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Abstract 

Syftet med denna uppsats är att belysa folkbibliotekens arbete med crossoverlitteratur samt 

vilka möjligheter begreppet och fenomonet ger biblioteken, främst när det kommer till 

marknadsföring. De tre forskninsfrågorna rörde definition av crossoverlitteratur, placering och 

marknadsföring av crossoverlitteratur samt presentation av crossoverlitteratur i 

bibliotekskatalogen. De besvaras genom kvalitativa semistrukturerade telefonintervjuer med 

bibliotekarier på sex olika bibliotek samt genom en granskning av några crossovertitlar i 

bibliotekens kataloger. Slutsatser som drogs var att det är ett svårdefinierat begrepp och att 

litteraturen fortfarande värderas olika beroende vilken den tilltänkta åldersgruppen är. Det är 

fortfarande en tydlig indelning mellan ungdom och vuxen på de flesta bibliotek när det gäller 

placering och marknadsföring, men bibliotekarierna skulle vilja att gränsen blev mindre 

tydlig.  
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1 Inledning 

”Ungdomsböcker har länge svävat i området mellan vuxenbok och barnbok, men på senare år 

har något hänt. Det är inte bara så att ungdomar, som de alltid har gjort, läser böcker som 

egentligen är tänkta för vuxna. Nu läser även vuxna böcker som är skrivna för ungdomar, ett 

fenomen som kallas crossover på engelska.” Dessa ord är hämtade ur en krönika av Elise 

Karlsson om crossoverlitteratur i Svenska Dagbladet, den 27 januari 2013 och speglar en 

pågående trend. Ungdomslitteratur har fått allt mer uppmärksamhet de senaste åren, och det 

har framkommit att allt fler vuxna läser vad som har kommit att kallas crossoverlitteratur eller 

böcker för unga vuxna; litteratur som befinner sig någonstans mellan ungdomsbok och 

vuxenbok. Ungdomsboken ses dock fortfarande i många kretsar som sämre litteratur 

(Karlsson 2013). En av anledningarna till detta kan vara att crossoverboken blev synlig 

publikt bland högljutt missnöje, defensivitet och avsmak från journalister (Falconer 2009, 2). 

Det ansågs att vuxna som läste barn- eller ungdomslitteratur infantiliserade sig själva (ibid, 3). 

En annan anledning till att fenomenet fick mycket kritik var för att det synliggjorde bristen på 

koncensus om vad som var lämpligt eller inte för barn, och Falconer (2009, 3) menar att det i 

förlängningen ifrågasatte de traditionella gränserna mellan barn och vuxna.  

Publiceringen av Harry Potter ledde till att begreppet crossoverlitteratur blev känt, och 

crossoverlitteratur ses generellt som en relativt ny trend (Beckett 2009, 1). I Sverige kan 

trenden tydligt ses i bokutgivningen, då nya förlag med fokus på just crossoverlitteratur har 

startats. Crossoverlitteratur representeras dock av ett alltför brett register av böcker för att 

kunna identifieras som en distinkt genre (Falconer 2009, 27). 

Ann Boglind (2012, 107) menar att en möjlig anledning till varför crossoverlitteratur blivit ett 

märkbart fenomen är att barn- och ungdomslitteraturen utvecklades under 1980- talet och 

1990-talet mot vuxenlitteraturen och blev mer komplex samtidigt som vuxenlitteraturen har 

börjat anta barnlitterära uttryck som till exempel bilder. En kommersiell förklaring 

presenteras av Beckett (2009, 254) som menar att om barn- och ungdomsböcker placeras på 

vuxenhyllor i bohandeln får man en större marknad för de böckerna. Detta kan vi se i hur 

filmatiseringarna av populära ungdomsböcker som till exempel Hungerspelen eller Twiligt 

lett till att böckerna fått stora skaror av vuxna läsare. 
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1.1 Problemformulering 

Då crossoverlitteraturen är ett relativt nytt begrepp är det något som biblioteken borde tänka 

lite extra på i sitt arbete. Vart man placerar böckerna och hur man organiserar dem digitalt 

säger något om den tilltänkta användningen. Frågor om hur man organiserar litteraturen 

digitalt är en del av kunskapsorganisation, något som har tydlig koppling till bibliotekets 

uppdrag. 

1.2 Syfte 

Området crossoverlitteratur är fortfarande relativt outforskat, och min avsikt är att belysa hur 

arbetet med crossoverlitteratur faktiskt ser ut samt att undersöka vilka möjligheter som finns 

när det kommer till bibliotekens arbete med tidigare nämnda litteratur. Förhoppningen är att 

genom att belysa olika delar av bibliotekens arbete med crossoverlitteratur kunna inspirera 

bibliotekarier att tänka på nya sätt i arbetet med detta.  

1.3 Forskningsfrågor 

Forskningsfrågorna som ligger till grund för min uppsats är som följande: 

Vad anser bibliotekarierna vara crossoverlitteratur? Vilka kvalitéer kännetecknar de 

böckerna? 

Hur resonerar bibliotekarierna om placering och marknadsföring av crossoverlitteratur? 

Hur presenteras crossoverlitteraturen digitalt i katalogen? 

Detta kommer undersökas genom kvalitativa intervjuer med bibliotekarier samt undersökning 

av respektive biblioteks hemsida och katalog. 

 

2 Tidigare forskning och teoretiskt ramverk  

Här kommer jag gå igenom tidigare forskning och teorier som är relevanta för min analys 

senare i uppsatsen. Först kommer en genomgång om kunskapsorganisering, sedan en 

genomgång av en marknadsföringsteori som kallas marknadsmixen. Efter det kommer en kort 

genomgång av litteratursociologi följd av en genomgång a tidigare forskning om 

crossoverlitteratur. Sist kommer en genomgång av tidigare forskning gällande vuxnas läsande 

av ungdomslittteratur. 
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2.1 Kunskapsorganisering 

Hur böcker på bästa sätt ska organiseras i biblioteken är något som ofta diskuteras av 

bibliotekarier. Målet är att boksamlingen ska vara lättnavigerad för användarna. I fallet med 

crossoverlitteratur, en indelning som få bibliotek har och som rent definitionsmässigt befinner 

sig mellan två åldersindelningar, är frågor om hur böckerna placeras i biblioteket väldigt 

viktiga. Rhode, Hoey och Chamberlain utförde 1998 en studie om genreindelning av 

ungdomslitteratur på ett bibliotek i USA. De utgick från att huvudpoängerna med 

klassifikationssystem är att förenkla för låntagaren att hitta litteratur, exponera låntagare för 

nya författare samt att ta hänsyn till de olika sätt som låntagare väljer böcker på, det vill säga 

bland annat genre, ämne och format. Sedan utformade de en egen uppställning av 

ungdomslitteratur som fick stå på ett bibliotek i USA under en månad innan den utvärderades 

av låntagare. Ungdomsbibliotekarier som intervjuades om sin erfarenhet av genreindelning 

innan genomförandet av studien var huvudsakligen positiv till den sortens indelning, och en 

bibliotekarie menade att hon kunde se skillnad i utlåningen av böcker sedan genreindelning 

införts. Problematiken med att bli överväldigad av information i stora boksamlingar berördes i 

studien, och de menade att indelningar kunde hjälpa med att minska känslan av 

överväldigande när det kom till att navigera boksamlingar. 

 

Huff (2006) belyser i sin uppsats om genreindelning av skönlitteratur problematiken med att 

ha skönlitterära böcker ståendes enbart i alfabetisk ordning efter författarens namn, då det inte 

på något vis indikerar vad boken i fråga handlar om. Resultatet blir en stor boksamling som är 

svårnavigerad för låntagaren då den genomsnittlige låntagaren tänker på böcker i form av 

grupperingar av genrer snarare än i grupperingar av författare (ibid, 2). Ett system som utgår 

från genre snarare än författare skulle innebära att låntagaren kunde browsa efter böcker 

utifrån ämne, vilket skulle spara tid för de som enbart läser vissa genrer samt de som behöver 

tips utöver specifika författare. Fokus i Huffs uppsats är att browsing i högre grad än 

recensioner och kataloggranskning leder till att låntagare hittar nya författare, då browsing är 

ett av de vanligaste sätten låntagare hittar nya böcker. Detta tankesätt kan även appliceras på 

åldersindelning. Man kan argumentera att inte dela in böckerna alls efter ålder skulle vara 

dåligt för låntagarna då den litteratur de söker efter skulle drunkna i massan samtidigt som för 

många åldersindelningar skulle innebära en osäkerhet vart boken låntagaren letar efter står, 

speciellt om böckerna även delas in efter genre på de olika åldersavdelningarna. Huff (2006) 

undersökte låntagares attityder gentemot genreklassifikation på folkbibliotek i North Carolina 
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i USA. Undersökningen visade att låntagarna huvudsakligen var nöjda samt att cirkulationen 

av skönlitteratur ökade med genreindelningen. För att få ett bra resultat med utbrytningar bör 

man inte ha för många då det kan leda till att låntagarna blir överväldigade med information, 

men det får inte vara för få utbrytningar då det då inte gör någon reell skillnad (ibid, 22). 

Risken med genreindelningar är att låntagare enbart läser böcker inom den genre de är 

bekväma med och inte upptäcker böcker utanför den genren då de är skilda åt i biblioteket. 

Ifall biblioteken väljer att inte genreindela kan man göra genrecentrerade utställningar för att 

undvika att överväldiga låntagare (ibid, 23). För min uppsats tänker jag tala om både 

ålderskategorier och genreutbrytningar som speciella indelningar samt vilka för- och 

nackdelar det innebär.  

 

2.2 de Sáez marknadsföringsteori  

Marknadsföring är en stor del av denna uppsats, så en gedigen marknadsföringsteori är 

nödvändig för att hjälpa mig analysera bibliotekens arbete och beslut när det kommer till 

crossoverlitteratur i en marknasföringskontext. En marknadsföringsteori som jag kommer 

diskutera kallas marknadsmix. Hur väl biblioteken stämmer överens med marknadsmixen 

samt vilka förbättringar man skulle kunna göra med marknadsmixen som grund kommer 

diskuteras.  

 

I den digitala tidsåldern fokuserar marknadsföringsmodellen på användare, och en av de 

viktigaste punkterna är att producera en kvalitativ service som värdesätts av användarna (de 

Sáez 2002, XIII). Teorin bakom marknadsmixen är att marknadsföring har kontrollerbara 

delar som kan påverkas av marknadsförare. Marknadsmixen är en viktig del när det kommer 

till att hjälpa biblioteken hitta balansen mellan kundens behov och service (ibid, 51). Fyra 

samlingsbegrepp för marknadsmixen har urskilts och används som en struktur för att etablera 

marknadsföringsstrategier (ibid, 52). Samlingsbegreppen kallas de fyra p:na och består av 

följande delar. 

 

Produkt är något som kan erbjudas till en marknad för att tillfredsställa ett behov. Det är allt 

biblioteket kan erbjuda eller erbjuder som är förmånligt för användarna (ibid, 57). Biblioteken 

bör i sitt arbete utgå från det samhälle de befinner sig i och de behov som de ser behöver 

fyllas. Informationstjänster bör bli bättre och paketeras på ett sätt som är anpassat till 



5 
 

användarna. Alla tjänster ska vara av värde för användarna och bör vara konkurrenskraftiga 

gentemot liknande tjänster (ibid, 57-58).  

 

Pris är den verkliga kostnaden för användaren, och inkluderar fler kostnader än enbart pengar, 

till exempel den tid och energi användarna måste spendera på att hitta det de söker efter på 

biblioteket (ibid, 52). Uppställningen av böcker kan bidra till att hålla kostnaden nere för 

låntagarna om den underlättar för dem att hitta de böcker de letar efter. Om biblioteken 

erbjuder en bra tjänst till ett lågt pris är det lättare att konkurrera om användarnas tid (ibid 67-

69). Något att ta i beaktande är dock att för användare indikerar pris ofta ett värde och 

signalerar kvalité, vilket innebär att de i vissa fall betalar för en tjänst istället för att använda 

den gratis via biblioteket. Marknadsmixen behöver betona andra fördelar med sin service för 

att överkomma den slags beteende på marknaden (de Sáez 2002, 70). 

 

Plats avser inte enbart bibliotekets fysiska placering, utan syftar även till tillgängligheten i 

stort och översätts ofta till ”distribution” när det gäller kommersiell marknadsföringsmix 

(ibid, 59). Öppettider är en del av denna kategori, och biblioteken bör vara konsekventa så 

användarna kan känna sig säkra när biblioteket är öppet. En användarvänlig hemsida där man 

enkelt kan kommunicera med biblioteket på olika sätt bör vara i fokus. Hemsidan bör även 

tillåta användarna att söka i katalogen samt göra reservationer och fjärrlån när bibliotekets 

fysiska lokaler inte går att nyttja (ibid, 60). Biblioteket bör vara lättnavigerat med en tydlig 

uppdelning som underlättar för användaren samt tillgänglig personal som kan hjälpa 

användarna ifall de inte hittar det de letar efter (ibid, 62). Ungdomshyllans placering i 

biblioteket och hur enkelt det är att hitta dit är frågor som rör mitt syfte och som jag hoppas 

denna teori ska hjälpa mig att analysera. 

 

Promotion syftar på alla former av kommunikation som används för att nå de tilltänkta 

användarna (ibid, 53). Biblioteken bör utgå från användarnas behov när de formar 

verksamheten, och informationen som biblioteket distribuerar bör utformas med detta i 

åtanke. Att minnas att kommunikation är en tvåvägsprocess som hela tiden bör utvärderas är 

viktigt, och genom att arbeta med frågor gällande detta kan man finslipa kommunikationen 

och därigenom erbjuda en bättre service. Intern kommunikation är även den viktig, då det 

märks i verksamheten om biblioteket har en effektiv intern kommunikation (de Sáez 2002, 

70). Det är även viktigt att tänka på vad man säger i vilket medium. Medvetenhet bland 

bibliotekarier om i vilket medium de befinner sig och hur de ska kommunicera i det mediet är 
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viktigt då det visar att de har en uppfattning om vilken deras målgrupp är. Det är en viktig del 

av bibliotekens arbete när det kommer till att marknadsföra sin verksamhet. 

 

Konceptet med de 4 p:na har vidareutvecklats för att bättre kunna appliceras på tjänsteföretag 

genom att lägga till ytterligare tre p:n (ibid, 53). Som nykomling till marknadsföring kan man 

se spår av de tillagda aspekterna i de redan existerande 4 p:na. De tre tillagda p:na är som 

följande. 

 

People anspelar på de människor som har en roll i leveransen av tjänster och service. 

Physical evidence syftar till miljön för leveransen av service samt alla fysiska former av 

representation som exempelvis broschyrer. 

Process är aktiviteterna genom vilka services levereras. 

 

Jag kommer att lägga fokus på pris, plats och promotion för att diskutera hur biblioteken 

marknadsför crossoverlitteratur till sina användare i bibliotekets fysiska rum samt på webben. 

Ungdoms- eller crossoverhyllans placering i biblioteket kan spela roll när det kommer till 

användarbasen, och hur lätt det är för låntagarna att hitta den litteratur de letar efter är av 

intresse. 

 

Det finns ytterligare en variant av marknadsmixen som kallas för de 4 c:na. Den togs fram av 

marknadsförare som inte tyckte att marknadsmixen tillgodosåg användarnas behov utan 

enbart fokuserade på företaget. De fyra kategorierna är Consumer, Cost, Convenience och 

Communication (ibid, 53). Jag kommer inte att använda mig av denna modell då mitt arbete 

inte utgår från användarnas perspektiv utan från bibliotekariens, då det är deras arbete med 

och upplevelse av crossoverlitteratur som är mitt fokus. 

 

2.3 Litteratursociologi 

Jag tänker använda mig av litteratursociologisk teori för att undersöka hur samhället påverkar 

beslut gällande crossoverlitteratur; vad det är och hur det ska värderas. Johan Svedjedal 

(1997, 72), professor i litteraturvetenskap, menar att litteratursociologi ska begränsas till att 

avse forskningen av relationen mellan samhälle och skönlitteratur. Detta kan åstadkommas 

utifrån tre kategorier/inriktningar. Den första är samhället i litteraturen och behandlar 

samhällets skildring i litteraren utan hänsyn till om det är en omtolkad verklighet eller ett 
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igenkännbart samhälle (ibid, 72). Den andra kategorin/inriktningen är litteraturen i samhället 

och fokuserar på den makt, påverkan och inflytande som litteraturen har på samhället gällande 

opinionsbildning, politik och idéer (ibid, 73). Litteratursamhället är den tredje kategorin och 

fokuserar på yttre faktorer och villkor som till exempel bokutgivningsbranschen (Svedjedal 

1997, 74) Det är främst den sistnämnda kategorin som intresserar mig, då Svedjedal menar att 

det området kan beröra hur biblioteket förhåller sig till olika grupper i samhället baserat på till 

exempel genus och klass. Här återfinns även en teori som kallas för speglingsteorin som 

kortfattat innebär att litteraturen speglar verkligheten (ibid, 79), något som man skulle kunna 

argumentera att crossoverlitteratur är ett exempel på. Bibliotekets förhållande till olika 

användare av crossoverlitteratur är det som undersöks i denna uppsats, och sambandet mellan 

olika grupper av användare kommer att belysas ytterligare i tidigare litteratursociologisk 

forskning om crossoverlitteratur och vuxnas läsande av denna. Samhällets inverkan på 

litteraturen är av intresse då crossoverlitteratur är ett fenomen som skapats av samhället. 

2.3.1 Crossoverlitteratur 

Crossoverlitteraturens utveckling och definition är centralt för denna uppsats då dess 

utveckling kan speglas i bibliotekens arbete. Crossoverlitteratur är ett begrepp som först på 

senare år dykt upp i svenska sammanhang, vilket knappast gör det förvånande att det inte 

finns särskilt mycket forskning på området. Det har dock behandlats i en mängd andra 

kontexter utanför akademiska sammanhang; tidningars kultursidor, bokbranschen samt 

bokbloggar har alla deltagit i diskussionen om crossoverlitteratur. Då crossoverlitteratur 

uppmärksammats längre på den engelskspråkiga marknaden både inom och utanför 

akademiska sammanhang är det främst engelsk litteratur som kommer att användas i denna 

undersökning. De två böcker som främst kommer användas är The crossover novel: 

Contemporary children’s fiction and its adult readership av Rachel Falconer samt Crossover 

fiction: Global and historical perspectives av Sandra L. Beckett, båda är från 2009. 

 

Beckett beskriver crossoverlitteratur som böcker som på olika sätt överskrider de gränser som 

åldersbaserade indelningsprinciper skapar. Både böcker som har lanserats för barn men som 

funnit vuxna läsare samt böcker som lanserats för vuxna men som funnit läsare och 

uppskattning av barn omfattas således i hennes beskrivning. Klassiker såsom Robinson 

Crusoe och De Tre Musketörerna är exempel på litteratur som gått från vuxenlitteratur till att 

uppskattas och läsas av unga. Crossover-etiketten används dock mer frekvent om böcker som 

korsar åldersbarriären från barn/unga till vuxna (Beckett 2009, 4), något som främst beror på 
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Harry Potter-böckernas stora framgång hos en äldre publik. Den crossoverlitteratur som 

formellt vänder sig mot barn men som också tilltalar vuxna utmärks av gränsöverskridande 

egenskaper i flertalet avseenden. Experimentellt språk eller innehåll som till exempel blandar 

genrer är inte ovanliga företeelser (Beckett 2009, 159). Becketts perspektiv är brett och hon 

tar upp vuxenförfattare som börjar skriva för barn och ungdomar, fantasy som crossovergenre 

och bokbranschens inställning till crossoverfenomenet. Under senare år har 

crossoverlitteraturen fått stor medial uppmärksamhet och ses nu som en distinkt kategori som 

används vid marknadsföring, men fenomenet är långt ifrån nytt (Beckett 2009, 14). Att 

crossoverlitteratur inte är något som är speciellt för vår tid, utan att det som är nytt är hypen 

som på senare år omgett crossoverlitteraturen, tycks vara en av Becketts främsta poänger. 

Resonemang om vad som konsekvensen av denna hype blir förs och cirkulerar främst kring 

böckernas marknadsföring. Beckett berör även frågan om värdering av crossoverlitteratur och 

diskuterar att trots att crossoverlitteraturen fått en förhöjd status finns det fortfarande många 

som ser crossoverlitteratur som litteratur av sämre kvalité. 

 

Falconer behandlar främst den brittiska bokmarknaden i sin bok. Hon menar att bidragande 

faktorer till att crossoverlitteraturen blivit ett sådant stort fenomen dels är marknadsföring, 

men även att att teknologisk utveckling lett till samhälleliga förändringar vilket i sin tur 

destabiliserat etablerade åldersgrupper. Ifrågasättande av livet och omvärlden samt stora 

filosofiska frågor är teman som Falconer (2009, 187-189) ofta fann i crossoverlitteraturen. 

Den viktiga frågan när det kommer till crossoverlitteratur inte enligt Falconer (ibid, 27) vad 

crossoverlitteratur är, utan vad crossoverlitteratur gör. Hon menar att crossoverlitteratur 

utmärker sig genom att peka ut skillnaderna och likheterna mellan barn- och vuxenlitteratur 

samtidigt som den överbrygger dessa (ibid, 27).  

 

Crossoverlitteraturens popularitet är tydlig i Sverige där nya förlag som enbart fokuserar på 

crossoverlitteratur uppstått (Bjelkenäs och von Friesen 2013). Fenomenet är däremot inte nytt, 

utan tidiga former av crossover är sagor och myter (Beckett 2009, 4). Falconer (2009) talar 

om hur den brittiska traditionen att vuxna läser och uppskattar barnböcker av författare som 

till exempel Roald Dahl banat väg för dagens crossovertrend. Bidragande faktorer till 

crossoverlitteraturens utveckling är att barn- och ungdomsböcker har påverkat 

vuxenlitteraturen. Ökad utgivning av serier och bildromaner – bilder är ett typiskt barnlitterärt 

uttryck - är ett tecken på detta, men vuxenlitteraturen har också påverkat barn- och 

ungdomslitteraturen och gjort den mer komplex (Boglind 2012, 107). 
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Helen Kenward skrev 2005 en kvalitativ uppsats i vilken hon undersökte 

crossoverlitteraturens existens och implikationer. Även hon konstaterade att det inte fanns 

någon allomfattande definition av vad crossover är. Framtiden för crossoverlitteratur är svår 

att förutsäga, för även om crossoverlitteraturens popularitet stigit markant de senaste åren har 

dess mottagande varit både positivt och negativt (Kenward 2009, 3). Hon tror inte att 

fenomenet att läsare överskrider ålderskategorier kommer försvinna, men menar att termen 

”crossoverlitteratur” kan komma att försvinna. 

 

2.4 Vuxnas läsande av ungdomslitteratur 
 

Crossoverlitteratur återfinns ofta på ungdomsavdelningar. Attityder gentemot vuxna läsare av 

ungdomslitteratur är därför högst relevant för min studie då crossoverlitteratur överbrygger 

gränsen mellan ungdomar och vuxna. Fenomenet med människor som läser böcker som inte 

direkt riktas mot deras åldersgrupp är inte något nytt även om man inte talat om det som 

crossoverläsande. Då det i regel inte ses som negativt eller förvånande när barn och ungdomar 

läser böcker skrivna för en äldre målgrupp valde jag att inte fokusera på det i denna uppsats. 

Vuxna läsare av ungdomslitteratur kan dock ses som att de sänker sig till en lägre nivå, vilket 

innebär att det finns ett visst stigma kring vuxna som läser under sin ålderskategori. Vuxnas 

läsande av ungdomslitteratur är därför av intresse för min uppsats då indelningen 

crossoverlitteratur innebär litteratur som delvis ligger under vuxenlitteratur när det kommer 

till ålderskategorisering. Då unga vuxna är en tilltänkt målgrupp för crossoverlitteratur är det 

högst relevant att placera crossoverlitteraturen i en kontext där man även diskuterar vuxnas 

läsande av ungdomslitteratur för att förstå vad som kan bidra till eller hindra vuxna läsare att 

läsa crossoverlitteratur. 

 

Huruvida det är socialt accepterat eller inte för vuxna att läsa ungdomslitteratur när de nått en 

viss ålder är något Ulrika Nilsson (2010) diskuterar i sin magisteruppsats. Skillnaden på hur 

man ser på litteratur tänkt för vuxna och hur man ser på litteratur tänkt för ungdomar 

uppmärksammades i Nilssons uppsats. Informanterna upplevde att det fanns en attityd av att 

ungdomslitteratur fortfarande ses som sämre litteratur. Det påpekades att det finns både högt 

och lågt även inom crossovergenren, men överlag var läsandet av crossover som vuxen något 

som ofta behövdes rättfärdigas enligt informanterna. Även bland de som läste crossover ofta 

och som gillade det fanns tendenser att nedvärdera crossoverlitteraturen (Nilsson 2010). Vissa 
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informanter menade att ungdomslitteratur var stereotyp, lättläst och intrigfokuserad medan 

andra menade att det inte var så stora skillnader mellan ungdomslitteratur och vuxenlitteratur 

och att ungdomslitteraturen kan vara lika bra som vuxenlitteraturen. En ambivalent attityd 

gentemot ungdomslitteraturen presenterades. Nilsson visar på en trend bland vuxna att 

nedvärdera ungdomslitteratur och att vuxna ibland måste rättfärdiga läsandet av den slags 

litteratur, något som biblioteken bör ha i åtanke när man arbetar med litteratur som är tänkt att 

passa både ungdomar och unga vuxna. Åtgärder för att få vuxna att känna sig mindre utanför 

eller mindre generade över att läsa crossoverlitteratur kan vara av intresse för bibliotekens 

verksamhet. Även Kenward (2005, 50) konstaterade att låntagare är inkonsekventa i sitt 

bedömande av crossoverlitteratur. Vissa böcker ges högre status, men överlag ses det ned på 

vuxna som läser crossoverlitteratur, trots att det i artiklar redovisats att detta ansågs vara 

accepterat. 

 

Även i Johanna Berggrens (2011, 30) uppsats För gammal för Twilight? Synen på 

ungdomsböcker och vuxnas Twilight-läsning i ett urval av LibraryThings framkommer det att 

läsare ibland känner sig för gamla för den litteratur de läser; inte för att de inte gillar den, utan 

för att de inte hör till vad de uppfattar är målgruppen. Frågan om vad som kan anses vara 

normal läsning för en viss åldersgrupp besvaras olika av olika personer, då de har olika åsikter 

i frågan (ibid, 39). Det har diskuterats om huruvida crossoveretiketten bara är en ursäkt för att 

rättfärdiga vuxnas läsande av barn- och ungdomsböcker (Kenward 2005, 16). Det antyder att 

vuxna behöver en ursäkt att läsa ungdomslitteratur. Falconer (2009, 187) menar att allt bättre 

marknadsföringstaktiker när det kommer till crossoverlitteratur förmodligen bidragit till dess 

popularitet, men att den störta anledningen till crossoverlitteraturens framfart förmodligen kan 

hittas bland bredare förändringar i vår sociala väv; i det att vetenskapliga och teknologiska 

framsteg gjort att biologiska åldersgrupper inte spelar samma roll som tidigare när det 

kommer till drömmar och ambitioner. Ungdomar sågs tidigare som äldre barn medan de idag 

snarare ses som unga vuxna. Vad som hör till vilken ålder är därför inte längre lika självklart 

som det en gång var, och det är därför inte längre klart vilken ålderskategori man bör förhålla 

sig till när det kommer till ens läsning. 

 

Boglind (2012, 105) menar att crossoverlitteratur ger rum för dialog generationer emellan, då 

existentiella frågor berör alla. En del vuxna använder crossoverlitteratur för att koppla bort sitt 

stressiga liv, men läsandet av crossoverlitteratur på det sättet ses ofta ned på, som ett tecken 

på den vuxnes ovilja att växa upp och ta ansvar (Beckett 2009, 255). Kritiker mot 
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crossoverlitteratur pratar gärna om fördummandet av kultur, litteratur och samhälle (ibid, 

255). En av anledningarna till att det blivit vanligare att vuxna läser ungdomslitteratur menar 

Bjelkenäs och von Friesen (2013, 15) är att vuxna människor har en känsla att de befinner sig 

i ett mellanland då vuxenblivandet kryper upp i åldrarna och det tar längre tid än förr att 

etablera vanliga ”vuxenattribut” såsom egen lägenhet och jobb. Allt detta är viktiga saker att 

ha i åtanke när man talar om crossoverlitteraturens tilltänkta läsekrets.  

 

3 Metod 

I detta kapitel kommer jag att gå igenom vilken metod jag använt mig av. Sedan kommer jag 

beskriva hur kataloggranskningen gick till samt hur urval och avgränsningar gjordes. 

Slutligen kommer etiska aspekter diskuteras.  

Insamlingen av empiriskt material skedde genom kvalitativa intervjuer med bibliotekarier på 

sex olika bibliotek. Intervjuerna bidrog med insyn till bibliotekariernas arbete med 

crossoverlitteratur. Hur de resonerar kring placering av litteraturen ger en bild av hur de 

värderar litteraturen och läsarna. Kvalitativa intervjuer passade mitt syfte bäst då jag var 

intresserad av tankegångar och resonemang bakom beslut som tas gällande crossoverlitteratur. 

Granskningen av katalogposter genomfördes genom att kolla på olika titlars ämnesord samt 

placering i de olika katalogerna, och jämföra skillnader bland de som huvudsakligen placeras 

på vuxenavdelningen och de som huvudsakligen placeras på ungdomsavdelningen. 

Anledningen är att jag ville se om man kunde skönja om vissa kvalitéer hos en bok gör den 

mer trolig att ses som en vuxenbok än ungdomsbok när det kommer till placering.  

3.1 Val av metod 

Att intervjuer skulle ligga till grunden för min uppsats var klart redan i inledningsskedet av 

denna uppsats, då jag var intresserad av att belysa bibliotekariernas tankar om arbetet med 

crossoverlitteratur. En kvalitativ metod framstod då som det bästa alternativet för att belysa 

bibliotekariernas arbete och åsikter. Då biblioteken som deltog i min undersökning befann sig 

inom ett stort geografiskt område beslutade jag mig för att genomföra telefonintervjuer. 

Intervjupersonerna fick bestämma en tid som passade dem när jag skulle ringa upp dem och 

genomföra intervjuerna. Under intervjuerna antecknade jag flitigt och hade möjlighet att 

stanna upp och få förtydliganden eller repetitioner om det var något jag inte uppfattade. Direkt 

efter att intervjuerna avslutats satte jag mig ned och renskrev mina anteckningar. 
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Richie (2002, XIV) beskriver kvalitativ research som en blandning mellan empirisk 

undersökning och kreativ upptäckt. Hon menar vidare att det inte finns någon enskild 

accepterad metod att genomföra kvalitativ forskning, utan att hur en studie genomförs beror 

på en rad faktorer, bland annat målet med studien (ibid, 1). Jag valde att genomföra 

kvalitativa intervjuer då bibliotekariers uppfattning om arbetet var det som intresserade mig 

och inte generaliseringar. Kvalitativa intervjuer kännetecknas enligt Jan Trost (2010, 25) av 

enkla, öppna och raka frågor som kan besvaras med komplexa och uttömmande svar, vilket 

förser den som genomför intervjuerna med ett stort och rikt material att analysera.  

Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade, vilket innebär att de var flexibla 

intervjuer där jag hade en lista med ämnen jag ville täcka i intervjun samt att tonvikten låg på 

intervjupersonens åsikter (Bryman 2012, 471). Ordningen på frågorna spelade inte så stor roll, 

utan intervjun formades efter intervjupersonens svar, då följdfrågor kunde ställas och sidospår 

kunde följas då de var av intresse för undersökningen. Samma ämnen täcktes under de olika 

intervjuerna. Richies bok Qualitative research practice (2002) låg tillsammans med Bryman 

som grund för mina intervjuer. Richie (2002, 109) talar om vikten av att skriva en 

intervjuguide där man identifierar de viktigaste ämnena samt underordnande frågor att 

utforska. Även Bryman belyser behovet att identifiera frågor som besvarar ens 

forskningsfrågor och stöttar ens syfte. För att skriva min intervjuguide fick jag därför gå 

igenom mitt syfte och mina forskningsfrågor och försöka bryta ned dem i mindre frågor. Trost 

(2010, 71) menar att man ska undvika att ställa alltför snäva frågor utan hellre undersöka 

större områden, så jag försökte formulera mina frågor så öppet som möjligt. Frågorna i min 

intervjuguide (se bilaga 1) grupperades sedan ämnesvis för att underlätta att få ett flyt i 

intervjun, men denna ordning frångicks i de flesta fall då intervjupersonerna själva kom in på 

olika frågor jag hade. Alla intervjuer avslutades med en öppen fråga ifall den intervjuade 

parten hade något att tillägga som inte tagits upp.  

Kvalitativa och kvantitativa metoder kan användas tillsammans för att få två olika sorters 

information (Richie, 2002, 38). I detta fall valde jag att utöver intervjuerna göra en kvantitativ 

granskning av katalogen för att försöka utröna om det bland crossoverlitteratur finns specifika 

ämnesord som gör att en bok placeras på en viss avdelning. De kvalitativa intervjuerna 

undersökte bibliotekariernas erfarenheter och tankar om arbetet med crossoverlitteratur medan 

den kvantitativa granskningen enbart behandlade vanligt förekommande ämnesord i 

biblioteksposter för crossoverlitteratur. 
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3.1.1 Kataloggranskning 

Jörgensson och Lundqvist (2006) genomförde en studie om hur böcker återvanns i katalogen 

med avsikt på sökord. De undersökte tre bibliotek och utgick från ämnesord för att hitta 

böcker och se vilken placering de hade. Jag gjorde en liknande studie men utgick istället från 

trettio böckers titlar och antecknade sedan bokens placering på samtliga bibliotek i katalogen, 

vilket gjorde att jag fick ett större material. Kataloggranskningen gick till så att jag sökte 

trettio crossoverböcker i samtliga kataloger som undersökts. Jag skrev ned de ämnesord som 

fanns för varje bok, och noterade vilken placering boken hade på alla bibliotek inom 

bibliotekssystemen. Varje fysiskt exemplar och varje upplaga av böckerna togs med i 

beräkningen. Olika böcker återfanns på olika många bibliotek, men med ett undantag kunde 

alla trettio böcker återfinnas i alla tre kataloger. Sedan sammanställde jag ämnesorden från 

alla trettio böcker i ett diagram för att se vilket det vanligast förekommande ämnesorden var. 

Böckernas placering granskades sedan, och en lista över de böcker som främst placerats på 

vuxenavdelningen sammanställdes. Det låg sedan som grund för en lista över de vanligaste 

ämnesorden bland de böckerna. Samma sak gjordes med de böcker som främst placerats på 

ungdomsavdelningen. I slutändan hade jag tre listor med ämnesord; en med de vanligaste 

ämnesorden för alla crossoverböckerna, en med de vanligaste ämnesorden för de 

vuxenplacerade böckerna och en lista med de vanligaste ämnesorden för de 

ungdomsplacerade böckerna.  

3.2 Urval och avgränsningar  

De tre katalogerna som granskats i denna uppsats valdes slumpmässigt, och biblioteken som 

undersökts är alla del av något av de tre bibliotekssystemen. Jag utgick från bibliotekens 

beskrivning på deras hemsida inför urvalet av bibliotek. Jag valde att fokusera på bibliotek 

som beskrevs som folkbibliotek då jag ville att biblioteken skulle vara relativt lika varandra. 

Jag var också intresserad av att undersöka både folkbibliotek på större orter och bibliotek på 

mindre orter, då jag känner de olika förutsättningarna när det kommer till biblioteksanvändare 

och ekonomi bidrar till att göra resultatet relevant för en större grupp. Bibliotekssystemen 

innehöll olika sorters bibliotek. Jag valde bort skolbibliotek och integrerade skol- och 

folkbibliotek, samt sållade bort filialer så att enbart huvudbiblioteken på de olika orterna 

kvarstod. Sedan kontaktade jag slumpmässigt några bibliotek från varje bibliotekssystem. 

Vissa bibliotek svarade inte och andra avböjde att delta i min undersökning.  
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Sex bibliotek från tre olika bibliotekssystem deltog i min studie. De deltagande biblioteken 

var en blandning av större och mindre folkbibliotek; det de hade gemensamt är att de är 

huvudbibliotek på respektive orter. Biblioteken som deltog var Arkenbiblioteket i 

Örnsköldsvik, Stadsbiblioteket i Gävle, Bollnäs bibliotek, Storumans kommunbibliotek, 

Vilhelminas folkbibliotek och Edsbyns bibliotek. Att biblioteken hade en sökbar katalog samt 

en utvecklad hemsida med boktips och artiklar intresserade mig då den digitala presentationen 

av crossoverlitteratur är en del av min frågeställning. Bibliotekens olika storlek och 

geografiska läge är intressant då förutsättningarna för de olika biblioteken skiljer sig åt.  

När det kommer till vem jag intervjuade på de olika biblioteken bad jag få tala med en 

bibliotekarie som arbetar med ungdoms- och/eller crossoverlitteratur från varje bibliotek då 

jag ville få en överblick av deras arbete med crossoverlitteratur på respektive bibliotek. 

De flesta biblioteken hade inte en specifik avdelning för crossoverlitteratur, utan den hamnar 

ofta på ungdomsavdelningen. Därför valde jag att i de fall där en speciell crossoveravdelning 

saknades fokusera på ungdomsavdelningen. Jag skickade en intervjuförfrågan via e-post till 

de olika biblioteken, och satte sedan upp en tid för telefonintervjuer under tider som passade 

de tillfrågade.  

Böckerna som granskas är hämtade från en lista över förslag på crossoverlitteratur som 

publicerats på internetbokhandeln Adlibris hemsida (adlibris.se). Jag valde att använda mig av 

deras lista då den var lättöverskådlig och innehöll flera olika genrer. I de fall då flera böcker i 

samma serie återfanns på listan räknade jag enbart med den första boken i serien för att inte 

snedvrida resultaten när det kom till granskning av ämnesord. Böckerna är en blandning av 

olika genrer samt en blandning av översatta och ursprungligen svenskspråkiga böcker. De är 

även relativt nyutgivna böcker. Alla böcker som granskats är på svenska, och i alla fall utom 

ett kan böckerna återfinnas på minst ett bibliotek i bibliotekssystemet. Undantaget är Liten 

parlör för älskande av David Levithan som inte återfanns i Örnsköldsvikbibliotekens katalog.  

3.3 Etiska aspekter 

De tillfrågade bibliotekarierna informerades om att deras anonymitet i så hög grad som 

möjligt. Namn, kön samt ålder kommer alla att vara anonyma i denna uppsats. Då flera 

bibliotek har en liten personalstyrka kommer det inte anges vilket bibliotek en viss 

bibliotekarie jobbar för när jag talar om åsikter då det skulle utmana anonymiteten. 
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4 Analys och diskussion 

I detta kapitel kommer resultatet och analysen av intervjuerna och kataloggranskningen 

presenteras. Kapitlet är indelat i tre delar där den första delen behandlar definitionen av 

crossoverlitteratur, den andra delen handlar om kataloggranskningen och den tredje och sista 

delen diskuterar bibliotekens marknadsföring av böcker. 

De olika bibliotekarierna som intervjuades har olika lång arbetslivserfarenhet som spänner 

mellan två år och 20+ år av arbete med barn- och ungdomslitteratur. Det var en blandning av 

män och kvinnor som intervjuades, och bibliotekens storlek varierade. 

4.1 Definition 

På frågan om det fanns något som var karaktäristiskt för crossoverlitteratur fick jag lite olika 

svar. Det vanligaste var att berättelserna handlade om allmänmänskliga problem som båda 

unga och vuxna kan känna igen sig i. En ung vuxen protagonist samt frågor om identitet och 

sökande menade flera bibliotekarier var vanligt förekommande element i crossoverlitteratur. 

Även att böckerna speglade samhället och populärkulturen nämndes, vilket speglar Svedjedals 

(1997, 79) uttalanden. Experimentellt språk och lite svårare ämnen som exempelvis våldtäkt 

är två saker olika bibliotekarier utnämnde som utmärkande drag för crossoverlitteratur. En 

tredjedel av de tillfrågade bibliotekarierna nämnde även genrelitteratur, som till exempel 

dystopier och vampyrböcker, som populära grenar av crossoverlitteratur. En bibliotekarie 

nämnde även klassiker, medan de andra höll sig till moderna böcker och kategorier.  Allt som 

nämndes stödjer Becketts definition av crossoverlitteratur, och nämnandet av genrelitteratur 

kan kopplas till de genrer som länge setts som allålderslitteratur såsom skräck och fantasy. 

Konsensus var att det inte finns en allomfattande definition av crossoverlitteratur då det 

snarare är en åldersindelning än en genre. De intervjuade bibliotekarierna höll sig till Becketts 

definition av crossoverlitteratur, och paralleller till de attityder som presenterades i Nilssons 

(2010) uppsats kan dras då bibliotekarierna i min undersökning gjorde uttalanden som liknade 

de som presenterades i Nilssons uppsats. En bibliotekarie talade om crossoverlitteraturens 

åldersspann som att den spänner från tonåren tills man är redo att gå vidare till 

vuxenlitteraturen, vilket skulle kunna indikera att vuxenlitteraturen anses ha ett högre värde 

som man når när man blir äldre. Det kan även ha varit en klumpig formulering från 

bibliotekarien i fråga eller så menade hen att på samma sätt som man går från barnlitteratur 

till ungdomslitteratur när man blir äldre så går man från crossoverlitteratur till vuxenlitteratur. 
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Av de sex tillfrågade biblioteken var det enbart ett som hade en unga vuxna-avdelning. Ett 

bibliotek blandade ungdomslitteratur och vuxenlitteratur i genrerna fantasy, urban fantasy, 

science fiction samt dystopi, resten av ungdomsböckerna var skilda från vuxenböckerna. Att 

ställa all litteratur inom de fyra genrerna tillsammans kan ses som ett exempel på hur man 

använder de metoder som Huff (2006) talar om i sin uppsats. Browsingen underlättas, och då 

ungdoms- och vuxenböckerna blandas pekas vuxna läsare av genreungdomsböcker inte ut på 

samma sätt som om de besöker ungdomsavdelningen. Tidigare forskning visar även att 

genreindelning gör låntagare mer nöjda samtidigt som det ökar låntagandet (Huff 2006).  

På de fyra andra biblioteken står crossoverlitteraturen bland antingen ungdomsböckerna eller 

vuxenböckerna. Den flytande definitionen av crossoverlitteratur märktes när jag frågade vilka 

åldrar biblioteken vände sig till när de marknadsförde crossoverlitteratur. Någon specifik 

marknadsföring mot just unga vuxna (termen jag hädanefter kommer att använda för att 

beskriva målgruppen för crossoverlitteratur) hade enbart biblioteket som hade en unga vuxna-

avdelning. Det biblioteket uppgav att den avdelningen huvudsakligen vände sig till 

biblioteksbesökare i åldern 16-30 år. Övriga bibliotekarier yttrade liknande indelningar när 

jag frågade vilken ålder de ansåg crossoverlitteratur riktar sig åt. Ett annat vanligt svar bland 

bibliotekarierna var att crossover egentligen kan läsas och uppskattas av alla, att det är en 

slags allåldersböcker. 

Biblioteken som inte har en unga vuxna-hylla såg crossover som något som huvudsakligen 

sorteras in på ungdomshyllan, men de nämnde att det hände att crossoverböcker sorterades in 

på vuxenhyllan. Är det ett tungt ämne eller om boken är svårläst kan det bidra till bokens 

placering, då alltför tunga eller hemska ämnen hellre placeras på vuxenhyllan enligt en 

bibliotekarie. På biblioteket med en unga vuxna-hylla spelar huvudkaraktärens ålder stor roll 

för vart boken placeras. Är huvudkaraktären i en bok under 16 år placeras boken på 

ungdomsavdelningen, är huvudkaraktären 16 eller äldre hamnar den på unga vuxna-

avdelningen.  En bibliotekarie erkände att deras bibliotek valt att lägga större fokus på yngre 

barn, med resonemanget att det är enklare att skapa läsare när de är unga. Då biblioteken inte 

har obegränsade medel är det förnuftigt att biblioteken fokuserar sin verksamhet på de delar 

de anser vara viktiga för sin användarbas, något som de Sáez (2002, 57) skulle hålla med om.  

Med undantag av biblioteket som hade en unga vuxna-avdelning sorterar alla biblioteken sina 

böcker efter den traditionella ungdomsindelningen, men flera av biblioteken antingen har eller 

planerar utbrytningar av olika genrer på sina ungdomsavdelningar. Dessa bibliotekarier menar 

de skulle leda till ökad utlåning, samt underlätta för låntagarna att hitta böckerna.  
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Huruvida en crossoverbok bör placeras på ungdomsavdelningen eller vuxenavdelningen är 

något som beslutas från bibliotek till bibliotek. Detta bidrar säkerligen till den förvirring som 

ibland råder runt crossoverlitteratur. Är det en vuxenbok eller en ungdomsbok? Ett bra 

exempel på detta är boken Boktjuven av Markus Zusak. Boken har en huvudperson som är 

ung, och Zusak har tidigare skrivit flertalet ungdomsböcker. Ändå räknas boken ofta som 

vuxenbok. Den återfinns nästan lika ofta på de två olika avdelningarna, men frågan är varför? 

Andra böcker som handlar om liknande ämnen med unga protagonister återfinns i många fall 

uteslutande på ungdomsavdelningen. Beror bokens placering på dess popularitet, att den lästs, 

diskuterats och älskats i media så den var tvungen att bli ”upplyft” till vuxenavdelningen? Är 

dess placering på vuxenavdelningen ett resultat av hur den mottagits, eller är det något i själva 

boken, dess struktur eller språk, som gör det till en vuxenbok? I flera fall återfinns boken både 

på ungdomsavdelningen och på vuxenavdelningen på samma bibliotek. De bibliotek som inte 

har råd att införskaffa flera exemplar måste dock ta ställning till vilken avdelning boken hör 

hemma på, och därigenom definiera huruvida boken är en ungdomsbok eller vuxenbok. 

På frågan om hur en boks placering bestäms nämnde alla bibliotekarier Bibliotekstjänstens 

rekommendationer, hur böckerna är sorterade av förlag samt att boken redan är klassificerad i 

katalogposten de får när de köper boken. Det är således inte alltid biblioteken som bestämmer 

huruvida en bok ska stå på ungdomsavdelningen eller inte. De mindre biblioteken tycks ha 

mer utav en dialog runt placeringen medan de större biblioteken i högre utsträckning har fler 

exemplar av samma bok som placeras på olika hyllor baserat på de olika intervjuerna jag 

genomförde. Ekonomin spelar definitivt roll i det avseendet, då mindre bibliotek inte alltid har 

resurserna att köpa in fler exemplar. En bibliotekarie nämnde att hen i vissa fall gärna hade 

köpt in fler exemplar av samma bok och placerat dem på olika avdelningar, men att det inte 

fanns ekonomi för det och att de i de fallen placerade boken där de trodde den skulle lånas 

mest. En av bibliotekarierna sa att de brukade ha hur en bok diskuterades och presenterades i 

media i åtanke när de bestämde sig för vart de skulle placera boken. På alla bibliotek var det 

vanligare att en ungdomsklassificerad bok placeras på vuxenavdelningen än att en 

vuxenklassificerad bok placeras på ungdomsavdelningen. Detta kan ses som bevis på att det 

fortfarande finns ett stigma kring vuxna som läser ungdomslitteratur och att man väljer att 

placera boken på vuxenavdelningen för att få fler att läsa boken i fråga, något Nilsson (2010) 

diskuterade och belyste i sin uppsats.  

Frågan är om begreppet crossoverlitteratur egentligen kan användas om nya böcker. Är en 

crossoverbok något man kan skapa, eller är det något som förekommer organiskt? En bok 
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med en sjuttonårig huvudperson, blir det automatiskt en crossoverbok hur barnsligt den än må 

vara skriven? Beckett (2009) definierade crossoverboken som böcker som på olika sätt 

överskrider indelningsprinciper baserade på ålder. Frågan är om inte många av de böcker som 

idag räknas som crossoverlitteratur gör det för att detta begrepp blivit populärt och man ser 

det som ett sätt att utöka sin målgrupp, något Kenward (2009, 16) diskuterat. Istället för att se 

hur böcker mottas av läsarna så tillskriver vi vissa egenskaper till böcker. Detta är vad Beckett 

(2009) menar när hon talar om att crossoverlitteratur inte är ett nytt fenomen. Det har alltid 

funnits berättelser som tilltalat både unga och vuxna, vad vi gör nu är att rikta en 

marknadsföringskampanj på en specifik målgrupp för litteraturen. Crossoverlitteratur är 

förmodligen lika enkel att definiera som andra sorters litteratur, men då namnet 

crossoverlitteratur är relativt nytt även om inte systemet är det kan det vara svårt att tänka om. 

Tidigare har litteratur som idag skulle benämnas som crossoverlitteratur istället burit namnen 

ungdomslitteratur, eller barnlitteratur. 

4.2 Kataloggranskning 

Trettio böcker granskades utifrån en lista som publicerats på bokhandeln Adlibris hemsida. 

Jag sammanställde ämnesorden för böckerna i de tre katalogerna, där alla fysiska exemplar 

och upplagor på svenska räknades vilket resulterade i en lista på 155 unika ämnesord. Alla 

böcker utom två hade samma ämnesord i alla tre kataloger, och de två fall där det inte gällde 

var ett eller flera ämnesord tillagt. Då biblioteken får en färdig bibliotekspost med boken när 

de köper in den var detta inte någon större överraskning. Jag sammanställde de tio vanligaste 

ämnesorden för böckerna, vilket resulterade i följande tabell. 

Ämnesord Förekomst 
Ungdomsböcker 20 (67%)  
Vänskap 9   (30%) 
Flickor 8   (27%) 
Kärlek 8   (27%) 
Identitet 7   (23%) 
Unga vuxna 7   (23%) 
Romaner 6   (20%) 
Skolan 
Skönlitteratur 
Sverige 

6   (20%) 
6   (20%) 
6   (20%) 

Tabell 1. Ämnesord crossoverlitteratur 
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Under rubriken ”förekomst” återfinns både antalet förekomster av ämnesorden i antal samt i 

procent utifrån hur många böcker som granskades. När det kom till att avgöra huruvida en 

bok huvudsakligen stod på ungdomsavdelningen eller vuxenavdelningen var det inte alltid lätt 

att avgöra. Alla bibliotek använder inte samma uppställningssätt och har inte samma namn för 

sina hyllor. Vissa skolbibliotek återfanns i katalogen, och jag misstänker att de ställer all 

skönlitteratur tillsammans och inte skiljer mellan ungdomslitteratur och vuxenlitteratur.  

Som ungdomslitteratur räknade jag de böcker som anges stå på ”barn” samt de som anges stå 

på ”ungdom”. Placeringarna ”vuxen” samt ”skönlitteratur” räknar jag som vuxenlitteratur. I 

vissa fall var antalet placeringar på vuxen och ungdom ungefär lika många. Då såg jag till 

vilka avdelningar böcker stod på. Var ”skönlitteratur” en avdelning som angavs tittade jag på 

hyllan/placeringen som avgas. Var det en uHc-bok eller liknande som indikerar 

ungdomsböcker räknade jag det som ungdomsbok. I de fall då detta inte hjälpte sorterade jag 

in böckerna i en tredje kategori som bestod av böcker som återfanns ungefär lika mycket på 

både vuxen- och ungdomsavdelningen. Böckernas placering var överlag lik på de olika 

biblioteken, vilket inte kom som en särskilt stor överraskning då även en klassifikation 

medföljer katalogposten. I många fall där boken var placerad på en avvikande avdelning hade 

biblioteken flera exemplar av samma bok som placerats på olika avdelningar. 

De olika biblioteken angav både vilken avdelning boken kunde återfinnas på samt vilken 

hylla/placering. Avdelning var antingen barn, ungdom eller vuxen medan hylla/placering 

angav SEB-klassifikation eller i vissa fall utbrytningar. Helgebiblioteken och V8biblioteken 

angav en klassifikation för böckerna på bokens sida, men denna stämde inte alltid överens 

med bokens placering på de olika biblioteken.  

Helgebiblioteken 

21 av böckerna som undersöktes hamnade huvudsakligen på ungdomsavdelningen. Bland 

dessa var en del böcker klassificerade som vuxenböcker på vissa bibliotek, men majoriteten 

av biblioteken klassificerade böckerna som ungdomsböcker enligt SAB-systemet. 9 av 

böckerna placerades huvudsakligen på vuxenavdelningen, och här kunde man även se att 

böckerna huvudsakligen klassificerats som vuxenböcker enligt SAB.  

V8biblioteken 

V8bibliteken hade 21 böcker som huvudsakligen var placerade på ungdomsavdelningen, 8 

som huvudsakligen var placerade på vuxenavdelningen samt en bok som placerats ungefär 
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lika ofta på ungdomsavdelningen som på vuxenavdelningen. Alla böcker som huvudsakligen 

var placerade på vuxenavdelningen var klassificerade som vuxenbok av SAB-systemet. Den 

boken som placerats ungefär lika ofta på de båda avdelningarna var enligt katalogen 

klassificerad som vuxenbok. 

Örnsköldsvikbiblioteken 

Örnsköldsvikbiblioteken hade 21 böcker som sorterades in på ungdomsavdelningen, 6 som 

placerats huvudsakligen på vuxenavdelningen samt två böcker som återfinns i stort sett lika 

ofta på båda avdelningarna. En av böckerna som undersöktes återfanns inte i katalogen, vilket 

är anledningen till att Örnsköldsviksbiblioteken enbart hade information om 29 av de 30 

böcker som undersöktes. I katalogen för Örnsköldsviksbiblioteken angavs inte hyllan alltid 

med SAB-klassifikation, utan i vissa fall med en lokal placering som exempelvis ”roman”. I 

de fall SAB-klassifikation gick att återfinna kunde jag se att böckerna som huvudsakligen 

placerats på vuxenavdelningen var klassificerade som vuxenböcker. De två böcker som 

återfanns i ungefär lika hög grad på båda avdelningarna var klassificerade som ungdom 

respektive vuxen på de bibliotek som använde SAB i beskrivningen av böckerna. Ingen av 

böckerna som placerats på ungdomsavdelningen hade en vuxenklassifikation.   

Jämförelse av ämnesord 

Jag slog samman informationen från bibliotekskatalogerna och delade upp de trettio 

undersökta böckerna i två grupper; huvudsakligen vuxenklassificerade samt huvudsakligen 

ungdomsklassificerade. Jag jämförde de tio vanligaste ämnesorden bland de nio böcker som 

oftast återfanns på vuxenavdelningen eller återfanns ungefär lika ofta på ungdomsavdelningen 

som på vuxenavdelningen med de tio vanligaste ämnesorden bland de 21 böckerna som oftast 

återfanns på ungdomsavdelningen. 

  

  

 

 

Tabell 2. Vanliga ämnesord vuxenlitteratur.   

         Tabell 3. Vanliga ämnesord ungdomslitteratur. 

Ämnesord Förekomst 
Ungdomsböcker 20 (95%) 
Vänskap 9   (43%) 
Flickor 8   (38%) 
Kärlek  8   (38%) 
Identitet 7   (33%) 
Skolan 6   (29%) 
Sverige 6   (29%) 
Unga vuxna 
Pojkar 
USA 

5   (24%) 
5   (24%) 
5   (24%) 

Ämnesord Förekomst 

Romaner 6   (67%) 
Skönlitteratur 6   (67%) 
Kvinnor 2   (22%) 
Personlig utveckling 2   (22%) 
Unga vuxna 2   (22%) 
Vampyrer 2   (22%) 
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Under rubriken ”förekomst” redovisas även här både antalet förekomster av ämnesordet samt 

den procentuella förekomsten baserat på hur många böcker som undersökts. Anledningen till 

att tabellen för ämnesord bland vuxenlitteraturen enbart innehåller sex ämnesord är att 

resterande ämnesord enbart återfanns en gång. ”Unga vuxna” var det enda ämnesord som 

återfanns både bland böckerna som huvudsakligen placerats på vuxenavdelningen och bland 

de som huvudsakligen placerats på ungdomsavdelningen.  

Att orden ”romaner” och ”skönlitteratur” enbart återfanns bland majoriteten av de böcker som 

ofta placeras på vuxenavdelningen kan tyda på en värdering av boken, då det är ord som ofta 

används i en kontext med vuxenlitteratur. De böcker som främst placeras på 

ungdomsavdelningen benämns inte som litteratur, utan istället som ungdomsböcker. Vidare 

kan man tydligt se att medan de vuxenklassificerade böckerna handlar om kvinnor handlar de 

ungdomsklassificerade om flickor. Om man jämför tabell 2 och 3 med tabell 1 kan man se att 

majoriteten av ämnesorden från tabell tre förekommer i tabell 1, medan enbart tre ämnesord 

från tabell 2 går att återfinna. Då mitt material inte var så stort, utan enbart trettio böcker, är 

det svårt att dra definitiva empiriska slutsatser, men det är intressant att se hur beskrivningen 

av böckerna skiljer sig. Ämnesorden från böckerna som huvudsakligen placerades på 

ungdomsavdelningen stämmer ganska bra överens med bibliotekariernas definition av 

crossoverlitteratur. 

Boktjuven var boken som oftast var placerad på båda avdelningarna. Det är intressant då det är 

en bok med en ung huvudperson, skriven av en ungdomsboksförfattare och har ämnesord 

såsom ”roman”, ”skönlitteratur” och ”historisk roman”, ord som har tyngd och som såsom 

undersökningen av ämnesord visar ofta kopplas till vuxenlitteratur, men även ”flickor” ett ord 

som kopplas till ungdomslitteratur återfanns i dess beskrivning. Detta kan tyda på att det är en 

sådan crossoverbok som anses vara ”bättre” crossoverlitteratur som man som vuxen inte 

behöver skämmas över att läsa, något som togs upp i Kenwards (2005, 50) uppsats. 

4.3 Marknadsföring 

En av frågorna jag ställde i intervjuerna var huruvida bibliotekarierna sett någon förändring 

bland användarna när det kommer till utlåning av crossoverlitteratur under de år de jobbat. 

Majoriteten av bibliotekarierna menade att det har blivit vanligare att personer som vanligtvis 

inte räknas in i målgruppen för ungdomslitteratur lånar böcker från ungdomsavdelningen. 

Mestadels vuxna, men även yngre läsare, har hittat till ungdomslitteraturen.  På en fråga om 

varför crossover har blivit stort svarade bibliotekarierna olika saker. En åsikt var att en bra 
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berättelse är en bra berättelse, en annan var att det kan vara skönt att läsa något lite mer 

lättläst för att slappna av. Då crossoverlitteratur är full av komplexa berättelser och i vissa fall 

innehåller experimentellt språk enligt Beckett (2009, 159) är det sistnämnda dock ett 

påstående som kan ifrågasättas. Det finns lättlästa och lättsmälta böcker inom 

vuxenlitteraturen, så att behovet att läsa sådan litteratur skulle vara den huvudsakliga 

anledningen till att vuxna läser crossoverlitteratur låter som en ursäkt i mina öron. 

En återkommande åsikt bland bibliotekarierna var att läsandet av crossover-/ungdomslitteratur 

är ett sätt att återuppleva ungdomen samt att samhället har förändrats och man är ung längre. 

En bibliotekarie nämnde Pocketshop och hur de säljer ungdomsböcker blandade med 

vuxenböcker utan att göra någon skillnad mellan dem och att det är ett synsätt som börjat 

märkas; att det har börjat bli mindre viktigt om det är en vuxenbok eller en ungdomsbok så 

länge det är en bra historia. Detta stärker Becketts (2009, 254) teori om kommersiella krafter, 

och stöder idén att ungdomslitteratur som lyfts upp till samma nivå som vuxenlitteratur blir 

mer åtkomlig för vuxna. En annan bibliotekarie kom med ett liknande argument som stödjer 

det tänkandet; hen menade att ordet crossoverlitteratur inbjöd fler läsare än beskrivningen 

ungdomsböcker för vuxna, något som påpekats i tidigare forskning av bland annat Kenward 

(2005, 16). I ett namn som crossoverlitteratur fanns det mer prestige enligt bibliotekarien. Den 

ökande trenden av vuxna som lånar ungdomsböcker innebär att bibliotekarierna bör ta de 

vuxna i beaktande när det kommer till marknadsföring och placering av crossoverlitteratur 

enligt marknadsmixen de Sáez presenterat (2002). Vuxna är nu en del av bibliotekens 

målgrupp, men många av marknadsföringsknepen som bibliotekarierna använder sig av 

vänder sig inte till vuxna. Bland annat är uppställningssystemen fortfarande tydligt indelat 

efter ålder, och ofta ligger de olika avdelningarna inte i anslutning till varandra, något som 

tydligt framkom i intervjuerna. 

Marknadsföring digitalt 

Även om crossover är en kategori som används vid marknadsföring av litteratur hos 

bokhandlare och förläggare har den ännu inte fullt igenom slagit igenom på bibliotek när det 

kommer till placering. Böckerna är spridda över olika avdelningar, även om majoriteten går 

att återfinna på ungdomsavdelningen. När det kommer till riktad marknadsföring på 

biblioteken är därför crossoverlitteratur inte ett lika aktuellt begrepp som ungdomsböcker, 

med undantag för de bibliotek som har en speciell unga vuxna-hylla. På bibliotekens hemsida 

finns i vissa fall en unga vuxna-sida, eller en ung-sida som i realiteten är en ungdomssida. Här 
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är det enklare att blanda böcker så de inte behöver placeras ihop fysiskt. Helgebiblioteken 

hade en nyuppstartad sida med en blogg. Den hade inte funnits särskilt länge när intervjun 

genomfördes, men en bibliotekarie hoppades att marknadsföringen som skedde där skulle ge 

resultat. En bibliotekarie uttryckte en preferens för andra sociala medier, främst Instagram, 

när det kom till att marknadsföra crossoverlitteratur då det är en plattform som deras 

användare redan befinner sig på. Ett annat bibliotek använder också Instagram för att 

marknadsföra sina böcker till ungdomar. Frågan är varför den egna hemsidan som har boktips, 

artiklar om saker som händer på biblioteket och i vissa fall en tipsfunktion för användaren 

samt en blogg inte anses vara tillräcklig. Då biblioteken själva utformar sin plattform borde 

hemsidan kunna ses som ett idealiskt ställe att marknadsföra sina tjänster. Problemet är 

förmodligen att få låntagarna att hitta till bibliotekets hemsida. Anledningen till att biblioteken 

ville finnas på Instagram var enligt bibliotekarierna för att nå ut till sin målgrupp, då 

målgruppen redan frekventerade det sociala mediet. Genom att befinna sig på en plattform 

som användarna redan befinner sig på kan de rikta sitt budskap och effektivt nå sina 

användare, något de Sáez (2002, 53) menar är viktigt. Bibliotekens digitala marknadsföring 

riktades huvudsakligen till ungdomar, även om unga vuxna gynnades. 

Bibliotekets närvaro på sociala medier innebär att de placerar sig i en kontext som användarna 

är van vid och där användarna vet hur de kan interagera med biblioteket. Man kan även se det 

som att de olika plattformerna för marknadsföring online vänder sig till olika grupper då 

Instagram kanske främst används för att tipsa om aktuella böcker och program biblioteken har 

och huvudsakligen används för att påminna låntagare om bibliotekets existens och relevans. 

Hemsidan blir då en fördjupning där mer komplex information kan presenteras.  

Marknadsföring i det fysiska rummet 

Även marknadsföringen av böcker i det fysiska rummet styrs av en indelning som inte 

innefattar crossover. Ungdomsböcker skyltas på ungdomsavdelningen eller unga vuxna-

avdelningen, och vuxenböcker skyltas på vuxenavdelningen på de olika biblioteken enligt 

bibliotekarierna. Endast ett bibliotek hade en skyltning som blandade ungdomsböcker och 

vuxenböcker på en boksnurra. Om vi ser ungdoms- och vuxenavdelningen som utbrytningar 

kan man dra paralleller till de problem Huff (2006, 22) menar kan uppstå med utbrytningar, 

det vill säga att låntagarna fastnar på den avdelning de känner sig hemma på. Ett ställe där 

litteratur från de olika avdelningarna blandades skulle då kunna bidra till att vidga låntagarnas 

vyer. Ungdomar är fortfarande fokus för crossoverlitteratur på de flesta biblioteken, vilket är 
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tydligt i hur de arbetar med marknadsföring på biblioteken. Det frontas enbart på 

ungdomsavdelningarna som står skilda från vuxenavdelningarna. Då de vuxna kanske inte 

hittar till ungdomsavdelningen från första början innebär faktumet att crossover främst 

marknadsförs på dessa avdelningar att vuxna inte tar del alls av den marknadsföring som 

biblioteken gör. Då vuxna är en av användarna av crossoverlitteratur, som ofta är placerad på 

ungdomsavdelningen, är det något som bör tas i beaktande. Biblioteket som blandar 

ungdoms- och vuxenböcker i utbrytningarna dystopier, fantasy, urban fantasy och science 

fiction har möjligheten att i hyllan fronta både ungdomslitteratur och vuxenlitteratur sida vid 

sida.  En sådan utbrytning tjänar användarna, speciellt de vuxna som annars kanske inte skulle 

besöka ungdomsavdelningen för att få tag på vissa böcker.  

När jag frågade bibliotekarierna om hur vuxna hittade till ungdomshyllan och vad de letade 

efter om de återkom angav majoriteten av bibliotekarierna att den vuxne låntagaren antingen 

hade en specifik titel eller genre som hen var ute efter, vilket stödjer tidigare forskning (Huff 

2006, 2). Om böckerna är uppställda efter genre underlättar det för låntagaren att hitta böcker 

som liknar det de redan gillar, vilket i sin tur ökar utlåningen. Är det en specifik titel 

låntagaren är ute efter spelar det inte någon större roll om böckerna är uppställda efter genre 

eller inte, så länge avdelningen är tydlig och det inte är alltför många genreindelningar. En 

nackdel med genreutbrytningar är dock att det blir ytterligare ett beslut om bokens placering 

som ska tas av bibliotekarien utöver vilken ålderskategori den tillhör.  

Flera bibliotek uppgav att de hade utbrytningar på sina ungdomsavdelningar, och man kan ta 

det som ett tecken på att vissa kategorier av litteratur blivit populära bland låntagarna. Jag tror 

att genreindelning av ungdomslitteratur gynnar vuxna läsare då fokus i placeringen inte läggs 

på att det är en ungdomsbok, utan på vilken genre boken tillhör. En av de intervjuade 

bibliotekarierna besvarade min fråga om huruvida ungdomsavdelningen förändrats under de 

åren hen arbetat där med svaret att de hade fler utbrytningar, och att de ändrades beroende på 

vad som var populärt bland låntagarna. I marknadsföringssammanhang är det ett bra beslut då 

biblioteken dels lyssnar på låntagarna och samhället och anpassar sin service efter det som 

efterfrågas och dels sparar det de låntagare som letar efter böcker efter genre tid och möda på 

det sätt de Sáez (2002) beskrivit. Om biblioteken anses vara lättnavigerade är sannolikheten 

att låntagaren ska återkomma större, vilket är bibliotekens mål. 

Att böcker har olika placering på olika bibliotek kan försvåra för låntagare att hitta det de letar 

efter. Inkonsekvensen bland biblioteken när det kommer till placering både gällande vilken 
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åldersavdelning samt vilken eventuell utbrytning boken återfinns på kan leda till förvirring då 

antalet indelningar kan anses vara för många, vilket i sin tur leder till att användare blir 

överväldigade av information, något Huff (2006, 22) talat om. Samtidigt bör bibliotekens 

främsta fokus vara att tjäna sin egen ort, och då olika bibliotek har olika förutsättningar och 

olika användare kommer således servicen och utformingen av verksamheten se olika ut. 

Ytterligare en fördel av att bibliotek är olika är att det kan leda till att låntagarna upptäcker 

nya böcker som de annars skulle missat. Det bästa för biblioteken tror jag är att vara tydlig 

med sin indelning och underlätta för nya användare att navigera boksamlingen.  

Avdelningens placering i biblioteket 

Flera bibliotekarier var kritiska när det kom till ungdomsavdelningens placering i biblioteket 

då de ofta ligger långt in i biblioteket. Ungdomsavdelningarna samt unga vuxen-avdelningen 

ligger ofta i samband med serier, fantasy, science fiction och filmer, musik och dataspel. 

Detta är kategorier som antingen länge setts som allålders – exempelvis science fiction och 

fantasy – eller som har utvecklats mycket på senare år, som till exempel serier. Boglinds 

(2012, 107) förklaring om ungdomslitteratur som börjar efterlikna vuxenlitteratur och 

vuxenlitteratur som tar sig an barnlitterära grepp som till exempel bilder kan användas som ett 

argument varför det är en bra idé att placera vuxenserier i anslutning till ungdomsavdelningar. 

Ett problem som biblioteken har är dock att ungdomsavdelningen ibland är svår att hitta, att 

den ofta är undanskymd i en vrå. Det kan vara en tillgång, om man hittar dit och känner sig 

hemma där. Är man en ny läsare som inte passar in i den tilltänkta målgruppen kan det dock 

vara en nackdel. En av bibliotekarierna uttryckte sig som så att eftersom ungdomshyllan låg 

långt inne i biblioteket var det troligt att en vuxen låntagare som inte är van att gå till 

ungdomsavdelningen fastnar på vuxenavdelningen på vägen, och nöjer sig med den litteratur 

hen hittar där. Där behöver hen inte heller utsätta sig för det stigma som ett besök på 

ungdomsavdelningen skulle innebära.  

De flesta biblioteken önskade att ungdomshyllan kunde ligga i anslutning till 

vuxenskönlitteraturen, och att övergången mellan dem inte skulle vara så stor. Detta tror 

bibliotekarierna skulle bidra till att fler hittade åt avdelningen och därigenom även öka 

utlåningen av crossoverlitteratur. Två av bibliotekarierna nämnde begränsningar som 

bibliotekets lokaler gav dem, och det framkom att de gärna hade gjort ungdomsavdelningen 

mer tillgänglig men att de fysiska begränsningarna gjorde det svårt. En bibliotekarie menade 

att en unga vuxna-hylla var en självklarhet när de bygger om, vilket kan ses som att 
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biblioteket anpassar sig efter samhället vilket de Sáez (2002) menar är en fördel. Bibliotekens 

bristande utrymme och resurser angavs i flera fall till varför biblioteken inte hade en speciell 

unga vuxna-hylla. 

Både Huff (2002) och Rhode, Hoey och Chamberlain (1998) belyste med sina uppsatser att 

det är problematiskt ifall man skulle ha all litteratur ståendes tillsammans. En bibliotekarie 

nämnde den möjligheten, men tillade att det skulle vara ett dåligt förslag då det skulle göra det 

svårare att hitta litteratur i allmänhet. Ingen av bibliotekarierna som intervjuades menade att 

indelningen i ungdoms- och vuxenavdelning i sig var ett problem, utan det man borde 

fokusera på är att sudda ut gränserna för vad som är vad. 

Låntagare och crossoverlitteratur 

Jag frågade om hur låntagarnas reaktioner var när de fick veta att en bok de letade efter fanns 

på ungdomsavdelningen. En bibliotekarie sa att personer som läser mycket så inte bryr sig 

särskilt mycket om bokens placering, medan personer som sällan läser blir lite ställd. En 

annan bibliotekarie menade att det var precis tvärtom, medan majoriteten menade att 

låntagaren inte visade någon särskild reaktion när de blev hänvisade till ungdomshyllan. Detta 

kan ses som en utveckling av ungdomslitteraturen där gränserna mellan vad som anses vara 

vuxet och vad som anses vara ungdom suddas ut, precis som Beckett (2009) talat om. Tre av 

de sex intervjuade bibliotekarierna angav utsuddandet av den gränsen som ett av skälen till 

crossoverlitteraturens popularitet. Detta bör kanske visas i det fysiska rummet med, då 

biblioteken bör sträva mot att spegla och tjäna det samhälle de befinner sig i enligt de Sáez 

(2002, 57). 

 Fyra av bibliotekarierna nämnde att de brukade tipsa vuxna om crossoverlitteratur då jag 

frågade om speciella åtgärder för att marknadsföra ungdomslitteratur mot vuxna gjordes, och 

en nämnde att när hen ska boktipsa på bokträffar för vuxna eller på bokcafé brukar hen ta med 

sig minst en ungdomsbok. En annan bibliotekarie rapporterade att en crossoverbok hade varit 

en bokcirkelbok i en vuxen bokcirkel. Samhällets acceptans av crossoverlitteratur har således 

nått låntagarna, och man kan tolka det som att det är främst är biblioteken som bryr sig om 

vilken avdelning en enskild bok bör befinna sig på. Detta speglades i en bibliotekaries 

uttalande om att det främst var bibliotekarierna som var intresserade och diskuterade 

crossoverlitteratur på deras bibliotek. När boken väl är placerad och ska hämtas tillkommer 

dock en faktor som låntagaren måste ta ställning till. Då ungdomsavdelningen på många 

bibliotek inte ligger i anslutning till vuxenavdelningen måste den vuxne lämna den avdelning 
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som traditionsenligt varit till för hen och istället söka upp en avdelning som riktar sig mot en 

yngre målgrupp. När det kommer till skyltning var det däremot inga särskilda åtgärder som 

gjordes, med undantag av ett bibliotek som blandade nyinkomna ungdomsböcker med 

vuxenböcker på en boksnurra.  

I samtal om crossoverlitteratur är det enkelt att prata om ungdomslitteratur och använda det 

som en avgränsare då mycket crossoverlitteratur räknas, eller refereras till, som 

ungdomslitteratur. Många är obekanta med uttrycket crossoverlitteratur, och ett vanligt sätt att 

beskriva det är att beskriva ungdomsböcker som även läses av vuxna. Detta kan skrämma iväg 

låntagare då de inte anser att det hör till deras åldersgrupp vilket Huff (2006) talar om. 

Samtidigt är det viktigt att ha ett system att utgå ifrån när det gäller organiseringen av 

litteraturen. Att försöka integrera ungdomslitteraturen i vuxenlitteraturen, kanske genom att 

placera ungdomsavdelningen i anslutning till vuxenavdelningen, skulle förmodligen resultera 

att fler vuxna läste ungdomslitteratur. En bibliotekarie anmärkte att vuxna låntagare inte hade 

några som helst problem att låna ungdomsböcker på engelska, men var obekväma med att 

låna ungdomsböcker på svenska. Det adderade elementet av ett främmande språk fungerade 

så att såga som en buffert mellan låntagaren och faktumet att det var en ungdomsbok.   

Bibliotekarier och crossoverlitteratur 

Även om det inte görs särskilt mycket aktivt för att locka vuxna till att läsa ungdomslitteratur 

diskuteras det rätt mycket hur man kan underlätta för dem att hitta crossoverlitteraturen. De 

beteenden gällande marknadsföring som Beckett (2009) talar om återfanns.  En bibliotekarie 

menade att en stor skillnad när det kom till crossoverlitteratur på senare år var att det är något 

som intresserar bibliotekarierna, även om låntagarna kanske inte är medvetna om fenomenet 

eller bryr sig. En annan bibliotekarie talade om hur de på hens arbetsplats diskuterade hur 

man kunde underlätta för vuxna att hitta till ungdomsavdelningen. Alla tillfrågade 

bibliotekarier såg möjligheter med begreppet crossoverlitteratur, hur det tillät dem att sudda ut 

gränser för låntagarna. En åtgärd som majoriteten av bibliotekarierna nämnde för att öka 

intresset för crossoverlitteratur för vuxna var att inte prata om det som ungdomslitteratur utan 

som böcker. Anledningen var att trots den uppvärdering som gjorts av ungdomslitteratur i 

allmänhet och crossoverlitteratur i synnerhet finns det fortfarande en vanlig skepticism mot 

ungdomslitteratur, vilket Nilsson (2010) visade i sin uppsats. Målet på alla bibliotek är att få 

användarna att läsa så mycket som möjligt, något som reflekteras i hur personalen väljer att 

placera böckerna. Böckerna hamnar på den avdelning där de tror de kommer lånas mest. En 
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bibliotekarie menade att det ofta innebar att boken i fråga hamnade på ungdomsavdelningen 

medan en annan bibliotekarie sa att en bok ofta blev mer utlånad om den placerades på 

vuxenavdelningen. Anledningen till denna skillnad kan vara att de tänkte på olika slags 

böcker; genreböcker är mer troliga att hamna på ungdomsavdelningen på grund av den 

historiska kopplingen till allåldersböcker medan ”vanliga” böcker istället hellre hamnar på 

vuxenavdelningen bland ”seriös” litteratur. En annan förändring bibliotekarierna föreslog för 

att förbättra marknadsföringen av crossoverlitteratur var att sudda ut gränserna i det fysiska 

rummet genom att har ungdomshyllan ståendes i anslutning till vuxenskönlitteraturen. Då de 

båda typerna a litteratur influerar varandra och närmar varandra allt mer ser jag det som ett 

logiskt steg, något Boglind (2012, 107) håller med om. Ingen tyckte att man borde skrota idén 

med ungdomsavdelningar, men att man borde göra de mer lättillgängliga och synliga för alla.  

De olika biblioteken satsade olika mycket på crossoverlitteratur. Detta är naturligt då 

biblioteken förmodligen inte har låntagare med samma intresse på de olika biblioteken. 

Förutom verksamhet för unga vuxna har biblioteken andra aspekter att fokusera på som till 

exempel barn, vuxna och språkkurser. Olika bibliotek har olika behov vilket bör speglas i dess 

verksamhet, utformning och bestånd. 

En bibliotekarie menade att marknadsföringen av böcker som biblioteken gör spelar mindre 

roll idag än förr då det finns många kanaler för låntagare att få boktips och böcker oftare 

diskuteras än förr. Författare har blivit kändisar och är aktiva online och interagerar med sina 

läsare, privata bokbloggar bloggar om böcker, recensioner och artiklar om böcker publiceras i 

tidningar och uppmärksammade filmatiseringar görs av böcker menade hen, och detta 

påstående speglar uttalanden från Beckett (2009). Allt detta gör att biblioteken inte längre 

nödvändigtvis är den viktigaste parten när det kommer till marknadsföring av böcker.   
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5 Avslutande sammanfattning 

De frågeställningar som jag ställde upp i början på den här uppsatsen var: Vad anser 

bibliotekarierna är crossoverlitteratur? Vilka kvalitéer kännetecknar de böckerna? Hur 

resonerar bibliotekarierna om placering och marknadsföring av crossoverlitteratur? Hur 

presenteras crossoverlitteraturen digitalt i katalogen? 

Falconers (2009) forskning om crossoverlitteratur reflekterades i bibliotekariernas syn på 

crossoverlitteratur. Någon entydlig definition på vad crossoverlitteratur innehåller framgick 

dock inte. En underliggande åsikt om att crossoverlitteratur var mer lättläst än vuxenlitteratur 

kunde utskönjas i en intervju, men överlag var bibliotekarierna överens om att 

crossoverlitteratur kunde ta sig flertalet olika uttryck. Alla bibliotekarier var överens om att 

gränserna mellan ungdom och vuxen håller på att suddas ut, vilket stödjs av forskning 

(Beckett 2009). De olika biblioteken satsar olika mycket på crossoverlitteratur och 

målgruppen unga vuxna. Majoriteten av biblioteken arbetar fortfarande efter indelningen 

barn-mellanstadieålder-ungdom-vuxen som görs i SAB-systemet, och att applicera en ny 

kategori som överlappar två redan existerade och integrerade kategorier är inte lätt och kan 

resultera i huvudbry om var en bok egentligen ska räknas som. 

När det kommer till placering av böckerna är bibliotekarierna bundna av bibliotekets fysiska 

rum, men ibland även av ekonomiska skäl. Den huvudsakliga faktorn de har i åtanke när de 

placerar en bok är hur enkelt det är för låntagaren att hitta boken (de Sáez, 2002, 62). 

Utbrytningar av olika populära genrer har gjorts på olika bibliotek för att underlätta för 

låntagare att hitta böcker samt för att öka utlåningen.  

I katalogen presenteras litteraturen till största delen som ungdomslitteratur. Olika sidor på 

hemsidorna gör det dock möjligt för böcker att grupperas efter en indelning såsom 

crossoverlitteratur. En viss skillnad mellan böckerna som huvudsakligen placerats på 

vuxenhyllan oh de som huvudsakligen placerats på ungdomshyllan kunde uttydas då mer 

”seriösa” ämnesord som ”roman” och ”skönlitteratur” enbart återfanns på de 

vuxenklassificerade böckerna. 

Crossoverlitteratur är fortfarande huvudsakligen ungdomslitteratur som läses av vuxna. Då 

crossover ännu inte är kutym på biblioteken när det kommer till placering, är det logiskt att 

biblioteken jobbar med att öppna upp de redan existerande avdelningarna för andra än den 

tilltänkta målgruppen. Att göra det enkelt att till exempel hitta ungdomshyllan, att skylta med 
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ungdomsböcker bland vuxenböcker är åtgärder som skulle kunna genomföras för att sudda ut 

gränserna mellan ungdom och vuxen, något som crossover vill göra genom sin existens 

(Falconer 2009). Crossoverlitteratur tycks till stor del användas av marknadsförare för att nå 

en större målgrupp (Kenward 2005, 16). Det faktumet att förlag inte är har samma 

begränsningar som bibliotek har samt att fenomenet crossover funnits längre än termen 

innebär att biblioteken inte nödvändigtvis behöver anpassa sig alltför mycket efter den här 

trenden, då biblioteken hanterat fenomenet tidigare även om de kanske inte varit medvetna 

om det. 



31 
 

6. Käll- och litteraturförteckning 

Beckett, Sandra L. 2009. Crossover fiction: global and historical perspectives. New York: 

Routledge 

Berggren, Johanna 2011. För gammal för Twilight? Synen på ungdomsböcker och vuxnas 

Twilight-läsning i ett urval av LibraryThings. Borås: Högskolan i Borås, 

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap. (Kandidatuppsats i biblioteks- 

och informationsvetenskap 2011:6) 

Bjelkenäs, Klara & von Friesen, Anna W. 2013. Crossover på bokmarknaden: En studie av 

hur svenska förlag utformar och arbetar med crossoverlitteratur. Lund: Lund Universitet, 

Institutionen för kulturvetenskaper. (Kandidatuppsats i Förlags- och bokmarknadskunskap 

2013)  

Boglind, Ann. 2012. Litteraturdidaktiska perspektiv på crossoverlitteratur. I Niklas Gericke 

och Bengt Schüllerqist (red.). Ämnesdidaktisk komparation: länder, ämnen, teorier, metoder, 

frågor och resultat : ett urval av artiklar presenterade vid den tredje nordiska 

ämnesdidaktikkonferensen (NOFA 3) vid Karlstads universitet, 2011. Karlstad: Karlstad 

University Press 

Bryman, Alan. 2012. Social research methods. 4. ed. Oxford: Oxford University Press 

De Sáez, Eileen Elliott. 2002. Marketing concepts for libraries and information services. 2. 

ed. London: Facet 

Falconer, Rachel. 2009. The crossover novel: contemporary children's fiction and its adult 

readership. New York: Routledge 

Huff, Kerri L. 2006. Genre Fiction Classification: A Continuation Study of its Reception by 

Patrons in the Durham County (NC) Public Library. A Master’s Paper for the M.S. in L.S 

degree.  

Jörgensson, Camilla och Lundqvist, Johanna. 2006. Skönlitteraturens placering i folkbibliotek 

och dess återvinningsmöjligheter i Online Public Access Catalogue: En fallstudie över tre 

folkbibliotek i Västsverige. Borås: Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och 

informationsvetenskap. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap 2006:25) 

Karlsson, Elise. 2013. En bok för alla. Svenska Dagbladet. 27 januari.  



32 
 

Kenward, Helen. 2005. The Challenge of Crossover: An investigation into the existence and 

implications of crossover fiction. University of Sheffield.  

Nilsson, Ulrika. 2010. Vuxnas läsning av ungdomslitteratur: En påse med godis, en 

trettioårskris eller som vilken litteratur som helst. Borås: Högskolan i Borås, 

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap. (Magisteruppsats i biblioteks- 

och informationsvetenskap 2010:11) 

Rhode, Maggie, Hoey, Anne och Chamberlain, Pamela. 1998. The Effect of Genre Displays 

on the Circulation of Young Adult Collections in Public Library 

http://www.seemore.mi.org/portfolio/ya-formats.html (Hämtad 2015-03-9) 

Ritchie, Jane & Lewis, Jane (red.). 2003. Qualitative research practice : a guide for social 

science students and researchers. London: SAGE 

Svedjedal, Johan. 1997. Det litteratursociologiska perspektivet. Om en forskningstradition 

och dess grundantaganden. Ingår i Furuland, Lars & Svedjedal, Johan, red. (1997).  

Litteratursociologi: texter om litteratur och samhälle. Lund: Studentlitteratur. 

Trost, Jan. 2010. Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

 

Empiriskt material 

http://www.adlibris.com/se/organisationer/promotion2.aspx?page=crossover 

http://bibliotek.ornskoldsvik.se/web/arena 

http://www.helgebiblioteken.se/web/arena 

http://v8biblioteken.se/ 

 

  



33 
 

7. Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Hur länge har du jobbat med ungdoms- eller crossoverlitteratur? 

Hur definierar du litteratur för unga vuxna/crossoverlitteratur? 

Har den typen av litteratur några utmärkande karaktärsdrag?  

Hur har utlåningen av crossoverlitteratur sett ut de senaste åren?  

Har ert arbete med ungdoms- eller crossoverlitteratur förändrats de senaste åren?  

Varför tror du att crossoverfenomenet blivit stort?  

Har ni upptäckt några möjligheter eller svårigheter med att definiera crossoverlitteratur för 

låntagarna? 

Hur arbetar ni med marknadsföring av crossoverlitteratur i biblioteket?  

Vilken målgrupp vänder ni er främst mot i er marknadsföring av crossoverlitteratur? 

Ser er avdelning med crossover-/ungdomslitteratur annorlunda ut nu än förr? 

Vad bestämmer en boks placering? 

Vad är vanligast; att vuxenklassificerade böcker placeras på ungdomsavdelningen eller att 

ungdomsklassificerade böcker hamnar på vuxenavdelningen? 

Frågar vuxna låntagare efter crossoverlitteratur?  

Hur talar ni med vuxna om crossoverlitteratur? 

Hur hittar vuxna till crossoverlitteratur? 

Hur arbetar ni med marknadsföring av crossoverlitteratur på er hemsida? 

Har du några idéer/tankar om hur man skulle kunna förbättra marknadsföringen av 

crossoverlitteratur för att nå en större publik? 


