lantagarna efter

fragar, om det inte ar alltfOr avancerad litteratur. Pa stadsdelsbiblioteken kan man all tid 

skicka de lantagare som soker speciallitteratur till huvudbiblioteket, men aven filialen bor 

ha ett hestand och ibland ar det svart att veta var gransen ska dras. 

- Varfor skulle man inte kopa det som lantagama efterfn1gar? undrar den tredje tillfra

gade. Det vore helt fel att kringga allmanhetens inkopsforslag. Detar klart att saken kan 

diskuteras vad galler litteratur pa andra sprak. Detar ocksa ett forsiktighetsmatt att kopa 

endast ett fatal exemplar i stallet fOr manga exemplar av samma bok: om man rakar gora 

ett felkop sa far det inte sa stor aterverkan pa budgeten. Man slipper ocksa bemotas av en 
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negativ reaktion fran l:?mtagarna vilket blir fallet om man tydligt kan se manga exemplar av 

sarnma boktitel staende pa hyllan till ingen nytta. I sista hand ar det Jantagaren som avgor, 

havdar respondenten. Om man standigt gor misstag i inkopsarbetet ar det mycket syn-

bart: 

" ... !'instant de la regulation, de la dernierc analyse, c'est le lecteur. Si systematiquement VOUS vous 
plantez et que plus personne ne lit... que tousles bouquins que vous avez achete tout neufs restent sur le 
rayon, c'est clair qu'il y a quelque chose qui neva pas, et que vous n'etes pas en face avec le public ou 
qu'au moins vous n'avez pas pris les methodes necessaires pour faire conna!tre les fonds de la biblio
theque". 

Orsaken till felen kan vara att man inte kanner sina lantagare tillrackligt val eller att man 

anvander sig av fel metoder och darmed har svart art greppa vad sam behovs fOr att bygga 

upp ett adekvat bokbestand. 

- Att en bart ga efter H'tntagarnas onskemal blir fOr enkelsparigt. Det kan val anda inte 

kallas fOr censur, utan det handlar mer om att fa jamvikt i bestandet. U.ntagama gar ju 

ofta efter reklamerbjudande ocksa och man vill inte hanga pa for mycket vad massmedia 

proklamerar for, utan forsoka att mera ga sin egen vag, vilket inte all tid ar Hitt, menar man 

pa departementsbi blioteket. Pa biblioteken ute i smakommunema, sam har personal med 

bristfallig utbildning, ar man sa ytterst angelagen om att tillmOtesga lasamas efterfragan 

att all omsorg att bygga upp ett bestand av djupare varde kommer i andra hand. Dar kon

centrerar man sig pa det utbud sam massmedia star bakom. Alltsa harman alla titlar av en 

popular fOrfattare och ingenting alls av andra fOrfattare sam anda har en viss betydelse. 

Ser det lite battre ut vid nagot enstaka bibliotek, beror det i allmanhet pa attjust det bib

lioteket drivs av professionell arbetskraft. 

-Man bor folja inkopsforslag men bela tiden hall a i minne att bestlmdet maste hanga 

samman. Nar bocker inte utlanas ar det nagot fel, det betyder att de inte motsvarar lan

tagamas efterfrngan. Kanske kan manta till vissa knep, som att stalla upp bockema sa 

att de framtrader mer och inte glOms bart. Kanske koppla ihop amnesomraden som his

toria och geografi, fOr att vacka intresse. Respondenten brukar basera sig pa statistik 

och pa cirkulationstalen inom olika omraden. Historia ar en besvarlig avdelning, boc

kema blir staende pa hyllan. Varje ar gallrar man i bestandet av historiebocker och fOr

soker tanka ut vad man ska gora. 

-Om ett inkopsforslag ar mycket speciellt ar det mojligt att man inte gor det inkopet. Men 

det ar sallsynt. Man har inte som princip att saga nej, for det mesta kops en efterfragad 

bok. 

- Favoriserar man inhemska forfattare och forlag? Man koper inte systematiskt bara for 

att det ar nagot fn1n Lyon. Det som soks ar snarare bocker om Lyon an b&ker av lokala 

fOrfattare. Man slitter kvalitetskriterier i en framre position an det faktum att ett media har 

lokal anknytning. 
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-Detar en plikt att hallajamvikt i bestandet. Det kan vara frestande att kopa manga exem

plar just av en del popuHirlitteratur eftersom det ger ett positivt utslag pa utlaningsstati

stiken, men det handlar mer om att balansera forvarven mellan en ovre och en lagre grans. 

En del Iantagare kommer med inkopsforslag pa backer som bar en mycket specialiserad 

inriktning ocb det ar inte givet att det gar att fa dem att forsta att man inte kan kopa sadant. 

Man maste ocksa stall a upp en riktlinje for vad galler litteratur som ar pa en lag niva, man 

bar ba klart for sig hur langt ner man ar beredd att ga och vad det ar som man klassar 

under den gransen. Detar bela tiden en avvagning man bar att gora rued tanke pa att be

standet ska bli jamnt fordelat, men for den sakens skull kan man inte glomma bort lan

tagarnas dnskemru och nar en forfattare standigt efterfragas vore det lOjligt att kopa den 

boken i bara ett ynka exemplar. Spritt over systemet inkops minst tio exemplar av en 

sadan bok. 

- Litteratur rued lokalanknytning ar en faktor som spelar in pa inkopspolitiken. Dessutom 

ar man pa huvudbiblioteket i Part Dieu forpliktad att bevara allt som trycks i departementet 

Rhone-Alpes. 

- Budgetatstramningar innebar att man avstar ifran en del inkop. Om man hade en myc

ket battre ekonomi sku11e man kunna kopa praktiskt taget alit, forutom att ett visst kvali

tetsurval alltid maste fa forekomma. Att man all tid returnerar en procentuell andel av pa

seendebockerna efter bokmotet ar normalt oavsett budget, tycker respondenten, da ur

val innebar i sig att man inte bara vi:Hjer utan ocksa att man valjer bort nagot. Men det ar 
ett imponerande faktum att man trots den begransade ekonomin anda beballer sa pass 

mycket som sjuttiofem procent av paseendebockerna. 

- En del inkopsforslag kan man inte tillgodose, det ar nar lantagaren ber om nagot alltfor 

specialiserat eller dyrt. Man kan heller inte kopa skolbocker i nagon storre omfattning. 

Daremot kan man pa en enda dag skaffa en bradskande bok och fora in den i bestandet. 

Man kan klara upp det pa egen hand, menar respondenten, men det ar mer enligt reglerna 

att be om en bestallningsnota pa inkopsbyn\n. 

- Man koper fortradesvis en bok som bandlar om Lyon om man ska valja mellan det ocb 

en bok som handlar om norra Frankrike. Om en forfattare fran Lille skriver en bok rued 

rasistiska inslag sa koper man den inte. Om forfattaren kommer fran Lyon daremot, blir 

det i allmanhet sa att man koper den for magasinering; forskare kan bebova den i fram

tiden. 

-Om lantagaren ger ett inkopsforslag star den begaran over ens eget personliga val. AUt

sa koper man i allmanbet den boken. Vatje inkopsforslag far gehor, om det inte ar totalt 

omojligt ekonomiskt sett. 

- Man har ju bestandet att tanka pa ocksa. Man bebover ett kvalitetsmassigt be stand, sam-
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tidigt som man efterstravar mer och mer att motsvara ltmtagamas forfragan. Men om man 

all tid ska besvara efterfnigan sa blir urvalet spritt over ett valdigt stort omnide. lbland far 

man darfor forklara for lantagaren att det inte ar darfor att en bok finns i bokhandeln som 

den nodvandigtvis maste finnas pa biblioteket. For ovrigt ar det ju just det som ar risk en 

med att ga enbart pa lantagamas fOrslag: att expandera som en bokhandel och att inte ha 

nagot egentligt hestand utan bara de senast utkomna bockema. 

- 1 biblioteket finns en anteckningsbok dar Hintagarna kan skriva in sina inkopsforslag 

och i allmanhet uppfyller man dessa onskemal. Respondenten menar att man tillmotesgar 

sadana forfragningar i nittio procent av fallen. 

-Man far tamed i berakningen att lantagamas efterfragan ar ett moment som i sig kan 

vara svarbedomt. Det hander av att man vill ge sken av att lasa litteratur som man i sjalva 

verket inte alls intresserar sig for: 

"Lcs lecteurs quelque fois donnent une image qu'ils veulent bien de leur lecture. Pas !'image n~elle. C'est
a-dire de ce qu 'ils disent lire et ce qu'ils lisent ". 

- Att man blir direkt paverkad av lantagarna kan man inte pasta. Man efterstravar i forsta 

hand att det ska vara jamvikt i bestandet. Detar bara nagon enstaka gang man koper en 

bok med avsikt pa en viss l~mtagare pa sa vis att man tanker pa det, utan att de nne gjort 

nagon fOrfragan, det vill saga att man sager att den boken koper vi fOr den passar nog till 

den personen: 

" ... ya peut arriYer de maniere anecdotique mais ce n 'est pas yaqui fait Ia demarche d'achat." 

Vad ar ddlig kvalitet respektive fel niwl.? 

Satsar man pa lantagargrupper med speciella behov,finns till exempel backer pa hem

sprakforinvandrare? 

Vad ar utvecklingstendensen inom skonlitteraturen, german idag storre plats at efter

_fragad populiirlitteratur an vad man gjorde for nagra ar sedan? 

-Detar en sida som blir alldeles fOr avancerad. Detar nar man kommer till uni versitets

nivfm. Sedan ar det a andra sidan det som harmed romaner att gora. Respondenten sager 

att hon in get har till overs for nagot hon kallar "Kleenex-backer"' det vill saga bocker 

som lases under ett halvar och sedan faller i glomska. Det kan vara svart att avgora om en 

bok ar av god kvalitet och om den kommer att intressera folk. lngen av dem som arbetar 

pa biblioteket kanner heBer sa bra till vad som finns pa deckarhylloma, da ar det inte latt 

att ta stallning. Detsamma galler science fiction-omdidet. Man hailer pa att utOka dessa av

delningar en aning. Gavor ar ocksa ett omtruigt begrepp. Man tar inte systematiskt emot 

vad som helst. I bland kommer man med gamla bocker, saker som det inte ar vart att lagga 

ner arbete pa. Det kan vara svart att saga ifran pa ratt satt, en del forstar det inte sa bra: 

de hor ju hela tiden att biblioteken beklagar sin daliga ekonomi. 
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-Man kan inte betrakta den Hisare som bara Hiser skonlitteratur som samre an den som 

laser facklitteratur. Man behover bara se all utlandsk skonlitteratur som firms oversatt, det 

ar i alla fall en solid kultur, menar respondenten och betonar att det inte finns m1gon 

anledning art doma ut skonlitteraturen som nagon sorts undermruig lasning: 

.. On n'a pas a juger que c'est une sous-!itterature. On n 'a pas a juger le niveau intellectuel de l'usager non 
plus. Toutle probleme est li1". 

-Om man star i lanedisken och det ar en liten gumma som fragar efter en roman som ar 

vackert skriven och som slutar bra, da ar det svart att saga nej, det finns ju ingen anled

ning till att bon inte ska fa sin karleksroman. Respondenten sager att det kanns mer mot

bjudande att ge en Harlekinbok till en ung Iantagare. Harlekin stanger ute all realitet, 

menar bon och till agger att bon personligen anser det vara skrap som bon svarligen kan 

tanka sig framlagt pa bokmotet, aven om det vi sst finns en efterfragan. Ar det bibliotekets 

roll att framja den sortens Hisning, undrar bon. Ska det vara nodvandigt att ha vad som 

heist bara for att locka folk till biblioteket. De dar bockema ar ett sorts forfabrikat, upp

byggda enligt monster som sager att pa sidan tjugofem ska det vara en kyss och sa vidare. 

Sulitzer ar lika ilia som Harlekin. De arbetar i lag, de som skriver dem, det ar inte en enda 

forfattare. 

- Det finns varre an Barbara Cartland. Konsalik ar varre an Cartland. Och Harlekinboc

kema ar annu samre. Cartland ar dominans. Harlekin ar marknadsforing. Boken ska ha 

hundratjugo sidor, den bestar som mest av sextusen vanliga ord och det ar teoretiskt vad 

en hemmafru hinner Hisa mellan disken och hamtning av bam en fran skolan. Det finns ett 

val uppgjort schema i romanema: pa sidan nittio Mller de varann i handen och pa sidan 

nittioatta kysser de varann. Alit ar uppgjort i forvag och darmed innehiiller boken inga 

overraskningar. Lasaren vet vad som vantar och det far en trygghetseffekt. Men det ar 

inte historien som ar det varsta, det ar att spraket ar sa andefattigt. I mening efter mening 

snubblar man pa att franskan ar sa druig. 

-Detar slarvlitteratur. Den finns inte bar. Det gar ju inte an och ingen vill ha det: 

"C'est des bouquins un peu ole ole. II n'y en a pas. Parce que ya ne se fait pas, on n'en veut pas". 

-Man har nog en mer elitartad tendens nar det handlar om att kopa bamlitteratur. Utgiv

ningsomradet ar mycket rikt och man kan i viss man orientera bam i deras lasning, vil

ket ar svarare med vuxna. Alltsa utesluter man medvetet den allra lagsta kvalitetsnivan 

inom ungdomslitteraturen. Respondenten beklagar att man inte riktigt kan handla pa 

samma satt vad galler vuxenlitteratur och art man dar till en del maste kopa vad bon kallar 

litteratur av undermalig kvalitet, som inte borde fa finnas, anser bon: 

"Amon avis il ne faudrait pas en offrir". 
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-lnnan respondenten blev bibliotekarie hade hon aldrig last en deckare. Hon hade en 

forestallning om att det var otrevlig och vardelOs litteratur. Nu sager bon sig ha hittat 

nagra becker av den typen som bon tycker riktigt bra om och i synnerhet ar hon fortjust 

i spionromaner. Detar bara infor tecknade serier som bon fortfarande kan kanna ett sorts 

avstand, hon forklarar det med att det nog ar sa att man i hennes generation inte fatt vaxa 

upp med den sortens kultur. Men for hennes del var det ett steg framat i utvecklingen att 

borja las a deckare. Om hon inte blivit bi bliotekarie hade hon antagligen aldrig blivit kvitt 

sin a forutfattade meningar vad det betraffar. 

-Den intervjuade talar om en romanserie fOr bam som bon sjalv last en gang i tiden men 

som hon tycker verkar forlegad i nutid. Hon har alltsa satt upp att hon inte ska kopa in 

dessa becker da dagens bamboksutgivning rent kvalitetsmassigt har sa oandligt mycket 

battre litteratur att erbjuda, som hon uttrycker saken. Romanserien efterfragas regelbundet 

av H\ntagama, men hon har inte fallit till foga. Om ett bam fragar efter en sadan bok for

soker hon i stallet att foresla nagot annat som ligger bi:ittre i tiden. Detar viktigt att ltm

tagaren far nagot likvardigt och inte blir besviken. Detar bibliotekets roll att erbjuda al

temativ Hisning. A venom man koper Danielle Steel och Barbara Cartland bar man aldrig 

tagit steget till att kopa Harlekinbocker heller. Man far ju sactant i gava ocksa, menar res

pondenten och ser inte belt fortjust ut vid tanken. 

- Harlekinbocker koper man inte ails. De bockema ar sa billiga och gar Hitt att hitta. Men 

man motsatter sig inte Harlekin darfor att man inte tycker att det ar bra litteratur. Man bar 

den sortens lasning att erbjuda, men det ror sig om becker som ar mer i jamvikt med be

standet. Om man kopte Harlekin dessutom skulle man fa utesluta nagot annat i stallet, i 

och med att jamvikten skulle rubbas. Pa bamsidan var det samma de batt omkring Fem

bockema. Nu koper biblioteken lite av det. 

- Biblioteken ar inte till fOr eliten. Vid bokbussama harman en inriktning pa popuUirlit

teratur eftersom man har en bred publik. Harlekinbocker har man emellertid inte, men 

man bar ofta stallt sig fragan om man kanske anda borde ha den typen av lasningjust for 

att fa unga flicker att komma till biblioteket. Pa huvudbibliotekets ungdomsavdelning har 

man pa prov prenumererat pa nagra tidskrifter av mer kommersiellt slag ocb man har 

kunnat konstatera art de tidskrifterna snabbt blivit mer efterfragade an de tidskrifter som 

har en mer pedagogisk inriktning. Harlekinbockerna aralia lika bedrovliga, tillagger res

pondenten, men det ar klart att visst kunde man ha nagra stycken pa biblioteket. 

- Det var en del deckare man inte kopte darfor att man tyckte att de hade en rasistisk och 

hogerextremistisk framtoning. Det var mycket vanligt att folk laste de har deckarna. 

Sedan nar de hade last dem fick biblioteket dem i gava. Vid entren hade man en hylla med 

de bockema uppstallda, okatalogiserade. Det var bara att lana och plocka som man ville 

och det fungerade bra. Visst hande det att m1gon ocksa hittade nagot annat att lasa pa sa 

satt. Varfor sku1le man behova kontrollera vad som fanns paden hyllan? Man synar ju det 
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man koper, det finns ingen anledning att ga langre. 

- Harman verkligen ratt att censurera bort karleksromaner, fnigar respondenten och be

kraftar att hon sett unga flickor forsvinna fran biblioteket efter att fOrgaves ha efterfragat 

Harlekinbocker. Detar ett allvarligt fel att utestanga nagra, fastsHir hon, det blir helt snett 

fOr hela yrkesutOvningen. Det handlar i stallet om att se till att var och en behaller kon

takten med det skrivna spraket. 

- In om sjukhussektorn ar Harlekin och andra pocketoocker helt otankbara, inte for sitt 

inneball men daremot for sjalva utforandet: de gar sander vid fOrsta utlanet och stilen ar 

alldeles for liten. Man koper annars med fordel bocker av Danielle Steel for det ar en bra 

typ av karleksroman, anser man. 

- Pa fangelserna finns redan medioker litteratur i form av tecknade serier som Tarzan och 

Zorro och Harlekinbocker. Familjerna harmed sig det nar de kommer pa besok. Alit-

sa finns ingen anledning att belasta ett anstrangt konto med utgifter for sadant. I stallet 

koper man riktiga tecknade serier, sager respondenten och det kan tyckas oklart var man 

egentligen drar gransen, nar hon menar att man inte bryr sig mycket om innehallet sa till

vida det kan vara valdsinspirerat eller pornografiskt. Det har till och med hant att inter

nema sjalva reagerat med bestortning over innehallet i dessa serier. Visst kan det finnas 

farliga ten denser i backer, men all sorts lasning ar positiv for den som lever avskarmad 

ifn\n omvarlden, bara den ar aktuell. Numera vagrar man att ta emot gavor, fOr det hand

tar mestadels om att folk har bocker som de vill gora sig av med eftersom de inte langre ar 

aktuella. Men romaner som var pa modet fOr tjugo ar sedan har inte heller nagot varde for 

fangvihdsintemer. Man har inte plats for det och det ar ingen vinst med att lagga ner tid pa 

att klassificera bocker som saknar bade materiell och intellektuell kvalitet. 

-Man har satsat pa att utveckla ett grundbestand av litteraturpa originalsprak som engel

ska och spanska, men backer pa sprak som arabiska och turkiska harman ingen stOrre 

mangd av. Respondenten ar overtygad om att man ocksa borde betona dessa omraden, 

men framhaller aven att det ar stor eftetfnigan pa sprakkurser i franska for invandrare och 

att man dar har koncentrerat sig pa att skaffa kurspaket med olika inlarningsmetoder av

hangigt vilket sprak som ar elevens modersmal. Alltsa finns kurser i franska for tysk

talande, engelsktalande, fOr araber etc. 

- lnkop av litteratur pa andra spffik som kinesiska eller engelska kan diskuteras, tycker 

respondenten och menar att efterfragan inte ar enorm. Men litteratur pa engelska kanske i 

nagon man kan komplettera vad man kan Uinkas sakna i vissa amnen pa det egna spraket? 

Respondenten sager sig inte ha stott pa problemet i m1gon stOrre omfattning. 
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Hur far man ta del av marknadens mediautbud? 

I vilken grad baserar man sig pa kritikerutlatande i press, radio och teve? 

Bokmoten och liisekommitteer- samverkan eller paverkan? 

- U'mtagama fdigar ofta efter vad de hart talas om pa radio eller last om i tidningen. Tva 

ganger av tre koper man sadan litteratur. I synnerhet pa stadsdelbiblioteken bander det att 

lantagaren kommer med en bel sida bokreklam, typ manadens mest salda bocker ocb sa 

vill de reservera tva eller tre titlar som finns med dar. 

-Man anvander sig regelbundet av kritikerutlatanden. Man bar en regelbunden genom

gang av Livres Hebda, Lire, Livres de France, Bulletin critique ocb Le Monde des livres 

med flera tidskrifter. Alltsa kan man folja med i det mesta, aven utgivningen av deckare 

och andra lattare genrer. I start sett galler det att nar en bok intresserar kritikema sa kops 

den, det ar nog det som ar grundvalet. Det ar ocksa kritikema som kan fa lantagamas in

tressen att svanga emellanat. I bland maste man forsoka att orientera lantagama sa att de 

upptacker nya omnl.den. Detar dar kritikema kommer till hjalp och det underlattar ocksa 

for bibliotekarierna som stravar efter att ha ett utbud som i nagon man avspeglar det som 

finns pa marknaden. 

-Man baserar sig inte systematiskt pa kritikerutHitande i massmedia. Detar mer att var 

och en i personalen foljer med av eget intresse och kommer med uppgifter om det. Kri

tikema ar av betydelse, tycker respondenten. De kommer snabbt med utlatande om nyut

komna backer. Men man Hiser inte nodvandigtvis under arbetstid utan pa sin fritid, fOr att 

hinna med. Man baserar sig ocksa direkt pa bokhandelns sortiment nar man gor sina in

kop. Det som ar vasentligt ar att fOrdela inkopen over samtliga omraden och att aterspegla 

det li tterara utbudet. 

- Varje vecka beger sig respondenten till den bokhandlare som skickar paseendebocker 

till bokmotena. Bokhandlaren har redan pa forband gjort ett grovt urval av vad som kan 

Uinkas intressera biblioteket. Respondenten gor ett urval i sin tur, men menar att hon inte 

utesluter nagot utOver becker som man kanske redan haft nyligen. Ett bortfall pa rena 

kvalitetsskal ar minimalt fOr att inte saga obefintligt. Respondenten forlitar sig belt pa 

bokhandlaren i den saken, eftersom det ar en bokhandel som star fOr kvalitet och som 

ocksa darfor blivit utvald: 

" ... deja le libraire qui nous fait !'office est un libraire qui a un fonds, qui a un profile disons de bon lib
raire. On peut dire qu'il ne vend pas de Ia grosse cavalerie de litterature des supermarchCs./ .. .1 C'etait un 
cible des Je depart./ .. ./... Ia litterature et Je documentaire du plus bas niveau ne sont pas chez ce libraire, 
done, il ne nous le propose pas a ]'office et du coup on a peu de chose a eliminer." 

- Det finns fOrHiggare som man knappt koper nagot av darfor att de inte ar namnvart se

riosa, men det firms inga restriktioner mot becker fran nagot bestamt fOrlag. 
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- Inom den uppsokande verksamheten blir det av betydelse att fa tag pa storstilsbocker. 

For tjugo ar sedan, berattar respondenten, visste ingen vad det var. Det borjade med att 

nagon tryckte backer av fbrfattaren Delly i storstil. Dellybockema ar sextio ar gamla, det 

ar romaner av enkelt slag, inom den sentimentala genren och inte alia villlasa det. Men 

ett par tre forUiggare tryckte klassiker, som Maupassant, och for narvarande finns det sex 

eller sju forlaggare som harden bar aktiviteten ocb titlarna att valja pa bar okat betydligt. 

I princip kan en bok som utkom forra aret finnas med i arets katalog over nya storstils

bocker. 

- Barnboksrecensioner forekommer endast i yrkespressen och i allmanhet kommer de 

inte forran ett par manader efter det att en bok givits ut. Det blir alltsa inte mojligt att for

lita sig pa det, sager den intervjuade och tilUigger att mandai stallet far basera sig pa 

forlagen, de som man vet star fOr ett vi sst urval. Den enda farska kritik som forekommer 

ar ett radioprogram som sands en gang i veckan och dar man tar upp tva nyutgivna bam

backer. Det blir atta backer i m:fmaden pa en utgivning som ar av ett bundrafemtio titlar 

var fj ortonde dag, sa det Ieder inte varst Hingt. Vad galler facklitteratur ar det ett tjugotal 

amnesomraden som standigt behandlas, vilket gor att det inte ar svart att valja ut vilka 

backer som ar gangbara och vilka som ar det i mindre omfattning. Man kan da koncen

trera sig pa sjalva framstallningen och da handlar det om att hitta precision i upplagg

ningen och sa vi dare. Manser ju ocksa om man har nagot behov av boken, om det 

behovs kompletteringar in om nagot omrade. Vi sst finns det analysregler man kan ga 

efter, men fOr eller senare maste det till personligt engagemang, menar respondenten. 

Hennes egna bam Hiser en del av de backer hon ska bedoma, men mer hjalp har hon av 

att regelbundet tjanstgora pa huvudbibliotekets ungdomsavdelning. En studie av vad 

bam en soker for lasning talar i mycket hogre grad om for henne vilka backer som ar de 

ratta: 

"Je trouve que pour les acquisitions c'est extremement important de se confronter aux choix du public./.../ 
... tres visiblement ils ont des choix tres precis et nos acquisitions vont dans ce sens-la". 

- Det vore bra om den som leder bokmotet vaije vecka ocksa kunde fblja med pa vad kri

tikema skriver, darfor att det skulle ge en annan vision av bockema. Forut klippte man ut 

recensioner ur tidningar och affischerade dem, men man har upphort med den verksam

heten pa grund av tidsbrist. Sjalv laser respondenten kritikerutlatande, men hon medger 

att det inte ar nagot hon bar tid att gora pa arbetstid. Det blir snarare att bon laser pa kval

lama eller pa vag hem i tunnelbanan. Teven kommer i andra hand, det ar inte sa mycket 

litterara tevedebatter nu Hingre, tycker hon. 

- Bibliotekspersonalen tar systematiskt del av tidningsrecensioner. Det in gar i deras ar

bete. Sa snart de inte har sa mycket att gora i utlaningsdisken laser man de tidningar som 

biblioteket har prenumeration pa. Detar vanliga veckotidningar savai som yrkestidskrif

tema. Man forsoker att utlasa av kritiken om en bok ar Iamplig for den publik man har. 
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- Tidningsrecensioner hinner den intervjuvade inte med att Htsa. Han sager att kollegorna 

laser, for att kunna gora sina inkop. Nar han Ieder bokmotena ar ocksa hennes personliga 

asikt bara en av manga faktorer. Det galler mer att var och en maste gora en analys av sin 

lantagarkrets och sitt nuvarande hestand. 

- Att en bok sam blir anmald i Le Monde des livres har storre chans att bli inkopt star belt 

klart. Framfor alit om kritikerutlatandet ar konstruktivt och inte nedslaende. Recensio

nema ar ett sjalvklart arbetsinstrument.lnom skonlitteraturen bor kritik vara av speciell 

betydelse, tror respondenten, sam sjalv sysslar med facklitteratur. 

- Apostrophes orsakade alltid en star tillstromning av lantagare som fragade efter de boc

ker sam man hade talat om i programmet. Idag far man regelbundet fOrfragningar pa det 

sam media haft uppe, men omfattningen ar i alla fall mindre. Visst tar man hansyn till en 

scldan forfragan, men med ett vi sst forsiktighetsmatt. 

- Respondenten ser mycket lite pa teve. Han kanner till att efter Apostrophes bar kommit 

ett nytt program sam ocksa leds av Bernard Pivot. Det nya programmet, Bouillon Culture 
tar upp aven annat an bocker, tror bon. 

- Tidningsrecensioner laser man mycket oregelbundet. Detar lite olika pa olika personer. 

Det finns ingen tid till det. Detar alltid fullt upp fOr personalen i utlaningsdisken. Res

pondenten tillagger att alit sam bar att gora med Hisning av recensioner och bokpresenta

tion anda utfors en gang i veckan av den person sam Ieder bokmotet. Han bar heller inget 

intryck av att hennes kollegor pa andra bibliotek skulle agna sig at kritik. Detar snarare 

lantagama sjalva sam kommer och fragar efter vad de last eller hort tal as om. 

- De bocker sam laggs fram pa bokmotet ar ju redan utsorterade. Bokhandlarna sam 

levererar bockema har ju inte hela utgivningen och framfor allt gallrar de sakert bart det 

samar av undermalig kvalitet och kanske saker sam skulle kunna vacka anstot. 

- Intemema vill gam a lasa om allt samar marginellt, sager den intervjuade pa fangelse

biblioteket. Kriminalitet kommer i fOrsta hand, men amnen sam parafilosofi och para

psykologi ar populart, aven reo filosofi vilket staller till problem eftersom det ar svart att 

hitta litteratur paden niva samar gangbar. Det galler att se upp ocb inte kopa vad som 

heist inom dessa omraden som man sjalv bara bar dunkla begrepp om. Bokhandlama kan 

bar vara till star hjalp. Att dela ut bokhandelsreklam bland de intagna ar dessutom ett satt 

att pakalla deras intresse fOr bockema. 

- Det finns en del bocker sam man pa satt och vis inte kan undvika med det uppbad av 

publicitet sam media kan dra igang. Man kan inte ga en omvag runt, alltsa sa raknas kri

tiken. Anda ar det mest av personligt intresse sam man laser kritik, det ar inte m\got sam 

systematiskt in gar i arbetet. Nar nagon fragar efter en bok sa undersoker man om den bar 
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kopts, om sainte skulle vara fallet kan man atgarda saken da. 

- En kollega en gang i tiden klippte ut recensioner och klistrade in dem i den bok det 

gall de. Det var i syfte att lantagaren skulle fa ta del av det, men ocksa for att han sjalv 

skulle veta varfor han hade kopt boken, den dag det var dags att frnga sig om den skulle 

bevaras eller inte. Det ar en bra ide, forutom att det ar ett arbetsmoment som tar tid i an

sprak. Nu sparar man recensioner. !bland vantar man med inkop tills boken varit anrnald. 

Om kritiken ar bra finns det ingen anledning att bekymra sig, da koper man forstas. 

- Mediakritik spelar en betydelsefull roll fOr lantagarna. Men man maste tamed i berak.

ning de marknadsintressen och ekonomiska aspekter som ligger bakom. Det ar ett belt 

system med intriger som sUindigt rullar igang eftersom kritiker ofta ocksa ar forfattare. 

Det drar med sig att den forfattare och kritiker som blir recenserad inte fOrsitter tillfallet 

att ''ge igen" om nagon anledning finns. Somliga fOrlaggare bar det ocksa mer forspant an 

andra med att fa framtrada i tidskrifter. En del far privilegier i forlaggarvarlden. Eftersom 

man inte kan kfumatill allt som fOrsiggar, ar det bast att vara forsiktig. 

- Vi sst forsoker man hinna med att lasa vad kritikerna skriver, menar en av assistentema 

som Ieder bokmotet. Atminstone Le Monde des livres ocb Liberation, de kommer ju 

en gfmg i veckan. Men man kan inte hinna med det riktigt och egentligen ar det fel att en 

person ska g6ra allt. Man kunde ju fordela ansvaret for pressbevakning. Nagra kollegor 

kunde ju lasa Telerama. I Frankrike Hiser ju alia Telerama och dan bland manga biblio

teksbesokare. Nagra andra kollegor kunde lasa vanliga veckotidningar som Marie-Claire, 
Figaro Madame och Paris Match. Sjalv hinner bon inte med det. Men om de bar en lucka 

i arbetet ute pa sina filialer, nog kan de val titta efter i Elle till exempel, det ar snart gjort. 

Det skulle behova organiseras. Det behovs mer delaktighet. De kunde ju ta over en bit 

av bokpresentationen annars, sa hann bon sjalv lasa mer recensioner, det kunde vara en 

utvag. Lantagarna fn1gar ju efter bocker de last om i tidningarna, sa problemet borde losas 

och det bebovs en professionell asikt om vad dessa kritiker skriver. Detar komplicerat, 

menar respondenten. 

- Man kan inte belt forlita sig pa en fOrlaggares publiceringspolitik. Det kan alltid ut

komma en undermalig titel bos en i ovrigt bra forlaggare. Hos den aUra samst beryktade 

forUi.ggare kan det utges en bok som ar alldeles utmarkt. 

- Den bok som media proklamerar fOr ar man tvungen att kopa. Problemet ar i bur manga 

exemplar den ska inkopas. Om man koper tjugo exemplar kan man tva rnanader senare, 

nar ingen langre talar om boken, sta med nitton exemplar som blivit over. Detar det man 

kallar "Apostrophesyndromet". Den teveserien skapade ett sorts kortvarigt bokmode, 

sager respondenten och aterger bistorien om den indianska forfattarinnan som skriver 

romaner pa en dialekt av den kanadensiska franskan, som ar sa sarpraglad att man i 

Frankrike bar ytterligt svart for att fOrsta den, atminstone i skrift. Biblioteken har ibland 
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mangder av en av hennes romaner undanlagda i magasin eller forrad: man forkopte sig 

efter att boken presenterats succeartat i Apostrophes. Alltsa kan man fraga sig om det ar 

bibliotekens sak att folja upp mediaeffekter eller om uppgiften snarare ar att ga sina egna 

vagar och skapa nagot annat. For respondenten handlar det om det senare alternativet 

eftersom man bor stOtta kulturen pa Hingre sikt. 

- Det finns anda kritiker som man kan forlita sig pa. I allmanhet arbetar de i lag och det 

de skriver blir aldrig medelmattigt. Kritikerna i en del tidningar ar mycket tillforlitliga. 

- Detar till fOrdel att personal fran stadsdelsbiblioteken del tar i inkopsprocessen. Om de 

bara gar in for att Iyssna pa sina lantagare ar de kvalificerade for sin uppgift, tycker res

pondenten. I bland saknar de intellektuell kompetens for en del amnesomraden, men in get 

hindrar att de lyssnar och imiterar de som kan mer, det ar inte sakert att det uppstiir nagot 

gruppfenomen for den sakens skull . Gruppfenomenet utslatar problemen och u~amnar 

skillnaderna sa att det uppstar ett slags loj samstammighet. Men eftersom personal en pa 

filialerna bar som viktigaste funktion att vara i kontakt med sina lantagare och att tolka 

deras behov' sa borde risken bortfalla. 

- Bokhandeln La Proue som levererar paseendebocker till bokmotena bar ett allmant sor

timent men ar framstaende pa omradena litteratur, konst och filosofi. Kan det atsidosatta 

backer inom andra amnen? In om religion ser man bara en brakdel av den stora mangd 

som publiceras. Respondenten menar att det ar ett handikapp, darfor gar han ofta sjlilv pa 

en bokbandelsrunda for att fa en mer komplett bild av det aktuella utbudet. 

- Detar skillnad mellan huvudbiblioteket ocb filialbiblioteken. Pub liken ar inte densam

ma. Det fungerar pa olika vis. Man kan inte ha samma inriktning i vad man koper. Till 

Part Dieu kommer specialiserade forskare och de som bar en mer fOrfinad smak. Nar man 

arbetar vid Part Dieu kanner man inte till filialbibliotekens Hintagare. Det vore ingen bra 

losning om personalen vid buvudbiblioteket stallde sig upp ocb sa vad man skulle kopa 

ute pa faltet, bara for att de med sin erfarenhet skulle kunna rada de andra. Detar bara de 

som ar pa plats och som kanner lantagama som kan gora bra mediainkop. 

- Ett tag var man inne pa tanken att ha flera bokrnoten, uppdelade pa ternan. Men da hade 

man antagligen fatt lika manga olika sorters inkopspolitik som olika bokmoten och ternan, 

det hade blivit for utspritt. Det allmanna bokmotet som man har for narvarande gor ju att 

man i viss man kan forena de bibliotek som ingar i natverket, det bar betydelse for koor

dinationen av bibliotekssystemet, for att astadkomma ett sammanhang i forvarvspoli

tiken. 

- Assistenten som Ieder bokmotet har valt sin plats darfor att hon ar intresserad av att se 

produktionen i sin helhet. Den pagaende omorganisationen innebar ju strikt uppdelning av 

amnesomradena, sa det bar ar en av de fa tjanster som ger utrymme till en total overblick. 
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Han tar hand om cirka tre hundra bocker i veckan men naturligtvis hinner bon inte Hisa 

alit det. Till att borja med gor bon en grovsortering. Man kan ta bort aUt sam ar for spe

cialiserat. Boeker som ar pa universitetsniva finns det ingen anledning att ha med pa bok

motet fOr filialbiblioteken. En best-seller somalia bar last kan man ocksa lagga at sidan. 

I ovrigt handlar det om att lasa lite har och var. Pa fackbocker gar man efter innehrulsfor

teckningen fOr att se om det kan vara av intresse. Nar man kanner till olika fOrlag bar man 

ocksa nagot att ga efter. Det som tar mest tid ar romanema. 

- Det skulle inte skada om man deltog lite mer aktivt pa bokmotena, tycker respondenten. 

Men a andra sidan kanske gruppfenomenet skulle framtrada mer da, nu tror hon inte att 

risken ar sa star. Det var nog sa forut nar man hade mera pengar att rora sig med. Detar 

val darfor det ar lugnt nu: det tjanar ju in get till att diskutera over backer som man anda 

inte har rad att kopa. Men gruppfenomenet ar nog dampat i vilket fall, beroende pa att 

man pa fOrhand bar sett igenom vad man ska kopa, tillsammans med kollegoma pa filia

len. 

-Den som del tar i bokmotet lar sa smaningom kanna den som Ieder det, sa att man vet 

vad han eller bon bar for kannedom om olika omraden, man vet alltsa nar man kan fOr

lita sig pa vad en sadan person sager. 

-Vi sst ger bon sin egen asikt, sager urvalsassistenten utan ett ogonblicks tvekan. Hon ar 

ju ingen robot. Det skulle vara omojligt att en bart vara objekti v. Att hon sager sin mening 

ar ocksa ett satt att provocera fram en diskussion, bavdar bon men tillagger att det inte 

Iyckas sarskilt val. 

- Att analysera en roman ar svarare an att valja en fackbok. Antingen ffu man grunda sig 

pa kritiken och alit vad den innebar av kamratskap och slumpmassighet, eller ocksa far 

man stOdja sig pa sin egen smakriktning och varfor inte, om man bara arbetar i grupp och 

det finns olikheter inom gruppen. Man maste ta sikte pa Hintagargruppen sa man vet vad 

som ar gang bart. Det bor inte ga snett da. Detar en bra utvag att vara nagra tillsammans 

och ha olika intressen. 

- Respondenten bar inget emot bokmoten. Det faktum att man bar en bok i handen be

tyder oandligt mycket mer an att bara ba titlar att ga efter. En lasekommitte skulle even

tuellt kunna vara ett komplement fOr man ser ju inte alit pa bokmotet. Man skulle kanske 

kunna ha utbyte av att anvanda sig av ba.da formema. I lasekommitteer far manju all a 

upplysningar om en bok genom en enda person. Om det ar lantagare som sitter i kom

mitten? Da blir det vanskligt eftersom det faktum att de laser nagot inte bebover betyda att 

de bar nagot utvecklande och vasentligt att saga. 

- lngen Ieder alltsa bokmotena, men respondenten upplyser om att man pa barnsidan bar 

en bibliotekarie som utan att ba nagon som belst auktoritet over ungdomsavdelningama i 
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start, ofta fungerar som radgivande till de andra eftersom hon har storre kompetens: 

"En raison de sa competence, mais elle n ' impose pas de choix". 

- Respondenten deltar inte sjalv i bokmotena. Hon har delegerat den uppgiften till de 

underanstallda, da hon menar att hennes egen uppgift snarare ar att hMla reda pa vilka om

raden sam behover kompletteras och att meddela detta till de kollegor som gar pa bok

motena. Sedan gar man igenom vad som kopts sa att hon far en viss overblick. Respon

denten tror att gruppfenomenet nog kan spela en roll, men den kollega som ar val forbe

redd infor bokmotet, som vet inom vilket omrade det behovs bocker, later sig inte dras 

med lika latt. Ett tag gick det att se pa de lister som anvants vid motet, vern av kollegoma 

som hade deltagit den veckan, men tendensen till det har avtagit sedan man boijade att 

diskutera tillsammans fore motena om vad som oor kopas. 

- Paseendebockerna ligger framme en vecka. Forst ser personal en pa huvudbiblioteket 

igenom vad de vill kopa och skriver upp sig pa en lapp som man lagt i varje bok. Sedan 

blir det filialbibliotekens tur att valja och da kan de alltsa se vad huvudbiblioteket kopt och 

inte. Man kan alltsa avgora, exempelvis nar man tvekar infor en bok som ar dyr, om det 

finns anledning att kopa den for att den atminstone ska finnas nagonstans inom systemet. 

Om en bok inte alls kops tittar man lite narmare paden och fragar sig varfor. Huvudbib

liotekets personal gar ocksa garna, efter filialernas bokmOte, for att se vad dessa skrivit 

upp sig pa och inte. Det bander att de andrar asikt d3 och koper nagot de fOrst valt bort, 

eller tvartom. 

- Bokmotena ger tillfillle att konfrontera olika synsatt vilket gor att man har chansen att se 

om man kollektivt sett gor det basta urvalet, att man avvager ditt antal exemplar och ana

lyserar varfor man inte vill kopa en viss bok. Det handlar om att fatta medvetna beslut. 

-Detar mindre vanligt, men det finns kommuner som utfardar en viss grad av censur, 

det vill saga att bibliotekariema inte ar helt fria att kopa vad som heist, utan det styrs av en 

inkopskommitte som inte ar tillsatt av biblioteket utan av kommunen. Kommunalradet kan 

da avsla en del titlar som bibliotekarierna vill kopa. 

- Infor den arliga sammankomsten for "Boken kornmer" -verksamhetens personal gor 

man upp en lista over nyutkommen litteratur. Listan fOljer de kriterier som finns uppsatta 

for vad som anses vara lampligt fOr den litteratur som erbjuds pa sjukhusen. Listan har till 

syfte att underlatta fOr de som besoker aldre och sjuka, i deras bokval. En del Hintagare 

vet precis vad de viii ha, medan andra nojer sig med att saga: kom med nagot som 

fordriver tiden. Det kan vara svart att veta vad de menar med att fOrdriva tiden. Man vill 

garna att personal en del tar i de moten som sjukhusbibliotekens lasarkommitre anordnar. 

Det kan ocksa ge vagledning. Respondenten bar sjalv suttit med i kommitten och sager att 

det ar en spannande form av grupparbete. Om det hande att man avvisade en bok sa var 
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det daifor att all a tol v runt bordet var overens. Man brukar avsla alllitteratur som inne

baller valdstendenser och pomografi. 

- Respondenten har inte sjalv hand om inkopsarbetet men star ytterst ansvarig. Rutinar

betet ar delegerat pa olika sektorer. Ocksa filialbiblioteket bestammer sjalvstandigt sina 

mediainkop, men man kommer gemensamt overens om inkopskriterierna. 

- Respondenten, som Ieder ungdomsbibliotekens bokmoten, sager att hon inte tvekar det 

minsta att frarnfora sin egen asikt om bockerna hon presenterar. Bokurvalet Jigger inte pa 

den som Ieder motet utan pa de som deltar. Den som leder kan mojligen paverka, till star 

hon. Rent kvalitetsmassigt baserar hon sig pa bild och text. Illustrationerna i en bambok 

far inte vara andefattiga, konstlade, intetsagande och ovidkommande av texten, som fOr 

sin del inte far sakna musikalitet. Detar saker som man lar sig att uppfatta med tid och er

farenhet . Svarigheten med ungdomsromanen ar att mer an halften av utbudet bar en be

raknande funktion, det kan vara en ide av fOrfattaren eller m1got som kommit till genom 

forlaggarens uppmaning. M i:'mga romaner har ett pedagogiskt tema som gor att text en an

tingen flyter obehindrat eller ocksa blir utslatad, forcerad och adapterad. 

- Ekonomisk beHigenhet bar stor inverkan pa inkopspolitiken. Respondenten menar att 

det blir fullt synbart under bokmotena, som hon haft mojlighet att studera under en tio

arsperiod. Gruppfenomenet var mer patagligt forut nar anslagen var battre och bibliote

kariema inte sjalva var ansvariga fOr sin budget. Inkopsbesluten paden tiden var mer eller 

mindre godtyckliga. Man hade en tendens att fOlja den som ledde motet, som alltid var 

nagon med pond us och kraft att paverka. Att en del becker nedgjordes totalt och ingen 

kopte dem, anda tills en lika stark maktfaktor fick en motsatt verkan , beskriver respon

denten li vfullt: 

" ... les offices etaient toujours pn!sentes par des personnes qui avaient la parole forte, on va dire, et des 
opinions fortes, et alors ils demolisaient certains livres. Bon, personne ne les achetait et puis tout d 'un 
coup il y aw.it une contre-expertise avec autant de virulence et vroum- toutle monde achetait!" 

Om man i nulaget inte belt ar kvitt gruppfenomenet beror det mycket pa att man inte 

hunnit titta ordentligt pa bockema fore motet. Det kan ocksa vara svart for den som leder 

att all tid ha ett professionellt handlingssatt, att gora en rattvis presentation av en bok som 

man sjalv inte alls tycker om. ldealet ar att flera personer laser samma roman darfor att en 

asikt aldrig ar tillracklig. 

- Det finns alltid ledare och icke-ledare. Om en person ar kompetent in om ett omrade fOr

litar sig ana paden kollegan. Aven om nagon inte riktigt hailer med sa vagar den kanske 

inte saga nagot. Men det var nog mer framtradande for nagra ar sedan, nu gar man mer 

efter vad lantagarna efterfragar och efter vad man har for budget. 
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- Personal en har mycket olika utbildningsniva. Den som har en gedigen utbildning gor 

det bast genomtankta urvalet, menar respondenten. Detar de lagst utbildade som blir mest 

paverkade av vad andra beslutar. Den med lag utbildning har en tendens att overvardera 

urvalsprocessen och darmed satsa pa att kopa god kvalitet snarare an att ge popularlit

teraturen en chans. Detar paradoxalt attju mindre utbildning man har desto mer spelar 

gruppfenomenet in och desto mer gar man in for att framhava bibliotekets intellektuella 

niva. En del personal pa stadsdelsbiblioteken stravar efter att ha ett hestand som ar lik

vardigt med huvudbibliotekets, darfor att man har en forestallning om att huvudbiblio

teket rent intellektuellt star fOr en kvalitet som man inte vill vara underlagsen. Men det ar 

nodvandigt att Part Dieu bar en hogre niva. Pa filialerna handlar det mer om att ge ser

vice till en bred publik an att tillhandahalla universitetslitteratur. Man har tva olika roller. 

- V ad som vore intressant att veta angaende gruppfenomenet ar om det har inverkan pa sa 

vis att man kategoriskt avslar en bok som ingen tycker om. Men ett bokmote ar ju heller 

inget definitivt. Om boken skulle behovaskan manju kopa den senare. Att gruppeffekten 

skulle Hi nagon att kopa nagot i onodan ar forstas en risk, men med den d~Higa ekonomin 

blir det snarare en motsatt verkan: man later passera backer som man egentligen borde 

kopa. 

Bemotande av biblioteksanvandarna 

Anpassa utbudet efter lantagarna e ller lantagarna efter utbudet? 

Kan man styra llisaren, det vill saga kan man tro pa en sa kallad "trappeffekt "? 
Hur kan man friimja llisning? 

- For fern ar sedan kopte man nog farre popularromaner. Pa bokmotena sa man att: 

A, inte den dar boken somalia fragar efter! Och sa kopte man den inte bara for det och for 

att man tyckte kvaliteten inte var bra. Men respondenten ar overtygad om att det kan 

finnas en trappeffekt. Aven om man inte kan fa nagon att Hisa det mest hogtravade sa kan 

en liten biblioteksorientering leda till battre Hisning sa smaningom. Samtidigt som man Iar 

kanna sin publik sa ska man ocksa veta att man andrar den enligt de inkop man gor, det ar 

belt klart. 

- Untagama fragar knappast efter nagot som de inte ser ingar i biblioteksutbudet. De 

eventuel1a besokare som vanligtvis laser saker i stil med Harlekin kanner genast att dear 

pa en plats som star utanfor deras sfar. Detar en del Jantagare som envist stanger sig inne 

i en sorts Hisning, menar den intervjuade och aterger ett fall med en dam som foljde sina 

tonarsdottrar till biblioteket, men som aldrig sjalv lanade en enda bok. Pa en fOrsiktig 

fraga varfor blev svaret att biblioteket inte hade de bra becker hon ville lasa. De bra hoc

kern a visade sig besta av popuHirforfattare som i kvalitetshanseende star ett snapp hogre 

an Harlekin och strax under Bernard Clave!. Da for tio--femton ar sedan fanns inget av 

detta pa biblioteket, men i dagslaget borde damen kunna finna nagot av det hon fann sa 
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: 

- Pa tio besokare som kommer fOr att hitta en HittHist bok ar det nio som kommer bara for 

det och eventuel1t den tionde som ser att det ocksa finns annat. Att forneka en viss littera

tur ar att daligt uppfylla sin yrkesroll. Trappeffekten ar inte all tid att rakna med, men det 

ar den enda chan sen, sager respondenten, darfor fortsatter bon att tro pa den. 

-Detar ganska ovanligt men det bander nagon gang att folk fragar efter lattlasta romaner. 

Det hander att de just skaffat lanekort och kommer belt ovetande och satter igang att soka 

popuHirlitteratur och sa blir de besvikna bar pa huvudbiblioteket. Da H'tr man han visa dem 

vi dare till stadsdelsbiblioteken. Man fOrsoker att gora det pa ett satt som inte ska uppfattas 

som att huvudbiblioteket ar for fint fOr att vara till for dem, alltsa sager man att vi bar inte 

vad ni soker bar men det finns pa andra platser och all tid finns det nagon filial som Jigger 

nara dar de bor sa det brukar ordna sig: 

"Cest plutot en leur disant: ici on ne repond pas a votre demande, vous pouvez trouver ailleurs ... Comme 
il y a une bibliotheque dans chaquc arrondissement a priori il y a une pas Join de chez eux, on ani ve a se 
debrouillcr quand meme., 

Sedan ar det all tid kvantiteten kontra kvaliteten. Man Umar ut tio dokument fOr tre veckor. 

Men respondenten sager sig vara tveksam till om mfmga lantagare faktiskt Hiser tio becker 

pa tre veckor. I bland far hon en kansla av att man bara ar ute efter att ha bra utlfmings

siffror. I sUillet borde man se till vad folk laser och vad de far i utbyte, tycker bon. 

-I och med att man har valt att kopa ett exemplar snarare an fern-sex av varje dokument 

vill man framja alia mojliga intressen. Om nagon ar fanatiker och vill syssla med alkemi 

sa varfor inte, }at honom hitta de vises sten eller omvandla bly, om han sa vill, sa lange 

det inte skadar nagon. 

- Varfor finns vi? fragar respondenten. Ar det fOr art framja lasning? I sa fall vilken las

ning som heist? Till och med nagon som laser Harlekin integreras i en social miljo. Aven 

om vokabuHiret ar be gran sat ar denna Uisning en kulturell handling som vilken som heist. 

Kan man hitta ersattningslektyr till den personen, sa mycket battre. Men om man bara 

uppnar att hon inte langre laser alls, sa ar det mer till skada. Om det finns Harlekin pa 

biblioteket kanske det hindrar benne if ran att lasa nagot annat? Detar dar problemet vilar. 

Det blir da bibliotekarien som far trada in och visa att det finns annat. 

-Om man ska tro pa trappeffekten kan man alltsa borja med en Harlekinbok och ga via 

Bernard Clavel for att na fram till Marcel Proust? Nej, uppriktigt sagt tror bon inte pa det. 

Detar belt godtyckligt. Man vetju att det ar ett vi sst steg mellan att lasa Agatha Christie 

och Marcel Proust, sa det ar nog langt ifran fraga om nagon trappeffekt! 

- Nar man ger sig pa att gora ett fOrhandsurval av biblioteksanvandarnas lektyr far man 
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vara medveten om art man avsager sig en del av publiken. Rent instinktivt menar respon

denten att hon vill saga att man bor ha en liten mangd litteratur av alternativt slag just for 

att visa dem som inte regelbundet gar till biblioteket att man ocksa ar till for dem. Detar 

att respektera lantagaren. Detar en fraga om tolerans. Detar viktigt att inte uppfora sig for 

didaktiskt, att inte bli for pedagogisk. Det franska skolsystemet ar tungt. De som miss

Iyckas hamnar utanfor bade i arbetslivet och socialt. Om biblioteket till griper samma 

metoder som skolan sa forvarras utslagningen, nar man i stallet bor finnas till for att re

parera skadan. I stallet for art saga att man maste lasa bor man visa att var och en Hiser det 

den vill . 

- Att valja vuxenbocker ar ett komplext problem sa snart man kommer in pa skonlittera

tur. Respond en ten skulle aldrig tillata sig att saga att Agatha Christie ar samre Hisning an 

Proust. Det ar helt enkelt inte samma malsattning, inte samma sorts lasning. 

- Det kan ibland vara svart for de som besoker aldre och sjuka "Boken kommer" -lan

tagare om de inte sjalva har samma lasinriktning som den de ska ge service till. Detar 

all tid viktigast att lantagaren far lasa det han eller bon vill. Men det kan bli svart att valja 

litteratur om det ar saker man inte ar sa insatt i. 

- Visst kan man locka ovana lasare till biblioteket genom att ha litteratur pa en lagre niva. 

Det finns ingen Hisning som ar av lagre rang, havdar respondenten: 

"Je pcnse qu 'il n 'y a pas de lecture mineure". 

De som haft forman en att skaffa sig utbildning kan all tid tanka att vissa bocker ar oin

telligenta, men man ska inte glomma de som bara bar grundskola och som inte klarar av 

att lasa nagot annat, ar hennes bedomning. 

- Fragan konfronterar de bada respondenterna: den fOrsta sager att man nog inte ar belt 

overtygad om nyttan av att ha exempelvis Harlekinbocker pa biblioteket. Den andra in

vander att det motsvarar en viss sorts lasning. Den fOrsta respondenten vidhaller att det 

inte finns nagon poang med att ha den sortens litteratur, den lockar knappast nagon till 

biblioteket eftersom de bockema gar att kopa overallt och ar billiga. Hennes kollega ar 

mer aterMllsam ocb menar att man koper ju Barbara Cartland och det ar ju i stort sam rna 

sak, fast Carland ar for aldre darner ocb Harlekin for unga flickor. Harlekin ar att ga fOr 

langt, fastslar den forsta respondenten en smula upprort. Det finns andra romaner som ar 
mer verklighetsanknutna och som battre fan gar upp unga manniskors lasbehov aven om 

det ar ett omrade av bokutgivningen som det kan vara svart att lara kanna. Men genom att 

erbjuda Harlekinbocker loser man inga problem for den som soker den typen av Iitteratur 

gar anda inte till biblioteket, konkluderar bon, och det finns ju i sa fall karleksromaner 

som baUer en nagot battre standard. 

- Det bandlar om att fa dem som bara laser Guy de Cars att ocksa hitta nagot annat. Ocb 
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gar det sa gar det... Om inte sa ar det i alla fall battre att lasa tjugo Guy de Cars an att inte 

lasa nagot alls. Nar man inte I agger ut pengar pa de bockema utan far dem i gava kan de 

mycket val fa fOrekomma pa biblioteket. 

- Det ar en plikt att fora fram i ljuset den litteratur och de amnesomraden som annars Hitt 

hamnar i skymundan. Var och en maste avvaga hur det ska goras: 

" ... proposer de maniere raisonnable -le raisonnable il faut l'apprecier -les secteurs de documentation ou 
lcs types de documentation qui vont etre moins recherches en public mais que nous, on veut egalement 
promouvoir, parce qu'on considere que c'est notre devoir, que c'est Ia deontologie du metier dele faire." 

Enligt den tankegangen harman brutit ut avdelningama poesi och teater ur klassifikations

systemet Dewey och stallt dem pa en val synlig hylla vid entren. For att sla ett slag fOr 

den smala litteraturen harman ocksa anordnat forfattarkvallar med mer eller mindre kon

fidentiella fOrfattare fn'in trakten. For att na ut till nya Hmtagare handlar det mest om att 

ha en narservice, tycker respondenten och tillagger att han ser pa den saken tvartemot hur 

makthavama tanker nar de hellre vill satsa stort pa ett huvudbibliotek som ett sorts flagg

skepp. Kan man alltsa med hjalp av nagon strategi, exempelvis trappeffekten, dra folk till 

smabiblioteken? Han ar genast negativt installd och menar att genom demagogiska och 

kvalitetsnedsattande atgarder kan man inte dra till sig en ny publik: 

" ... je ne crois pas qu ' en ayant une politique demagogique et de basse qualite on va attirer un nouveau 
public". 

-En gang var det en ung grabb som fragade efter en kioskdeckare. Den fanns inte pa det 

biblioteket men det gick att se pa dataskarmen att den fanns i systemet. Respondenten 

forvanades over det just da men menar nu att subjektiv uppfattning om god kvalitet ofta 

Ieder till censur pa ett felaktigt satt. Grab ben kunde foljaktligen ga till ett annat bibliotek 

och hitta vad han sokte. Pa det har biblioteket fanns inte ens nagot likvardigt. Alltsa 

ryckte han pa axlarna och gick sin vag. 

- Vad bander om en li'mtagare fnl.gar efter en bok som inte kopts in? Problemet uppstar 

aldrig, svarar respondenten. Eftersom ingen utom i vissa undantag stannar langre an atta 

dagar pa sjukhuset sa hinner man inte alls skaffa dit efterfragad litteratur. Uppsokande 

verksamhet skiljer sig helt fran ett folkbibliotek genom att kontakten framjas som mest 

viktig och vad man valjer att lasa blir mer slumpmassigt. 

Bander det aJt lantagaren censurerar? 
Hur upptrdder man infor negativa Mntagarreaktioner? 
Barnen i de vuxnas bibliotek ... 

-En Uintagare verkade mycket oppen och modem trots att hon uppnatt en viss ruder. Men 

en dag blev hon djupt chockerad over en bok som handlade om sekelskiftets Paris. Utan 

att aterge erotiska scener handlade den om ett lattsinnigt leveme som hon inte kunde ut-
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harda och hen sa bestamt ifran att hon inte ville Hisa den typen av backer. 

-Den ideella personal en ute pa bib1ioteken i smakommunema skickar efta tillbaka backer 

och skri ver: varfor bar ni kopt den bar? Sa dana becker ska inte kopas for det for bara med 

sig klagomal. Barnen hinar dem och foraldrarna kommer tillbaka med dem. 

- En stor andel barnbocker forkastades i och med att boken Ecrits pour nuire kom ut. 

Folk som aldrig last barnbocker tidigare tog anstat av att de kunde omtala amnen de inte 

tankt sig. Men det var en vag barajust da. 

-Detar sant att det kan bli svart att klara sig ur en del situationer. Det var en aldre dam 

som ifragasatte varfor biblioteket hade kopt en roman som inneholl erotik. Hon tyckte 

verkligen inte att det var nagot som bon kunde rekommendera andra att Hisa. Men man tog 

inte bert boken, man sa till benne att boken var illa vald fOr hennes del, men kanske inte 

for andra. 

- Man kapte ett nytt exemplar av Les verses sataniques av Rushdie nar den forsvann. 

Men sa var det ocksa en annan bok, Pour Rushdie, en antologi av forfattare som skrivit 

om Rushdie. Efter tva eller tre utlan kern den tillbaka helt nedklottrad och med overstryk

ningar. Da drog man in den boken, man kunde inte ha den pa hyllan. Ett nytt exemplar 

koptes och sattes i magasin, mer for att skydda den if ran Hisarna an tvartom. 

- Det var en bok scm handlade om massakern i Armenien. Boken hittades pa toaletten , 

full med klotter och riven i bitar. Det var en ren provokation. Man vagrade att finna sig i 

det och kopte ett nytt exemplar. 

- Anteckningsboken som ligger framme for att lantagarna ska kunna skriva sina onske

ma.I uppfattas av en del som ett tillfaile att framfora klagomal och utOva polemik. Hur 

vagar ni kopa nagot dylikt? kan det sta. 

- En gang hade bon tur. Hon hade verkligen tur och det var nar en Hirare klagade pa att 

en elev i hans klass hade lfmat en bok om sexualupplysning. Men det hade inte skett 

under skoltid och grabben som lanade boken var fjorton ar. Bokens utgivare hade satt ut 

aldersgrans tolv ar pa boken. Man hade alltsa respekterat utgivarens rekommendationer. 

Men det stannade inte darvid. Uiraren skrev till borgmastaren. Ingen tog klagomalet pa 

allvar. Man tankte att om pojken far Hisa boken for sina fOraldrar sa kanju inte lararen 

Jagga sig i. 

- Respondenten menar att det inom litteraturen mycket val finns saker som kan ha en des

truktiv inverkan pa bam. Detar inte heBer sakert att den som last nagot och blivit skramd 

har nag on att prata med. 
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- I bokbussen var det en sida som var for de vuxna och den andra sidan fOr barnen. En 

unge hade fatt tag i en seriebok for vuxna och det foil inte i god jord. Det nadde fram till 

de kommunansvariga for hans foraldrar kom med klagomat. Eftersom det skett under 

skoltid blev liiraren forsatt i ett pinsamt dilemma. Det uppstar fOrstas problem nar ett barn 

kommer hem if ran skolan med en pomografisk seriebok. Klart att lararen var arg. Res

pondenten sager att om det hade hant att hennes egna bam kommit hem sa hade hon nog 

blivit fundersam, det ar inte sa konstigt. Men vad kan man gora? Man anser ju att de vux

na lantagama bar eget ansvar, men med barnen ar det lite annorlunda: 

"On considere qu 'en etant que le public adulte est responsable on peut voir que les gens se debrouillent. 
/ .. ./. .. le public enfant c'est quand meme special. " 

- Respondenten tar sam exempel en barnbok, utgiven av ett fOrlag som specialiserat sig 

pa ett slags psykoanalytiska barnbocker som blivit mycket omdebatterade. Boken heter 

Lison et l 'eau dormante och handlar om en liten flicka som bar svart att fOrlika sig med 

att hennes foraldrar ska skiljas. Boken slutar med att Lison gar till floden och dranker sig. 

Fragan uppstar om man ska lana ut boken till barn som kan vara i samma situation. Sam

tidigt maste bibliotekariema ha ett konsekvent arbetssatt och bestandet ska reflektera alla 

nuti da tendenser: 

" ... si on admet que Ia bibliotheque a un fonds qui est a Ia fois plus reel et qui ex prime toutes les ten
dances, il faut aller jusqu'au bout de sa logique." 

Sjalv bar hon haft boken till utlan ide bibliotek bon varit verksam. Bibliotekarien ska inte 

vara moraliskt ractande och varken tapa sig foraldraansvar eller forlaggaransvar, anser 

respondenten. 

- Det finns bocker sam bibliotekarierna tycker om och bocker sam tilltalar barnen och det 

ar inte nodvandigtvis desamma. Det finns en del bOcker som ar sa Iangt if ran nallar och 

sma kaniner man kan komma, men barnen alskar dem medan bibliotekarierna ar betyd

ligt mer reserverade. I de fiesta barnbocker finns ocksa en avsikt att till tala de vuxna. 

- Det var en fyrabarnsmamrna som skrev och klagade pa en barnbok som bon tyckte var 

anstotande eftersorn den skildrade ett splittratfamiljeforhallande. Hon framforde sin an

markning till de kommunansvariga, men saken bar inte drivits Hingre. Respondenten bar 

av en kollega fatt veta att bon inte langre besoker biblioteket lika ofta och att hon inte talar 

med nagon. Antagligen arbon inte nojd med det skriftliga svar han ffitt. 

- Det finns en sorts uppfostringsanda hos en del sorn gor att ett antal bocker inte kops till 
ungdornsbiblioteken darfor att de anses vara kornmersiella eller inaktuella. Men det hand

Jar framst om att tillmotesga bamen pa ett satt sa att de trivs pa biblioteket. Det enda sattet 

blir att rnotsvara deras forvantningar, att kunna besvara deras forsta efterfragan, som 

nastan undantagslOst har en kommersiell fOrankring: 
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" ... adultes ou enfants qui viennent nous demander des albums de Walt Disney, le font parce qu'ils ne con
naissent que 9a. Je ne vois pas ce qu 'il y a d'honteux a ne connru"tre que ~a, apres a nous de leur faire con
naltre autre chose, mais commen9Qns par les accueillir. " 

Just som Walt Disneys alster ska ocksa Enid Blytons bocker till en del inga i bestandet 

eftersom man fdigar efter dem. Det handlar inte om uppfostran men om att sprida kun

skap. Bamen ska lara kanna samhallet ur alia synvinklar. Man kan da inte helt uteHimna 

de samre aspekterna i form av att utesluta litteratur med en viss valdstendens etc. 

-Om barnet kommer ensamt till biblioteket och lanar en seriebok for vuxna anser res

pondenten att bibliotekarien har sin fulla ratt att saga till barnet att vaija nagot annat som 

lam par sig battre. Om daremot barnet kommer i sallskap med sin a fOraldrar och de ac

cepterar att barnet lfmar en sadan seriebok sa ar det inget som angar bibliotekarien. 

-Suicide mode d 'emploi i forhallande till en vuxen lantagare, det star man inte till svars 

for. Vad galler en ung lfmtagare ar det genast mer problematiskt. 

- Annu idag finns det barnbibliotekarier som vagrar att lana ut tecknade serier till barnen. 

Eftersom man har ratt att lana tic backer fordrar bi bliotekarien kanske att barnet ll1nar 

andra bocker atminstone till halften och alltsa inte tio seriebocker. Sjalv tycker respon

denten att det finns viktigare saker att tamed i berakningarna. Ingen klarar sig i dagens 

samhalle utan att kunna lasa, alltsa ar all a medel tillatna, alllasning ar vardefull. Vi sst kan 

man styra barn i deras lasning, men inte genom att saga att man inte far lasa serier. Man 

kan rekommendera intressanta bocker, dar bar man en pedagogisk roll. Vuxna gar inte att 

styra pa samma satt. 

-En gfmg censurerade bon bert Tintin. Det var seriebocker som inte motsvarade hennes 

egen ideologi som var starkt vanstermarkerad vid den tidpunkten. Efter ett tag insag hon 

att ingen blir parasit bara for att han eller bon laser om Tintin i Kongo. Hon ser det som 

att hen hade utvecklats i sitt yrke, genom att bli mindre censurbenagen. Men bon ar lite 

osaker over huvudtaget: man censurerar ju fortfarande Walt Disney i barnbiblioteken. Det 

bar ocksa ko:mmit en ny serieform fran Japan som alla ungdomar fragar efter, men man 

har avslagit den pa biblioteket eftersom man anser att den ar bade rasistisk och porno

grafisk. Om ett tag kanske man andrar asikt och koper in den, det ar standigt nya problem 

av det har slaget. 

- Respondenten menar att hon konfronterats mycket mer med censur och sjalvcensur i 
ungdomsbibliotek an pa vuxenavdelningar. Man sager alltid att den vuxna lantagaren sjalv 

ar ansvarig. Hon har egen erfarenhet av arbete pa barnsidan och menar att man belt oppet 

agnade sig at censur och att hon an idag inte ails forkastar det, da bon inte vill befatta sig 

med backer som tar upp familjesondring till foljd av aktenskapsproblem: 
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"Nous faisions une censure, pas une autocensure mais une censure reelle et deliberee./. . .1 ... c'est sur que 
j 'ai fait ~a dans les bibliotheques d'enfant et que je ne Ie recuse pas. / .. ./ ... moi, je refuse les livres sur les 
problemes familiaux, sur I 'image de Ia famille ... " 

- Det var en h\ntagare som var mycket stOtt for att bon hade hittat en bok i hyllan som 

Hirde ut hur man fuskar pa skolskrivningar. Hon menade att man forsoker att lara bamen 

att vara arliga och arbetssamma och sa hittar de motsatsen pa biblioteket! Men boken var 

humoristiskt skriven och tog inte upp nagot som inte alla redan vet. Det var mojligen titeln 

som var provocerande. Lantagaren var inte nojd med de fOrklaringama utan hotade med 

att framfora klagomal, vilket hon dock aldrig gjorde. 

-En larare tyckte att det var fel att ha Me in Kampf i fangelsets bibliotek. Respondenten 

fick forklara att boken ar en god lektion i historia och att hon ocksa forsoker folja upp Hi.s

ningen med att intern en far mojlighet att diskutera med nagon om bokens innehall. 

- Detar egentligen feghet att satta en etikett dar det star "serier fOr vuxna" pa bockemas 

framparm. Vad blir konsekvensen? Den blir forstas att barn en i fOrsta hand gar in for att 

leta fram all a seriebocker som har just den etiketten paklistrad, darfor att det ar just ide 

bockerna de hittar intressanta saker. Etiketten finns dar en bart for att bibliotekspersonalen 

ska kunna avleda sitt ansvar, menar respondenten. Detar hyckleri eftersom man marker 

mycket val att det i stallet drar till sig uppmarksamhet. 

- Bi blioteket ligger i ett privilegierat stadsomdtde. Det finns bam som overvakas mycket 

noga av sina fOraldrar. De ser over vad bam en ska lasa och inte. Kanske blir man lite 

extra uppmarksam pa vad man koper, sa att det inte ska chockera nagon. 

- Det ar ett strangare urval pa ungdomssidan an pa vuxensidan, sager den intervjuade. 

Speciellt seriebocker vill man sovra bort, som Walt Disney, bara for att man tycker att det 

inte ar bra. Detar problem med seriebockerna for vuxna da bamen ager till trade till hela 

biblioteket. Man far vara uppmarksam pa att en bild kan ha en chocke-

rande verkan pa ett barn och man hindrar ocksa barnen ifran att lana med sig seriebocker 

forvuxna: 

"Cc sont des titres qu'on conna!t. Quand ils viennent avec ~a en main il suffit de ne pas les laisser partir 
avec." 

Man gjorde ocksa en utrensning bland seriebockerna fOr nagra ar sedan, efter ett anrop, 

men man har inte fullfoljt kontrollen i nagon stOrre utstrackning. 

Hur bar man argument era for sitt mediaurval infar Iantagarna? 
Hur bar man argumentera infar sin huvudman ? 

Kan man undanlullla backer for lantagarna? 

- Problemet ar inte att kopa eller inte, det ar i vilken kvantitet man ska kopa. Om man 

93 



koper tjugo exemplar av en nyutkommen bok av en popular forfattare sa bar man 

automatiskt valt bart nitton andra backer och om ett halvar star kanske alia tjugo exem

plaren pa hy Han. Det ar det man forsoker forklara fOr lantagaren: bibliotekets uppgift och 

funktion ar inte densamma som bokhandelns. 

- Det ar hyckleri med de dar etikettema. "Serier for vuxna" star det. Man klistrar dit det 

bara for att garantera sig infor den lantagare sorn skulle kunna saga att det ar inte mojligt 

att ni bar det bar och att ni later vern som helst Uisa det?! Man kan da svara att det gorman 

visst inte. Inte vern som heist far Uisa det fOr vi bar satt dit den etiketten dar det star att 

boken ar for vuxna. 

- Det ar pa modet att la.sa om incest och bammisshandel. Man har backer i amnet men tar 

sallan fram dem nar man bedomer att h\ntagaren laser av ren sensationslystnad. Man 

nekar ocksa inkop av becker i en delliknande fall. Manga vill ha becker om livet efter 

doden och overnaturliga fenomen, man koper nagot som finns av utbudet, men langt if ran 

allt. Ett siitt att forklara varfor man valt att inte kopa en bok iir att saga att den ar for dyr, 

da kringgar man problemet. 

- Intemerna vagar inte, men om de skulle fraga efter becker om vapen sa sager man 

if din. Det finns en guide till valsituerade personer i Lyon och nar nagon bad att fa den 

boken lyckades respondenten avstyra saken med en skamtsam kommentar om att if all de 

vill veta vilka det lonar sig att rana, sa kan de nog klara den saken pa egen hand. 

-Detar foraldrar som kommer till biblioteket och klagar over att de tecknade serier som 

man bar chockerar dem. Da ar det upp till bibliotekarien att fOrsvara bibliotekets utbud. 

Detar en svar situation som inte sallan Ieder till konflikter, men da maste man sta pa sig. 

Man bar sin fulla ratt att saga att om de anser den har serieboken oHimplig for lantagarna 

sa betyder det att den ar olampligjust for dem sjalva, men valmojligheten maste finnas for 

andra att lasa den bar sortens becker. Det ar de sjalva som far se till att deras bam inte 

laser dem. Det beror pa att inte alla bar samma viirldssyn. Om en del barn vaxer upp i en 

skyddad miljo saar det Jangt ifran alia och fOljaktligen har en del barn och ungdomar 

storre mognad an vad andra har. 

- Det var en socialistisk kommunalpolitiker som kom till biblioteket och fick se att man 

hade ekologernas tidskrift inne i periodikasalen. Det pagickjust da en fejd mellan eko

logerna och socialisterna, alltsa kriivde han att tidskriften skulle tas bart. Han havdade att 

biblioteket lod under kommunfullmiiktige och darfor hade han ratt att bestamma over 

mediautbudet. Det gick at tid tilllanga diskussioner innan han gav med sig. 

- Om till aventyrs migon lantagare skulle fraga efter en bok som ger gada nld om hur man 

slipper betala skatt? Respondenten svarar att problemet lyckligtvis aldrig dykt upp, men 

om sa vore fallet, varfor inte svara att med tanke pa vad pengar man kommer att tjana pa 
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alla undanhallna skattepengar, sa maste det vallona sig att bekosta den boken sjalv? 

-Man svarar lantagaren att boken inte ar ti llrackligt representativ for den breda allman

heten, att det inte ar en investering som motsvarar bebov hos en storre del av lantagama, 

att man inte kan kopa en bok till en enda person. 

- Naturligtvis Hir man inte svara att sadana backer har vi inte for de bockema ar inte bra, 

eller lata paskina det pa nagot satt. Man Utr saga att budgeten inte tillater kop inom det 

omradet eftersom man fOredrar att satsa pa backer som ar sa dyra att inte alla bar dtd att 

kopa dem, i stiil1et for att kopa det som de fiesta har n1d att kopa sjalva. 

-Detar inte censur som ligger bakom ett beslut att inte kopa en bok, utan att man undrar 

om det ar bibliotekets roll att ha den boken. Man har inte tojbara resurser beller, alia maste 

ju tanka pa budgeten. 

-Vi utgar if ran att vara lantagare ar vuxna ocb tal det mesta. Och nar aUt komrner om

kring ar vi ju inte sarnre an de som har publicerat oockema. Suicide mode d 'emploi ut

kom under belt I egala omstandigheter. Varfor skulle man inte kopa den? Det finns andra 

backer i bestandet sorn ar lika farliga. Det var ju det att den hiir gick sa Hingt som till att ge 

recept, annars finns ju andra backer som mycket val skulle kunna ta li vet av he Ia na

tionen, det ar bara det att de inte ar lika kanda. Om man bar Suicide mode d'emploi och 

nagon fragar efter den sa rnaste manju lata honom lasa den, atminstone om det ar en 

vuxen person, vad ska man annars gora? Boken blev ju inte forbjuden nar den publi

cerades: 

"Imaginez que quelqu 'un me demande une communication sur ce livre, qu' est-ce que vous voulcz que je 
fasse? Est-ce que je dis: vous avez ! ' air pas bien, je nc peux pas vous le donner. Si c'est un adolescent 
pcut-ctre qu'on pourra discuter, mais un adulte ... il n·a pas ete interdit a Ia publication. Que voulez-vous 
que je f asse?" 

- Om man ska se det pa det vi set sa kan man inte kopa nagonting langre! Man koper 

Franska Akademins ordlista och dagstidningama och det ar a11t. Om man vill vara pa den 

sakra sidan far man satta stopp dar. 

- Det enda argument som finns for att vagra inkop ar ekonomin. Det finns inget som 

skulle kunna kallas censur annat an den ekonorniska censuren. 

- Fran bibliotekets sida svarar genom att ga till attack. Om vuxenbockema blandas med 

barnbockema i bokbussen sa beror det pa att det ar fOr trangt. Det blir da att skaffa annu 

en buss. 

- Det hande att lantagama papekade att man hade kopt annu en kokbok i stallet fOr att 

kopa en bok som de lamnat inkopsfOrslag pa. Folk gor ju bela tiden liknande jamforelser. 

De sager att hur kommer det sig nar ni inte har pengar att ni linda bar kopt ytterligare en 
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bok om hur man tillagar boeuf bourguignon? Infer dessa Umtagare maste man fOrstas 

upptriida normalt och inte visa vad man egentligen tanker. 

- Det kom da och da en dam som alltid hade nagot intressant att samspraka om. Det var 

av en ren olyckshandelse hon en gang lanade Barbara Carland. Respondenten blev fOr

vanad over att se benne valja den boken, men sa in get eftersom var och en ar fri att Hina 

vad den vill. Damen kom snabbt tillbaka med boken och fragade om folk verkligen Hiser 

sadant? Respondenten svarade cta att det ar mycket efterfragat, varpa de hade en lang dis

kussion om vad som kunde vara lamplig litteratur, nivamassigt, att ha pa biblioteket. 

Damen forstod forklaringen att en dellantagare inte laser nagot annat och att det vore fel 
att utesluta den lasekretsen. 

Upplevelse av bibliotekarierollen 

Hur kanjust bibliotekarien doma vad som goren bok liimpligfor lantagarna? 

Hur kan personal- och arbetsforhallanden paverka inkopsbeslut? 

Arman nojd med bi'bliotekets praktiska organisation? 

- Respondenten har tidigare under intervjun sagt att hon sjalv hellre laser facklitteratur an 

prosa. Nu sager hon att man pa det bibliotek vi befinner oss har mycket facklitteratur och 

kanske lite farre romaner an vad man hade forut, bur det nu har kommit att bli sa. Hon 

medger att hon tycker att det fulda ar lattare att valja en fackbok an en roman. 

- Det uppstar ofta svarigheter nar man kommer in pa omradet parallellmedicin. Vid ett 

tillfalle hade man inkopt becker om "iridologi" som handlar om bur man genom att 

stud era ogonen kan upptacka kroppsliga sjukdomar hos nagon. Detar annat an oftal

mologi som ar vetenskapen om ogat. Medan det fOrsta narmast ar att se som en forvrang

ning av alit vad vetenskap heter, menar respondenten, ar det andra en lara som bygger pa 

vetenskapliga belagg. Visst blir det svart att valja. Man vet just ingenting om den sortens 

litteratur. Ett inte belt olikt problem finns inom skonlitteraturen. Detar de masspro

ducerade sentimentalromanerna som skrivs mer eller mindre av datorer. Inorn biblio-

teken finns det de som sager att det inte kommer i fraga att kopa en sa vardelOs litteratur 

och sa finns det de som sager att det ska man vi sst gora. Men man kanner inte till bocker

na utan man koper nagra exemplar pa mMa. Pa satt och vis blir det fel, for vad ar det som 

sager att det mitt i denna gigantiska produktion inte finns nagra titlar som ar nagot battre 

an andra? For bibliotekariema ar alltsammans dalig kvalitet. Nar man inte kanner till 

koper man vad som heist bara for att be visa att man faktiskt koper ocksa det har. Detar 

samma sak som med amnen som astrologi och esoterism, menar respondenten. Nar man 

inte kanner till koper man vad som belst sorn om det inte hade mlgon betydelse. 

- lbland kan det vara forradiskt latt att valja belt fel bok. Valdsskildringar ar det man far 

undvika. Aldre och sjuka manniskor laser inte vad som heist. 
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-Man fOrsoker att variera inkopen, det ar ett kriterium. Ochman utesluter inte en bok 

som ar enkel och lite medelmattig; det arju en stor efterfragan pa det. Man tar inte heller 

bort en bok som ar svar, oar kritikema skriver att den ar intressant. 

-Detar ofta Umtagama tycker att det inte finns tillrackligt med backer inom ett amne, att 

man har ett daligt urval. Respondenten tar en av bibliotekets lantagare, en han given 

fiskare, som exempel. Han fordriver tiden med att meta och han staller stora krav pa att 

man ska ha litteratur som motsvarar hans intresse. Det blir omojligt art folja de inkops

forslag han I agger fram eftersom han skulle behova ett bibliotek som var specialiserat pa 
fiske. 

- Det handlar om att koppla samman en efterfdigan sam man inte bar kunnat bemota och 

ert omrade som ar speciellt forsummat. Man inser vad det ar man behover prioritera sedan 

man overvagt vilka fragor man misslyckats med att besvara. 

-In om "Boken kommer" -verksamheten bar man valt art inte lagga upp ert eget bokbe

stand. Detar inte for att en person ar aldre som hon laser annorlunda backer an andra. Det 

finns de som ur halsosynpunktar bade klara och alerta, varfor skulle man avskarma deras 

onskemal till ett speciellt bokbestand? 

- Varje gang man gar ett inkop maste man tanka efter hur boken ska anvandas, om det 

ska vara ett referensverk eller om det ska vara for utlan. Sa maste man tanka pa biblio

tekets andam~H och om boken passar in pa det. Man maste se till om efterfragan finns. Det 

hestand man har kanske inte tillgodoser efterfragan. Det blir sarskilt kannbart nar man 

kommer in pa nya amnesomniden dar forlagen inte riktigt hunnit med, tilHigger den inter

vjuade och exemplifierar att det for femton ar sedan knappast alls fanns nagot skrivet om 

sjukdomen aids. I borjan var det mycket svart att skaffa material till Hmtagare som ville 

lasa nagot om det. 

-I nom sjukhusverksamheten har skonlitteraturen overvikt i utlaningsstatistiken och dar

med i bestandet. Romaner och tecknade serier utgor majoriteten av den lirteratur man 

kdper in, bara till drygt trettio procent koper man facklitteratur. Vad lantagama eventuellt 

efterfragar kommer lite i andra hand, eftersom de fiesta patienter bara blir kvar nagon 

vecka pa sjukhuset och man da knappast hinner skaffa nagon litteratur annan an den som 

finns pa bokvagnen. 

-Detar intressant att stalla upp utrangeringskriterier jamsides med de kriterier man har 

for inkop. Calenge sager ju ocksa att en fbrvarvspolitik ar ogenomforbar utan utrange

ringspolitik, menar respondenten. Man bygger inte langre upp ett hestand fOr att det maste 

bevaras. Detar ett attraktivt utbud man bor ha, inte belt olikt bokhandelns. lngen vill 

langre lasa gamla och gulnade bocker. 
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- Inkopsbydins framsta uppgift ar att koordinera mediabestallningarna sa att arbetet Ioper 

rationellt. Rabatten man far hos de bokhandlare man bar upphandlingsavtal hos ligger pa 

upp till tjugosex procent. Bibliotekariema kan sjalva ga direkt till bokhandeln for sina 

inkop, men da maste de ha en bestallningsnota med som visar att de kommer a biblio

tekets vagnar. Det inkopssattet ar bara ett komplement som man kan ta till vid enstaka till

fallen. Man drar inga offici ella granser for den sortens inkop sa Hinge biblioteket bar 

pen gar kvar pa sitt anslag, men det skulle inte fungera effektivt med enbart det systemet. 

Kedjefunktionen skulle stOras sa att man fick for mycket exemplar av vissa titlar och in get 

exemplar av nagot annat som man verkligen behovde. Man kan fa bockema sarnma dag 

om man fOrst hamtar bestallningsnotan pa inkopsbytin och darefter beger sig till bok

handeln. Man ser helst inte att systemet anvands fOr en enda bok darfor att det inte blir 

mojligt att administrera, varken for inkopsbyran eller for leverantoren som inte garna 

skriver en faktura for varje enstaka bok. 

- Samhallsproblemen gar igen i bockerna. Ibland nar det handlar om ungdomsbocker 

som ar valgjorda behover man inte tveka. Men da och da undrar man om saker kan ha 

datigt inflytande pa lasama. Man far plotsligt en didaktisk roll. Detar ett kvalitetsurval av 

lite mer stranga matt. Men aven inom denna kategori ska bocker som ar av god kvalitet 

kopas, anser respondenten. 

- Barn har annu inte uppovat sin formaga att gora samma bedomningar som en vuxen, 

alltsa harman en uppgift att fylla dar, tycker den intervjuade. Censur kanns mer naturlig i 

de sammanhang man valjer litteratur for barn. Det finns ingen anledning att censurera lit

teratur for vuxna. 1 vilket fall kan vern som heist kopa sig vad som heist ute pa stan. 

- Den stora svangheten bestar i att bibliotekariema sjalva ar lasare.l och med att man 

laser gorman ett personligt urval och alltid i enlighet med vad man sjalv uppfattar vara 

god litteratur och all tid i syfte att det ska vara bildande. Boken bor tillfora lasaren nagot. 

- Detar mycket svart att forklara bur man valjer en bok. Det skulle vara enkelt om det 

fanns kvantitativa kriterier som sa att sa manga backer ska man kopa inom ett visst om

rade eller sa mtmga nyheter ska kopas, eller om man bara utgick if ran kritikerutltttande. 

Detar langt mer komplicerat an sa. Man maste besvara behoven in om alia omrMen och 

fOr alia lantagarkategorier och pa alia lasnivaer. Detar sant att man behover en viss er

farenhet. 

- Man har till gang till en datoriserad inkopsmodul, men man anvander sig i ringa om

fattning av denna da man upplever systemet som snavt och komplicerat. Systemet med 

handskrivna lappar och kom ihag-listor ar ju sa invant, det fungerar bast. 

-Under inkopsmotena forsoker man att gora en fordelning pa sa vis att bockema ska 

finnas utspridda lite overallt. Sedan hanvisar man lantagaren dit den bok de efterfragar 
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finns. Lantagaren maste alltsa forllytta sig for att fa lana boken, men det ar inte sarskilt 

komplicerat, anser man i allmanhet, eftersom det gar att lamna igen boken pa vilket som 
heist av de bibliotek sorn in gar i natet. 

- Respondenten tycker att systemet ar alldeles for centraliserat; friheten att ga ut ocb gora 

egna inkop ar begransad. Man tvingas smyga med egna inkop om man vill komplettera 

en bok snabbt nar nagon fragar efter den. Leveranstiden blir alltfor lang om man ska fOlja 

den normala inkopsrutinen nar nagot ar bnidskande. 

-Man kan hamna i oerhort svara valsituationer, menar respondenten. En aldre dam som 

fragar efter Barbara Cartland hittar numera vad bon soker i och med att det anses battre att 

hon laser Cartland an att hon inte laser nagot alls. Vi har ju inte riitt att doma ut den 

sortens lasning. Men sa har vi dessa ungdomar som kommer i grupper till biblioteket. De 

har grava anpassningsproblem och ar inte tillfreds med bibliotekets utbud av tecknade 

serier. Tintin och Lucky Luke intresserar dem inte; de vill ha den nyajapanska serien som 

enligt respondenten ar medioker och inneMller valdsinslag. Men lir det inte battre att de 

laser det i stallet for att komma till biblioteket for att stalla till brak, eller i stallet for att inte 

komma ails? Varje gang en kategori Hintagare pavisar att det ar fel pa bibliotekets utbud 

genom att visa ointresse, kan man stalla sig fragan: bar man ratt att hindra lantagare ifdm 

att fa sina onskemal uppfyllda? Lantagamas blotta narvaro i biblioteket speglar ju ett 

behov. I viss man koper man Barbara Cartland men inte ails de japanska seriebockerna. 

Man far ju ocksa lov att halla i minne att man fOr vruje inkop av medelmattig litteratur rent 

finansiellt avhander sig mojligheten att kopa nagot som ar mer vardefullt. Varfor koper 

man en del andra seriebocker som inte ar mycket battre och varfor koper man inte video

filmer eller CD-ROM av samma typ? Det finns egentligen ingen konsekvens: 

" ... dans ces domaines particuliers de la morale, j'ai franchement !'impression qu 'on navigue a vue". 

-Man kan inte kopa saker bara for att det star for en hogre niva i kvalitet. Nagra ar tidi 

gare fanns vid biblioteket en bibliotekarie som hade vad respondenten kallar ett typiskt 

bibliotekarieforhallande till bokurval: bon gick in fOr att kopa litteratur av hog klass och 

vissa konsttidskrifter som man direkt placerade i magasinet dlirfor att ingen nagonsin 

efterfragade det, inte ens bibliotekarierna sjalva laste det. Den nuvarande inkopsansvarige 

ar inte ails inne paden linjen och tyckte att man var helt i otakt med lantagarnas behov. 

Pa dear bon tjanstgjort bar alit forandrats. Den nya bibliotekarien har en laslust som 

brukar smitta av sig pa lantagarna och en bok lever om det finns m\gon som laser den, 

annars ar det dott kapital, sammanfattar respondenten: 

"Un livre vit s'il y a un lecteur, sinon il ne vit pas". 

Litteratur som Danielle Steel behover man inte hjalpa pa traven, tillagger hon, det ger sig 

av sig sjalv. Men samtidigt kan man locka tilllasning genom att erbjuda nya backer pa ett 

speciellt tema. En gang stall de man fram becker om kultursociologi och plotsligt var det 
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Umtagare som intresserade sig for amnet vilket man aldrig tidigare hade markt. 

- Vilka backer som kops beror pa vilket sjukhus det ar. Om det ar en geriatrisk klinik 

stannar det vid romaner, bygdeskildringar och enklare litteratur. Pa ett langvardssjukhus 

dar behandlingen gar ut pa fysisk rehabilitering kanske man behover lite mer avancerad 

litteratur. I ovrigt ar det nog sa att en boks utseende, som att den ar liten och Hitthanterlig, 

har stOrre betydelse an sjalva inneballet. Man skulle kunna tro att kassettbocker lanas uti 

star mangd, men det ar inte sa. Respondenten tror att det beror pa att det fordras en viss 

anstrangning och koncentrationsformaga for att kunna lyssna och inte alla patienter klarar 

av det. 

- Det hander att fangvardspersonalen sager if ran inkop av vissa becker. De kvinnliga in

ternema vill ha en lakarbok, men det finns de som tycker att de inte ska fa det for att de 

da bara blir inbillningssjuka. Respondenten menar att om bara pengama rackte och om det 

fanns plats i biblioteket att ha referenslitteratur, skulle hon inte tveka att skaffa Larousse 
medicale . En del menar ocksa att det ar ovasentligt om intemema har till gang till juri disk 

litteratur eftersom de anda inte forstar inneha.llet i sadana becker. Respondenten tycker att 

de bor fa chan sen att lasa i den man intresse finns, men aven dar ar ekonomin ofta ett 

hinder. 

-I bland kan det vara en sparr for lantagaren att tvingas bege sig till ett annat bibliotek for 

att hitta den bok som soks. Detar ocksa lite synd ibland att man inte har mojlighet att 

handla direkt i bokhandeln, att man inte kan kringga det ordinarie inkopssystemet med 

bokmoten och sa vi dare. Det blir inte mojligt att skaffa en bradskande bok till samma dag 

eller dagen efter. Bockema skaju ocksa igenom tre instanser innan de nar ut: inkop, kata

logisering samt sjhlva bokutrustningen. Om lantagaren ska ersatta en forstOrd eller bort

tappad bok ser man hellre att denne koper ett nytt exemplar an att ge ersattning i form av 

pen gar. Pengarna gar in i ett komplicerat administrativt system dar de slutgiltigt inte ens 

kommer biblioteket till godo. 

- Det hander att det blir fel. Det var en bok av Jean Dutourd som ingeo hade kopt, trots 

att han ar ledamot i Franska Akademin. Man tyckte inte att det var nodvandigt att kopa 

boken bara fOr att den var skriven av en akademiledamot, pa nagot vis hade man vagrat 

bara for det, vagrat snobberiet. Sedan var det en dam som fragade efter boken och den 

fanns ju ingenstans. Damen kunde inte fOrsta hur man kunde understa sig att pa huvud

biblioteket inte kopa akademiledamoternas backer nar man har becker av helt okanda for

fattare! Det blev att bestalla boken forstas. 

- Det kan vara en bok som ar tatskriven och som har sma noter nederst pa vatje sida och 

hanvisningar. Da tror man att det ar nog en intelligent bok. Men det kan sta nagot full

standigt idiotiskt pa vatje sida, skrivet med sma bokstaver, en massa ovasentligheter. 

Men innan man har last det gorman en estetisk bedornning och det ar da man intalar sig 
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att det ar nagot bra. Sa koper man saker av misstag. 

- Man maste nog navigera mellan tva ytterligbeter: man vill ha god kvalitet oberoende av 

vilken kunskapsniva biblioteksanvandarna kan tankas ha, sarntidigt som man pa ett res

pektfu1lt satt vill sta oppen infer vad de efterfragar. Vid ink:opsbeslut handlar det om att 

ha kansla for saker, en kansla som man utvecklat antingen genom studier eller genom att 

folja en teknisk praxis som man kan tillagna sig genom att vara uppmarksam pa vad fOr

lagen ger ut ocb vad som tas upp i media ocb till ocb med genom det man Htr ut av egna 

kulturella intressen. Man maste ocksa vara vaksam infer modetendenser. Detar ett kom

plicerat system dar man inte helt kan rationalisera bort sina rnisstag, men man ska forsoka 

att undvika inkop i eget intresse vare sig det handlar om idealtankande, om det perfekta 

dokumentet, eller om subjektiva asikter pa sa val personlig som samhallelig niva. 

- Om det inte ar bra skrivet eller om det inte bandlar om just nagonting, ar det vardelost. 

Anda koper man saker som man kan tycka ar fullstandigt bortkastade. Man bor till ex em

pel inte uppmuntra ockultism. Om man har for mycket becker om astrologi, svanger det 

av i fel riktning. Respondenten sager att hon emellertid inte kommer namnvart langt med 

sin overtygelse i det fallet eftersom en stor del av kollegorna sjalva intresserar sig fOr 

horoskop ocb liknande saker. Man far beller inte glOmma att lantagarna ar skattebetalare 

och att de rimligen borfa ut nagot av den litteratur som inkops pa deras skattemedel. 

- Detar i borjan av karriaren man satter upp stranga regler fOr vad som ar lampligt att 

kopa ocb inte. En gang vagrade hon sjalv att kopa en best-seller da bon ansag att den var 

pornografisk. Det var en lfmtagare som ideligen fragade efter boken och som forsokte fa 

benne att forsta att det inte var fraga om pornografi. I dagens I age hade hon kept boken 

utan att tveka, men da kunde hon inte rubba sin standpunkt att sa idiotiska becker inte 

hade sin plats pa biblioteket. 

- Det ar inte skolans sak att lara ut att man ska kopa den och den boken och inte kopa 

annat, sager den intervjuade, som ar larare pa ENS SIB. Man sager till eleverna att man 

bor samarbeta och utarbeta inkopspolitiska riktlinjer som man sedan Mller fast vi d. Detar 

att ligga lagt forstas, vad betraffar undervisningen, men man bor ge fria bander at 
eleverna att fa valja sjalva. Det skulle strida mot hela skolprincipen att saga att gor sa och 

sa. Man bar en praktisk ovning i samband med ett bokrnote vid Part Dieu. Man anordnar 

ett grupparbete dar eleverna far uppgifter om budget, befolkning ocb geografisk belagen

het pa ett fiktivt bibliotek dar de star i inkopsansvarig stallning. Sedan kommenterar man 

tillsammans dessa "inkop". Ingenting sags vara fullstandigt fel , men man varnar exem

pelvis fOr att forlita sig pa ett vi sst fOrlag utan att ha sett boken. 

- Omorganisationen kommer att betyda bade for- och nackdelar fOr lantagama. De som 

av ren nyfikenhet brukar vandra runt bland byllorna och forkovra sig i olika amnen av 

intresse far inte langre samma mojlighet eftersom de nu kommer att bli tvungna att vandra 
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runt i alla salarna samtidigt. Men for studenterna blir det battre eftersom de kan fa hjalp 

direkt av den personal som kan deras amnen. 

-Manser fOrdelarna med det gamla systemet, menar respondenten,just i det faktum att 

det finns tva olika attityder: en som vill framja lasning i biblioteket och en annan som ar 

for utHi.n. Forut fanns det en chans, i och med att man kunde kopa en bok med sikte pa 

olika andamaJ, att ge just den boken en mojlighet att framtrada. Nu bar det alltsa uppstatt 

nagot som respondenten kallar censur: 

"On voit d'ailleurs l 'avantage de I 'ancien structure par le fait qu 'il y ait deux attitudes differentes, une atti
tude pour Ia consultation et une attitude pour le pret, ce qui faisait qu'on laissait sa chance a des docu
ments qui ... dans le cas ou il y avait plus qu'une seule maniere d'acheter, du fait qu'il y a une censure qui 
s' est etablie." 

Hurforhaller man sig till backer sam ideologiskt awiker fran gangse samhiillsnormer? 

Att stiilla at sidan hacker som man har sw1rt att motivera, nadviindigt eller otiinkhart? 

Hur yttrar sig sjiilvcensur och vad kan bli konsekvensen? 

-I nom "Boken kommer" -verksamheten bor personal en heist ha last en bok innan de 

lanar ut den, Atminstone de bocker som ar markta med ettA pa ryggen. A betyder 

"attention", se upp, vilket ska pakalJa uppmarksamhet pa att bokens innehall kan vara 

kansligt pa nagot vis. Respondenten ar overtygad om att det i en del fall behovs en viss 

censur eftersom det finns ohalsosamma bocker, "des livres malsains", som hon uttrycker 

saken. Men besluten ska inte fattas av en enda person, utan i lasekommitten dar man ar 

manga tillsammans. 

- Respondenten bar ibland personligen chockerats en aning av hur man behandlar amnet 

drogmissbruk i vissa ungdomsbocker. Hon uppfattar det som att dylika framstallningar 

kan fa skadlig inverkan pa de unga lasarna. Hennes omedelbara reaktion var att valja bert 

den sortens litteratur, som inte ails motsvarade hennes egen ideologi. 

- Nar man beslutar att inte ha en bok i biblioteket och man vet vad det ar man gor och kan 

forsvara sin handling, ar det en beharskad form av censur. Om det daremot ar en forfat

tare som man utesluter bara for att man inte tycker om just den fbrfattaren, da anser 

respondenten att det handlar om en form av censur som kanske ar mer markant: 

" ... la censure n'est pas toujours maltrisee. Quand on se dit qu 'on ne met pas un livre en bibliotheque on 
sait ce qu 'on fait, on peut le defendre, mais quand on ne met pas un tel auteur parce que tout simplement 
on n'aime pas, c'est une censure aussi, et je pense que c'est la le cas le plus important". 

- Med den basta vilja i varlden och ambitionen art skaffa oocker pa aHa omraden sa kan 

man anda aldrig kopa alit. Nar man inte kanner till ett omrade sa bra kan man medvetet 

eller omedvetet utova nagot slags censur, menar respondenten och fortydligar genom att 

beratta att hon sjalv haft mycket svart for att kopa becker om esoterism. De bar hant att 

bon hellre avstatt ifran kop da hon saknar kompetens att avgora vad som ar bra och inte. 
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Daliga backer inom det omn1det kan ha en odesdiger verkan pa lantagare som inte ar till

rackligt upplysta, ar hennes forklaring. 

-Pa departementsbiblioteket bar man en gammal upplaga av Me in Kampf. Man aker inte 

omkring med den utan lanar bara ut den om nagon sarskilt ber om det. Les versets satani
ques harman daremot med sig, den ar ju sa pass nyutkommen. Man bar forsokt fa veta 

hur man egentligen ska foifara med en bok som Mein Kampf, men man har inte fatt nagot 

ordentligt besked. Man kanju aldrig veta vad folk som lanar den ar ute efter. Nagon 

stall de fragan pa en kurs, alltsa bar detta varit uppe for diskussion. Asiktema ar mycket 

delade. En del sager att boken maste fa finnas, att det ar viktigt att folk kan fa lasa den. 

Andra slar ifnin sig med att de verkligen inte vill ha den pa hyllan. Detar lika svart att veta 

vad man ska gora med texter som harror ifran olika religiosa sekter. De sprids i stor om

fattning ute pa biblioteken i departementen. Man vill satta sig emot det, men tvekar om 

hur det skulle kunna ga till. Ett tag tankte man skriva ett intemmeddelande om att det inte 

var nOdvandigt att satta upp de bOckerna pa hyllan, men sa fick saken bero. Det viktigaste 

ar att ge information, sa att lantagaren vet vad som star bakom en bok. Man oor vara i 

stand att Hina ut en bok, sa att inte lantagaren tvingas leta upp den pa annat satt. Om det 

verkligen ar nagot H'mtagaren villlasa sa kommer han eller hon att lyckas med det i vilket 

fall. Biblioteket har heller in get ansvar for vad lasningen kan tankas utmynna i. Fast om 

man koper en bok som Suicide mode d 'emploi sa maste man vara medveten om riskema. 

Kanske ska den boken inte sta framme pa hyllan. 

- Det finns kansliga amnen. Allt det som gar lite Hingre an vad som anses passande ar j u 

kansligt. Detar sexualitet och abort och sadana saker. Vad gar gransen mellan pornografi 

och vad det nu kan vara? For att vara paden sakra sidan har vi inte sactana media, inget 

bibliotek har sadana saker. Man fragar sig om det ar bibliotekets roll . Detar sadana pro

blem som uppstar, men man kan stalla sig fragan om det verkligen ar censur. 

- Biblioteket erhaller regelbundet skrifter if ran olika religiosa sekter. Efter att ha konsta

terat att det undantagslost ror sig om propaganda, bar man beslutat att upphora med all 

arkivering av dessa skrifter. Den situation som uppstar ar att man, for att inte upptrada 

partiskt, maste samla alit material ifrnn samtliga sekter och det ar omojligt att mobilisera 

tid och arbetskraft pa del Vad betraffar gavor maste inkopspolitiken vara enhetlig och 

samma regler maste inbegri pa aven de media som man erhaJ.ler gratis. 

- Respondenten avslar utan nagra betankligheter bocker som hon ser inte pa ett korrekt 

vis motsvara ett behov. Det finns backer som ar hastverk och sa illa hopkomna att de inte 

tjanar nagot som heist syfte. Detar daliga bocker i vardagsjuridik, mindre seriosa, som 

till ex em pel ger rad om hur man fuskar med skattebetalning eller hur man hittar ett jobb pa 

tiotimmar. 

-Man upplever att man saknar de ratta argumenten infor lantagaren som efterfragar Me in 
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Kampf och man har fbrsokt fa information om hur det ar lampligt att forhalla sig. Man 

har skrivit bade till ABF och till olika kulturinstanser, men da man inte fatt nagot svar bar 

man inte he11er forsokt att driva fragan djupare, vilket man naturligtvis far gora om be

kymren forvarras. 

- Det ar sant att det finns saker som hon vagrar att kopa. Som det som trycks av ett forlag 

som star i nara forbindelse med Front National, alit som har en hogerextremistisk profil. 

Detar inget hon vill ha i biblioteket, sager respondenten och forklarar sitt stallnings

tagande med att det finns en stor procent anhangare av det partiet i kommunen ocb om det 

fortsatter sa harman tillrackligt med mandat for att ta over styret i nastkomrnande val. Det 

ar nagot hon inte vill bidra till. 

- Detar en grupp inom popuHirmusiken, som gor rapmusik. De sanger de framfor pa sin 

senaste skiva uppmanar till att branna ner polishogkvarter och till att dada polisman och 

valdta deras bustrur. Gruppen ar mycket popular ocb bar dessutom gjort signaturmelo

din till en pri sbelont film. Hat och mord bar inte sin plats pa biblioteket, sager den inter

vjuade, alltsa bar man avstatt ifran att kopa ski van. Han inser att man mycket val kan bli 

anklagad for att kranka yttrandefribeten ocb for att ha en borgerligt inspirerad inkops

politik. Det kanns anda som mindre allvarligt an de pMoljder som kunde bli av att pole

miken ute i samhallet lett till att musikgruppen blivit anmhld av inrikesministeriet, som 

pladerarfor personlig sakerhet vad angar medlemmar i poliskaren. Men man kan sam

tidigt fraga sig vad som egentligen sager att det bland de tusentals skivor man arligen 

koper in till biblioteket inte skulle kunna slinka med ett ocb annat av liknande slag utan att 

man ens lagger marke till det. 

- Respondenten kanner en tydlig motvilja mot att kopa en bok som Suicide mode d 'em

ploi. Det blir svart att sarskilja en personlig och en yrkesmassig reaktion i det fallet, sager 

bon och menar att det inte har nagon nodvandig betydelse om man bar den boken eller 

inte for bestandets del. Om en lantagare fragar efter den ska den kanske anda ga att fa tag 

i, men den hor inte hemma pa alla bibliotek och absolut inte pa hyllan. Helt spontant tror 

hon inte att boken kan utlosa dramatiska handelser, men i alia fall. En Josning ar att maga

sinera den vid Part Dieu, tycker bon. Da ar boken tillganglig utan att sta framme fullt 

synlig. Det finns in get som hindrar att man bestal1er backer pa huvudbiblioteket, tycker 

bon: 

"II n'y a absolument aucune restriction quanL ala communication". 

-En del backer harman bakom disken. Folk vet inte om det nar de aldrig bar fragat efter 

just de bockerna. De som vet om det ar belt seriosa och star inte personalen pa nagot vis. 

- Nagon segregation forekommer inte, havdar respondenten pa sjukhusbiblioteket, men 

det ar sant att backer som innehaller sexskildringar far man se upp med. Pa de bockerna 

satter man en rod prick. Den roda pricken ar en uppmaning till personal en att Hisa boken 
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innan den utlfmas. Man oor cia kunna upplysa Hintagaren om vad som ar speciellt med 

boken sa att mejlighet finns att vlilja nagot annat om amnet inte ar tilltalande. Personalen 

har ansvar fOr sina utlan. Den reda pricken forekommer sa fort boken innehaller ett pro

blem av speciell karaktar, man har exempelvis en bok som handlar om lesbiska kvinnor 

och andra becker som handlar om aids. Pricken kan finnas med pa deckare ocksa, men 

saken ar densamma: bara da boken innehaller ett problem av mer udda karaktar, som nar 

barn ar inblandade i brott och sa vidare. 

-Detar en del becker som inte keps, bekraftar respondenten. FangelsedirektOren har 

sagt att censur inte ferekommer, men att han heist ser att man inte koper rocker sorn 

handlar om sjalvmord och vapen. Det var j samband med att boken Suicide mode d 'em
ploi hade utkommit. Vid ett tillHille ville man inte heller att Les versets sa!aniques skulle 

kopas, motivet var att man ville undvika dispyter mellan intemerna. Det finns becker som 

kan fa samre inverkan an Mein Kampf, det beror pa bur nagot blir last: 

" ... tout line qui est lu mal". 

- Censur i ordets ratta bemarkelse, en explicit censur, finns inte. Men det finns en im

plicit censur, en sjalvcensur. Det ar moraliska kriterier, men dar kan man ocksa fraga sig 

bur langt man ska ga och inte, sager respondenten och menar att det blir ganska god

tyckligt eftersom det vilar pa ens egen samhallssyn och pa individuella kanslor. Snarare 

an om politiska patryckningar handlar det om sociala: 

"II me semble qu 'on se doit, en tant que bibliotheque de tousles citoycns, on se doit de proposer aux gens 
ce qui, je dirais, est acceptable par lc corps social./ .. ./ Souvent il n'y a pas de reponse logique, c'est plu
tt>t le ressentir a un moment donne, ce qui est acceptable ou non". 

Nog uppstar sjalvcensur mest av vad man antar kommer att bli lantagamas reaktion, aven 

om det nagon gang kan vara bibliotekariens personliga uppfattning som lyser igenom. 

Detar hur som heist alltid viktigt att fraga sig ordentligt vad det ar man keper redan innan 

man har gjort det. Aven om bibliotekarien ar ganska fri i sitt omdome maste man fOrr eller 

senare tamed lantagaren i beriikningen. Detar ett misstag att atsidosatta lantagarens kans

loreaktion: 

" ... je crois que si dans certains cas on heurte trop cette sensibilite ... eh bien, on a des ennuis, puis on les 
amerites!" 

- Sjalvcensur talar man inte om. Detar nagot hegst personligt. Men man maste kanna sig 

sjalv, se det subjektiva i sina bokval. Vi sst spelar sjalvcensur en roll. Man fragar sig om 

en del becker kommer att steta och chockera lantagaren. 

- Med den invandrarbefolkning man bar i kommunen kan man inte stalla fram Mein 

Kampf i hyllan. Det bar emot att kepa den boken ocksa, eftersom de fOrlag som ger ut 

den har en klar fascistisk framtoning. 
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- Konstbocker skulle respondenten garna vilja kopa in, men de ar for dyra och kanske ar 

hon sjalv den enda som ar verkligt intresserad. Detar en positi v form av sjalvcensur att 

satta stopp fOr den sortens subjektiva inkop, menar bon. 

- Den intervjuade anser att det nog finns saker som hon kanske kanner sig manad att 

censurera och det ar backer utgivna av frireligiosa sekter. Hon menar, underforstatt, att 

man dar ger sig in i m1got som man kanske inte alltid har ett bra grepp om och sager 

langre fram i samtalet att dessa sekterframlagger sina ideer som en vetenskap, vilket kan 

ha en fOrdold malsattning. Hon omtalar vi dare att hennes omedelbara reaktion var att valja 

bort en sadan bok, men att hon sedan inte gjorde det. I stallet placerade hon boken i 
magasinet for att pa sa vis den som ville lasa den skulle bli tvungen att gora en forfn'lgan. 

Man kanju ta till den utvagen, kommenterar hon sitt handlingssatt, och det ar ju annor

lunda nar en bok inte erbjuds i oppna hyllan: man maste veta om att den finns for att 

kunna fraga efter den. Hon tilHigger att det ar ett tillvagagfmgssatt som en del av hennes 

kollegor anvander infor vissa backer. 

- Man har haft problem med en doktorsavhandling av revisionistisk pragel. Mannen som 

skrivit avhandlingen sade sig ha bevisat att andra varldskrigets koncentrationslager aldrig 

funnits. Den boken hade de haft pa hyllan i Hisesalen och vern som heist hade kunnat lana 

den. Sedan uppdagades problemet: inte alla kande till vern det var som hade skrivit 

boken. Nagon som hade velat Hisa den for att studera ockupationstiden, hade kommit och 

sagt till att boken var full av klotter och till pa kopet i snudd pa med fascistiska anspel

ningar. Efter konstaterat faktum stadades boken bort if ran hyllan och stalldes i magasin. 

- Det som chockerar en dellantagare ar verk med en klar erotisk framtoning som i alla fall 

kops emellanat, men de stalls i magasin. Respondenten till agger snabbt att det ar fullt 

mojligt att Hina de bockerna, aven om de inte star framme pa hyllan och att det ar en atgard 

som inte star benne personligen, men att det kanske pa satt och vis ar lite fel. 

- Det blir Uimligen ofta bekymmer med bintagare som uppfor sig provocerande, vilket gor 

att man satter Me in Kampf i magasin, varifdin den bara plockas fram om man kunnat be

doma att Umtagaren har ett seriost syfte, vilket tyvarr inte ar alltfor ofta, menar respon

denten och frarnhaller att provokationerna ar ett satt att mucka grill genom att utat sett 

demonstrera sitt missnoje med att biblioteket, som ska forespraka demokratisk frihet, cen

surerar just den boken, vilket i grunden givetvis inte ar sant Den enda orsaken till an

greppet ar just att stalla till brak, men man later saken bero, boken lamnar aldrig sin plats 

ur magasinet och problemet har heller aldrig drivits langre. Efter ett otalliknande inci

denter bar man emellertid tagit det sakra fore det osakra och anstallt en dorrvakt. 

- Att stalla at sidan media blir fel. Man far lov att veta innan inkopet vad det ar man ger 

sig in pa sa att man ar kapabel att fora en diskussion om saken med lantagare eller med 

vern som helst, med kommunpolitiker om sa behovs. Boken bor inkopas pa villkor att 
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den utan problem kan sUillas upp i biblioteket. 

- Problemet har aldrig dykt upp i nagon egentlig bemarkelse. Men hur skulle man ha 

handlat om man nu skulle ha haft svarigheter med exempelvis Les versets sataniques som 

man har framme pa hyllan. Skulle boken fatt sta kvar pa hyllan eller hade man tagit bort 

den? Respondenten tycker fragan ar omojlig att besvara: 

" ... si on aYait eu des problemcs, ou des difficultes ou des incidents a propos de ce livre, est-ce qu'on 
raurait maintenu sur les rayons? Ou est-ce qu 'on l 'aurait enleve? / .. ./ Je ne peux pas vous le dire! On n 'a 
pas eu d'ennui s. Mais si on avait eu des ennuis, qu 'est-ce qu 'on aurait fait? Je suis incapable de vous dire 
ce qu 'on aurait fail". 

- Me in Kampf och Les versets sataniques harman inte framme pa hyllan. Det vore inte 

tank bart eftersom det hlint att man Hitt bockerforstorda. 

- Magasinforvaring av ideologiskt avvikande media ar for respond en ten ett satt att arbeta 

smidigt. Vid nagot tillfalle har han anvant metod en direkt i inkopssammanhang, da han 

kopte en bok av en person som var en stark foretdidare fOr en extremrorelse och som 

uppsokt biblioteket fOr att salja bocker i propagandasyfte: 

" ... je m 'engagais tout a fait a mettre son bouquin dans les magasins, de telle sorte qu 'il soil disponible 
si les gens le demandcnt. Je lui ai dit: j'y ai bien mis Mein Kampf et je ne vois pas pourquoi je n ' y met
trais pas ,·otre bouquin. La solution nc lui a pas plu. Mais bon .. . " 

En bok inkoptes alltsa, for att stallas i magasin, pa delad plats med Mein Kampf Att den 

ivrige bokforsaljaren inte sa garna ville lata sig noja med det, var utan betydelse. Respon

denten menar att det inte ar bibliotekets roll att fora propaganda. Boken ar tillganglig for 

den som fragar efter den och om den efterfragan vaxer med tiden kan han ocksa tanka sig 

att plocka fram boken och stalla den pa hyllan. 

- Mein Kampf maste vara disponibel fOr lantagaren, tror den intervjuade, eftersom man 

bara kan kritisera det man kanner till. Om nagon som laser boken daremot blir en han

given anhangare av den foresprnkade doktrinen, har det inget med biblioteket att gora. 

" ... ce n'est pas le role de Ia biblio theque ni de faire adherer ni de faire rejeter". 

Bibliotekets uppgift ar att lagga fram litteratur for lasning och betraktelse. Om nagon 

sedan vill stlilla sig vid sidan av den allmanna opinionen sa beror det inte pa bibliotekets 

fOrhMlandesatt, utan snarare pa att det finns faktorer i samhallet som har inflytande, an

ser hon. En bok som Suicide mode d'emploi kan mojligen vagleda, men knappast upp

mana nagon att bega sjalvmord. Hon vill understryka att det inte ar en professionell upp

fattning bon har, men att hon mer personligen ser det sa. I ovrigt star ju en forfattare som 

Celine pa utH'mingshyllan. Han definierar visserligen inte en ideologi som vad Hitler gor, 

men a andra sidan delar han fullstandigt samma asikter. Respondenten tror att man far lov 

att se h\ntagarna som sjalvansvariga. Aven om man visst kan vara medveten om att en del 
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av dem inte klarar av det, saar det inte bibliotekariens plikt att vara ansvarig i lantagarens 
stall e. 

- Det ar en sorts censur att man undviker att kopa in verk med erotisk eller pornografisk 

framtoning. Man maste avsta eftersom det Staller till en sadan oreda i biblioteket: ung

domama hittar dem snabbt och sedan flockas de runt omkring och det blir brakigt: 

" ... c'est une forme de censure, mais ce n'est pas une censure par rapport a un livre, c'est une censure par 
rapport a !'ambiance de Ia bibliotheque". 

-Boeker som man lanar ut bara exceptionellt pa grund av att de har ett kontroversiellt 

innehall, de bar inte finnas pa biblioteket. Suicide mode d~emploi kan man inte stalla 

fram till uth1n. Den skulle kunna fa lasas i biblioteket, varfor inte, men den skulle inte 

vara fOr utlan. Det finns inte sa manga sadana backer. Det har funnits en. En pa hur 

manga? Om det hande oftare skulle man bli tvungen att vidta m1gon atgard, som det nu ar 

bar man knappt ens stallt sig fragan: 

" ... comme r,:a reste tellement marginal nous aussi on reste tres partage; on ne s'est jamais pose Ia 
question totalement". 

- Mein Kampf finns i hyllan. Det kanns bra. Man vet vad det ar for sorts bok och man 

kan diskutera med lantagarna om sa behovs. Man kan ha bade hager- och vansterextre

mistiska backer i hyllan, men man maste veta vad det ar. Respondenten menar att hon inte 

bar nagot till overs for strutspolitiken. Rasism forekomrner i samhallet. Detar inte for att 

man avstar ifran att ha backer med rasistiska inlagg som rasism upphor att finnas. Natur

ligtvis gar man inte propaganda, men man maste kunna ha olika backer pa villkor att man 

kanner till vad de gar ut pa. Men om det ar en bok man inte kan utharda, da ska man inte 

kopa den. Lantagaren bar all tid ditt att aga till trade. 

- Det finns en historiker i Lyon som sager att koncentrationslagren ar fantasifoster. Gas

kamrama bar aldrig funnits, skriver han. En dag var det en sociologisk tidskrift som i ett 

nummer av misstag hade fatt med en artikel av den har personen. Man skickade ut nya 

exemplar av det numret till alia prenumeranter rned artikeln bortklippt. Man meddelade att 

man hade latit sig luras och bad att alia artiklar skulle fOrstoras. Vid Part Dieu, dar man 

bar en plikt att bevara alit, tog man in artikeln i magasinet i stallet for att fOrstOra den. 

Sedan kan man fraga sig om lantagaren ska ha ratt att lasa den eller inte. 

-Man brukar inte ails tamed termen censur i begreppet, men nar man undrar om det ar 

lampligt att satta litteratur med vMdsinslag i handerna pa barn och ungdomar, da blir det 

lite samma sak. Men det finns ju en lag om publikationer for barn och den lagen utgor ju 

en sparr sa den kan man aberopa. 

- Respondenten skjuter ifran sig fragan genom att saga att sjalvcensur inte intresserar 

benne. Man maste se mer rationellt pa problemet, menar hon och tillagger att om det finns 
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en censur sa maste den vara genomtiinkt, man bor ha diskuterat manga om varfor. Men 

vi sst finns sjalvcensur inom alia. Det skulle vara for enkelt att saga att det inte existerar. 

Sjalv bar hon en ten dens att medvetet eller omedvetet vilja sovra bort vatdsinslag. Men 

sjalvcensuren maste goras till nagot medvetet sa att man kan prata tillsammans om pro

blemen. 

- Det finns en sorts sjalvcensur. Detar svart att styra och det ar darmed det allvarligaste 

problemet i dagslaget. Sjalvcensur uppstar ur angslan for bur lantagaren ska uppfatta 

biblioteket och for bur de auktoriUira instansema ska tolerera mediaurvalet. Detar en 

mycket svar fraga. Mitt i yttrandefrihet och tryckfrihet finns djupa problem. 

- Sjal vcensur bar att gora med den laromassiga installning man hade gentemot allman

heten fOr inte sa lange sedan. Man vagrade att befatta sig med litteratur som man bedom

de inte vara tillrackligt avpassad intellektuellt och moraliskt. Opinionen bar svangt och nu 

tar man lfmtagarnas efterfragan med i berakningen, men vi sst finns det kvar. 

- En del saker ar svara. Som dokument fnfm foma Jugoslavien. Nar ett dokument kanske 

tog lite fOr mycket parti for serberna var det somliga som inte ville kopa in det. Men man 

maste vara objektiv. Det maste finnas balans. Man far inte utveckla bara ena sidan av 

saken. Man kanske inte precis vill kopa en skrift utgiven av Front National heller, men 

man far Higga at sidan sina egna asikter. Me in Kampf skulle det vara svart att inte ha. 

Den ar sHindigt utlanad. Om det beror pa att man ar nyfiken eller pa att boken nar sina an

hangare, ar inte gott att veta. Suicide mode d'emploi ar ett extremfall. Det skulle kannas 

besvarande att ha en sadan bok pa oppna hyllan. Det kan ju faktiskt bli fel och man bor 

kanske inte erbjuda den boken. Visst kan man lana if ran magasinet om man bara for

handlar med personal en. Det ar klart att det ar ett slags undantag nar man inte vill ta 

risker, men det kan vara viktigt att ha en bok trots att den kommer tillbaka alldeles ned

klottrad. Man koper en ny da och staller den sa att den gar att lana men att man maste 

fraga efter den forst. Kanske ar det en form av censur. 

- Att det star "fOrbjuden" pa dataskarmen forenklar saken, menar respondenten pa tal om 

Suicide mode d 'emploi. Boken hor till specialfallen, menar han, alltsa bar det ingen be

tydelse. Det hor till saken att man har boijat rakna med den livslangd som en bok har. 

Det ar inte inkopspolitik, utan har att gora med en sorts fOrvaltning av boken efter in

kopet. Man kan boija med att ha boken fOr utlan. Nar man marker att den inte ar mycket 

utlanad kan man magasinera den och samtidigt lata den vara tillganglig for utl{m. Nar man 

sa marker att det ar det sista exemplaret man har k:var, kan man se mer seriost pa for

varingskriterierna och inte langre lana ut boken. Suicide mode d'emploi har blivit en 

sallsynt bok. 

-A ven om det inte kanns tillfredsstallande att ge ut pen gar pa en del bocker sa ar det inte 

bibliotekariens sak att orientera valet. Da uppstar det en dubbelmoral. Om man gar in i det 
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systemet kan man inte ha andra bocker an de som ar godtagbara, vilket betyder att man 

far utesluta nittio procent av produktionen. Suicide mode d'emploi stod i hyllan pa sin 

tid. Det var en stor diskussion pa biblioteket da nar boken blev omtalad och i utlanings

hallen bestamde man att det var upp tilllantagaren att valja. Daremot var man strangare pa 

annat hall, det fanns personal som ville censurera den. 

-Man kan inte sitta i lanedisken och dama efter lantagamas utseende, sitta och fraga sig 

om man kan lana ut Mein Kampf till nagon eller inte, det gar ju inte. 

-Suicide mode d'emploi ar ett extremfall. Om nagon begar sjalvmord och man sedan 

finner boken, med biblioteksstampeln i, bredvid den dade, d3 ar det anda ett problem som 

ger eko upp till hogsta niva. 

-Den som viii ta livet av sig lyckas i alla fall. En bok kan inte fa nagon att bega sjalv

mord. Boken har definitivt sin plats pa hyllan. Detar inte bibliotekarien som ar skyldig att 

valja ratt i detfallet, det arupp tilllantagaren sjalv: 

" ... je ne pense pas que ce soil aux bibliothecaires de choisir, je pcnse que c'est a celui qui I 'emprunte ou 
qui ne l'emprunte pas". 

Detar inte en bok som exempelvis kan alstra ett samhallsproblem som sjalvmordsfrek

vensen bland ungdomar, det ar ett problem pa en annan niva som man far ga in och ana

lysera. I varsta fall kan boken ge vagledning at den som saker efter det. 

-I en del bibliotek stalls backer at sidan sa att man maste fraga efter dem och bestyrka 

varfor man behover lasa dem. Men hur kan man bestyrka det? Genom ren nyfikenhet 

riskerar man att ramla pajust de bockema. Det borde val vara bestyrkt nog? Annars kan

ske man ska censurera en roman som Le feu av Barbusse eller en forfattare som Celine. 

A ven romaner kan vara skadliga i den bemarkelsen. Den enda skillnaden ar att Celine ar 

litterar och sa aven Barbusse, medan man ingalunda kan tillerkanna Hitler att vara det. 

Det ar den enda skillnaden. 

- Censur ar nagot som inte existerar pa det legala planet. Det skulle vara forbud mot att 

publicera och sprida skrifter och sadana forbud finns inte langre. Men ocksa sjalvcensur 

ar ju censur. Och sjalvcensur ar nagot som ar mycket starkare och som kan finnas pa 

manga olika satt, ibland berattigad, pa sa vis att man vill respektera lantagaren. 

- Nagon radsla fOr overheten finns nog inte. Snarare ar sjalvcensur att saga: ar jag till

rackligt objektiv, gar jag mitt arbete sorn man ska? 

- Litteraturen ar pa satt och vis in get problem. Men tank pa politiken. Vad ska man gara 

rned tryckalster fdm extrema hogern, extrema vanstern och alltihop. Vi har dem inte. Vi 

har ingenting alls. 
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- Man avstar if ran inkop darfor att man intalar sig att det dar kommer att fOrsatta mig i en 

svar situation. Om det inte handlar om att nagon asikt man bar tar overhanden saar det 

nog det: man vill inte fa trlligheter av att ha sadana bocker. 

- Det hanger ihop med budgeten. Detar ens personliga handling som star bakom alia in

kopsbeslut och nar budgeten ar begransad ar det inte tillatet att bega misstag, sager res

pondenten som nyligen kopt ett CD-ROM-program fOr tjugo tusen francs, vilken vid 

forsta anblicken inte alls motsvarade hans forvantningar. Han beskriver sin fortvivlan 

innan han fick veta att utrustningen annu inte ar komplett utan levereras p0 om po. 

- Det handlar nog om sjalvcensur den dar boken pa gardagens bokmote, sager respon

denten och asyftar en bok av starkt obscen karaktar. Den dar boken som bara bestod av 

foton pa karlar som gick omkring med oppen gylfkan bon inte se nagon som heist vinst 

med att kopa in till biblioteken. Det finns meningslosa backer. Hon till agger att det nog 

visst var sa ocksa, att boken gjorde henne illa till mods. Ochman kanju inte kopa vad 

som heist heller, bara for att kunna saga att man vill motverka censur. 

Vad kan s!Ora yrkesfunktionen? 

Behovs en skriven inkop5politik som stod och hjalpmedel? 

Behovs yrkesetniska principer? 

- Det var ett bibliotek som censurerade Solsjenitsyn. Han kritiserade ju Stalinregimen och 

ansags darfor inte lamplig pa det har biblioteket som Hig i en kommuniststyrd kommun. 

Respondenten tycker att situationen blir absurd. Detar att overdriva aspekten att backer 

skulle ha makt. Man laser ju mest for att skaffa sig information och inte for att skaffa sig 

asikter utifran bockema, tycker hon. 

- Anledningen till att de sma kommunbiblioteken bar litteratur bara in om ett begransat 

omrade beror nog pa att de i sa liten man bar till gang till utbildad personal, tror den interv

juade. Det medfor automatiskt en sorts inkopscensur, utan att de politiska makthavarna 

Bigger sig i pa nagot siitt. 

- Respondenten har last tidningsartiklar om bibliotek som i dagslaget tvingats Himna en 

lista over sina inkop till komrnunalfullmaktige varpa man blev tillsagd att stryka flera 

tidningsabonnemang. Det agde rum i stader som efter kommunalvalet fatt hogerextre

mistiskt styre. 

-Under sin yrkesbana bar respondenten arbetat under ett kommunistiskt kommunalstyre. 

Enligt hans uppfattning var dessa mycket intresserade av kulturproblem och de ville garna 

ha inflytande over bibliotekets angelagenheter. Man hade en bokhylla som politiskt var 

starkt knuten till den kommunala regimen. Ett tag bannlyste man Iitteratur. Det var en fejd 

i synnerhet mellan vanstem och den extrema vanstem. Men ocksa hogem utovade en viss 
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censur, fast det omtalades mindre. 

- I den kommun som hade kommuniststyre uppstod det en bel del problem med inkops

politiken. Bibliotekarien hade ansvar for mediaforvarven, men heist hade man velat hilda 

en Hisekommitte for att kunna sovra enligt politiska onskemal. Respondenten upprepar 

flera ganger att "det var problem" eller att "jag hade problem". Det kunde mycket val 

komma ett anonymt te]efonsamtal soma direktionens vagnar uppmanade en att ta bort 

exempelvis en seriebok eftersom man pastod att den hade chockerat nagra Hisare. 

- Det som stor ar att man inom bibliotekariekaren ar sa benagen att doma i alia kultur

sammanhang, sager den intervjuade, att saga att nagot ar bra eller inte bra. Hon upp

lever inte detta sa starkt tillsammans med sina narmaste kollegor utan mer nar bon gar pa 

bokmoten. Atminstone da hon gick pa moten fOr nu hander det inte alltfor ofta, sager hon 

och skyndar sig att tilHigga att det kanske inte ar sa professionellt att uttrycka sig pa det 

vi set. 

- Om man nu ska ha lattlast lektyr i biblioteket uppstar ett dilemma. Detar bur den ska 

placeras. Den Iilla Hidan eller korgen med okatalogiserade bockerf<h pa nagot vis en 

gettosUimpel. Det kan bli sa att lantagaren gar direkt dit och inte ser nagot annat, da ar det 

ju forfelat. Detar val battre att ha det pa hyllan, men det kan diskuteras om det ska stallas 

upp alfabetiskt, tanka sig nagot sadant bredvid Montaigne eller ... 

- Det ar bade pa gott och ont som man inte har sa mycket med kommunalstyret att gora. 

Man arbetar fritt, sarskilt vad angar bokurval, men man kanske inte alltid far det stod, 

framfor alit ekonomiskt, som man skulle behova. 

- En skriven politik ar nog pa vag, anser den intervjuade och sager att hon forlitar sig pa 

den nya inkopschefen. Tack vare henne kan det nog komma igang. Det vore vardefullt 

eftersom man helt saknar hjalpmedel. 1 och med att det nya datasystemet lanseras hoppas 

man ocksa fa verktyg som blir anvandbara. Nar man ska arbeta manuellt blir det tydligt att 

vars och ens intressen styr inkopen. Nar man skriver sina inkopskriterier blir man 

tvungen att tanka igenom och analysera, darfor ar det viktigt. Det skulle vara av varde om 

en del deontologiska aspekter kunde formuleras, sa att man hade en riktlinje vad be

traffar becker som ar av speciell karaktar. Men det ar fragan om det finns rent objektiva 

kriterier som man kunde stalla upp. Ett kollektivt beslut, sa att man kan komma undan 

det faktum att enskilda personer forsoker losa problemen alltfor sjalvsvaldigt, kunde 

kanske komma till stand. 

- I granslandet mellan urval och censur finns det mycket vaga begrepp som grundar sig 

pa ett slags daligt overlagd samstammighet, en "consensus mou" som respondenten bar 

svart att forlika sig med. Det forsiggar en maktkamp mellan socialisterna och den liberala 

hogern, menar hon. Det arden maktkampen som reflekteras. 
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- Respondenten reflekterar over det faktum att hon aldrig bar hart nagon saga att man inte 

ska kopa en viss typ av becker eller tidskrifter. Anda finns det saker som man inte bar 

pa biblioteken. Kanske kan man dra slutsatsen att det anda finns en sorts censur. 

- I vissa stader som efter valet fick hogerextremistiskt styre bar man blivit tvingad att 

avsaga sig prenumeration pa vissa tidskrifter. Nar man ar bibliotekarie pa ett kommunalt 

folkbibliotek lyder man under kommunalfullmaktige, som tjansteman ar man da tvungen 

att folja konventionema. Gransen ar nadd i det fallet, menar respondenten och tillagger att 
bon tycker det ar skandalost. 

- Det skulle nog vara fullt mojligt att astadkomma en skriven inkopspolitik som inneholl 

deontologiska riktlinjer. Man bar till ocb med forsokt att pa egen hand satta en del saker 

pa prant. Detar inte enkelt, men det ar nyttigt att fOrsoka strukturera sitt arbetssatt. 

-Bertrand Calenge beskriver just den process som man i det dagliga arbetet foljer rent 

instinktivt, menar den intervjuade. Men det hindrar inte att det ar vasentligt att nedteckna 

sin inkopspolitik. Om ett arbetslag fungerar tillsammans sedan manga ar sa vet man vad 

man vill, men om det kommer nya personer kan man latt vika av at nagot hem. 

- Det skulle bebovas en lag, ungefar uppstalld som de stadgar som finns i UNESCO. 

Om man fick en del yrkesprinciper legitimerade kunde hela yrkeskaren fa ett erkannande. 

Detar for ovrigt uppe pa forslag i kulturministeriet, sager respondenten. Detar tjugofyra 

motioner framlagda och bland dessa finns ett fOrslag om en bibliotekslag. Detar vad 

yrkeskaren vill. 

- Att en skriven inkapspolitik inte finns fOr narvarande innebar inte att det inte finns 

nagon inkopspolitik. Det finns val utformade arbetsrutiner.lnom en snar framtid kommer 

man att stalla upp en skriven farvarvspolitik for varje bibliotek och fOr facksalarna, som 

talar om vad man har for riktlinjer. Man kaper ju inte samma sak overallt, i synnerhet som 

filialbiblioteken hailer en nagot lagre intellektuell ni va pa sitt utbud an vad huvudbiblio

teket gor. Anda gar det ut pa att framja samarbete, att operera i ett natverk, att se hi blio

teket i sin helhet. 

- Det fanns en tid cia bibliotekariema tankte ungefar att ju storre distans man bar till poli

tiken desto battre klarar man sig. Desto storre rorelsefrihet harman. Men nackdelen ar att 

man far ett minimalt stod. Nar man ber om pengar hos de som inte vet vad man gar med 

pengarna sa sager de till slut att det och det kommer att kosta ... och inte det man be gar. 

Att det ar for dyrt och inte tjanar nagonting till, det man haller pa med. Darfor behovs en 

skriven inkopspolitik. Problemet ar ocksa att censur kan ha en bildningens forkHidnad, 

sa man bar fonnulera kriterier som talar om vad som ar att se som censur: 
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".,. Ia difficulte est de savoir: qu 'est-ce qui est de !'education, qu'est-ce qui est de la censure? Parce que 
toutc censure peut prendre une idee d 'education, se parer de revt\tements d 'education. C'est pour fi:a qu 'il 
faudrait formuler des criteres qui disent: Ia, c'est de Ia censure". 

- Det far inte bli for strikt sa att man arbetar efter regler som utestanger alla personliga 
initiativ: 

'Tai peur de situations trop contraignantes parce que plus qu' on contraint plus on reglemente et moins les 
gens ont des initiatives d 'une certaine maniere". 

Det maste all tid finnas mojlighet att behandla sarfall, aven om man vi sst kan stalla upp 

linjer i stort for hur inkopspolitiken bor ga till . Det far inte bli ett maskinellt arbete. Om 
det blir sa kommer man inte Hmgre att behova nagot arbetslag, utan en enda person kan 

bestamma ocb gora inkop till bela institutionen. Om det fanns en deontologi sam satte upp 

en enhetlig attityd somalia borde efterlik.na, da bamnar manju dar. 

- Det ar klart att det ar uppe fOr diskussion. Men ar det inte att ta i lite val... vi ar ju i alla 

fall inte Hikare, vi bar ju inget ansvar pa det planet. Man ska nog inte overdriva. Man 

kanske inte bebover deontologiska riktlinjer, det kanske racker med ett pragmatiskt hand

lingssatt, sam bygger pa sunt fomuft. 

-Man far inte samrnanblanda demokrati och demagogi. Gransen kan vara svar att de

finiera. De kommunalansvariga vill gora verksamheten lonsam. Man vill ta avgifterfor 

biblioteksservice. Aven om avgiften i dagens I age inte ar narnnvart hog, menar respon

denten att det ar ett tryck som kommer uppifran de folkvalda och som gar ut pa att bib

lioteket ska vara lOnsamt. Samtidigt far man ett tryck pa sig att vara en flitigt besokt verk

samhet och darmed kommer ett vinstintresse med i bilden. Nar man har fastnat i det sys

temet ar det mycket latt att balka in pa fel vagi inkopspolitiken. De egna inkopskriterier

na urartar helt och man gar in for att skaffa det som lockar folk till biblioteket. Manger 

efter for modeeffekter och arbetar pa att ge biblioteket en god prestige utat sett. 

Detar fullt mojligt att uppratta en skriven inkopspolitik. Det gar att atminstone rama in 

vissa principer av deontologisk betydelse utan att fOr den sakens skull ha ambitionen att 

vilja skriva ett perfekt promemoria om vad man ska och inte ska i sin inkopspolitik. Varje 

bibliotekarie star infer sina egna lokala omstandigheter. Man kan satta upp principer i 

stort som kan vara till hjalp i synnerhet for den som annu inte hunnit skaffa sig erfaren

het. 

- Respondenten har tidigare arbetat i en kommun som forst var vansterstyrd men dar 

hogern tog over eftervalet. Den nya majoriteten fordrade att fa se listorpa allt som bib

lioteket inforskaffade. Med listan i handen avslog de tva rocker som biblioteket inkopt. 

Respondenten sade kort darefter upp sin anstallning och flyttade till den kommun dar han 

for narvarande tianstgor och som bar vansterstyre. Hon betonar vikten av en skriven 

inkopspolitik, aven till att ha sam stOd i den typ av konflikter som honjust beskrivit. 
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- Skulle da bibliotekarien sta ansvarig infor allt detta eller ar det dags att i sUillet se Hin

tagaren som en vuxen person med eget ansvar fOr sig sjiilv och for sina barn? 

Det beror pa om man anser att bibliotekarien bar ett begriinsat ansvar, eller om man tycker 

art det in gar i yrket. Respondenten anser att det in gar i yrket att valja litteratur och att viig

leda liisaren: 

" ... c 'est leur metier de choisir les OU\'rages et de les accompagner ... / .. ./ Je pense que le bibliothecaire est 
le mediateur qui traYaille du livre et c'est ce qui fait Ia richesse de sa fonction./ .. .1 ... on est tres mal parce 
que d ' un cote on est cense de rassurer un public dont les besoins ils les expriment ou ils ne les expriment 
pas, et en meme temps aussi, du propre de Ia pratique culturelle, c 'est que la demande est reliee a 1 'offre. 
Done, on est au sein d'un paradoxe pourtant". 

1 mediaurvalet finns arbetets sjalva mittpunkt. Men man befinner sig i ett svart liige da 

man ska motsvara lantagarens bebov vare sig denne uttrycker dem eller inte. Detar ocksa 

ett paradoxalt faktum att efterfragan ar niira anknuten till vad man har att erbjuda. En bra 

referensbibliotekarie bar ogonen oppna for vad l~mtagarna intresserar sig fOr ocb vet vad 

man bor foresla dem darniist. Det fordras en stlindig uppmiirksamhet. Men den om

tvistade boken kommer all tid att finnas, sager respondenten och tillagger att Suicide mode 
d'emploi emellertid iir ett extrernfall som medfor ett alldeles speciellt sUillningstagande. 

Om respondenterna 

De bibliotekarier som deltagit i undersokningen har inte i ett enda fall visat motvilja eller 

radsla i sam band med att uttrycka sina asikter. Samtliga var positivt insUillda till amnet. 

Ett par stycken visade dock pa ett mer indirekt vis att de inte tyckte att fragorna berorde 

dem i nagon storre ornfattning. Nagon sa rent ut att bon inte hade nagot som heist pro

blem med vad saken gallde. Bara en person uttryckte ett spontant intresse for syftet med 

undersokningen da hon ansag att iimnet var forte get och att man mycket val kunde be

hova lyfta fram det i ljuset. 
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6. Diskussion och slutsatser 

Nar jag ska askadliggora de metoder fOr mediaurval och lantagarbemotande somjag upp

fattat att de tillfragade bibliotekariema anvander, samt fOrsoka klargora hur de ser pa sitt 

ansvarstagande, utgar jag ifn1n de tre fn1gestallningsomraden somjag anvant i samman

stallningen av intervjuema. Avsikten ar att kommentera de svar jag erhallit, ge egna syn

punkter och i viss man jamfOra undersokningsresul tat en med vad jag anser har framkom

mit av min litteraturstudie. De sidhanvisningar som forekommer i texten leder till sidor i 

uppsatsen om inte annat angivits. 

lnriktning av inkopskriterier 

Man sti:iller sig allmant positiv till vad galler att tillgodose lantagamas inkopsfOrslag, men 

samtidigt aktar man sig for overdrifter till fOljd av exempelvis massmedias paverkan efter

som detta kan fa en skadlig inverkan pa bestandet. Jag bar fatt intrycket att man slitter en 

grans bade uppat och nedat- en bok far inte vara for kvalificerad fOr att passa paden niva 

som folkbiblioteket asyftar. Att den inte heller bor vara for trivial framgar redan av det 

sattet att resonera. llmtagarforfragningar anses vardefulla samtidigt som man satter be

standets jamvikt i forsta rummet och dessutom ofta staller sig skeptisk tilllantagarens 

formaga att avgora vilka backer som bor finnas pa biblioteket. 

Ekonomiska mojligheter och lokala arbetsfOrhallanden far ocksa tas med i berakningarna 

nar man tar stallning till vad som anskaffas och inte. Enligt min mening vore det till klar 

fordel om man hade kapacitet att oppna ett intemt h1nesystem inom sjukhusbibliotek och 

fangvardsanstalter, respektive mjuka upp den strangt centraliserade forvarvsrutinen som 

galler fOr stadsdelsbiblioteken i Lyon. Pa mindre utomstaende bibliotek harman visser

ligen stOrre rorelsefrihet att gora till exempel snabba inkop av bri\dskande becker, men i 

gengald kanske personal en ar mer i behov av utbildning i modem teknik fOr att till fullo 

kunna utnyttja det hjalpmedel som datoriseringen innebar. Den metod som anvands av 

stadsbiblioteket i Lyon, att sprida litteraturen over bela systemet, efter principen att varje 

bok ska finn as nagonstans, ar mycket fordelaktig da den fungerar som en motvikt till de 

stora ekonomiska atstramningama som annars skulle medfOra ett mer begransat utbud. 

Lantagaren har ocksa mojlighet att utnyttja vilket bibliotek som heist in om ked jan och far 

lamna igen boken var som heist. Det som kanske saknas ar forman en att kunna bestalla 

over en bok fran en filial till en annan: alla lantagare har ju inte samma formaga att kunna 

forflytta sig aven om avstanden mellan biblioteken inte ar sarskilt stora. 

Nar man gar djupare in pa kvalitetsaspekten finner man att sa gott som samtliga inter

vjuade tar avstand ifran massproducerad kiosklitteratur. Nar man spontant ska ange vad 

som inte passar i bibliotekets bestand, namner man i nastan samtliga fall Harlekinbocker 

och poangterar att dessa inte har nagon funktion att fylla och att battre altemativ finns. 
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Asiktema ar de lade mellan ett absol ut motstlmd till den sortens litteratur och ett mjukare 

forbalJningssatt som tilHher lattlast skonlitteratur och till och med kioskutbudet inom 

rimliga granser och pa villkor att man fatt de bockema i gava. Nagon namner en medel

vag: forekomsten av en hylla med okatalogiserade becker i biblioteksentren, dar man 

placerar sadan litteratur som man fatt i gava. Allmanheten tillats helt fritt begagna sig av 

de bockema, som man inte pa nagot slitt kontrollerar. I och med att bockema inte kopts 

star de utanfOr bibliotekets inkopspolitik och ingar darfor inte i bibliotekariemas an

svarsomnide, anser respondenten. Personligen kan jag tycka att iden ar tilltalande om man 

darmed lyckas oppna biblioteket fOr nya besokare, men samtidigt slliller jag mig tveksam 

till att man ser sa Hittvindigt pa vad den hyllan kan komma att innehalla, da den trots alit 

har sin plats pa biblioteket. Detkan vara en bra losning for att placerajust gavor 

av olika slag, som man annars far tacka nej ti11 pa grund av tidsbrist och utrymme i be

standet, men det far inte bli en skraphylla dar vern som heist satter upp vad som heist. 

Man drar en tydlig grans mellan skonlitteratur, popularromaner och massproducerade 

genrer och i synnerhet mellan de tva sistnamnda kategoriema. I teoridelen har vi sett att 

man behover nagot som man anser vara av mindre viirde som jamfOrelse for att kunna 

avgora vad samar bra (s 43). En kvalitetsmassig gransdragning mellan fack- och 

skonlitteratur ar dare mot inte ti!Utten, menar en av respondentema vilket jag tolkar som att 

en vissjamstalldhet ar atminstone pa vag mellan dessa huvudgenrer. Kanske kan 

popularlitteraturen tankas att fOlja i dess spar, aven om lektyr som Harlekinbockema, av 

de flesta ansedd som mycket lagt staende, rooter mycket motstand. Emellertid kops fOr

fattare som Barbara Cartland, Guy des Cars och San-Antonio av de fiesta biblioteken. 

Ett motstand finns ocksa fortfarande mot tecknade serier. Jag tror att detta ar en effekt av 

en overdriven pedagogisk anda, som inte kan verka pa nagot annat satt an just bakat

stravande, da jag ki:inner mig ganska overtygad om att den teori iir sann som fOrfattaren 

Baron-Carvais omnamner (s 46), namligen att serier snarare kan fungera som ett peda

gogiskt hjalpmedel. 

Det far sagas vara nagot samre stallt med bibliotekens inkop av invandrarlitteratur. Trots 

att en inte oansenlig mangd av befolkningen har ett annat modersmai an franska har jag 

fatt intryck av att man inte koper litteratur pa andra sprak i nagon storre omfattning. Aven 

om backer for olika sprakgrupper in gar i bestandet saknar man i allmanhet nag on egentlig 

motivation att bygga vidare pa detta. Man anser ofta att efterfragan inte ar tillracklig och 

verkar vara mer benagen att fa invandrarna att lara sig franska, vilket i och for sig inte 

heller arfel tankt. Men en tankegang hos bland annat Calenge (Calenge 1994, s 48), den 

att utbudet ofta foregar efterfnigan, gor att man kan finna ett sadant resonemang en aning 

enkelspangt och uppleva att det finns stora brister, i synnerhet som invandrare fran vissa 

lander varken ar sarsk.ilt las- och skrivkunniga eller talar franska. Att befinna sig i en sa 

utsatt position ar oerhort svart for individen ochjag ar helt overtygad om att det egna 

modersmalet maste fa medverka till inJarandet. Det behovs har en samhilllsinsats av storre 

matt, i vilken biblioteket borde kunna ta del. 
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Nar det handlar om att fa vagledning till vad som blir Himpligt att kopa in till biblioteket, 

baserar man sig bara del vis pa kritikerutUttande. Man anfor ofta tidsbrist som orsak tin att 

man inte tar del av kritikeromdomen mer an vad man gor. Flera bibliotekarier sager att de 

Hiser vad recensentema skriver, men att det sker pa fritiden. En av de intervjuade ur

valsbibliotekariema menar att hon inte hinner lasa tidningsrecensioner men att kollegoma 

gor det och att det ar mest vasent1igt eftersom det ar de som fattar beslut om vad som ska 

kopas. En bibliotekarie vid en stadsdelsfilial sager att ingen tid finns till att lasa vad kri

tikema skriver, men att det ar av mindre betydelse eftersom urvalsbibliotekarien anda 

Hiser recensioner och presenterar bockerna vid bokmotet. Har finns ett tydligt problem, 

men som bor ga att lOsa. Urvalsbibliotekarien beklagar ocksa det passiva deltagandet vid 

bokmotet. Hon fOresHir sjalv att filialpersonalen overt.ar en bit av bokpresentationen, sa att 

hon ska kunna hinna med att lasa recensioner ochjag tycker att det verkar vara en god 

ide. Om jag arbetade som urvalsbibliotekarie skulle jag kanna ett bebov av att infor varje 

bokrnote ga igenom vad pressen skriver om aktuelllitteraturfOr att kunna presentera och 

diskutera det med de kollegor som infinner sig till bokmotet. Med tanke pa att en stor del 

av lantagarna Hh sina Hisuppslagjust genom tidningsrecensioner, tycker jag det ar av be

tydelse att forekomma den efterfragan som darmed uppstar. Det underlattar fOr var och en 

att ba hort talas om den litteratur som fOr tillfallet ar aktuell. Om filialbibliotekarierna over

tar en bit av bokpresentationen ar jag ganska saker pa att sjalva deltagandet vid bokmotet 

ocksa blir mer aktivt. Det hela kommer da att fa en antydan av lasarkommitte vilket bor 

intressera och darmed aktivera de fiesta. Tendensen finns redan idag hos enoch annan 

bibliotekarie att Hisa bocker i fOrvag fOr att kunna saga nagra ord om dem vid bokmotet, 

det har jag personligen noterat vid de tillfallenjag narvarat. Sadana initiativ ar mycket 

positiva och bor uppmuntras. 

Att mtmga teoretiker staller sig skeptiska till tidningskritiken, bar vi sett (s 50-51). Men att 

respondentema inte till stOrre del anvander sig av presskritik som inkopskalla Hir sna-

rare harledas till tidsbrist an till att man inte anser kritiken vara tillforlitlig. Man har en 

stark ten dens ti1l att i kvalitetshanseende f0r1ita sig paden bokhandel som levererar 

paseendebocker till bokmotena, mojligen darfor att den ar speciellt utvald. Infor fragan 

om man vagarforlita sig pa att vissa forlag star for kvalitet, blir det mer osakert. 

Paden direkta fragan om man tors ha fortroende for vad kritikema skriver gar asikterna 

mycket i sar. Nagon menar att det inte finns nagon anledning att bekymra sig, om kritiken 

ar bra, da koper man. Nagon annan tycker att kritiker i en del tidningar ar tillforlitliga. 

Ytterligare nagon anser att det ar bast att iaktta fOrsiktighet da man inte kanner till sa bra 

vad som forsiggar inom forUi.ggarvarlden, att det bander att en del kritiker ar indragna i 

intriger som satter deras trovardighet pa spel. 
Nagot som jag i synnerhet bar lagt rnarke till ar det riskabla med att slentrianmassigt fOlja 

de trender som massmedia propagerarfor, typ fallet med teveprogrammet Apostrophes 

(s 51). Att fOrkopa sig ar ett allvarligt misstag i inkopspolitiken, bar jag forstatt. Aven om 

man inte kan undvika att kopa nagra extra exemplar av en popular titel, bor man standigt 

vara uppmarksam pa problemet. 
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Gruppfenomenet bar ocksa varit orsak till manga overflodiga inkop. Den allmruma tanken 

idag ar att risken bar avtrubbats, dels for att man saknar pengar till andra forvarv an de 

man redan planerat och dels just for att man planerar ocb tillsamroans forutser vad det ar 

man ska kopa innan man beger sig till bokmotet. Jag tror ocksa att problemet ar i det 

nlirmaste borta i och med en sadan forberedelse. Daremot kan det finnas andra faktorer 

som star det goda samarbete som ett system med bokmoten maste bygga pa, till exempel 

att ett visst ledarskap anda farekommer i och med att en enda person, urvalsbiblio

tekarien, presenterar bockema. Att man uppmarksammat problemet bevisas av att ett av 

de bibliotek som figurerar i undersokningen faktiskt inte bar nagon tillsatt urvalsbiblio

tekarie, utan en mer oppen form av bokmoten, dar den som for tillfallet bar nagon kun

skap om nagonting blir den som yttrar sig. Ett system som det ovan fOreslagna, dar flera 

personer delar pa bokpresentationen, bar enligt min mening utmynna i nagot liknande. 

Att en enda person, gama en sa kallad urvalsbibliotekarie, ansvarar for presentation av en 

dellitteratur i sam band med veckans litteraturanmalningar, ser jag emellertid som en klar 
fordel. 

Personal ens deltagande i bokmotena pa stadsbiblioteket i Lyon sker for det mesta enligt 

ett rullande schema. Men i ett fall kunde jag konstatera att respondenten inte sjalv del tog i 
motena. Hon ansag att bon hade andra uppgifter, som att overvaka bestandet och avgora 

vilka kompletteringar som var nodvandiga. Jag tror anda att in get ar vasentligare an att var 

och en del tar regelbundet och aktivt i bokmotena, da man vid dessa tillfallen bar mojlighet 

inte en bart att ge lika information till alia, men aven att sammanlanka bibliotekssystemet 

till en solid enhet via en gemensam inkopspolitik. Calenge menar ju ocksa att inkopspro

cessen ar ett lagarbete dar det ar viktigt att ingen filial eller personal utesluts (s 56). 

Nagon uttryckte ocksa farhagor om en kanske negativ paverkan i sam band med att 

personal en pa huvudbiblioteket och filialbiblioteken i tur och ordning granskar de pa

seendebocker som hor till bokmotet. Jag anser inte den sortens paverkan vara vilse

ledande pa nagot vis, utan snarare att den bygger pa ett gott samarbete och att den ar en 

forutsiittning for att bibliotekssystemets sa kallade kedjefunktion ska kunna fungera, det 

vill saga att en bok ska finnas att fa tag i nagonstans for den som soker den. 

Ett allvarligt papekande ar daremot att en del av personal en bar bristfailig utbildning, vil

ket bar en tendens att leda till att man gar overvarderingar av en viss litteratur som egent

ligen lampar sig mindre bra pa det bibliotek dar man tjanstgor. Detar svart att komma till 

ratta med ett sadant problem eftersom det i mycket handlar om personlig integritet. Men 

diskussioner personal en emellan och planering av inkopen i forviig bor mildra aven denna 

riskfaktor. 

Avgiftsbelaggning av bibliotekets ~anster blir alit vanligare (s 58). En av respondentema 

menar att detta ar svart att undvika och att man maste vara vaksam sa att inte den sortens 

finansiering tar overhanden och innebar kvalitetsnedsattning i syfte att locka en starre 

mangd besokare. Jag inser att det ligger mycket sanning i de begreppen, men tycker att 

det kolliderar med en naturlig stravan att dra nya lantagare till biblioteket. Detar en fak

tor som ytterligare forsvarar urvalsprocessen. Det blir annu mer problematiskt att satta 
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granser for vilken niva man kvalitetsmassigt bor hall a sig pa. 

En losning vore forstas att fa bort avgiftsbeHiggningen for att ba kvar friheten att kunna 

valja den mangd man behover av enklare litteratur, men problemet ar da att systemet bar 
hunnit bli val invant och att man fonnodligen ar beroende av intakterna. 

Ett system med Hisarkommitteer kan vara positivt i vissa lagen. Personligen tycker jag 

att det verkar kunna ge vinst nar de direkt inblandade, som bibliotekarier och annan 

berord personal, del tar i ett projekt. Det kan ocksa fa starkt negativa konsekvenser och det 

ar nar det handlar om en inkopskommitte som ar tillsatt av de styrande kommunpoli

tikerna. Det blir da i manga fall fraga om strang kontroll ocb rentav oppen censur, av de 

media som bibliotekarierna onskar inkopa. Nagon av mina respondenter hade varit utsatt 

for ett sadant politiskt patryck, vilket fOranledde benne att omedelbart byta tianst. 

Nagon staller sig tveksam till Hisarkommitteer dar medlemmama utgors av lantagare. 

Sjalv anser jag att Umtagare vi sst kan fa inflytande pa biblioteksfOrvarven, men pa villkor 

att det sker in om de omraden de har kompetens for, kanske genom ett system inte belt 

olikt Bibliotekstjansts recensionsservice. Bertrand Calenge foresprakar ocksa att man bor 

ta bjalp av utomstaende fackliga experter vid inkop av litteratur inom amnesomraden som 
man sjalv ar mindre bevandrad i (s 56). 

Bemotande av biblioteksanvandama 

Utbudet anpassas mer tilllantagarna idag an for nagra ar sedan. Detar ganska uppenbart 

att man bar en mer oppen attityd till exempelvis popularromanen. Man undrarforstas om 

det kan vara tron pa trappeffekten som lasframjande atgard som ligger bakom det nya 

stallningstagandet, men i sjalva verket tror inte alla respondenter pa denna metod. Nagon 

havdar till ex em pel att steget and a ar alltfor stort if ran att Hisa Agatha Christie till att kunna 

ha utbyte av en forfattare som Marcel Proust. Nagon annan tar samma tva fOrfattare som 

exempel men bara for att poangtera att det inte ar jamforbart, att det handlar om tva olika 

satt att lasa. 

Att de bada lassatten forekommer bland biblioteksanvandama star klart. Den situation 

som kan uppsta ar att man soker sin litteratur pa "fel" bibliotek. Bibliotekspersonalen far 

Mt till uppgift att hanvisa lantagaren till det bibliotek dar den efterfragade litteraturen finns, 

vilket maste ske pa ett taktfullt vis. Att huvudbiblioteket bar ett mer elitistiskt utbud an de 

sa att saga mer folkliga stadsdelsbiblioteken, ar ofrfmkomligt samtidigt som det kan skapa 

kontaktmassiga problem. Det galler att vara neutral ocb bebandla alla lika sa att lantagaren 

inte far intryck av att bli hanvisad varken "uppat" eller "nedat", vilket staller vissa krav pa 

personal en ocb bur val man lyckas med detta ar osakert med tanke pa stotestenar som 

exempelvis den ovan omtalade overvarderingen av viss litteratur som kan finnas hos 

personal med bristfallig utbildning. Nagon menar ju ocksa att lantagaren genast kanner pa 

sig om platsen ar ratt vald, bara genom att se sig omkring i biblioteket. Det sager mig att 

fragan ar av mycket kanslig karaktar och att man har fonnodligen bar orsaken till att sa 

m~mga manniskor aldrig besoker ett bibliotek: de kanner pa sig redan pa fOrhand att "det 
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inte ar deras ratta element". For en bibliotekarie som ar medveten om det problemet blir 

det naturli gt att vilja "mjuka upp" bestandet genom att varva in popularromaner. 

Kontakten framjas framfor lasningen, heter det inom de sjukhusverksamma biblioteken, 

vilket kanske kan vara lite tankvart. Samtidigt vamar en av de tillfragade for den kvalitets

nedsattning som ofta blivit en fOljd av politiska lonsamhetskrav. Det blir svart att bilda sig 

nagon egentlig uppfattning om trappeffekten. Kanske beror det pa i vilka proportioner 

den anvands om den ska framja lasning eller om den kan komma att bli mer till skada an 

nytta. 

En annan svar situation, som for ovrigt och for min personliga del gav upphov till den bar 

uppsatsen, ar den nar man maste fOrklara for en hintagare varfor man har en bok som 

denne har svart att fOrlika sig med. Argument att ta till ar att man laser pa villdigt olika vis 

och att andra som last boken bar uppskattat den och att man darfor inte kan drain den. 

Min asikt ar att en arg eller besviken lantagare all tid maste tas pa allvar. Man bor ta sig tid 

till att lugnt och sansat fOrklara varfor boken finns pa biblioteket och om mojligt prata 

igenom det som kan ha sarat eller fOrargat lantagaren. 

Nar det kommer till ungdomslitteratur ar problemet onekligen an mer kansligt. Har varie

rar ocksa respondentemas asikter. Ett start flertal har nagon incident att aterge dar man 

hamnat i nagot dilemma i samband med bambocker eller bam som lantagare. De vuxna 

har eget ansvar, papekar man gama, men staller sig mer tveksam infer den minderarige 

lantagaren som kommer till biblioteket utan nagon vuxen i sallskap. Nagon hailer pa att 

det i forsta hand ar bibliotekets be stand som galler: det maste vara verklighetsanknutet och 

uttrycka alla ten denser. Nagon annan erkanner oppet att bon beredvilligt censurerat ung

domslitteratur som tagit upp temat splittrade familjefOrhatlanden, eftersom det inte mot

svarat hennes ideal. Det kanske stOrsta bekymret ar emellertid de seriebocker avsedda for 

vuxna som sa latt hamnar i barnens bander. I och med det faktum att det arden lilla eti

ketten som anger att det ar en seriebok for vuxna, som ofta vagleder bamen till dessa bec

ker, tycker jag att den etiketten ska bort, men att den bor ersattas av nagon markning av 

ett mer diskret slag for att inte personal en ska ta fel vid bokuppsattningen. Enligt vad jag 

uppfattat kan det ocksa ibland vara godtyckligt var ett seriealbum placeras, i vuxen- eller i 
bamavdelningen. Det bor i dagens lage, med hjalp av den datoriserade katalogen och de 

regelbundna sammankomster som bokmotena erbjuder, vara mojligt att motverka sadana 

missgrepp, som atminstone vid ett tillfalle lett till .konflikt med en lantagare, enligt en av 

respondentema. Pa det bibliotek dar jag praktiserade hade man dessutom delat upp serie

b&kema fOr vuxna i olika sektioner, sa att inte alit fanns pa samma stillle. I min mening 

ar det en enkel och avdramatiserande atgard fOr att i nagon man undvika anhopningar av 

barn och yngre tonaringar vid dessa b&ker. Bockema kan ocksa fa sta inom direkt syn

Mll for personal en i utlaningsdisken, vilket i viss man bor gora dem mindre lockande. 

Uppfattningarna skiljer sig markant om var man ska satta kvalitativa granser for inkop av 

barn- och ungdomslitteratur. Manga vill utesluta Walt Disney eller till och med serier over 
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huvudtaget. Problemet ar ofta av overgaende karaktar sa till vida att man efter ett an tal ar 

koper det man tidigare avslagit. Alltsa finns idag Enid Blytons alster representerade pa de 

fiesta ungdomsbiblioteken. Detar samre stallt med Kalle Anka kunde jag sjalv konsta

tera efter en rundtur pa huvudbibliotekets undomsavdelning i Lyon. Den nya serietypen 

Manga fran Japan, li vligt efterfn1gad men avslagen pa samtliga bibliotek som jag besokt, 

kanske bara vantar pa sin foregangare Walt Disney i fn1ga om tilltrade, men jag ska tillag

ga attjag inte sett nagon av de japanska seriebockerna med egna ogon. Enligt respon

denterna gar de ut pa bade vald och pomografi och ar alit annat an Jampliga. Man blir 

narmast benagen att bMia med kritiken vid sadana tillHillen ocb lata demokrati ocb tryck

fribet sta tillbaka. Inte minst inser man problernet nardet bander att man som biblioteka

rie kan bli tvungen att forsvara bibliotekets utbud infor lantagare som finner nagon bok 

opassande. Samtidigt anser ml.gon att det ar foriHdrama som Htr sta till svars for vad 

deras bam Ulnar pa biblioteket. Begreppen blir fullstandigt luddiga i fraga om vem som 

bar ansvaret och situationer kan uppsta som ar ytterligt svara om man inte riktigt bar klart 

for sig vad det ar man fbretrader. 

Aven om kvaliteten pa ungdomsbocker varierar staller jag mig tveksam till om en bok 

som Ecrits pour nuire av Monchaux fyller nagon vettig funktion. Den kritik som skulle 

kunna riktas mot en del barn backer bor nog vara mer konstruktiv sa att inte resultatet blir, 

som i detta fall , en rusning av oroliga foraldrar till biblioteken och en ganska oovertankt 

och forhastad gallring av media. En sadan aktion kan nog bara fa negativ verkan i form av 

ekonomisk och i vissa fall liven kulturell fbrlust. Att det bande en g?mg och aldrig mer ar 
ocksa ett bevis for detta, aven om boken utkom i annu en upplaga. 

Ett vanligt argument att ta till nar man viii forklara for en lantagare varfor man inte kopt 

en bok ar att skylla pa kostnaden. Detar onekligen ett mycket gang bart satt att klara sig 

undan utan att bli beskylld for att censurera. Hurman svarar kan ocksa hero pa under 

vilka forMllanden man arbetar, kan konstateras efter det faktum att man for att slippa 

kopa en, som man anser, foga Himplig bok till en fangvardsintern, utan omsvep serverar 

ett svar som ar alldeles sant (s 94). 

lnfor en bok som Suicide mode d 'emploi staller man sig mycket tveksam. Bara i ett par 

fall anser respondentema att boken hor hemma pa hyllan ocb att det ar lantagarens eget 

ansvarsomdide. Personligen tycker jag att backer av den typen helJre bor magasinfor

varas, som det nu ar fallet, men att den missvisande beteckningen "Forbjuden" ska bort 

ifd'm dataskarmen och ersattas med en enkel hanvisning till den sal dar den finns att lana. 

Det blir enligt min mening fel att genom falska uppgifter forsoka att kringga problemet. 

Ur bevarandesynpunkt blir det idag belt naturligt att magasinera och aven att utesluta 

hemlan av boken, men nog bar det sta fritt, atminstone for vaije vuxen lantagare, att fa ta 

del a v bokens innehall. Att man forklarar sitt syfte med att vilja lasa boken ar inte pa nagot 

vis ett anmarkningsvart fbrfarande, da den regeln galler for samtliga dokumentstudier i 

den sal en. Att ett sadant forballandesatt kan ha en avskrackande effekt (s 32) gar det nog 

122 



B 

e • iii , 
~ 

.. ... 

• 

inte att komma undan och om det i nagon man kan utesluta en oHimplig lantagarkategori, 

anser jag att saken i sa fall loser sig av sig sjalv och att det inte finns nagon anledning att 

fordjupa sig i problemet ytterligare. Den gyllene regeln arforstas ocksa att man disku

terar igenom varje situation man kan sumas infor sa att lfultagaren far ett likartat be

motande av all personal. 

Att argumentera infor Umtagare och huvudman anser jag kan ga ut lite pa samma sak da 

anledningen ofta tycks vara densamma: nagon bok bar upprort vederborande. Utan att 

saken far negativa foljder bor man kunna havda att biblioteket bar ett demokratiskt syn-
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satt som svarligen kan utesluta nagon form av media eftersom man da samtidigt ute- ,"\'?" . .J:;.: 
v ......... 

sluter nagon grupp lantagare. ....(} .... ~-·· 

Olika forskningsprojekt inom litteratursociologin stOder teorin att lasning och bur man 

tolkar en text ar en individuell faktor, grundad pa de mest skiftande forutsattningar 

och personliga referensramar. FOljaktligen ar det pa manga olika satt som individen kan 

paverkas av sin Hisning. Somliga lasare kan reagera med exempelvis ilska medan andra 

inte berors alls av en och samma text. Darfor blir det svart att fOrutse vad som ar 

"lamplig" litteratur att ha pa ett folkbibliotek och fragan drivs till sin spets nar man 

kommer in pa den uppsokande biblioteksverksamheten. Det Kuhlmann med flera skriver 

om katbarsiseffekten (s 34) ar intressantjust i det senare fallet. Det sager mig att man inte 

bar ratt att undanhalla nagon lasning for lantagaren och fragan ar om en Hisarkommitte 

som den inom sjukhusbiblioteken i Lyon inte ar til1 mer gagn for bibliotekspersonalen an 

for lantagarna, men dajag inte personligen bevistat nagot av kommittens moten kanjag 

forstas inte uttala mig sakert om detta. Att det tillfalle tilllasning som en sjukhusvistelse 

kan erbjuda ar val vart att ta vara pa (s 40-41) tycker jag bor uppmarksammas. 

Att bam ocb ungdomar i en vi dare mening paverkas av det de laser, omtalar bland annat 

Claude Lafarge (s 38-39). Att unga manniskor identifierar sig med backers ellerfilmers 

huvudpersoner och att ett behov skulle finn as av att gora detta, ar naturligtvis en inte belt 

frammande tanke. Kanskemaste manta vara pa det behovet istailet for att bortforklara 

det eller se det som skadligt. Manga ungdomar laser inte ails ocb jag tror att det kan ligga 

nagot i det som Jean-Marie Besse (s 41) fragar sig angaende skolans lasmetoder, att 

skolan forknippas med tvang och att lasning maste upplevas som en lustfylld och frivillig 

sysselsattning fOr att ge ratt utdelning. Att backer av nagot enklare kvalitet da blir ett 

nodvandigt in slag i biblioteksbestandet (s 53) forefaller mig oumbarligt. Det kan inte vara 

fel att forsoka anvanda sig av nagon form av trappeffekt, pa villkor att man val bar tiinkt 

igenom sin metod. 

Upplevelse av bibliotekarierollen 

Samtliga respondenter medger att litteratururval ar en komplicerad arbetsuppgift. Kanske 

ar det lattare att valja fackbocker an romaner, som nagon framkastar, men nar man kom-
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mer in pa en del speciella amnesomraden blir kvalitetsurvalet viktigare an nagonsin , efter

som felkop kan leda till att biblioteket har litteratur sam kan vara bade missvisande och 

farlig for en del Ui.ntagare. Infer litteratur som man finner kan ha daligt inflytande pa 

Hisarna blir man lite mer noggrann i sitt urval , i synnerhet om det galler ungdomsbacker. 

Men man avstar inte if ran kop om en bok ar av god kvalitet, aven om amnet kan vara ris

kabelt ur nagon synpunkt. Jag tycker att det stallningstagandet pavisar en klar och oppen 

attityd och om det verkligen efterlevs bar man kunna halla fardomar och censurtendenser 

pa avstand, atminstone bland bibliotekspersonalen. 

Annars verkar det ligga narmare till hands att tillgripa restriktioner fOr bam- och ung

domslitteratur an for de media som ar avsedda for vuxna. En respondent uppmarksammar 

forhallandet att en aldre dam mycket val har mojlighet att hitta Barbara Cartland pa sitt 

bibliotek, medan man averallt har avslagit de japanska seriebackerna somalia ungdomar 

fnigar efter. Jag tycker att detta ar ett exempel pa att man har velat avtrubba det elit

tankande sam in till modern tid bar funnits in om biblioteken, medan man samtidigt 

tenderar att halla pa kvalitetsaspekten uren helt annan vinkel: man koperinte litteratur 

som kan ha skadlig inverkan om den dessutorn ar undermiHig litterart och rent tekniskt. 

En respondent papekade att mangder med litteratur finns pa biblioteken som kan vara lika 

skadlig som exempelvis Suicide mode d'emploi . Personligen tycker jag inte att den 

boken baller nagon hagre kvalitet och kanske ar det aven lite darfar den atfOljs av res

triktioner: den ar skriven i en stil som nar fram till alia, medan den litteratur som res

pondenten asyftar ar mer series och oftast hailer sig pa ett hogre plan rent akademiskt och 

ar skriven pa ett facksprak som inte all tid blir begripligt for gemene man. Risken att 

formedla sadan litteratur, som bara har en snav Hisekrets och som ar studie- och forskar

inriktad, far sagas vara minimal i jamfarelse med att Uma ut en bok pa ett amne som kan 

fa direkt skadlig fOljd, ar formulerad pa ett glattigt och avertygande sprak och som 

dessutom blev stadigt uppbackad av massmedia genom den rattsskandal som den astad

kom. 

Ett annat tillfalle da kvalitetskriterierna stalls i ett framre rum an sjalva boktemat ar vad 

galler litteratur med lokalanknytning. Farutom att huvudbiblioteket i Lyon har en be

varandefunktion av allt material som trycks pa orten, koper man alltsa lika gama media 

med ursprung nagon annanstans ifran, enligt en respondent. Jag staller mig lite tveksam 

till den uppgiften i och med att andra havdar att den inhemska litteraturen spelar en star 

roll for inkopspolitiken och da man ocksa pa sina ball anordnar forfattartraffar rned framst 

regionala farfattare som medverkande. Dessa aktiviteter ar naturligtvis mycket positiva, 

men man bar halla ett oga pa att inkopen inte blir enkelriktade i den meningen att man 

utesluter utomlokallitteratur av varde, som en av respondenterna uttrycker saken. 

Rena missar i forvarvsprocessen forekommer. Att utesluta en bok av en akademiledamot 

bara for att visa att man sager nej till elitlitteratur, blir farstas en tvivelaktig metod i en 

uppenbar stravan att appna biblioteket for alia, i synnerhet som det handlar om ett huvud

bibliotek. En replik sam fast min uppmarksamhet arfor ovrigt den (s 101) som handlar 
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om bibliotekets omorganisation. If ran att ha varit mest inriktat pa lasning pa plats har 

biblioteket mer och mer borjat overga till att lantagaren far lana hem litteratur. Den 

sarskilda utlaningssalen med backer inom all a amnen ar pa vag att forsvinna och ge plats 

for olika facksalar dar bibliotekspersonalen bar sitt eget ansvarsomrade. Respondenten 

menar att da bara ett fatal inom personal en far pa egen hand ombes<>rja ett litteraturomrade 

finns risken att personliga attityder kan utestanga en viss typ av dokument. I utHinings

salen hade man namligen en gang Suicide mode d'emploi pa hyllan och respondenten 

tycker att ett sadant forhallandesatt ar det enda helt naturliga. Sjalv anser jag att omorga

nisationen nastan enbart innebar fordelar da det ar lattare att fa hjalp av personal som ar 
kunnig in om sitt eget omrade och lattare att hitta becker pa egen hand om alit star samlat 

i en sal. En nackdel skulle vara att de lantagare som forut tyckte om att "botanisera" bland 

lite olika amnen lattare kunde gora det i en stor sal dar allt stod blandat. Dessa lantagare 

ar ganska manga till antalet, enligt en respondent, och det ar inte givet att de i fort

sattningen forflyttar sig fran ett vaningsplan till ett annat bara for att tillfredsstalla sin ny

fikenhet. 

Andra organisatoriska problem finns inom administrationen. Om en lantagare ska er

satta en bok bor det ske genom att skaffa ett nytt exemplar av boken. Pengar blir helt 

vardelosa for det bibliotek som forlorat boken i fraga, dade inte kommer biblioteket till 

godo utan forsvinner i den gigantiska kommunala administrationsprocessen. Jag tycker 

att det ar synd att systemet ska vara sa tungrott att bibliotekspersonalen inte sjalva ska 

kunna fa handskas med sma summor pen gar och pa sa vis ha kapacitet att tosa liknande 

problem samt kopa en och annan bradskande bok utan att behova ga via inkopsav

delningen. Pa sma bibliotek och inom den uppsokande verksamheten skoter personal en 

till stor del sjalva sina inkop direkt i bokhandeln och en liten bit av den friheten borde 

finnas aven for filialforestandare in om de stora systemen. 

Markning av backer for att avisera att handling och ideologi ar av speciellt slag fOre

kommer inom framfor allt den sociala sektorn. For ovrigt har jag markt att problemet med 

att valja ratt becker har en tendens att uppmarksammas mer inom den uppsokande verk

samheten, pa sa vis att man omsorgsfullt agnar sig at att framfor alit valja, men alltsa 

ocksa marka media. I fallet med seriebockerna for vuxna pa ett allmant stadsbibliotek, har 

vi emellertid sett att sadan markning kan fa motsatta foljder och fa bockema att verka 

tilldragande pajust den publik som man avser att utestanga. 

Pa de sjukhus jag arbetat i Sverige anvander man sig inte av nagot markningssystem 

annat an exempelvis en svart prick pa bokryggen fOr att markera deckare. Pa svenska 

sjukhus ar personalen bade utbildad och avlonad men for den sakens skull hinner ingen 

Hisa varenda bok som finns pa biblioteket. Pa ett sjukhus i Stockholm kanner man behov 

av att veta mer om vad bockema handlar om och darlor antecknar man Bibliotekstjansts 

amnesord pa bokens bakre parm i samband med att man lankar b&kerna i datan. Detta 

hjalper bibliotekarierna som gar bokronden att "bokprata" i nagon man aven om de backer 

sam de inte last. Patienten far da stOrre mojlighet att sjalv avgora om boken ar av intresse 
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Utifran dessa forfaringssatt gar det, enligt min mening, att utHisa de speciella krav som 

sHills pa personal en inom den uppsokande sektom. Det handlar om arbetsforhallanden pa 

belt skilda villkor an inom ovrig biblioteksverksamhet. Kanske kommer ingen narmare 

en lantagare an den bibliotekarie som gar med en bokvagn. Det handlar om en unik 

direktkontakt, den som uppstar mellan den biblioteksanstallde och den lasintresserade. 

Det blir viktigt att kunna rekommendera ratt bok och att assistera den lantagare som inte 

omedelbart finner vad som onskas, vilket givetvis statler stora krav pa bokkunskap hos 

bibliotekarien. Att kanna till bockema som star paden egna vagnen ar en bra forsakring. 

Nagra "stOdord" pa insidan av bokens parm tycker jag kanns mer rikti gt an markning med 

prickar eller bokstaver. Att Himna med nagon recension, kanske klistrad pa insidan av 

parmen, borde gynna bade bibliotekarien och den eventuelle Hisaren. Kanske ar det ett 

arbetsmoment val vart att lagga ned tid pa, da man darmed far ett valbehovligt hjalpmedel. 

Metoden kunde kanske anvandas framst vad galler skonlitteratur, utan att man for den 

sakens skull bor atsidosiitta facklitteratur inom de sociala verksamhetema. Sjalv finner jag 

att en lamplig fordelning av fack- och skonlitteratur pa en bokvagn ar hatften av vardera. 

Bibliotekariema star i allmanhet ganska handfallna infor hur man ska fOrfara med backer 

av sa speciell karaktar som Mein Kampf Att fragan ar olost liven pa hogre instans forstar 

man av att flera av bibliotekariema inte kunnat fa besked trots att de skrivit och bett om 

rad. Darav finns en stor tveksamhet och pa en del bibliotek vagar man inte agera i vissa 

situationer trots att man kanner behov av att gora nagot. Detar tydligt att ml.gon form av 

radgivning vore onskvard och att man inte kunnat Iosa problemet tyderformodligen pa 

dels att det ar svartartat och dels pa att det ar mer eller mindre koncentrerat till olika bib

liotek. 

Boeker man far kostnadsfritt if ran religiosa sekter ger upphov till en dylik forvirring. De 

individuella losningar som kommer till stand kan vara att neka sadan litteratur tilltrade ti11 

biblioteksbestandet, underforevandning att det handlar om propaganda, eller att man inte 

bor ha nagonting som man inte personligen kan motivera. Ett par av respondentema 

vagrar kategoriskt att godta hogerextremism och vat d. Magasinering av kansliga backer 

anvands av flera andra respondenter som ett medel att kringga svarighetema. Nagon 

menar att magasinering vid huvudbiblioteket ar en garanti for att lantagaren utan hinder 

all tid kan fa tag i en bok, genom att lata bestalla den. Jag statler mig emellertid tveksam till 

om det all tid ar mojligt, med tan.ke pa min sokning efter boken Suicide mode d/emploi, 

om den inte ar for udda for att vara exempelgivande, vilket flera av respondenterna 

framhaller. 

Nagon havdar att man kan ha vad for bok som heist pa hyllan om man bara vet vad det ar 

och star beredd att diskutera den med lantagaren och om sedan denne, pa grund av boken, 

bildar asikter som gar stick i stiiv med den allmanna opinionen, sa star det utanfor biblio

tekariens ansvarsomrade. Men da kan man fraga sig varfor exempelvis backer om vapen 

inte bor forekomma pa fangvardsanstalterna. Nagon censur finns inte, sager sjatvaste 

fangelsedirektom men fOrordnar bibliotekarien att undanhalla vissa becker. Det kan fOre-
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falla Jogiskt att brottslingar inte bor fa tillfalle att ligna sin tid at studier som gor dem till 

annu battre brottslingar, men i demokratins namn, vad ar det som blir resonabelt? Jag bar 

sjalv en liten erfarenhet av biblioteksarbete pa en svensk fangvardsinrattning och kunde 

da konstatera att det, atminstone inte da, fanns tillstymmelse till nagra liknande forord

ningar. Det hande namligen vid ett tilWHle att en av internema bad att fa fotokopior ur en 

jakttidskrift, pa en artikel som handlade om skjutvapen, vilket beviljades utan omsvep. 

En del bibliotekarier satter en grans fOr vad som de upplever ar nodvandigt att ha pa bib

Iioteket och vad det ar man kan undvara. Mein Kampf ar en oumbarlig bok ur historie

hanseende, menar de, medan Suicide mode d 'emploi ar nagot som de oftast utesluter. 

De som tvartom ar for den bokens forekomst och gfu sa Iangt att de kan tanka sig att ha 

den staende pa oppna hyllan, anser ocksa att var och en bar ratt att lasa vad som heist utan ..... 
i.;:r 

att behova bestyrka sitt syfte. Det kan aven bli fel att gora nagon sorts bedornning av lan-
e,, ..... 

tagaren, tycker de fiesta. Pa ett av biblioteken bar man emellertid lantagare som provo- .:~-- ·-"-"Y' 

cerar personal en vilket fOranleder att man satterMein Kampf avskilt och bar den fOr utHin ,~~ '"~~-
endast till seriosa lantagare. Har finns det flera problem inblandade ochjag anser att det "'z · -f ~.,. 
ar sa allvarligt betingat att det riskerar att stOra bela biblioteksfunktionen. Bibliotekets 'C ~--s~ 
forestandare ar ocksa en av dem som gar i spetsen for att fa frarn lOsningar pa bur man ~'! 
ska fOrfara nar biblioteket ar utsatt fOr trakasserier, vilket tyvarr ar ett problem som tilltar. 

Det ar inte svart att inse att personal ens osakerhet och radsla fOr konflikter blir allt star- ....._ 

kare i den situationen och det ar kanske just i och med detta som man sa sm?mingom 

kommer att bli tvungen att vidta atgarder av nagot slag, aven inkopspolitiskt. 

Sjalvcensur ar ibland berattigad i och med att man maste ta hansyn till Umtagarna, tror en 

del. Nagon tycker uppenbarligen att arnnet ar obehagligt och fOrsoker vanda pa be

greppet till att kalla det censur ratt och sHitt och menar att en eventuell sadan maste goras 

medveten, att man bor vara manga som kommer overens. Respondenten staller sig dock 

inte frammande till att sjalvcensur finns och jag tycker det blir lite oklart vad hon egent

ligen menar. 

For egen del tror jag att det ingar i uppgiften att lara kanna sin lantagarkrets, att forsoka 

att avgora vad som ar gangbart i mediahanseende och att man mestadels bor Mila sig 
""' in om vissa ramar eftersom man aldrig har nagot gott utav att sara eller forarga manniskor \:::{! 

1 sm omgt vmng. 

Det som i ovrigt kan stOra yrkesfunktionen ar bristHilligheter som avsaknad av utbildning, 

eller ofullstandig sadan, hos en relativt stor del av bibliotekspersonalen, samt, efter vad 

jag forstatt, bristande kontakter med de styrande i kommunfullmaktige. Outtalade regler 

och principer i inkopsarbetet ger ocksa upphov till mycket onodigt grub bel och schismer 

mellan personalgrupper, kan man skaligen misstanka. Kanske ar detta annu vanligare an 

oppna konflikter med lantagare. 

Det finns ett motstand i sjalva ordet "censur" och i var tid, med ett demokratiskt styre 

och i den tekniskt avancerade varld vi lever, verkar hela begreppet forlegat. Men nar tva 
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sa pass nyutgivna verk som Dury, La censure: lapredicationsilencieuse och Laliberte 

d 'expression, skriven av flera forlattare, tar upp problemet och karaktiiriserar det i tva 

olika former som i mina ogon gar ut pa i stort samma sak, ligger det nara till hands att 

se det i ett bi bliotekssammanhang (s 57). Min tanke blir da att ekonomin all tid ar in

blandad. Nar man har lite pen gar har man ett bekvamt svepskal fOr att inte kopa vissa 

media. Nar man har en god ekonomi - pa ett par av biblioteken i undersokningen ansag 

man att resursema var tillrackliga- kommer problemen i en annan dager. Kanske ar det 

forst da man pa allvar far botja stall a sig fragan om sjalvcensur kan ha inflytande pa de 

forvarv man gor, da det med all sannolikhet finns starka anledningar till att man inte valjer 

en del media som man ur ren budgetsynpunkt visst skulle kunna kopa. Hos den ena av 

dessa bada bibliotekarier fanns en tendens att svara kort och undvikande pa de intervju

fragor som berorde omradet, men hon tillkannagav anda att man hade nagra boktitlar 

stiillda "bakom disken". Bibliotekarien pa det andra biblioteket tog avstand fran ett sadant 

arbetssatt och menade att endast bocker som kunde stallas pa hyllan fick forekomma i bib

lioteket och att man da snarare borde avsta if rim inkop av nagon bok, om man inte var 

saker pa att kunna motivera den infor Hintagarna. Sjalv ansag hon sig aldrig ha hamnat i 
den situationen utan kande sig fullt kapabel att diskutera om vilken bok som heist som 

fanns i bibliotekets ago. 

Nar man talar med bibliotekarier om censur mots man ibland av den sortens tvarsakerhet. 

Men man kan lika gama traffa pa tveksamhet, uppgivenhet och rentav aggression. Att det 

kan bli sa ar fullt begripligt: man vill ju sa gama kunna kanna sig saker pa att man utfor 

sitt arbete pa det ratta sattet. Ocksa hos de mest tvarsakra skymtar det motsagelsefulla. 

Nagon for en profession ell talan i ordets bela bemarkelse, men hamnar som i en ater

vandsgrand och upptiicker sjalv att resonemanget inte Mller. 

Det stora flertalet av respondentema anser att en skriven inkopspolitik skulle vara ett 

hjalpmedel i arbetet, vilket ytterligare tyder pa att problemen verkligen existerar, ocksa 

annat an i den litteratur som utgor grunden for min faltundersokning. 
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7. Sammanfattning 

Undersokningens syfte har varit att fa en inblick i hur folkbi bliotekarier bedomer sin roll 

och ansvarsstallning gentemot l<intagarna i samband med mediainkop. Redan i uppsatsens 

titel stalls en fraga som direkt anknyter till denna problematik. 

Fragestallningama kom helt naturligt att utvecklas till att omfatta tre omraden: inrikting 

av inkopskriterier, bemotande av biblioteksanvandarna och upplevelse av bibliotekarie

rollen. Dessa omraden ar enligt min mening nara sammanhorande vilket til1 en del kan 

fOrklara varfor respondenternas svar, som huvudsakligen atergivits i redovisnings

kapitlet, ofta gick i varandra. Darrned fOrsvarades en mer noggrann strukturering men jag 

tror att detta ar av mindre betydelse da jag har forsokt att uppna ett klarare helhetsintryck i 

den efterfoljande diskussionen. 

Till grund for undersokningen ligger tjugo intervjuer som jag utforde under mitt faltar

bete pa La Bibliotheque Municipale de Lyon, Frankrike, under senhosten 1995. 

Forutom bibliotekarier vid det biblioteket, bar aven bibliotekarier fran nagra narliggande 

bibliotek samt personal vid den uppsokande verksamheten tillfnigats, dajag ocksa var 

intresserad av den eventuella spridning i resul tatet dessa olika arbetsmiljoer skulle kunna 

tankas ge upphov till. 

Annat material jag haft tillglmg till ar litteratur in om amnesomradena inkopspolitik, bib

liotekscensur och litteratursociologi med mera. 

U ppsatsens fOrsta kapitel ar agnat at att presentera amne och disposition. De tre foljande 

kapitlen utgor en teoridel som borjar med en kort resumering av de franska folkbiblio

tekens utveckling, dar efterkrigstiden betonas, samt en oversyn av folkbibliotekens 

modema ideologiUinkande. Darefter foljer en all man historisk oversikt av begreppet 

censur, dock ganska snart fokuserad till Frankrike under 1900-talet. Sjalvcensur ar 

censurens satt att overleva i lander med ett dernokratiskt statsskick och jag har funnit en 

forfattare som forsoker definiera detta fenomen. Den enda som forskat i amnet censur och 

bibliotek i Frankrike ar Marie Kuhlmann. Det finns emellertid en god del arnerikansk 

forskning. Jag har agnat ett par avsnitt at denna forskning och sedan gatt in pa begreppet 

lasning, sorn ar ett annat, lite mer uppmarksamrnat forskningsomrade. Har har jag tagit 

med teorier av bland annat Robert Escarpit och Roger Chartier. Nasta kapitel, det fjarde, 

ar agnat at dagens inkopspolitik. Det handlar om nutidens litteratur, med betoning pa det 

som biblioteken kanske inte all tid sa gama koper, alltsa popularromaner och kiosklit

teratur. Kan man styra lasaren if ran en sorts Hisning till en annan? Hur kan biblioteka

riema valja media, vilka hjalprnedel har de for detta och vilka faror lurar, handlar de nast 

fOljande avsnitten om. Bertrand Calenge har i sin bok Les politiques d'acquisition 

presenterat utkast till en skriven inkopspolitik ochjag har kortfattat tagit upp nagra av 

hans ideer. Kapitlet ar avslutat med en oversyn av bibliotekens ekonorni och vad denna 
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Hir for konsekvens for mediaurvalet. Kapitel fern ar en redovisning av min faltunder

sokning. Jag bar forst presenterat de bibliotek som medverkat, samt skildrat en obser

vationsstudie. Sedan konuner en sammanstiillning av intervjuerna, dar jag aterger 

respondenternas svar som jag oversatt dem, for det mesta i indirekt form, men anda 

uppsatta som repliker. Jag bar i nagon man forsokt att gora en uppdelning pa de ovan 

namnda amnesomradena och grupperat de fragor som i det stora bela bar berorts under 

intervjuerna. I det efterfoljande kapitlet Diskussion och slutsatser bar jag behallit upp

delningen pa omraden och forsokt att komma med egna synpunkter pa intervjuper

sonemas svar samtidigt somjag gjort vissajamforelser med det som framkommit under 
teorikapitlen. 

Sammanfattningsvis anser jag att uppsatsen utmynnar i foljande antaganden: 

Inriktningen av inkopskriterier ar i forsta hand stiilld pa att astadkomma ett komplett och 

rikt hestand. A tt ga efter lantagamas inkopsfOrslag ar fOrstas en viktig arbetsmetod, men 

knappast migot bibliotek anvander sig en bart av det forfaringssattet och inte manga ser 

det som det mest overvagande. 

De stora bibliotekssystemen utnyttjar sin mojlighet att samarbeta i ett natverk vilket ar 

bade ekonomiskt intressant och motverkar risken att man forkoper sig pa vissa bok-

titlar. Detar av stor betydelse for all inkopspolitik att man samverkar i mesta mojliga man 

och de ten denser jag bli vit varse tyder pa det. Man talar om att forandra bokmotena sa att 

all a parter blir mer akti va och det ger intryck av att det skulle kunna leda till en positiv ut

veckling, till att snudd pa kunna Iiknas vid en lasarkommitte. Man skulle da kanske ocksa 

mer kunna ta tillvara det hjalpmedel som star till buds i tidningsrecensionerna, vilket i 
dagslaget forsummas ganska uppenbart, trots att en stor dellantagare far sina lastips just 

genom att lasa vad kritikerna skriver. 

Man ar mer oppen infor att ha popuHirlitteratur pa biblioteken idag an fOr nagra ar sedan. 

Men bibliotekarierna drar genomgaende och spontant gransen vid Harlekinbocker och 

1iknande kiosklitteratur. Diskussioner pagar omkring framfor alit barn- och ungdoms

litteratur. Man staller sig fragan om man borde ha en viss del av sadan litteratur som ar av 

lagre kvalitet, da det skul.le motsvara efterfragan och da man kanner ett behov av att kunna 

na dessa lantagarkategorier battre. Detar inte omojligt att man sa smaningom kommer att 

tolerera en liten andel sadana backer, atminstone pa en del bibliotek. 

Vad man inte ombesorjer i nagon namnvard omfattning ar att kontinuerligt se om det be

stand man har av litteratur pa hemsprak fOr invandrare. De fiesta menar att det varken 

ltmas ut eller efterfragas och man verkar i det narmaste ha glomt den oskrivna regeln att 

det ar utbudet som skapar efterfnigan. 

Att personal en i vissa fall bar en bristfallig utbildning som gar dem mindre kompetenta 

for sin arbetsuppgift blir synligt framfor allt i fraga om fOrvarv. Detar genom samarbete 

man kan avhjalpa aven det problemet, da det far sagas vara battre att irnitera nagon som ar 

mer van och arbetar under liknande former, an att gora upp en egen inkopspolitik pa belt 

losa grunder. Att nagra risker som den med det omtalade gruppfenomenet skulle uppsta 
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darmed, far anses vara av mindre betydelse. En svag ekonorni satter ocksa i allman
het en grans for sadana tendenser. 

En standpunkt hos de bibliotekarier som motsatter sig en kvalitetsnedsattning av biblio

tekets hestand i syfte att locka en ny publik, ar att folkbiblioteket inte farfalla till fOga 

fOr demagogi och lOnsamhetskrav ifran de styrande politikema. Men ocksa den avgiftsbe

Higgning som idag finns for vissa av bibliotekens tjanster innebar fOrmodligen en sparr 

for en del potentiella lantagare. 

Bemotandet av biblioteksanvandama ar nagot som agnas allt stOrre uppmarksamhet. 

Aven om man som sagt efterstdivar en inriktning mot popularlitteraturen i hogre grad nu 

an for nagra ar sedan, ar huvudbiblioteken anda tvungna att bevara en mer elitistisk 

pragel. En kritisk situation kan uppsta da manmaste hanvisa en lantagare till stadsdels

hiblioteken eftersom huvudbiblioteket inte harden litteratur som denne efterfragar, men 

personalen verkar medveten om faran och har forberett vad som bor sagas och hur. 

En annan situation arden da en Umtagare som anmarker pa nagon bok i bibliotekets be

stand och kanske kraver att den boken ska gallras bort. Vid ett sadant tillfhlle aligger det 

bibliotekarien att motivera for utbudet och den ideologi som ligger bakom. 

Nar man i det motsatta fallet maste motivera fOr varfor en bok inte kopts in ligger det nara 

till hands for de fiesta att skylla pa knappa resurser. Ett dilemma som kan uppsta ar att 

nagon erbjuder backer i gava till biblioteket, men att det handlar om nagot av sa ringa 

varde for bestandet att man inte kan Higga ned tid pa att befatta sig med det. Det handlar da 

om att ge en trovardi g forklaring till detta infor en lantagare som all tid fatt hora att biblio

teket har en knaper ekonomi och som nu, genom att skanka dessa backer, anser sig gora 

nagot som borde fbrbattra forballandet. En enhetlig inkopspolitik maste dock ga efter 

sam rna principer oavsett om det handlar om kopta media eller gavor. 

En tendens att verka overbeskyddande gentemot lantagaren kan finnas hos den lasar

kommitte som organiseras av bibliotekens sjukhusverksamhet. Men samtidigt finns inom 

all uppsokande verksamhet ett prioriterat krav pa att ratt bemota Umtagaren och darmed 

ett stort behov av att kanna till den litteratur som man lanar ut. 

Upplevelsen av bibliotekarierollen Jigger mycket forankrad i vad som har att gora med 

inkopspolitiken. De arbetsuppgifter som inbegrips slitter krav pa bade kunskaper och 

professionell erfarenhet. 

Kvalitetsaspekten ar vad som framst kommer i fraga for alia slags inkop, sedan man val 

undersokt vilka behov som kan finnas av det man overvager att inforskaffa. Om ett media 

hailer god kvalitet och ar behovligt, tvekar man inte att satsa pa det, nastan oavsett om det 

galler ett media som kan leda till konflikter. Man ar mer kluvet insthlld till forvarv av 

media av lagre kvalitet, da detta kan kannas svart att motivera infer nagon utomstaende 

som ifragasatter bibliotekets forvarvspolitik. Asikten att man kan skapa kontakt med nya 

Hintagare genom att i kvalitetshanseende halla sig pa en lagre niva, delas av ett antal bib

liotekarier medan andra snarare havdar att en sa dan metod rimmar daligt med folkbiblio

tekets ideologiska grunder och kan fa skadliga biverkningar pa det politiska planet. 
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I fOrvarvspolitiken pa de individuella biblioteken framskymtar emellanat en djup osaker

het om just det bi bliotekets roll och mening. Likafullt som det exempelvis tal as om att 

otillrackligt utbildad personal pa stadsdelsbiblioteken har en felaktig mMsattning i det att 

man inte vill ha "samre" litteratur an huvudbiblioteket, framkommer det att huvudbiblio

teket i ett fall avbojt inkop av en bok skriven av en akademiledamot bara fOr att man vill 

undga stampeln att vara elitistisk. 

En annan faktor som skapar star fOrvirring ar hur man bor forhalla sig infor bocker med 

speciell ideologi. Lokala betingelser, som svarigheter att ha sadan litteraturframme efter

som den har provokativ verkan pa vissa biblioteksanvandare, far sagas vara det som av

gor stallningstagandet. 

Att mediaurvalet i ovrigt skulle anpassas efter olika arbetsfOrhallanden stammer i viss 

man in om den social a uppsokande verksamheten. Asikter om att all sorts litteratur inte ar 
gang bar bland sjuka och hldre Hintagare, medfOr restriktioner och skyddande atgarder i 

form av prick- och bokstavsmarkning av bocker. Ett forslag vore att istal1et anvanda sig 

av recensioner, som inklistrade i bockema skulle kunna vagleda bade bibliotekarier och 

lantagare. Det gar inte att undga att aven fOrbattrade kunskaper behovs, da en stor del 

av personal en som arbetar inom de sociala enhetema ar helt outbildad. 

Censur och sjal vcensur ar nara anknutet ekonomiska mojligheter. Nar biblioteksforvarven 

till stor delligger nere pa grund av en forsamrad budget, finns egentligen ingen anledning 

till att ta upp fragan. Men hos de folkbibliotekarier som trots allt anser sig ha en god eko

nomi , ror det sig om att gora ett urval ur det jattelika utbud som valler ut pa marknaden 

och danned ocksa om att valja bort en del komponenter och att kunna motivera varfor, 

vilket som sagt kraver kunskaper saval som vana. 

Aven om bibliotekarier med yrkeserfarenhet ar av asikten att de pa det hela taget klarar 

denna uppgift utan m1gon stOrre svanghet, ar man overens om att en praktiskt inriktad 

skriven inkopspolitik, fonnulerad efter lokala forhatlanden och gama utifran de redan be

fintliga texter som slar vakt om yrkesgruppens intressen, skulle tjana som hjalpmedel i 

arbetet och som vagledning for nyborjare. 
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