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Abstract: The aim of this study is to investigate librarians’ opinions about 

books supported by the government and delivered for free to the 
main public libraries in every community. The study is also 
investigating how the governmentally supported books affect the 
process of buying books for the public libraries and how the 
librarians think about quality and mediation in the acquisition.  
The analysis is based upon interviews with six librarians that are 
responsible for the purchasing at five main libraries in small 
communities in the South of Sweden. The results from the 
interviews are discussed and analyzed from the perspective of 
mediation. Two authors who focus on this theory are the 
Norwegians Jofrid Karner Smidt and Åse Kristine Tveit. Smidt has 
done her own investigation among the staff at Norwegian libraries 
and Tveit is presenting a model with four types of intermediary. 
Some of these types have been found in the results of this 
investigation.  
The interviews show that the librarians have very different 
opinions concerning the governmentally supported books, but no 
one is all positive or all negative. None of the respondents are very 
anxious to mediate a certain book or a certain type of books; their 
main concern is that people read in the first place.  
The main things that are affecting the decisions in the process of 
buying books are inquiries from the borrowers and the 
governmentally supported books are having very little influence in 
the process.   
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1. Inledning 
 
När jag var liten och precis hade börjat använda biblioteket tänkte jag att det var en fantastisk 
plats. Där fanns allt, alla böcker! När jag sedan blev lite äldre förstod jag att så inte var fallet. 
Jag började då fundera på vad som gjorde att biblioteket inte hade vissa böcker jag ville läsa 
och vilka faktorer som spelar in när böckerna väljs ut till biblioteken. Enligt Adina Giselsson 
som har skrivit magisteruppsatsen Debatten som vägrade dö: Om folkbibliotekens inköp av 
skönlitteratur, gör de flesta bibliotekarier sina inköp med tanke på både kvalitet och 
efterfrågan (Giselsson 1998, s. 29). 
 
Under min praktikperiod på ett huvudbibliotek för ett par år sedan kom jag i kontakt med de 
litteraturstödda böckerna som huvudbiblioteken i varje kommun får från Statens kulturråd. På 
just det bibliotek där jag var skyltades de böckerna extra tydligt för att de skulle bli 
uppmärksammade och utlånade. Jag fick uppfattningen att böckerna som Statens kulturråd 
skickar ut kanske egentligen inte är något bibliotekarierna själva vill ha. De innebär extra 
arbete och tar mycket plats på hyllorna. 
 
Bibliotekarierna vet inte vilka litteraturstödda titlar som skickas till dem förrän de öppnar 
försändelserna. Jag tänker mig därför att det kan vara svårt att veta vad de själva ska köpa in 
eftersom de senare kan komma i paketen från Statens kulturråd. De litteraturstödda titlarna 
räknas som kvalitetslitteratur och jag har funderat på om det kan påverka bibliotekens egna 
inköp i en annan riktning än före dessa titlar började skickas ut, mer åt det populärkulturella 
hållet.  
 
Som tidigare nämnts gjorde personalen på det bibliotek där jag praktiserade en slags 
förmedlande insats när det gällde de litteraturstödda titlarna men frågan är hur förmedlingen 
ser ut på andra bibliotek, både vad det gäller litteraturstödda titlar och de ”egna” böckerna. 
Hur central är egentligen litteraturförmedlingen på biblioteken? Förmedling hör starkt ihop 
med inköp, inköpens utformning påverkar hur förmedlingen ser ut. De som väljer vad som 
ska köpas in väljer också vad som ska förmedlas. 
 
I syftet (se nedan) står att läsa att uppsatsen handlar om att både undersöka inköp och 
förmedling. Därav är det svårt att placera uppsatsämnet på ett bestämt ställe inom biblioteks- 
och informationsvetenskap, det platsar inom både förmedling och beståndsutveckling. I 
Nationalencyklopedin beskrivs biblioteks- och informationsvetenskap som ett 
tvärvetenskapligt ämne som handlar både om biblioteken själva, den information som finns 
där och de som använder och producerar informationen (www.ne.se [2006-05-03]).  
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2. Syfte, problemställning och frågeställningar 
 
2.1 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur de litteraturstödda titlarna behandlas på biblioteken 
och vilken betydelse de har för inköpen idag samt att ta reda på hur bibliotekarierna ser på 
förmedling i allmänhet och förmedling av de litteraturstödda titlarna i synnerhet.  
 
 
 
2.2 Problemställning 
 
Hur kan bibliotekariernas syn på kvalitet och förmedling påverka inköpen av skönlitteratur 
och behandlingen av de litteraturstödda titlarna? 
  
2.3 Frågeställningar 
 

• Vilken kvalitets- och förmedlingsdiskussion finns i bibliotekens inköpsprocess?   
• Hur ser bibliotekarierna på titlarna från Statens kulturråd? 
• Spelar de litteraturstödda titlarna från Statens kulturråd någon roll i bibliotekens inköp 

och i så fall på vilket sätt? 
 
2.4 Avgränsningar 
 
För att begränsa uppsatsen har en avgränsning gjorts till att undersöka endast folkbibliotek 
och dess inköpspolicys och tillvägagångssätt vid inköp av vuxenlitteratur på svenska och hur 
deras förhållande till litteraturstödda titlar ser ut. Det är de största folkbiblioteken i varje 
kommun som får de litteraturstödda titlarna tillsända sig från Statens kulturråd, därför är just 
den typen av bibliotek det intressanta för denna uppsats.  
 
2.5 Definitioner och begrepp 
 
Acquisition – Enligt Prismas engelska ordbok betyder ordet förvärv (Prisma 1997). 
 
Beståndsutveckling – Utvecklingen av bibliotekets bestånd, det vill säga all media och alla 
dokument som finns på biblioteket. Utvecklingen inkluderar alltså både inköp, förvärv och 
gallring.  
 
Förmedling – I uppsatsen avser ordet att introducera någon för ett föremål eller företeelse 
som tidigare var mer eller mindre okänt för personen. 
 
Förvärv – All media som biblioteket erhåller inkluderat både egna inköp, gåvor etc. 
 
Inköp – All media som biblioteket själva köper in. 
 
Litteraturstödda titlar – I uppsatsen används begreppet ”litteraturstödda titlar” om de 
böcker som fått utgivningsstöd och därmed distributionsstöd och alltså skickas ut till alla 
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huvudbibliotek i alla kommuner i Sverige. I något intervjusammanhang används även 
begreppet ”kur-titlar”, då med samma innebörd.  
 
Medieriktlinjer – Riktlinjer, bestämmelser, som ska följas vid inköp av medier. De kan vara 
uppställda av biblioteket själva eller av exempelvis kommunen.  
 
Policy – Ordet policy har använts både som svensk och engelsk sökterm i 
informationssökningen i det här arbetet. Enligt Nationalencyklopedin betyder det 
”grundprinciper för ett företags eller en organisations handlande allmänt eller i visst avseende 
(ofta rörande yttre kontakter).” (2006). Ordet har samma betydelse på engelska (ibid.). 
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3. Bakgrund 
 
Detta kapitel är utformat för att ge en bakgrund till uppsatsens syfte, problemställning och 
frågeställningar. De olika delarna har alla med inköp, kvalitet och litteraturstödda titlar att 
göra och förklarar varför saker och ting ser ut som de gör idag.  
 
3.1 Kort historik om bibliotekens bokinköp 
 
När folkbiblioteken bildades för cirka 100 år sedan var det av flera olika rörelsebibliotek, bl.a. 
nykterhetsrörelsens bibliotek. De olika rörelserna hade givetvis olika inriktningar och därmed 
olika mål för sina bibliotek och olika sätt att se på bildning och på vad ett bibliotek ska 
tillhandahålla (Hansson 1998,  se Jonsson, 2003, s. 77). Under folkbibliotekens utveckling i 
början av 1900-talet hade biblioteksanvändarna olika roller gentemot biblioteket. I texter från 
de tidiga åren nämns de både som självständiga individer som själva med hjälp av biblioteket 
ska söka sin kunskap, men de nämns också som ett kollektiv som ska fostras med statens 
värderingar (Jonsson 2003, s. 80). Dessa två olika synsätt ger givetvis olika biblioteksbestånd, 
utformade på olika sätt. 
 
I biblioteksförfattningarna under första halvan av 1900-talet märks hur synen på bokurval 
skiftar. År 1905 skrivs att inga böcker på biblioteken får innehålla något osedligt. Detta 
luckras sedan upp efter hand i författningarna under åren som följer. 1930 står det bl.a. att 
litteratur på biblioteket inte får vara så osedligt att den kan skada unga människor.  
 
Vid tiden för de kommunala folkbibliotekens bildande låg uppgiften att välja ut och köpa in 
böcker, på biblioteksstyrelsen. De fortsatte att ha ansvaret för inköpen även sedan själva 
uppgiften av praktiska skäl övergått till bibliotekarien (ibid. s. 83f). I början av 1980-talet var 
inte efterfrågan en central del i inköpspolitiken, det togs mer hänsyn till det kulturella arvet 
och bokutgivningen (Höglund & Klingberg, 2001, s. 29).  
 
3.2 Vad är en inköpspolicy? 
 
En inköpspolicy (förvärvspolicy) är föreskrifter om vad ett bibliotek ska tänka på vid urval 
och inköp. Några tankar som kommit fram i litteraturen om varför bibliotekarier anser att de 
behöver inköpspolicys på sina bibliotek är att de behövs som ett rättesnöre, en stomme i 
verksamheten, men också för att kunna motivera sina inköp eller ej gjorda inköp när 
låntagaren frågar (Nylin 1998, s. 26). 
  
I Bibliotekslagen (SFS 1996: 1596) nämns ingenting om att varje bibliotek ska ha en 
inköpspolicy. Den innehåller över huvud taget inga riktlinjer för inköp till biblioteken. Vad 
lagen säger är att varje kommun ska ha ett bibliotek men den säger i stort sett ingenting om 
vilken inriktning det ska ha (Jonsson 2003, s. 13). Biblioteket ska vara för alla och sen är det 
upp till varje bibliotek att själva utforma sina inköp utifrån det. Varje kommun bestämmer 
över sitt biblioteks anslag och verksamhet vilket ger varje bibliotek olika förutsättningar.  
 
I Jenny Andersson och Pernilla Zweiackers magisteruppsats, Debutanter, fräsiga irländare 
och manliga amerikanska författare: Om urval och inköp av skönlitteratur på svenska 
folkbibliotek, har ett antal bibliotekarier intervjuats och bl.a. tillfrågats om de har någon 
förvärvspolicy, vilket kan likställas med inköpspolicy. De allra flesta uppgav att de hade 
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någon form av förvärvspolicy, dock oftast väldigt övergripande som t.ex. att biblioteket ska 
vara opartiskt i religiösa och politiska frågor och tillhandahålla medier av både kvalitet och 
mångfald (Andersson & Zweiacker 2002, s. 45). Detta liknar mycket hur andra bibliotek, t.ex. 
biblioteken i Jönköpings kommun, framställer sin inköpspolicy (Jönköpings kommun: 
Bibliotekens medieriktlinjer 2005). De utgår från bibliotekslagen som bl.a. säger att 
biblioteket särskilt ska tillgodose behoven hos personer med annat modersmål än svenska 
”bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade 
till dessa gruppers behov.” (SFS 1996: 1596).  
 
Geir Vestheim anser att ett ”…bibliotek inte ska vara obundet av värderingar…” (1997, s. 
288). Enligt traditionen ska biblioteket alltid vara neutralt, men bibliotekarierna som väljer ut 
och köper in material till sitt bibliotek gör ändå det utifrån subjektiva värderingar (Vestheim 
1997, s. 288). Vestheims synpunkt strider mot det som poängteras i Medieriktlinjer för 
biblioteken i Jönköpings kommun: Att biblioteket ska vara neutralt och inte ta ställning 
rörande exempelvis moraliska och politiska frågor (Jönköpings kommun: Bibliotekens 
medieriktlinjer 2005). I bibliotekslagen finns ingenting nämnt om att biblioteket ska vara en 
värderingsneutral plats (SFS 1996: 1596). Däremot finns en senare ändring i bibliotekslagen 
som säger att varje kommun och landsting själva ska göra upp planer för sin 
biblioteksverksamhet (SFS 2004: 1261).  
 
Enligt de undersökta bibliotekens regler för inköp i uppsatsen Förvärvsprocesser: vad köper 
biblioteken in och varför bör bibliotekarierna inte köpa ”in böcker med pornografiskt, 
rasistiskt eller våldsförhärligande innehåll” (Herbertsson & Zackrisson 2003, s. 25). Detta får 
samtidigt inte leda till bojkott eller censur (ibid.). 
  
3.3 Exempel på lokala bibliotek  
 
Efter att ha tittat på hemsidorna till några bibliotek i min hemtrakt hittade jag till slut 
medieriktlinjer för biblioteken i Jönköpings kommun. Där framgår det tydligt vilken policy de 
vill följa när de köper in material till biblioteket. Något som särskilt poängteras är att inköpen 
”skall präglas av både bredd och djup; kunskap förenas med förströelse” (Jönköpings 
kommun: Bibliotekens medieriktlinjer 2005). Det nämns också att ekonomin är begränsad 
(ibid.). Detta är inte något unikt för Jönköping, utan något som många kommuner är drabbade 
av, vilket innebär att de inte kan göra alla de inköp de skulle vilja och inte heller köpa in så 
många exemplar av varje dokument som ibland skulle behövas. 
 
En viktig del i inköpspolicyn är, enligt Jönköpings bibliotek, att inte ta ställning i exempelvis 
politiska frågor. Alltså ska även extrema och kontroversiella åsikter finnas med i bibliotekets 
utbud. Inom skönlitteratur, facklitteratur, tidningar och tidskrifter samt barn- och 
ungdomsmedier återkommer inköpskriterierna ”bredd och djup”. Genom hela skriften om 
bibliotekens medieriktlinjer märks tydligt att det anses att biblioteket ska erbjuda det mesta, 
men gärna det ”smalare” utbudet som motvikt till det kommersiella utbudet som ju är väldigt 
stort (ibid.). 
  
Även i målen för biblioteken i Jönköpings kommun står det att utbudet ska vara allsidigt och 
att allas önskemål ska respekteras men den goda kvaliteten ska gå först (Jönköpings kommun: 
Bibliotekens mål 2005).  
 
Efter att ha sökt på hemsidor till flera huvudbibliotek i mitt närområde hittades endast någon 
enstaka inköpspolicy, vilket inte behöver innebära att de som inte har någon policy på 
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hemsidan inte har någon över huvud taget. Även vid sökningar i Libris efter information om 
inköpspolicys på bibliotek har det varit svårt att hitta något användbart. De flesta bibliotek gör 
sina inköp under mottot att utbudet ska vara både brett och av god kvalitet. Det ska inte heller 
ta ställning politiskt, religiöst eller moraliskt (Jönköpings kommun: Bibliotekens 
medieriktlinjer 2005).  
 
3.4 Diskussion kring kvalitetsbegreppet 
 
Kvalitetslitteratur är ett begrepp som det diskuteras mycket kring och det finns enligt min 
egen uppfattning ingen rätt eller fel definition. ”För att kunna bedöma litteratur måste man 
veta vad man förväntar sig av den.” (Hedman 1995, s. 38). Dag Hedman är litteraturforskare 
med inriktning mot populärlitteratur (ibid. s. 38ff). I boken Brott, kärlek, äventyr medverkar 
förutom Hedman sjutton andra forskare inom populärlitteratur. 
 
Citatet från Hedman ovan visar på att kvalitetstänkande är väldigt individuellt. Det handlar 
mycket om olika människors tycke och smak. Juan Wilhelmi visar på det estetiska synsättet 
inom litteraturen där smak spelar en stor roll. En del av kvalitetsbegreppet handlar om den 
estetiska kvaliteten. Wilhelmi är litteraturforskare vid Lunds universitet med inriktning på det 
litterära språket. Han vill utreda om det finns ett speciellt sådant och om det i så fall skulle 
kunna användas inom etiken för att undersöka frågeställningar på ett idealiskt sätt. I hans 
Smak eller värde; en filosofisk undersökning av litterära omdömen står att läsa att om någon 
säger att en roman är bra kan det bero på många olika saker. Den kan t.ex. motsvara de 
förväntningar som läsaren har just då eller att läsaren tycker att romanen säger något viktigt 
om den tillvaro vi lever i (Wilhelmi 1999, s. 75ff).  
 
Gränsen mellan kvalitet och det som inte räknas som kvalitet handlar inte enbart om det 
estetiska, det hävdar Magnus Persson som har skrivit avhandlingen Kampen om högt och lågt 
(2002, s. 324). Boken handlar i huvudsak om att den höga och den låga kulturen numera står 
varandra mycket nära (ibid. s. 12). Persson är fil. dr. i litteraturvetenskap med särskild 
inriktning på litteratur, medier och kulturanalys. Kvalitetsdiskussionen har många gånger sitt 
ursprung i behovet av att sätta gränser inom kulturen, ett behov som tycks vara väldigt starkt. 
Masskulturen uttrycks som den låga kulturen som måste bekämpas, till skillnad från dess 
motsats, den kultur som är god, hög, moralisk, ideologisk och estetisk (Persson 2002, s. 19).  
Det är viktigt att folkbiblioteket i diskussionen om hög och låg kultur lyssnar till läsarna och 
andra berörda som verkar utanför bibliotekets väggar (SOU 1984: 23, s. 53).  
 
I den litterära kanon ingår den högkvalitativa litteraturen, men det råder delade meningar om 
vilka verk och författare det är (Rasmussen 2001, s. 18). Harold Bloom är professor vid Yale 
University och New York University. I sin studie Den västerländska kanon ger han sin syn på 
26 författare som han anser är av stor betydelse som just den västerländska kanon. Enligt 
Bloom bör vi läsa dessa författares verk p.g.a. deras estetiska värde och för att vi genom att 
läsa dem fördjupar vår kunskap om oss själva (Bloom 2000).  
 
Det verkar vara lättare att definiera den så kallade populärlitteraturen än att definiera 
kvalitetslitteraturen. Den förstnämnda utges ofta i långa serier och syftar främst till 
underhållning och avkoppling (Hedman 1995, s. 17ff). Kvalitetslitteraturens kännetecken 
utgår från de motsatta kriterierna men det finns som sagt inte någon given definition. 
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Den höga och låga litteraturen kommer inte alltid att vara inom samma kategorier, de är inte 
stabila och behöver inte utesluta varandra (Persson 2002, s. 43). Populärlitteraturen har 
genomgått en stor utveckling utan påverkan från den höga kulturen (ibid. s. 327). 
 
3.5 Litteratur- och distributionsstöd 
 
Statens kulturråd, som är den statliga instans som ger stödet, framhåller på sin Internetsida att 
”syftet med litteraturstödet är att främja kvalitet och mångsidighet i bokutgivningen så att 
läsarna garanteras ett brett urval av god kvalitet”. (Statens kulturråd 2005-12-14). Det finns 
därmed ett kvalitetsmått inlagt i de litteraturstödda titlarna vilket är helt i linje med de 
kulturpolitiska målen antagna 1974 och modifierade 1996 (ibid. 2006-04-12). Litteraturstödet 
kan endast ges till redan utgivna titlar, det beslutet togs med syftet att undvika för stor 
inblandning av staten i utgivningen (SOU 1997:141, s. 156). Statens kulturråd prövar alla 
ansökningar som kommer in och titlar som fått annat stöd från staten får som regel inte 
utgivningsstöd. Sedan stödet för utgivning infördes har flera små och medelstora förlag börjat 
ge ut mer kvalitetslitteratur och det har även tillkommit många nya förlag (ibid. s. 157ff). 
 
Det statliga stödet för utgivning av bl.a. litteratur i Sverige uppgick 1997 till 32,9 miljoner per 
år. Utgivningsstödet är den del av det statliga litteraturstödet som är störst. De övriga 
huvudsakliga delarna är inköpsstöd, verksamhetsbidrag och stöd till bokhandlar (SOU 
1997:141, s. 155). Bakgrunden till utgivningsstödet var 1968 års litteraturutredning som 
visade att kvalitetslitteraturen befann sig i en situation som blev allt svårare. Därför införde 
Statens kulturråd 1975 ett litteraturstöd som kan sökas av ett registrerat svenskt förlag eller 
utgivare för redan utgivna böcker, i huvudsak böcker skrivna på svenska (Statens kulturråd 
2005 & Framsidan 2004:2). 
 
I Framsidan: Aktuellt magasin från regionbibliotek Västra Götaland nr. 2 2004 står att läsa 
att några år efter litteraturstödets införande gjordes en utredning som visade på svårigheter för 
de litteraturstödda titlarna att nå ut till bokhandlar och bibliotek. Därför infördes 1999 ett 
distributionsstöd som ska ges till alla böcker som får litteraturstöd. Distributionsstödet innebär 
att varje titel som får litteraturstöd ska skickas ut till alla huvudbibliotek i alla kommuner i 
Sverige. Biblioteken får dem gratis men förlagen erhåller en viss ersättning för de 
distribuerade böckerna. Distributionsstödet ska alltså underlätta för litteraturstödet att nå sitt 
tidigare nämnda syfte (Framsidan, s. 6, 2004:2).  
 
En rapport från Statens kulturråd från 2002 där de första åren med distributionsstödet har 
utvärderats i 8 svenska kommuner, visar att det ser ungefär likadant ut i alla de undersökta 
kommunerna. Flera av de titlar som biblioteken får genom distributionsstödet lånas inte ut 
lika mycket som de självvalda titlarna. Biblioteken skulle inte heller själva valt att köpa in de 
böckerna (s. 44). Efter distributionsstödets införande har tillgängligheten till de 
litteraturstödda titlarna ökat på biblioteken men det är också fler titlar än tidigare som inte blir 
utlånade över huvud taget (ibid. s. 56). 
 
Åsikterna bland bibliotekarierna i artiklarna i tidskriften Framsidan går isär när det gäller 
distributionsstödet. Fyra gånger om året får varje huvudbibliotek litteraturstödda böcker 
skickade till sig. Sammanlagt blir det ca 800 böcker gratis under ett år. De innebär mycket 
extra arbete för bibliotekarierna som enligt tidskriften både ska iordningställa böckerna för 
biblioteksbruk och dessutom ”förväntas verka för att böckerna når ut till läsarna”. (Framsidan, 
s. 6, 2004:2).  
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4. Tidigare forskning 
  
4.1 Informationssökningsprocess 
 
Mycket av informationssökningen har skett i Borås Högskolas bibliotekskatalog men även i 
bl.a. LISA, som ett försök att få några internationella inslag i uppsatsen, och KulPol 
(Litteraturdatabas för kulturpolitiskt forskning).  
 
Det var svårt att hitta material som handlade just om vad en inköpspolicy är för något. Det 
verkar inte vara ett område som det forskats så mycket på. Sökande efter information har även 
skett direkt på vissa kommuners hemsidor, då främst hos kommuner i min egen hemtrakt. På 
några av dem hittades information om biblioteken och dess inköp och den har då använts i 
uppsatsen eftersom det är väldigt konkreta exempel från vardagen. Viss sökning har även 
skett i Nordiskt BDI-Index med relativt gott resultat. 
 
När det gäller sökord har utgångspunkten varit orden bibliotek, inköpspolicy, inköp, urval och 
förvärv och därefter de ämnesord/nyckelord som funnits hos dokumenten i träfflistan. Även 
litteraturlistorna hos de funna dokumenten har varit användbara. Ord som kvalitetslitteratur, 
litteraturstöd och litteraturförmedling har också använts, både som enskilda sökord och i 
kombination med andra ord. De engelska söktermer jag i huvudsak använt mig av är 
acquisition, buying books, library och policy i olika kombinationer.  
 
Information rörande Statens kulturråd och dess göromål har till viss del sökts direkt på deras 
hemsida, kulturradet.se, och även ett par andra Internetsidor rörande lagar och förordningar 
har varit till användning. 
 
Idag är inte kvalitetsgranskningar och inköpspolicys lika hårda som de var för bara ungefär 20 
år sedan (Herbertsson & Zackrisson 2003, s. 51), därför har jag valt att avgränsa mig till att 
använda material som inte är äldre än 20 år. Inköpspolitiken har med andra ord förändrats 
mycket de senaste åren och jag vill främst använda mig av källor som beskriver hur 
situationen ser ut idag. Det är också viktigt att dra en gräns någonstans så att inte 
materialskörden blir övermäktig. 
 
I samband med folkbiblioteksutredningen som ägde rum 1980, gavs ett antal betänkanden och 
rapporter ut. Några av dessa har varit relevanta att använda i uppsatsen trots att de är något 
äldre än 20 år. 
 
4.2 Doktorsavhandling 
 
Bosse Jonsson är idéhistoriker och bibliotekarie och skrev 2003 doktorsavhandlingen 
Medborgaren och marknaden – Pedagogisk diskurs för folkbiblioteket om folkbibliotekens 
funktion så som de lokala beslutsfattarna ser på den. Avhandlingen handlar om 
kvalitetslitteratur och vem som bestämmer vad det är. Den handlar också om vad som bör 
köpas in på biblioteken och vem som ska förmedla det och på vilket sätt. Jonssons avhandling 
ger en bild av det problemområde som utreds i denna uppsats. 
 
Jonsson har tillfrågat vissa ansvariga politiker om folkbiblioteken och dess verksamhet och de 
visar sig inte veta mycket om det och är inte heller själva några nämnvärda 
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biblioteksanvändare (Jonsson 2003, s. 137ff). Det finns enligt Jonsson en ny syn hos 
bibliotekscheferna som innebär att biblioteken anpassar sig efter användarna mycket mer än 
tidigare (Arnborg 2003, s. 12f). 
 
På senare tid har information och symboler spelat stor roll i maktutövning. Produktion och 
tillägnelse är viktigt men också kontroll över informationen (Thörn 1996 se Jonsson, 2003, s. 
49). Alltså måste biblioteken inneha en stor maktposition med tanke på all den information 
som finns där, och även med tanke på bibliotekariernas specialkompetens att söka rätt på den 
information som efterfrågas. Därmed sitter de som bestämmer vad som ska finnas på 
biblioteket i en väldigt stor maktposition. 
 
I Jonssons avhandling visar de gjorda intervjuerna med bibliotekschefer att de anser att 
biblioteket ska erbjuda det som användarna vill ha. Och de ska absolut inte själva bestämma 
vad som är kvalitet och inte och därmed inte får finnas på biblioteket. Skulle litteraturen 
däremot strida mot de mänskliga rättigheterna har den gått över gränsen för vad biblioteket 
ska tillhandahålla (Jonsson 2003, s. 124). 
 
Enligt de tillfrågade politikerna ska biblioteken lyssna på vad som efterfrågas av användarna 
och det är politikernas eget ansvar att se till att det blir som användarna vill eftersom de är 
folkvalda, de är folkets ombud (ibid. s. 141). Men trots att det är politikerna som fattar beslut 
när det gäller biblioteket anser de inte själva att det är deras ansvar att på något vis göra 
reklam för utbudet på biblioteket (ibid. s. 159). 
 
Jonssons avhandling visar hur bibliotekschefer ser på biblioteksutbudet och hur det ska väljas 
ut. Det är intressant att jämföra hans resultat med det resultat som framkommit i 
undersökningarna i detta arbete, även om bara två av respondenterna här är bibliotekschefer. 
Det är också relevant för arbetets utveckling att ha en kort historik till biblioteksinköp, vilket 
Jonsson bjuder på (se stycke 3.1).  
 
4.3 Magisteruppsatser 
 
Petter Herbertsson och Hannah Zackrisson skrev 2003 en magisteruppsats som heter 
Förvärvsprocesser – vad köper biblioteken in och varför. De har tittat på likheter och 
skillnader i förvärvet av skönlitteratur för vuxna på Lunds stadsbibliotek och dess 
stadsdelsbibliotek. Metoden de använde sig av var att jämföra förvärvslistor. De har även 
utfört intervjuer med sju bibliotekarier som är ansvariga för verksamhet och inköp på de 
berörda biblioteken (Herbertsson & Zackrisson 2003, s. 5ff). Så vitt författarna kunde se finns 
det inte någon allomfattande praktisk förvärvshandbok. Genom att se till olika synsätt och 
problem kan man bilda sig en uppfattning om helheten (Herbertsson & Zackrisson 2003, s. 
15).  
 
Lunds huvudbibliotek hade vid tiden för undersökningen ingen nedskriven förvärvspolicy. 
Flera andra bibliotek saknade också en sådan och de tillfrågade respondenterna i Lund ”menar 
att erfarenhet och många års arbete med praktiskt förärv gör att man vet vad som bör köpas in 
och inte”. (ibid. s. 29). En skriftlig förvärvspolicy skulle underlätta för nyanställda på 
biblioteket att tydligt se bibliotekets ståndpunkter. En förvärvspolicy eller medieplan skulle 
också kunna visas för politiker som ska fatta beslut angående biblioteket (ibid. s. 29f).  
 
Respondenten på Lunds huvudbibliotek säger att deras ansvarsområde är större än 
stadsdelsbibliotekens. De ska inte bara köpa in den litteratur som efterfrågas, då finns det en 
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risk att biblioteket förlorar sin mening. Dess huvuduppgift är istället att förmedla kultur, 
försörja befolkningen med information och vara folkbildande. Därför satsar de mycket i Lund 
på bl.a. svensk litteratur och ”smal” litteratur. De mindre stadsdelsbiblioteken gör sina inköp 
på lite annorlunda sätt, de anpassar sig mer efter vilken befolkning som finns i just deras 
stadsdel (Herbertsson & Zackrisson 2003, s. 45). 
  
Bibliotekschefen på huvudbiblioteket i Lund anser att biblioteken har ett särskilt ansvar för 
debutanter och särskilt då de svenska. ”Om inte biblioteken köper in debutanterna, vem ska då 
köpa dem?” (ibid.). På huvudbiblioteket säger den inköpsansvarige bibliotekarien att 
ekonomin gör att de hela tiden måste hålla igen på inköpen och att de inte kan köpa in så 
många exemplar av varje bok som ibland kanske skulle behövas (ibid.). 
  
Herbertsson och Zackrisson har genom sina undersökningar av förvärvslistor och sina 
intervjuer kommit fram till att det finns skillnader och likheter vad det gäller inköp och urval. 
Alla respondenterna var dock på det klara med att de inte kunde köpa in allt som 
efterfrågades. Biblioteket har ett uppdrag att ge användarna det de vill ha och samtidigt ge 
dem en möjlighet att upptäcka sådant de kanske inte trodde fanns, och detta uppdrag kan 
biblioteket inte frångå (ibid. s. 66). 
  
Herbertsson och Zackrissons studie liknar mycket denna uppsats. Men de koncentrerar sig 
mycket på förvärvslistor och att jämföra dem, vilket inte är avsikten här. Studien ger en 
ganska övergripande bild av hur biblioteken i Lund gör sina inköp. Det är relevant för denna 
uppsats gång att se hur andra undersökningar om inköp på bibliotek ser ut och vilka resultat 
som framkommit där, även om just Herbertsson och Zackrissons undersökning är inom ett 
begränsat geografiskt område.  
 
Debutanter, fräsiga irländare och manliga amerikanska författare: Om urval och inköp av 
skönlitteratur på svenska folkbibliotek är en magisteruppsats skriven av Jenny Andersson och 
Pernilla Zweiacker 2002. De har i sin uppsats intervjuat bibliotekarier i olika städer för att 
undersöka hur inköpen av skönlitteratur för vuxna på svenska bibliotek går till. Det är även en 
del av problemställningen i den här uppsatsen och det är därför relevant att se på 
undersökningar inom liknande områden. De har främst koncentrerat sig på inköpen från BTJs 
sambindningslistor och sett vilka eventuella andra källor de inköpsansvariga använder sig av 
(ibid. s. 2).  
 
Andersson och Zweiacker har i sin uppsats använt sig av begreppen makt samt Pierre 
Bourdieus kapital, habitus, doxa och fält (ibid. s. 28). Deras val av metod föll på intervjuer, 
alltså ”kvalitativ innehållsanalys med hermeneutisk inriktning”. (ibid. s. 34).  
 
I uppsatsen finns ett kort avsnitt vid namn ”förvärvspolicy”. Där står att de flesta av de 
bibliotek som finns med i undersökningen har skrivna förvärvspolicys. De är dock oftast bara 
övergripande och i dem nämns kriterier som mångfald, kvalitet, opartiskhet och att litteraturen 
inte får innehålla något som strider mot de mänskliga rättigheterna i FN:s deklaration 
(Andersson & Zweiacker 2002, s. 45). 
De intervjuade bibliotekarierna säger att de ofta köper in mycket av det låntagarna efterfrågar. 
De flesta säger också att deras egen personliga smak egentligen inte ska få påverka valet av 
inköp men att den ändå gör det omedvetet, de får bara försöka att inte låta den ta överhanden 
(ibid. s. 47). 
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I sin analys av intervjuerna har Andersson och Zweiacker, för att anknyta till teorin, sett ett 
antal tecken på makt. Det är bibliotekariernas makt som tydliggörs i och med att det är de som 
tar beslutet att köpa in eller inte. Eftersom sambindningslistorna länge har varit det enda 
inköpsorganet för bibliotek har BTJ en stor maktposition. Dock inte lika stor nu längre 
eftersom många bibliotekarier även har börjat söka sig till andra inköpskällor. 
 
Låntagarna innehar också en maktposition vad det gäller bibliotekens inköp. Flera av de 
intervjuade bibliotekarierna i undersökningen säger att de oftast köper in vad låntagaren 
efterfrågar. Det kan även hända att bibliotekarierna vet att vissa författares böcker alltid är 
efterfrågade och köper därför in dem trots att de kanske inte fått bra recensioner. 
En makt som hör ihop med sambindningens är lektörernas. Det är de som skriver 
recensionerna i sambindningslistorna och de har därför stor makt att påverka inköparna 
genom sitt språk och ordval (Andersson & Zweiacker 2002, s. 49ff). 
 
Att synen på vad som är kvalitet och inte har förändrats på senare tid är något som flera av 
uppsatsens respondenter tagit upp, och det kan vara ett exempel på att det kommit in nya 
aktörer i fältet vilket har lett till detta förändrade synsätt. De urvalsprinciper som återfinns hos 
de flesta bibliotek är deras doxa, de gemensamma värderingar som de tillsammans strävar 
efter. Det verkar som att bibliotekarierna tycker att huvudbibliotekets kapital är större än 
filialernas, att det innehåller mer kvalitet. Habitus är de erfarenheter var och en får genom 
livet, exempelvis sin utbildning (ibid. s. 53ff).  
 
Andersson och Zweiacker lägger i sin uppsats stor vikt vid Bibliotekstjänst och dess 
sambindningslistor. De kommer fram till att BTJ inte spelar lika stor roll längre som det 
gjorde för bara några år sedan, med tanke på alla de alternativa inköpssätt som finns, bl.a. 
Internet. Enligt respondenterna i uppsatsen finns det många aktörer som kan påverka vad som 
köps in till biblioteken. 
 
Andersson och Zweiackers uppsats är av betydande relevans för den här uppsatsen eftersom 
författarna har en liknande grundfrågeställning som handlar om vad inköpen till biblioteken 
grundas på. Däremot tas det i denna uppsats inte någon hänsyn till vilken inköpskällan är 
vilket Andersson och Zweiacker gör genom sin betonig på sambindningslistorna. 
 
1998 skrev Gunnel Maiwald och Anette Pettersson en magisteruppsats på 
Bibliotekshögskolan som fick namnet Biblioteken och litteraturstödet. Utgångspunkten i 
uppsatsen var att det kulturpolitiska målet med litteraturstödet är att sprida kvalitetslitteratur. 
Deras fråga blev då om biblioteken har en aktiv roll i att nå det målet och om de vill ha det. 
Maiwald och Petterssons uppsats kan tydligt relateras till denna uppsats problemställning om 
litteraturstödda titlar kontra förmedling. För att komma fram till ett svar använde de sig av två 
metoder. Dels undersökte de utlåningsstatistik per titel från tre bibliotek under tre år. Titlarna 
delades upp i dels de som har fått litteraturstöd och dels de som inte har fått det. Jämförelser 
av utlåningen gjordes både mellan de båda kategorierna och mellan de tre biblioteken. 
Författarna gjorde även intervjuer med sex bibliotekarier från de tre biblioteken som ingick i 
undersökningen. 
 
Undersökningen visade att det inte är någon större skillnad i utlåningen av de titlar som fått 
litteraturstöd och de som inte fått det, varken mellan kategorierna eller mellan de tre 
biblioteken. Resultatet analyserades med hjälp av bl.a. begrepp från Pierre Bourdieu och Leif 
Emerek. 
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För denna uppsats är det relevant att se hur mycket de litteraturstödda titlarna lånas ut jämfört 
med de böcker som inte fått något stöd, alltså de som biblioteken själva köpt in. Maiwald och 
Petterssons studie gjordes dessutom före distributionsstödets införande och det är intressant 
att se om det syns några skillnader mellan då och nu.  
 
Därom tvista de lärde: En analys av kvalitetsbegreppet och dess betydelse för utformandet av 
bibliotekets inköpspolicy skrevs 2003 av Erica Lhådö som en magisteruppsats i biblioteks- 
och informationsvetenskap vid Lunds Universitet. Lhådö sätter fokus på den litterära 
kvalitetsbegreppsdiskussionen som förs på det teoretiska planet och som tar sin plats utanför 
bibliotekens väggar. Hon vill ta reda på hur den här diskussionen påverkar vilket 
förhållningssätt biblioteken har till skönlitteraturen (Lhådö 2003, s. 6).    
 
Det konstateras i uppsatsen att alla människor kan för sig själva avgöra vad som är god 
kvalitet och inte men det är inte alla människor som har makten att säga det högt, för det krävs 
utbildning och erfarenhet (ibid. s, 43).  
 
Lhådös uppsats är relevant för min egen eftersom den handlar om att definiera 
kvalitetslitteratur. Den problematiken nämns även i denna uppsats och en av dess 
frågeställningar handlar om vilken kvalitetsdiskussion som finns i inköpsprocessen på 
biblioteken. Slutsatserna hos Lhådö ger en ny vinkel i den här uppsatsen vad det gäller 
kvalitet och vem som bestämmer vad det är eftersom hon lägger stor vikt vid den diskussion 
kring kvalitetsbegreppet som pågår utanför biblioteket. Jag ser även flera likheter mellan 
Lhådös empiriska undersökning och min egen.   
 
4.4 Statliga rapporter 
 
Under distributionsstödets första år gjorde Statens kulturråd en utvärdering av stödet som 
resulterade i rapporten Bästsäljare och hyllvärmare (2002). Den bestod av statistik från åtta 
svenska kommuner samt intervjuer med ett antal bibliotekarier. Det visade sig att inte alla de 
titlar som skickas ut genom distributionsstödet fanns på bibliotekens hyllor. Men även om fler 
titlar än tidigare finns där är det ändå större andel av de litteraturstödda titlarna som står helt 
outlånade nu än tidigare. 
  
Rapporten visar alltså hur många av de litteraturstödda titlarna som blir utlånade och om det 
blivit någon skillnad sedan distributionsstödets införande. Det är relevant för den här 
uppsatsen att se vad det egentligen blev för någon reaktion när distributionsstödet infördes. 
Vad tyckte biblioteken då och vad tycker de nu, där den senare frågan finns med bland 
frågeställningarna i min uppsats. 
 
Betänkande från folkbiblioteksutredningen 1980, SOU 1984: 23, är ett slutbetänkande till 
utredningen om folkbibliotekens verksamhet 1980, Folkbiblioteksutredningen (Fb 80). I 
boken finns en redovisning av bibliotekets olika uppgifter och de två huvuduppgifter som 
nämns är kulturuppgiften och informationsuppgiften (s. 41). I kulturuppgiften är det boken 
och läsningen som är det centrala, att nå ut till alla. Informationsuppgiften innebär att 
biblioteket ska vara en plats där människor kan hitta information inom alla ämnesområden 
och i alla informationskällor. Olika åsikter ska få komma till tals och hjälp ska ges i 
informationssökningsprocessen (ibid. s. 42ff). Vidare konstaterar Fb 80 vikten av att 
biblioteket köper in och tillhandahåller kvalitetslitteratur och försöker sprida den. 
”Folkbibliotekets primära ansvar är att främja bredd och kvalitet i det lokala kulturlivet.” 
(ibid. s. 14). Folkbiblioteken måste ta hänsyn till många olika krav och förväntningar och kan 
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därför inte undvika att det ständigt blir diskussioner och kritik angående skönlitteraturen på 
biblioteken (SOU 1984: 23, s. 53). 
 
I boken framhålls kvalitetslitteratur som väldigt viktig på bibliotek vilket kan jämföras med 
den kvalitetsdiskussion som idag finns på folkbiblioteken och som finns med i resultatet 
senare i uppsatsen. Uppsatsens frågeställningar innehåller frågan om kvalitetsdiskussionens 
framträdande idag och i Fb 80 beskrivs det hur man såg på den diskussionen för drygt 20 år 
sedan. 
 
4.5 Annan litteratur 
 
Anna-Lena Höglund och Christer Klingberg utkom 2001 med en bok vid namn Strategisk 
medieplanering för folkbibliotek, som kan användas som en handbok för uppbyggnad av 
mediebestånd på bibliotek. Enligt en undersökning redovisad i den boken hade inte 
biblioteken på 1980-talet någon tydlig inköpspolicy. Det verkar som att bibliotekarierna då 
inte riktigt visste vilka böcker som användes på biblioteken och de gjorde inköpen efter sina 
egna antaganden och gissningar (Höglund & Klingberg 2001, s. 32f). 
  
I varje kommun ska det finnas ett folkbibliotek och det ligger på dess ansvar att försöka 
tillgodose behoven hos kommunens invånare, både uttalade och outtalade behov (ibid. s. 37). 
Det finns många olika individer i samhället och för att tillgodose allas behov måste biblioteket 
tillhandahålla litteratur och medier inom alla olika nivåer (ibid. s. 41). För att göra en 
inköpspolicy, och över huvud taget för att kunna planera bibliotekets verksamhet, behövs en 
kartläggning och beskrivning av kommunen där man bl.a. tar reda på befolkningens ålder och 
dess geografiska fördelning (Höglund & Klingberg 2001, s. 54). Andra faktorer som kan spela 
in vid urval och inköp på ett bibliotek är hur gammalt det befintliga bokbeståndet är och hur 
gammalt man vill att det ska vara (ibid. s. 81). 
 
Providing materials for library users skrevs av David Spiller, utkom år 2000 och hade då 
utkommit i fem tidigare upplagor med titeln Book selection. Författaren har arbetat på 
folkbibliotek, med biblioteks- och informationsvetenskap på det brittiska konsulatet och som 
direktor på avdelningen för biblioteks- och informationsstatistik på Loughborough University. 
 
I boken går Spiller igenom olika faktorer som är bra att tänka på vid inköp av olika typer av 
material till biblioteket och hur de ska värderas. Ett avsnitt i boken handlar om att värdera 
tryckt material, vilka faktorer och källor som bibliotekarierna använder sig av. Spiller talar om 
faktorer såsom exempelvis pris, utgivningsdatum samt bokens omslag och utsida. De två 
sistnämnda faktorerna spelar stor roll angående hur attraktiv boken blir för användarna.  
 
Spiller går konkret till väga och hans bok är av relevans för den här uppsatsen eftersom den 
handlar om en del av det som är syftet och problemställningen här; vilka tankar som ligger 
bakom inköpen och hur dokumenten värderas. 
 
Jens Thorhauge har skrivit en text om förmedling som heter Luk op for skønlitteraturen: Om 
skønlitterær formidling i folkebiblioteker. Den ingår i Litteratursociologi: en antologi redigert 
af Erland Munch-Petersen från 1995. Thorhauges text handlar om förmedling, vilka uttryck 
det kan ta sig, bibliotekariens olika roller i förmedlingen och betydelsen av läsning. 
 
Enligt författaren ska bibliotekarien satsa på att bedriva förmedling systematiskt. Men det 
finns både bibliotek som förvaltar litteraturen och bibliotek som förmedlar den. I texten 
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förklaras olika modeller för läsning och även två olika modeller för förmedling, den direkta 
och den indirekta. I den indirekta förmedlingen presenteras litteraturen på olika sätt genom 
exempelvis utställningar och författarporträtt (Thorhauge 1995, s. 174ff). Den direkta 
förmedlingsmetoden handlar i huvudsak om att bibliotekarien och låntagaren har ett 
personligt samtal (ibid. s. 180).  
 
I slutet av texten fastslår Thorhauge att det lätt blir för mycket hänsynstagande i 
bibliotekariers förmedling, man vill inte tvinga på någon sina åsikter och gör därför knappt 
någon aktiv förmedling alls. För att förmedlingen ska ske på ett bra sätt krävs att 
bibliotekarien tar ställning och engagerar sig (Thorhauge 1995, s. 188).  
 
Thorhauges text handlar om olika sätt att förmedla litteratur på vilket är av stor relevans för 
denna uppsats eftersom det är dess teoretiska perspektiv. Det är intressant att jämföra vad 
intervjuresultaten säger om förmedling med modellerna som Thorhauge tar upp.  
 
Bibliotekernes og lånernes skønlitteræere bogvalg – En undersøkelse af skønlitteræert 
bogvalg i Albertslund, Ringsted og Thisted skrevs av Claus Secher och utkom år 2000. Boken 
handlar, just som titeln säger, om en undersökning om bokvalet vid inköp av skönlitteratur vid 
tre olika danska bibliotek beträffande bibliotekens respektive lånarnas val. Undersökningen är 
uppdelad i två delar, första delen handlar om hur det skönlitterära bokvalet ser ut i inköpen till 
biblioteken och andra delen om hur utlånet ser ut. Siffrorna i undersökningen är hämtade från 
edb-registreringar som de tre biblioteken har gjort angående sina inköp och utlån av 225 
utvalda skönlitterära titlar. Böckerna är i huvudsak utgivna under 1995 och utgörs av ett 
varierat skönlitterärt urval (Secher 2000, s. 10ff).   
 
Personalen på de tre biblioteken föredrar att i huvudsak köpa in kvalitetslitteratur, även om 
vissa köper fler och andra färre. De tre bibliotekens inköp är dock väldigt olika. Den typ av 
litteratur som köps in är främst romaner och då främst översatta utländska titlar inom 
populärkultur. I undersökningen framkommer en tydlig skillnad i inköpen beroende på vilken 
ekonomi biblioteken har. Det bibliotek som har mest pengar satsar mycket på romaner och 
spänningsromaner, de försöker kombinera kvalitet och popularitet så långt det är möjligt (ibid. 
s. 73ff).   
 
När det gäller vilken skönlitteratur låntagarna väljer att låna på biblioteket kan det konstateras 
att det bibliotek som har störst ekonomiska resurser också har högst utlåningstal på 
skönlitteratur. Det är tydligt att personalen på de tre biblioteken känner sina låntagare väl, den 
skönlitteratur som köps in är också den som lånas ut. Låntagarna har en bred litterär smak vad 
det gäller skönlitteratur men låntagarna vid det biblioteket med bäst ekonomi är generellt lite 
mer trendiga och aktuella i sitt val av litteratur (ibid. s. 76ff). 
 
Undersökningen visar på hur bibliotekariernas och låntagarnas skönlitterära val samspelar och 
hur de påverkar varandra. Liksom respondenterna i den här uppsatsen försöker Sechers 
bibliotekarier främst köpa in kvalitetslitteratur och bibliotekens ekonomi är av stor betydelse. 
Sechers undersökning är av relevans för den här uppsatsen eftersom den handlar om hur 
bibliotekarierna tänker vid inköp av skönlitteratur. Även om det hos Secher rör sig om danska 
bibliotek finns många likheter med denna undersökning. Det är intressant att se hur olika 
bibliotek tänker olika om inköp och vad som kan påverka inköpen eftersom det kan relateras 
till den här uppsatsen. 
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5. Teori 
 
Här följer en ramkonstruktion till teorin med utgångspunkt i förmedlingsperspektivet och två 
norska författare som tar upp detta perspektiv. Begreppet förmedling täcker syfte, 
problemställning och frågeställningar eftersom inköp och förmedling är starkt knutet till 
varandra. Genom inköpen bestämmer bibliotekarien vad biblioteket ska förmedla eller inte 
förmedla till användarna. Han/hon kan också välja hur mycket energi de vill lägga på 
förmedling genom att välja böcker som användarna lättare tar till sig eller böcker som kräver 
en större ansträngning från bibliotekarien för att den ska nå ut till sin publik.  
 
Den valda teorin kommer att användas i uppsatsen som ett perspektiv på relationen mellan 
förmedling och inköp. De två är som sagt starkt knutna till varandra och denna teori har valts 
p.g.a. denna koppling.  
 
5.1 Förmedlingsperspektiv 
 
Den norska lektorn Åse Kristine Tveit har skrivit en bok om litteraturförmedling vid namn 
Innganger – Om lesing og litteraturformidling (2004) och även några artiklar i ämnet.  
 
Bibliotekariens egen läsning är viktig för litteraturförmedlingen (Tveit 1994, s. 10),  
men bibliotekarien är enligt Tveit tydligen inte medveten om sin egen kraft att påverka. Den 
som förmedlar litteratur har ingen neutral position, han eller hon ska överföra litteraturen och 
för det krävs kunskap och intresse både för litteraturen och för personen eller personerna den 
förmedlas till (Tveit 2004 s. 27ff). 
  
En förmedlare engagerar sig ofta i de genrer där det egna intresset är störst och nedvärderar 
lätt andra personers smak och traditioner. Tveit poängterar också att det ur demokratisk 
synvinkel finns en stor poäng i att alla olika synpunkter finns representerade bland litteraturen 
i biblioteket. Samtidigt påpekar hon att litteraturen aldrig kan vara neutral och därmed kan 
inte heller sättet den förmedlas på vara det (ibid. s. 35ff).  
 
Frågeställningarna i uppsatsen handlar om hur bibliotekarierna ser på förmedling i allmänhet 
och förmedlingen av litteraturstödda titlar i synnerhet. Enligt Tveit finns det fyra olika 
förhållningssätt som förmedlaren kan inta. Jag har gett de fyra förhållningssätten egna kortare 
namn som är enklare att använda i texten för att beskriva dem: 

• Hålla läsaren borta från sådant som kan provocera eller som, enligt förmedlaren, är 
av omoralisk karaktär. (Beskyddaren) 

• Se ner på läsare som har avvikande smak jämfört med förmedlaren själv. 
(Översittaren) 

• Egna övertygelser kan ta över så att den professionella rollen kommer i skymundan 
och den missionerande framträder. (Missionären) 

• Vara professionell mot huvudpersonen i förmedlingsprocessen, läsaren, samtidigt 
som förmedlaren är medveten om sin egen subjektivitet och hållning. (Den 
professionelle) (2004, s. 44).  

 
På sidan 43 i sin bok talar Tveit om att förmedlaren även kan inta rollen som expeditör och då 
förminska sin förmedlande roll och istället ge användarna vad helst de önskar (2004).  
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Tveit understryker i sin text vikten av att förmedlaren accepterar att andra har åsikter på det 
litterära området som avviker från hans egna. Förmedlaren måste också vara villig att hjälpa 
personen fram till detta som önskas, även om han själv anser det vara av lägre kvalitet. Finns 
det litteratur som inte bör förmedlas eftersom den är av för dålig kvalitet? Frågan ställs av 
Tveit som resonerar vidare att det finns olika sätt att se på den frågan. En bok kan ha ett språk 
som är fattigt och inte utvecklar läsarens språk men det kan också vara just en sån bok som 
öppnar upp läsningens värld för någon annan (Tveit 2004, s. 36). 
 
Jofrid Karner Smidt som är fil dr och förste amanuens vid avdelningen för biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Högskolan i Oslo, har gjort en undersökning där hon intervjuat nio 
bibliotekarier på olika stora folkbibliotek i Norge. Undersökningen finns redovisad i boken 
Mellom elite og publikum från 2002. Ett kapitel handlar om litteraturförmedling och hur 
informanterna förhåller sig till det och det är detta kapitel jag vill fokusera på. Det kommer 
fram många olika strategier för förmedling i intervjuerna, bl.a. nämns bokprat som en 
förmedlingsform som är populär just nu. Bokprat förekommer både i biblioteket, i lokalradion 
och på andra platser. Smidts informanter talar vidare om lokalpressens omtalande om böcker, 
bibliotekets egna bokutställningar och presentationen av boksamlingen i biblioteket som 
andra sätt att förmedla litteratur på. Den mest omtalade förmedlingsstrategin bland de norska 
informanterna är dock bibliotekariernas personliga kontakt med låntagaren. Där finns det 
olika bud bland informanterna om vilken roll bibliotekariernas egna läsupplevelser ska ha i 
förmedlingssituationen, hur personlig man ska vara (Smidt 2002, s. 260f). En informant säger: 
”God litteraturformidling er personavhengig.” (ibid. s. 261). 

De flesta deltagarna i Smidts intervjuundersökning tycker att låntagarna ska bestämma 
mycket av inköpen och att det är deras litterära intresse som ska stå i centrum vid 
litteraturförmedlingen. De menar att alla människors läsning ska respekteras, de vill inte 
pracka på läsarna något. En informant säger särskilt att hennes intention inte är att försöka 
förändra läsvanorna hos låntagaren, hon tycker det är allvarligt med bibliotekarier som ser ner 
på låntagarnas smak. En annan informant uttrycker att alla människor faktiskt betalar skatt 
och borde därför kunna få det de vill ha på biblioteket. Men det finns också de bland 
informanterna som tycker att folkbiblioteken ska tillhandahålla litteratur som, i motsats till 
populära serier, är av hög kvalitet. Det finns också olika åsikter bland de tillfrågade 
bibliotekarierna om aktiv förmedling. Ett argument för, är att genom att vara väl 
hemmastadda i bokmarknaden kan bibliotekarien leda låntagaren till sådan litteratur som hon 
kanske inte skulle ha upptäckt annars men som blir till stor glädje för henne (ibid. s. 262ff). 
Genom hela undersökningen är det tydligt att bibliotekarierna tycker att biblioteken ska ha 
något som passar alla, man ska inte bara satsa på kvalitetslitteratur utan ha respekt för alla 
människors smak (ibid. s. 317).  
 
I Smidts undersökning bland bibliotekarier är det endast en av dem som nämner att en 
specifik uppgift som folkbiblioteken har är att förmedla vårt kulturarv till användarna. Hennes 
övriga informanter ger mest intrycket att det är läsningen i sig som är det viktiga, inte vad folk 
läser (ibid. s. 315f). 
 
Smidts studie är lite av en föregångare till min. I hennes studie finns olika sätt att tänka och 
agera kring förmedling vilket troligtvis även kommer att komma fram i denna uppsats 
resultat. 
 
I uppsatsens avslutande analys sätts teorin i relation till undersökningens resultat för att 
konstatera vilka typer av förmedlare eller inte förmedlare som respondenterna är. Tveits fyra 
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olika sätt att förhålla sig till förmedling testas på resultatet. Hur stämmer bibliotekarierna i 
min undersökning in på de olika förhållningssätten? Även Smidts undersökning prövas på 
uppsatsens resultat för att upptäcka eventuella likheter, skillnader och typiska drag.  
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6. Metod 
 
Till denna uppsats frågeställningar är intervjuer det bästa valet av metod eftersom det handlar 
om att jämföra olika bibliotek och bibliotekarier och deras metoder och tillvägagångssätt. Det 
är då välbehövligt att höra var och ens tankar och det är också en fördel att få komma och 
besöka de olika biblioteken och genomföra intervjuerna på plats för att med egna ögon se 
deras utbud och verksamhet. 
 
För att få svar på frågeställningarna har 6 bibliotekarier som arbetar på 5 olika bibliotek och 
som på något vis är ansvariga för inköpen på sina respektive arbetsplatser, intervjuats. 
Kvalitativa intervjuer är alltså den valda metoden. Det är den metod jag själv har använt mig 
mest av i tidigare studier och därmed känner mig mest hemma med och det är också den 
metod som anses bäst lämplig för frågeställningen, man får svaret med en gång, ser 
kroppsspråket och har möjlighet att genast ställa följdfrågor. Genom intervjuer erhålls aktuell 
information som inte går att läsa sig till i en bok på samma sätt. Det underlättar mycket om 
intervjuerna kan spelas in, självklart endast med respondenternas godkännande. 
  
Studien är kvalitativt anlagd och med kvalitativ metod kommer forskaren på djupet in i en 
miljö, eller möjligen ett par. Vid genomförande av en intervju med den kvalitativa metoden 
kan frågorna gärna ändras under intervjuns gång och ges information som inte har frågats 
efter är det inte fel att utnyttja den (Repstad 1999, s. 10f). 
 
Eftersom undersökningen är tänkt att ta reda på hur inköpen ser ut på några enskilda bibliotek, 
alltså på den lokala platsen, passar den kvalitativa metoden bäst. Sociala sammanhang och hur 
förhållanden har utvecklats över tid, blir tydliga (ibid. s. 15). 
 
Avsikten med denna studie är att ta reda på vilka tankar och avsikter som ligger bakom de val 
och handlingar bibliotekarierna gör. För att få reda på just avsikter och innebörder är det 
viktigt att kunna prata med informanten (ibid. s. 63). Vid intervjuer är syftet oftast att ta reda 
på något som intervjuaren inte själv kan finna svaret på, det blir då nödvändigt ”…att prata 
med andra som är mer involverade än man själv i det område man vill undersöka…” 
(Thomsson 2002, s. 12). 
 
Syftet med undersökningen är inte att undersöka ett representativt urval eller täcka alla 
enheter (Holme & Solvang 1997, s. 79f), utan att höra några enskilda röster som är insatta i 
ämnet och att uppfånga nyanser i materialet. Genom att använda kvalitativa metoder är 
avsikten att öka förståelsen snarare än att förklara det undersökta problemet (ibid. s. 78, 88). 
 
Vid användning av intervjuundersökningar kan det vara lämpligt att intervjua flera olika 
personer som har olika förhållanden till det undersökta problemet eller fenomenet, för att få 
till stånd en nyanserad bild sedd ur olika synvinklar (Thomsson 2002, s. 29). Inför denna 
undersökning har dock bedömningen gjorts att flera olika synvinklar på problemet skulle 
innebära ett för stort arbete för den här uppsatsen. 
 
Den valda metoden kan antas ge giltigt resultat just för att det är ett representativt urval som 
undersöks. De olika respondenterna är helt oberoende av varandra och arbetar i olika 
kommuner. De har inte heller haft möjlighet att förbereda sig på frågorna utan har fått dem 
först vid intervjutillfället.  
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6.1 Urval av bibliotek och respondenter 
 
Jag funderade på vilket som var den bästa metoden att ta första kontakten med tänkbara 
respondenter och kom fram till att jag skulle prova att ringa dem, främst för att jag då fick 
svar med en gång. Efter att ha ringt till två bibliotekschefer utan att ha fått svar och till ett 
bibliotek som inte hade möjlighet att ställa upp, ändrade jag mig och bestämde mig för att 
skicka ut e-post istället. 
 
Jag skickade e-post till huvudbiblioteken i fem ungefär lika stora kommuner och förklarade 
där vad jag ville och att om de inte ville eller inte hade möjlighet att delta fick de gärna svara 
på mitt mail, annars skulle jag ringa upp dem om ett par dagar (se Bilaga 2). Jag fick två 
negativa svar från biblioteken. De tre återstående ringde jag till och det gav positiva svar och 
vi bestämde tid för intervju. Jag mejlade senare till ytterligare två bibliotek eftersom jag insåg 
att jag behövde ett större intervjuunderlag. Den ena ringde jag till och fick ett positivt svar 
medan jag från den andra fick ett jakande svar på mail, och jag besökte dem bägge två. Jag 
hade ingen genustanke eller önskan om en jämn könsfördelning i mitt urval men resultatet 
blev att två av bibliotekarierna jag intervjuade var män medan bibliotekarierna på de andra tre 
biblioteken var kvinnor, en så jämn fördelning som möjligt med andra ord.   
 
Jag valde ut respondenterna bland ett antal bibliotek i kommuner i min närhet som alla var av 
ungefär samma storlek, dels för att det för mig underlättade att respondenterna fanns i mitt 
närområde och dels för att jämföra bibliotek av ungefär samma storlek och se på likheter och 
skillnader dem emellan. Att jämföra kommuner av olika storlek skulle förstås också vara 
intressant men det får bli en annan uppsats. Jag sökte inte efter någon särskild namngiven 
person på de olika biblioteken men i mailet uttryckte jag en önskan om att intervjua en 
inköpsansvarig bibliotekarie. 
 
Anledningen till att antalet intervjuer blev just fem var för att jag fick just det antalet positiva 
svar på mina förfrågningar om intervjuer, när jag hade betat av de bibliotek som enligt mina 
kriterier var bäst lämpade stod jag med fem bibliotek som var villiga att ställa upp. Efter 
genomförda intervjuer gjorde jag dessutom bedömningen att jag hade fått de resultat jag 
behövde, fler intervjuer skulle troligtvis inte ge ett bättre underlag. 
 
Alla de deltagande biblioteken är huvudbibliotek i ungefär lika stora kommuner, alla utom en 
har cirka 10.000 invånare men även den femte, som har knappt 30.000 invånare, räknas som 
en landsortskommun. En av kommunerna är kranskommun till en lite större stad men platsar 
ändå i min undersökning tack vare sitt invånarantal och att även den består till stor del av 
landsbygd.   
 
6.2 Intervjumanual 
 
Det är respondenten som ska styra intervjun, under handledning av intervjuaren så att det 
verkligen ges svar på det som ska undersökas (Holme & Solvang 1997, s. 101). Jag använder 
mig av Holme och Solvangs definition av respondent i min egen intervjusituation: 
”Respondentintervju går helt enkelt ut på att vi intervjuar personer som själva är delaktiga i 
den företeelse vi studerar…” (Holme & Solvang 1997, ibid. s. 104). Personerna som 
intervjuas här är bibliotekarier och väl insatta i det som ska undersökas, till skillnad från en 
informant som är någon som ser situationen utifrån (ibid.). 
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Intervjumanualen (se Bilaga 1) är uppställd efter teman med underfrågor för att lättare få igång 
ett relativt fritt samtal. Första temat är Bibliotekarien där frågorna är ämnade att ta reda på 
vilken roll respondenten själv har på sin arbetsplats för att få en bakgrund till hans/hennes 
situation. Andra temat, Biblioteket, handlar om hur kommunen ser ut och vilka bestämmelser 
som finns angående inköp och bestånd i kommunen och på biblioteket. Alla bibliotek och 
kommuner är olika och har olika förutsättningar, det är också upp till varje bibliotek att sätta 
upp mål, planer och utforma sin verksamhet. Under tredje temat, Inköp, har frågorna valts ut 
utifrån vilka bedömningsgrunder och problem som finns i inköpsprocessen. Litteraturstödda 
titlar är tredje temat och där vill intervjuaren ta reda på hur de behandlas på biblioteket och 
om de har någon påverkan på bibliotekets egna inköp. Eftersom bibliotekarierna inte vet vilka 
böcker som kommer i försändelserna kan det vara svårt att planera sina egna inköp men det 
kan också vara så att personalen vet vilken typ av litteratur som brukar komma och köper då 
själva in annan typ av litteratur. Femte och sista temat heter Förmedling och där är frågorna 
utvalda för att ta reda på vad respondenterna vill förmedla eller inte förmedla genom de inköp 
de gör och för att ta reda på vilken roll de vill att biblioteket ska ha.   
 
6.3 Genomförande 
 
Den kvalitativa intervjun ska så långt det är möjligt likna ett vanligt vardagligt samtal (Holme 
& Solvang 1997, s. 99). Det är lämpligt att spela in intervjuerna på band (ibid. s. 107). 
 
Fyra av intervjuerna spelades in samtidigt som jag gjorde några minnesanteckningar på 
papper. Under den femte intervjun förde jag endast anteckningar eftersom respondenten sagt 
ifrån att hon inte ville bli inspelad. En av de inspelade intervjuerna blev av så dålig 
ljudkvalitet att jag endast kunde urskilja några ord och blev därför tvungen att förlita mig helt 
på anteckningarna. Även om jag där fått med de viktigaste punkterna var jag tvungen att 
skicka ett par kompletterande frågor via mail till respondenten för att få helt tillfredsställande 
svar. Vid samtliga intervjuer besökte jag biblioteken och fick därmed även en möjlighet att 
själv se på beståndet och behandlingen av de litteraturstödda titlarna. 
 
Det underlättade mycket att kunna spela in intervjuerna men jag hade lite problem med att 
hitta en bra bandspelare. Jag använde två olika och båda gav mycket biljud och de var 
tvungna att stå väldigt nära personerna som pratade för att de skulle ta in ljudet på ett 
någorlunda tillfredsställande sätt. Senare i processen, efter att mina intervjuer var färdiga, 
pratade jag med en ”kollega” i samma situation som tipsade om att hon använt MP3-spelare i 
sina intervjuer.  
 
6.4 Transkription 
 
Efter att intervjuerna var genomförda lyssnade jag på inspelningarna och skrev ner dem 
ordagrant. Jag delade upp intervjumaterialet i olika teman: inköp/inköpspolicy, skönlitteratur, 
befolkningen, litteraturstödda titlar, utlån, förmedling och bibliotekets uppgift. På några 
ställen kunde flera teman kopplas till samma uttalande. Materialet måste organiseras för att 
det ska bli överskådligt och för att det ska kunna ställas mot uppsatsens problemställning 
(Backman 1998, s. 29). 
 
Fyra av banden från intervjuerna finns i författarens ägo, ett av dem är dock knappt hörbart. 
Intervjuerna finns även utskrivna i förvar hos författaren. Pauser och liknande finns med i 
utskrifterna men de är inte fonetiskt transkriberade. På något ställe där jag inte riktigt hör vad 
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som sägs och det är ett för resultatet irrelevant sammanhang har jag gissat mig till ordet, i 
övriga fall har jag hoppat över ordet helt och hållet.  
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7. Resultat  
 
Detta avsnitt inleds med sammanfattningar av de fem intervjuerna för att åskådliggöra vad 
som blev sagt i varje enskild intervju. För att förtydliga resultatet inom uppsatsens centrala 
områden följer sedan sammanfattningar av det som sagts under rubrikerna 
inköp/inköpspolicy, litteraturstödda titlar samt förmedling. Tanken med upplägget är att göra 
det så enkelt som möjligt att ta till sig vad som framkommit i intervjuerna inom de olika 
områdena och vem som sagt vad, att bena ut resultatet så mycket som möjligt.  
 
7.1 Sammanställning av resultatet 
 
För att förtydliga sammanställningarna och göra det enklare att hänvisa till vad de olika 
bibliotekarierna sagt har jag gett dem fingerade namn som inte har någonting med deras 
riktiga namn att göra.  
 
7.1.2 Bibliotek A, intervju med Anna och Anita 
 
Den första intervjun gjordes med två bibliotekarier, barnbibliotekarien Anita och 
bibliotekschefen Anna. De hade inte någon person som var ytterst ansvarig för inköpen av 
skönlitteratur för vuxna på biblioteket och tyckte då själva att det var bäst om de båda två 
deltog i intervjun. Ingen av de två bibliotekarierna hade varit länge på den arbetsplatsen, ett 
respektive två och ett halvt år.  
 
Angående kommunens inblandning i inköpspolicyn säger respondenterna att: ”Kommunen 
har väl inte så mycket att göra med den.” De har en inköpspolicy som håller på att formas. 
Låntagarnas önskemål styr mycket av inköpen. Anna påpekar att det finns vissa saker som 
kommunbiblioteken ska köpa in och annat som länsbiblioteken ska köpa in, de står för den 
kompletterande medieförsörjningen. När det blir tal om medieplaner blir de två 
bibliotekarierna oense. Anna säger att de själva inte har någon nedskriven medieplan utan 
svar på frågor som t.ex. hur ofta reseguider bör bytas ut, det finns ”…i folks medvetande…” 
Anita påpekar att det visst finns nedskrivet men hon håller samtidigt med om att ”…mycket 
finns i huvudet på folk…” På frågan om de har någon inköpspolicy på sin hemsida som 
allmänheten kan läsa svarar båda två bestämt nej. 
 
Bibliotek A är huvudbibliotek i en invandrartät kommun vilket även påverkar inköpen. De har 
också många äldre låntagare samtidigt som andelen ungdomar och barn är stor i kommunen 
och kommunledningen har därför ett önskemål om att inköpen av ”…barn- och 
ungdomslitteratur ska prioriteras”.  
 
Knutna till biblioteket finns två biblioteksfilialer varav den ena inte är datoriserad och mer 
kan kallas för utlåningscentral. Därför sker inköpen endast på huvudbiblioteket och den ena 
filialen. Det är alltså en ganska liten organisation vilket innebär att bibliotekarierna känner 
många låntagare väl och det händer att inköp görs just med tanke på en eller ett par låntagare. 
Annars är det recensionerna, vad som tidigare finns i ämnet och ifall tidigare upplagor 
behöver bytas ut som avgör om en bok köps in eller inte. Biblioteket har också en del egna 
regler för när vissa medier bör bytas ut, dock inte nedskrivna. 
 
Biblioteket får mycket inköpsförslag från låntagarna och de har stor möjlighet att påverka 
inköpen. Bibliotekarierna tycker inte direkt att det behövs någon inköpsregel från centralt 
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håll, samtidigt säger de att det kanske kunde ha varit bra med några riktlinjer, som Anita 
säger: ”Vad dom vill uppnå […] med biblioteket.” Inom skönlitteraturen är vissa författare 
mycket efterfrågade och blir därför obligatoriska vid inköp. Det gäller främst stora författare, 
där nämner respondenterna Oates och Binchy, och deckare. ”Men […] vi brukar ju prova att 
köpa debutanter också så att säga.”, säger Anita.  
 
När det gäller de litteraturstödda titlarna blir inte alla inlagda i bibliotekets katalog. Det är 
bara titlar som är efterfrågade och som personalen tycker att de saknar som blir det, resten blir 
stående i magasinet utan att visas för allmänheten. En del blir bortskänkt eller utplacerat på 
äldreboenden och liknande. Anita säger: ”Men vi ska ju, eller vi ska ju försöka ändra på det 
sättet nu, så att säga. Vi ska försöka visa allting.” Det är lätt att få dubbletter eller trippelex 
och det är inte säkert att alla böckerna passar in i kommunen och eftersom det är en ganska 
liten organisation finns det inte heller många filialer att skicka ut böckerna till. Men nu ska 
alltså de litteraturstödda titlarna behandlas på samma sätt som de egeninköpta böckerna och 
även gallras på samma sätt. Utlåningen av kur-böckerna varierar från att ha varit utlånade 
några gånger till att inte ha varit utlånade alls. Den enda påverkan som bibliotekarierna säger 
att de böckerna har på de övriga inköpen är att ibland kanske de väntar med att köpa in en viss 
bok eftersom de tror att den kan komma som kur-bok.  
 

Det händer ju ibland att vi liksom avstår kanske från att köpa vissa titlar för att vi tror att dom 
skulle kunna komma som kulturrådsböcker. Men det varierar ganska mycket, vi kan ju ha köpt en 
bok och sen så kanske ett halvår till ett år senare så kommer den som kulturrådsbok. Så att, det 
beror väl lite på, ibland vågar vi vänta ibland vågar vi inte vänta.  

 
Egentligen skulle bibliotekarierna på bibliotek A vilja få en summa att själva köpa in böcker 
för ”men det är ju inte riktigt det kulturrådet vill ha så att säga utan […] då skulle vi 
förmodligen […] inte köpt in, dom där böckerna själva som dom tycker att vi ska ha.” 
Samtidigt vill de inte särbehandla kulturrådsböckerna och ställa dem på en särskild hylla som 
en slags förmedlande insats. De tror att låntagarna då kan bli förvirrade eftersom de nog inte 
vet vad kur-böckerna är för något. Det är bättre att ställa dem ihop med de andra nya böckerna 
eller ställa dem på sin egen ämneshylla direkt.  
 
Båda bibliotekarierna tycker att bibliotekets folkbildande roll har fallit bort och numera är 
bibliotekets uppgift att ”… vara en plats där information är fri…” Ingen kan registrera eller 
ifrågasätta, varje medborgare får välja fritt från det breda biblioteksutbudet. När det gäller 
skönlitteratur försöker de ha ett attraktivt utbud. Inköpspolicyn var stramare förr, nu är det 
mer troligt att en bok köps in om någon kommer och frågar efter den. Anna säger: ”som nu 
har vi ju, kan man ju hitta då Sidney Sheldon t.ex. och olika, det kunde man nog inte göra för 
ett antal år sen, att det var en mer […] stramare inköpspolicy och så.” 
 
En av bibliotekets uppgifter enligt respondenterna, är att förmedla sådan litteratur till folk som 
de antagligen inte skulle läsa annars, som t.ex. debutanter. Folk kanske får upp ögonen för en 
viss bok just för att den finns tillgänglig på biblioteket. Låntagarna på bibliotek A är väldigt 
aktiva och bibliotekarierna försöker vara lyhörda för deras önskemål.  
 
Efter intervjun fortsatte Anna att prata lite, hon sa då att det är motsägelsefullt att biblioteket 
ska profilera sig och ta hänsyn till sina låntagare och samtidigt skickas dessa böcker från 
Statens kulturråd, som alla får samma. De passar inte alla och får helt olika genomslagskraft 
på detta lilla kommunbibliotek jämfört med t.ex. på Stockholms stadsbibliotek. Här blir de 
kanske inte utlånade alls och antagligen utgallrade om ett par år.   
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I kopieringsrummet inne bland personalens kontor på bibliotek A låg fortfarande många av de 
litteraturstödda titlarna kvar i de lådor som de kom i. När jag efter intervjun gick runt och 
tittade på dem berättade Anita att de sammanlagt 800 titlarna som kommer från Statens 
kulturråd per år utgör en väldigt stor skillnad för ett litet bibliotek som detta, det är nästan lika 
många böcker som det här biblioteket köper in själva per år. 
 
7.1.3 Bibliotek B, intervju med Britta 
 
På bibliotek B träffade jag bibliotekarien Britta som arbetat där i 20 år. Under de flesta av de 
åren har hon varit inköpsansvarig, idag har hon hand om inköpen av vuxenlitteratur till 
kommunens huvudbibliotek och bokbuss. Hon betonar att alla tio anställda på biblioteket är 
delaktiga i inköpsprocessen. 
 
Britta ville inte att jag skulle spela in intervjun med henne vilket gör att sammanställningen av 
denna intervju innehåller få hela citat.  
 
Bibliotek B har ingen skriven inköpspolicy, Britta säger att ”det mesta finns i huvudet”, 
särskilt hos henne själv som varit länge inom branschen. Däremot finns från kulturnämnden i 
kommunen en kulturpolitisk handlingsplan som då gäller för all kulturverksamhet i 
kommunen. Det finns även en gammal medieinköpsplan som antagits av kulturnämnden och 
som på senare år har reviderats och fräschats till av biblioteket själva. Britta säger att detta är 
också sådant som faller sig naturligt hos de flesta med några års erfarenhet inom yrket. 
Inköpsplanen innehåller mest övergripande förhållningsregler som t.ex. att inte köpa in 
rasistisk litteratur. En punkt som skiljer den nya medieinköpsplanen från den gamla är att 
biblioteket ska vara mer lyhört för allmänhetens önskemål. Detta är något som det inte talades 
så mycket om när Britta själv gick på BHS, utan hon säger att ”…när man kom ut i 
verkligheten insåg man att det måste vara så”. Efterfrågestyrda inköp har ökat mycket sedan 
hon började arbeta på biblioteket, det har blivit mer och mer under åren.  
 
Det som avgör om en bok köps in eller inte är, enligt Britta, sambindningslistorna men också 
recensioner i dagstidningar, efterfrågan från användare, välkända författare, intressanta smala 
titlar som får bra recensioner, och förstås egna kunskaper och erfarenheter. Återigen 
konstaterar hon att de många åren i branschen spelar stor roll. Hon brukar köpa in flera titlar 
av populära författare som hon vet alltid ”går åt”.  
 
Böckerna från Statens kulturråd vet Britta ”väcker blandade känslor” hos hennes kollegor, 
själv tycker hon mest det är ”kul och spännande” när de kommer. De mest intressanta sätts 
upp på hyllorna, några skickas ut till de 6 filialerna och resten ställs i magasinet. Några av de 
litteraturstödda titlarna ställs på en särskild snurrhylla i biblioteket innan de kommer ut på de 
vanliga hyllorna. Ovanför snurrhyllan finns en skylt som talar om att dessa böcker är gåvor 
från Statens kulturråd, Britta ser dessa titlar som en stor tillgång. På bibliotek B plastas inte 
kulturrådstitlarna in och de får inget signum utan bara en streckkodslapp inne i boken. Det går 
inte att se hur ofta de lånas ut men Britta säger att det märks att de är i rörelse. Den enda 
påverkan dessa titlar har på de övriga inköpen är att personalen ibland väntar med att köpa in 
en bok för att se om den kommer från Statens kulturråd. 
 
Britta säger att för henne finns det inga direkta inköpsproblem men hon tror att nya 
bibliotekarier skulle kunna ha nytta av några föreskrifter eller regler om vad de bör tänka på 
vid inköp. Hon säger att nu går mycket av inköpen på efterfrågan, användarna kan lämna 
önskemål om inköp till biblioteket.  
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När jag frågar Britta vad hon tycker är bibliotekets uppgift att förmedla svarar hon: ”Är det 
vår roll?” Hon fortsätter säga att hon tycker nog inte att biblioteket ska ha en förmedlande 
roll, hon vet inte om det finns en medveten tanke bakom de inköp som görs till biblioteket. 
Från början hade ju biblioteket en folkbildande roll men den finns inte på samma sätt längre, 
så nu tycker Britta att biblioteket ska stå för allsidighet och spegla bokutgivningen. Hon 
tycker inte att biblioteket ska förmedla något särskilt utan bara visa på vad som finns och sen 
får alla ta till sig det de vill. 
 
Efter intervjun visar Britta mig snurrstället med litteraturstödda titlar, hon bläddrar i en stor 
arkitektur/konstnärsbok och säger att en sådan bok skulle de antagligen inte ha köpt in själva 
om de fått bestämma. 
 
Cirka en vecka efter intervjun ringde Britta upp mig för att göra några förtydliganden. Hon 
ville påpeka att man på det biblioteket inte enbart köpte böcker från BTJs sambindningslistor 
utan även från nätbokhandeln Adlibris. Britta ville även förtydliga vad hon sagt om 
förmedling. Hon anser inte att bibliotekets uppgift är att förmedla någon särskild litteratur. De 
ska förmedla själva skönlitteraturen i sig och få folk att läsa, ge dem det de vill ha. 
 
7.1.4 Bibliotek C, intervju med Claes 
 
Inspelningen från intervjun med Claes blev av så dålig kvalitet att jag hade svårt att höra vad 
som sades. Därför var jag tvungen att återkomma med några frågor i ett mail till honom, 
vilket han svarade på men inte hade tid att ägna någon större möda åt. Det är anledningen till 
att denna intervjusammanställning är kortare än de andra och att det även här finns få hela 
citat. 
 
Bibliotekarien Claes har arbetat på bibliotek C i 5 år och är barnbibliotekarie och 
inköpsansvarig för barnavdelningen. Alla anställda på biblioteket är ansvariga för inköpen till 
vuxenavdelningen. Den största inköpskällan för biblioteket är BTJs sambindningslistor, de 
ger enligt Claes en bra samlad bild av vad som ges ut. En annan stor inköpskälla är Adlibris 
och antalet inköpskällor ökar hela tiden. Inköpspolicyn på detta bibliotek säger i stort sett att 
de ska ha ett brett bestånd av god kvalitet och att efterfrågan ska styra mycket.  
 
Inköpen av skönlitteratur till bibliotek C styrs mycket av efterfrågan, de demografiska 
förutsättningarna i kommunen har inte så stor betydelse enligt Claes som uttrycker det: ”Man 
tänker mer på brukaren än ickebrukaren.” En anledning till att efterfrågan har så stor påverkan 
är att det är utlåningssiffrorna som styr. Kan biblioteket inte visa upp bra utlåningssiffror för 
politikerna blir det inga anslag. Även recensioner och kvaliteten påverkar inköpen. Claes 
tycker inte att det ska finnas några regler för inköp. Det kan inte vara centralt styrt för det ser 
så olika ut på olika bibliotek, säger han. Problemet med inköp är snarare att det finns ett så 
stort utbud, inköparna måste sålla på något vis.  
 
De litteraturstödda titlarna har en kompletterande funktion på det här biblioteket. Claes tycker 
att det är jättebra att de kommer men att det är konstigt när ibland böcker som redan är 
bestsellers får stödet. Alla de litteraturstödda titlarna som kommer till bibliotek C blir inlagda 
i katalogen och efter ett par år kollas det om de blivit utlånade eller inte. Har de inte blivit det 
exponeras de på något vis i biblioteket för att se om det kan hjälpa. Sedan gallras de och 
behandlas i stort sett som de böcker de själva köpt in. Utlånen på kulturrådsböckerna ser 
väldigt olika ut, facklitteratur lånas en del men dikter och poesisamlingar väldigt sällan. De 
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litteraturstödda titlarna påverkar inköpen på bibliotek C på så vis att personalen kanske avstår 
från att köpa in en bok de tror kan komma från Statens kulturråd, men inte mer än så.  
 
Bibliotekets uppgift är enligt Claes att förmedla litteratur av bra kvalitet. Den gamla 
folkbildningstanken finns inte längre kvar och idag har nog inte biblioteket någon ”direkt 
förmedlinspoäng”. När jag sedan återkommer med frågan i ett mail svarar han att: ”I princip 
är bibliotekets uppgift att genomföra den uppgift våra uppdragsgivare ger oss. Att i samspel 
med dem tolka målen och genomföra denna verksamhet.”    
 
7.1.5 Bibliotek D, intervju med Dag 
 
Intervjun tog plats inne på bibliotekschefen Dags arbetsrum och han verkade väldigt 
avslappnad och bekväm med situationen. Han har arbetat på bibliotek D sedan 2002 och har 
ända sedan dess varit ansvarig för budgeten och inköpen på biblioteket. När det gäller inköpen 
köper biblioteket in det mesta som finns i BTJs sambindningslista men de köper också mycket 
från Bokus eftersom de har gjort en egen uträkning och kommit fram till att det skulle kunna 
bli 7 – 8 % billigare. I övrigt satsar biblioteket mycket på att möta kommuninvånarnas behov, 
”…det är det som är det viktiga för oss.” De satsar mycket på barn och ungdom och 
invandrarlitteratur, vilket är en följd av hur kommunens demografiska förutsättningar ser ut. 
 
Bibliotek D har ingen nedskriven inköpspolicy. Det är en liten kommun och det finns bara en 
filial och den är inte datoriserad. Biblioteket har inte heller någon biblioteksplan men just 
dagarna innan jag kom för att göra intervjun hade de börjat diskutera den frågan. De kom 
fram till att bibliotekspersonalen inte kunde utforma en sån själva utan den måste delegeras 
uppifrån för att biblioteket ska veta vad de ska göra, vad som ska vara bibliotekets uppgift.  
 
Dag säger att det finns ”standardgrejer” som de måste köpa in. Som exempel nämner han 
Psykologiskt termlexikon, ett uppslagsverk som kommer att hålla i många år. Skönlitteraturen 
som köps in ska spegla kommuninvånarnas efterfrågan, den måste bli läst och inte bara bli 
hyllvärmare. Men samtidigt köper de inte in allt folk vill ha, smala böcker som bara en person 
efterfrågar blir istället fjärrlån. Böcker som recenseras i lokalpressen blir som regel 
efterfrågade och köps in. Dag tycker att de har en bra dialog med användarna.  
 
När jag frågar vilka inköpsproblem som finns blir tvekan ännu större, så jag formulerar om 
meningen och frågar istället om det finns några inköpsproblem över huvud taget. Som svar på 
frågan berättar Dag om en annan bok som de nyss köpt in som handlar om biblioteksjuridik, 
där det står att de inköpsansvariga har rätt att säga att de inte köper in en viss bok. Det kan 
finnas ekonomiska argument för det. ”Men oftast så är det ju då att det är någonting som, som 
faller för kvalitetsstrecket.” Det kan också vara väldigt udda eller svårlästa böcker som bara 
den som efterfrågar dem kommer att läsa.  
 
När vi kommer in på de litteraturstödda titlarna säger Dag att det är väldigt spännande när de 
böckerna kommer men samtidigt är det väldigt svårt på bokmöten när personalen måste gissa 
vilka böcker som kan tänkas komma från Statens kulturråd och vilka de borde köpa själva. 
 

Kommer den här boken att komma från kulturrådet eller kommer den inte att komma från 
kulturrådet? För att det handlar ju om pengar för oss. För köper vi den här i listan för dyra pengar 
och sen får vi den gratis, då blir vi ju fruktansvärt frustrerade. 
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Efter hand har personalen lärt sig att böcker från vissa förlag alltid kommer från Statens 
kulturråd. Om det är vissa böcker som inte brådskar med inköp väntar de med att köpa in dem 
och ser om de kommer från kulturrådet istället. Personalen reagerar också över att vissa 
böcker som kommer inte alls är relevanta för denna lilla kommun i södra Sverige och Dag 
nämner som exempel en uppsättning med 4 – 5 böcker som hette Samesläkter i övre Sorsele 
kommun, som han undrar vad de ska ha för nytta av. Han funderar också över var de ska 
förvara alla böcker som inte blir utlånade och måste tas bort från hyllorna. En gång hörde han 
en representant från Statens kulturråd säga att biblioteken skulle spara alla böckerna i sitt 
magasin och då ställde han sig frågan: ”…hur stort ska det där magasinet bli?”  
 
När de litteraturstödda titlarna kommer till bibliotek D delas de upp i tre högar, en hög med 
sådant som de vill ha och behöver däribland dubbletter som kan skickas till filialen. Den 
andra högen kallar de för ”kulturrådsböcker” och där hamnar de lite mer udda böckerna. De 
ställs sedan på en särskild hylla som skyltas mycket för att testa och se om de blir utlånade, de 
är ”experimentböcker”, och folk uppmärksammar den hyllan. När nästa sändning med böcker 
kommer ställs de på den hyllan istället och de gamla tas bort och säljs för fem kronor styck, 
skulle någon av dem blivit väldigt mycket utlånad tas den in i det egna beståndet och ställs 
upp på en vanlig hylla. Vissa av ”kulturrådsböckerna” blir oväntat mycket utlånade och andra 
inte alls. 
  
I den tredje högen hamnar de hopplösa böckerna, de som personalen vet att ingen kommer att 
läsa t.ex. böckerna om samesläkter. ”Då säljer vi dom som gallrat. Och ibland går ju inte ens 
det, de bara står där nere. Och vi kan inte, dom kan inte begära att vi ska spara dom. Till 
vilken nytta och till vilket hyllutrymme då?”  
 
Dag tycker att högskolebibliotek snarare borde få flera exemplar av vissa böcker som de har 
betydligt större nytta av än vad denna lilla kommun har. Han är kritiskt mot att alla bibliotek 
får samma böcker från Statens kulturråd. ”Nu känns det som att dom bara lägger ner böcker i 
lådor på kulturrådet och skickar liksom bara rakt över, det blir liksom öststat va!”  
 
Dag nämner att biblioteket ska tillmötesgå kommuninvånarnas behov och han säger att det är 
bibliotekets uppgift att fungera som en ”serviceinrättning” för kommunens invånare. I BTJ-
listan är det många titlar som stryks med en gång eftersom böckerna blir mer och mer 
akademiskt inriktade och folket som besöker bibliotek D vill hellre läsa om folkhälsa och 
Antikrundan. När jag frågar vad han vill förmedla genom sina inköp funderar han en stund 
och säger att det är en svår fråga. Han säger att det finns många populära kärleksromaner som 
är på gränsen till ”träsket”, och dom vill han inte förmedla till någon men de har ändå några 
sådana på biblioteket eftersom folk vill ha dem. Som ett exempel på böcker han inte vill 
förmedla nämner Dag Fem-böckerna som han själv inte tyckte om när han var liten. ”Men det 
finns ju ungar som inte läser något annat och då har dom ju i alla fall läst, någonting.” Efter 
ytterligare en liten stunds funderande kommer han fram till att:  
 

Det jag vill förmedla är en berättelse, en bra berättelse. Det har man velat ha sen stenåldern. En bra 
berättelse, det vill man ha. Och det är skönlitteratur för mig, man kan tänka, man kan känna igen 
sig själv. 

 
Nu för tiden går allt så fort och allt är sönderdelat i små strimlor, Dag nämner bl.a. att två 
regissörer stämt TV 4 för att de har reklamavbrott i filmerna. Han berättar om en intervju han 
sett på TV med en skådespelare.  
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Och då frågade dom honom vad han tycker om dagens, om samtiden och så. Och då sa han just det 
att det hemska är att det går så fort allting, det går så fort allting. Allt är liksom i små, små, små 
strimlor så här, redan för barnen, och det är livsfarligt va! För att, han sa en sak som jag la märke 
till: Du hinner inte bygga upp något eget självförtroende. Och det är där vi kommer in! Att man 
ska få en hel berättelse från oss, inte sönderstyckad, utan en hel berättelse.  

 
7.1.6 Bibliotek E, intervju med Elsa 
 
Bibliotekarien Elsa är inte färdigutbildad bibliotekarie men har studerat några år på distans på 
BHS. Hon har arbetat på bibliotek E i två år som vikarie, först som barnbibliotekarie och nu 
som inköpsansvarig för vuxenlitteratur.  
 
Biblioteket har en gammal medieplan från 1990 men de har ingen aktuell medieplan som de 
tillämpar nu, däremot gör de en planering inför varje år. Det har varit flera omorganisationer 
inom kommunen och snart ska biblioteket slås ihop med turism och ”informationsbiten”, 
vilket enligt Elsa påverkar deras verksamhet ganska mycket. Sådana saker kan biblioteket inte 
påverka själva medan inköpen är något de styr helt själva. Däremot finns det krav från högre 
håll på att biblioteket ska tillhandahålla exempelvis lättläst litteratur. Dessutom har biblioteket 
vissa projekt ihop med länsbiblioteket. ”Och tillsammans med dom så gör vi ju projekt 
utifrån, dom önskemål som stadsmakterna har.” 
 
Vid inköp av skönlitteratur är det mest BTJ-listan och dess recensioner som bibliotekarierna 
går efter.  
 

Och sen så, det här är en liten ort, så vi känner våra låntagare och vet ungefär vad de vill ha. Så vi 
försöker beställa utifrån det, samtidigt som man ska ha en variation ju, i utbudet. Så det är ju flera 
faktorer som spelar in. 

 
Bibliotek E har ingen nedskriven inköpspolicy utan den finns outtalad bibliotekarierna 
emellan, de äldre lär de yngre och låntagarnas önskemål styr mycket av inköpen. 
Skönlitteraturen har en mycket stark ställning på detta bibliotek, Elsa betonar att de har många 
låntagare som läser MYCKET skönlitteratur. Ett exempel på hur de demografiska 
förutsättningarna i kommunen spelar in i inköpen är att det på den ena filialorten finns ett 
väldigt stort intresse för en viss sysselsättning. För ett par år sedan startades även en 
gymnasieskola inom den här sysselsättningen och båda dessa faktorer spelar stora roller i 
inköpsprocessen.  
 
Det som framför allt är avgörande på bibliotek E för om en skönlitterär bok köps in eller inte 
är om författaren är känd, är det en författare som brukar bli utlånad så blir boken sannolikt 
köpt. Däremot är de lite försiktiga med att köpa in debutanter på grund av sin begränsade 
budget, då är det recensionerna som avgör. När jag frågar Elsa om hon tycker att det skulle 
behövas en lag som reglerar inköpen säger hon att hon inte har tänkt på det, däremot att det 
behövs ”… en stark lag för att kommunen ska uppfylla kulturen, det märker vi”. Kommun E 
har dålig ekonomi och kultur och fritid är de områden där eventuella nedskärningar i första 
hand sker eftersom det inte är något som måste finnas i jämförelse med exempelvis skola och 
äldreomsorg. Bibliotekslagen som säger att varje kommun ska ha ett folkbibliotek är det som 
bibliotek E stödjer sig på när de ska försvara sig gentemot politikerna. 
 
Det enda egentliga svaret som Elsa kan komma på när jag frågar om det finns några 
inköpsproblem, det är anslaget. Begränsningen av pengar styr mycket. Bibliotek E gör en 
ganska hård prioritering när de köper in, det de tror är gångbart och: ”Gärna lite kvalitet också 
förstås om det går!” De har mycket samarbete med länsbiblioteket och de andra biblioteken i 
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länet vilket innebär att de själva inte behöver köpa in allt utan kan utnyttja de andra 
bibliotekens bestånd, vilket också påverkar de egna inköpen.  
 
De litteraturstödda titlarna ser Elsa som en bonus som framför allt är en tillgång för filialerna. 
Inte alla böcker som kommer läggs in i systemet, bara de som personalen tror sig ha någon 
nytta av. De andra blir ståendes ett tag och kanske bortskänkta senare vid något särskilt 
tillfälle som t.ex. Världsbokdagen. Eftersom det är så stora försändelser som kommer varje 
gång hinner inte heller personalen med att ta hand om alla böckerna och ställa iordning dem 
för biblioteksbruk. Elsa är osäker på om Statens kulturråd uppskattar att biblioteksböcker 
skänks bort men samtidigt kommer dom ju till någon nytta då och står inte bara och tar plats. 
Något som Elsa förvånas över och som hon tror påverkar utlåningen negativt, är att många av 
kulturrådsböckerna har så tråkiga omslag. ”Alltså när vi tittar på böckerna kan vi nästan se på 
omslaget att den kommer nog som kulturrådsbok!”  
 
De enda kur-böckerna som står på en egen hylla är poesin, där har biblioteket inte så många 
egna titlar utan kulturrådsböckerna skyltas mycket. De övriga litteraturstödda titlarna ställs på 
nyhetshyllan och får lika mycket utrymme som de egna inköpen. Vissa av kulturböckerna blir 
väldigt sällan utlånade, eller inte alls, och då plockas de bort ur beståndet. Ibland kan 
personalen på förhand avgöra att en viss bok inte alls kommer att fungera på detta biblioteket 
och då kommer den inte ut i beståndet över huvud taget. 
  
När det gäller förmedling är Elsa väldigt osäker på om det verkligen är något hon vill 
förmedla. Hon säger att hon vill lyssna på låntagarnas önskemål men också få dem att 
upptäcka sådant de kanske inte själva skulle ha upptäckt. ”Uppmuntra till läsning är väl det vi 
vill”, säger hon efter en stunds funderande.  
 
Hon tycker att man kan säga att BTJ redan gjort ett kvalitetsurval på det sortiment som de har 
i sina listor. Elsa säger att hennes kollega som har arbetat på biblioteket i 25 år ser vilken 
skillnad det har blivit i inköpstänkandet. När inköpen ska göras kan det uppstå en 
kvalitetsdiskussion där den äldre kollegan inte gärna vill köpa in exempelvis Danielle Steele, 
medan de andra i personalen säger att de måste köpa de böckerna eftersom det är dem folk vill 
läsa. 
 
På frågan vad som är bibliotekets uppgift svarar Elsa att den består av många olika delar. En 
del är litteraturen med alla olika sorters litteratur, en annan är media, musik och CD-böcker, 
och en tredje är informationsrollen. ”Så jag ser ju att vår roll utvecklas hela tiden. 
Allteftersom informationssamhället utvecklas så utvecklas ju biblioteket.”  
 
 
7.2 Sammanställning av resultatet  
  
7.2.1 Inköp/ Inköpspolicy 
 
Inget av biblioteken har en nedskriven detaljerad inköpspolicy utan det mesta grundar sig på 
personalens erfarenheter, Britta konstaterar att många år inom branschen spelar stor roll. De 
olika kommunerna har inte heller mycket att säga till om angående bibliotekens inköp, det får 
de styra helt själva även om ett par bibliotek har gamla medieinköpsplaner som de inte 
tillämpar i så stor utsträckning längre. Tre av respondenterna säger att efterfrågan är det som 
påverkar inköpen allra mest, på de två andra biblioteken ligger sambindningslistan och 
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recensioner i dagstidningar samt huruvida författaren är känd, i topp. Britta säger att 
efterfrågestyrda inköp har ökat mycket sedan hon började arbeta på bibliotek B för 20 år 
sedan. Claes säger att det är utlåningssiffrorna och därmed efterfrågan, som styr mycket av 
inköpen eftersom de måste kunna visa upp bra utlåningssiffror för politikerna för att få något 
anslag. Inget bibliotek har någon inköpspolicy på sin hemsida som allmänheten kan läsa.  
 
Det är bara Dag som tydligt uttrycker att de inte kan köpa in allt som användarna efterfrågar. 
Är det väldigt udda böcker som endast en person efterfrågar köper de inte in dem. ”…då blir 
vi ju en bokhandel åt den personen och det är ju inte meningen.” Även om inköpen styrs 
mycket av efterfrågan så måste de ändå hålla en viss kvalitet tycker samtliga bibliotekarier. 
Elsa talar om att de köper sådant de tror är gångbart och: ”Gärna lite kvalitet också förstås om 
det går!” 
 
Alla bibliotekarierna säger att deras bibliotek har någon slags inköpspolicy, dock oftast som 
kunskap i personalens medvetande och inte nedskriven. De är dock mest övergripande som att 
biblioteket ska ha något för alla. De senaste åren har efterfrågan från användarna fått en större 
påverkan på inköpsprocessen. Elsa säger: ”Det är efterfrågan från låntagarna som styr mycket, 
det är ju för deras skull vi finns till.”  
De faktorer som påverkar inköpen är alltså efterfrågan, recensioner, författaren och det 
befintliga beståndet. 
 
7.2.2 Litteraturstödda titlar 
 
Alla respondenterna är eniga om att de litteraturstödda titlarna inte är helt oproblematiska. 
Alla behandlar dem dessutom på olika sätt. Två av biblioteken lägger in alla titlarna i 
katalogen, även om kanske inte alla står på hyllorna så finns det möjlighet att söka efter dem 
och låna dem. Utlåningen på böckerna ser väldigt olika ut på alla biblioteken, vissa blir inte 
utlånade alls medan andra blir utlånade över förväntan. En tendens är att titlarna blir mer 
sällan utlånade om de inte uppmärksammas på något vis i biblioteket. Vissa bibliotekarier 
säger att de inte vill särbehandla titlarna från Statens kulturråd medan andra ställer dem på en 
egen hylla som skyltas särskilt.  
 
På bibliotek A har personalen pratat om att de kanske hellre skulle vilja få en penningsumma 
så att de själva kunde köpa in litteratur för att fördjupa sitt bestånd. De påpekar också, liksom 
Dag, att alla huvudbibliotek i Sverige får samma böcker och de passar väldigt olika in i de 
olika kommunerna. Anna uttrycker att det är motsägelsefullt att biblioteket ska profilerna sig 
och ta hänsyn till sina låntagare och samtidigt får alla samma böcker från Statens kulturråd. 
Alla bibliotekarierna i undersökningen är i grunden positiva till att böckerna kommer, även 
om urvalet och tillvägagångssättet är ifrågasatt av flera. 
 
De litteraturstödda titlarna verkar inte ha någon betydande påverkan på bibliotekens egna 
inköp. I vissa fall väntar de med att köpa in en viss bok eftersom den troligtvis kan komma i 
försändelsen med litteraturstödda titlar, i andra fall köper man in den och får sedan en 
dubblett. Dag uttrycker sin frustration över att Statens kulturråd inte har någon 
framförhållning och hur irriterande det är att först köpa en dyr bok och sedan få den en gång 
till gratis. Några bibliotek ser dubbletterna som en bra komplettering, Elsa säger att de då kan 
skicka ut det ena exemplaret till någon av filialerna vilket stärker dem mycket. De 
litteraturstödda titlarna finns inte på något sätt med i bibliotekens inköpspolicys. Jag frågade 
Britta, som är den av respondenterna som har jobbat längst på sin nuvarande arbetsplats, om 
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hon såg någon skillnad i inköpen nu jämfört med före distributionsstödets införande men det 
gjorde hon inte.  
 
7.2.3 Förmedling 
 
De flesta respondenterna säger att de inte vill förmedla något särskilt med sina inköp. Dag 
kommer efter en stunds resonerande fram till att han vill förmedla en bra berättelse till 
läsarna, en berättelse de kan relatera till och som speglar dagens samhälle. Anna säger att hon 
vill att biblioteket ska ha ett attraktivt och brett bestånd så att låntagarna har möjlighet att 
upptäcka den smalare litteraturen, eller den ”mindre spridda” litteraturen som Anna uttrycker 
det, just för att den finns tillgänglig. Britta svarar direkt när jag frågar om förmedling att hon 
inte tycker att biblioteket ska ha en förmedlande roll och hon är osäker på om det finns någon 
särskild tanke bakom biblioteksinköpen.  
 
Dag ger exempel på litteratur som han inte vill förmedla, sådant ”… som är på gränsen, där 
nere till […] träsket så att säga då va. Kärleksromaner som ligger på gränsen så där.” Trots att 
Dag inte vill förmedla dessa böcker så finns det flera av dom på bibliotek D eftersom behovet 
finns. Han nämner också, liksom Anna, att låntagarna kanske börjar läsa något som räknas 
som sämre kvalitet men går sedan vidare till sådan litteratur som bibliotekarierna hellre skulle 
vilja förmedla. Även Elsa säger: ”Jag vet inte om jag vill förmedla någonting.” Senare säger 
hon: ”Uppmuntra till läsning är väl det vi vill.” Den litteratur som köps in till bibliotek E 
måste ha en viss kvalitetsnivå men där tycker Elsa att man kan säga att det som finns i BTJ-
listorna redan har genomgått ett slags urval eftersom ”…dom tar ju inte in vad som helst”. 
Hon säger att det finns en kollega som inte gärna vill köpa in Danielle Steele-böcker men de 
andra bibliotekarierna säger att det är det låntagarna vill ha och då ska de få det. 
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8. Analys 
 
I uppsatsens teorikapitel redovisas Åse Kristine Tveits fyra olika förhållningssätt som en 
förmedlare kan inta. Den första punkten handlar om att förmedlaren inte låter läsaren ta del av 
sådant som enligt honom/henne kan provocera eller är omoraliskt (beskyddaren). Punkt 
nummer två är den förmedlare som ser ner på läsare som inte har samma smak som han eller 
hon själv har (översittaren). I den tredje punkten beskrivs den typ av förmedlare som blir 
missionerande och låter det professionella agerandet komma i skymundan (missionären). Den 
fjärde och sista punkten utgörs av den förmedlare som trots sin egen subjektivitet och hållning 
agerar professionellt (den professionelle).  
 
Om vi ser på Tveits fyra olika förhållningssätt till förmedling kan intervjuresultaten från 
denna undersökning inte helt klart relateras till någon av dem. Hos Dag finns tendenser till 
Tveits andra punkt, översittaren. Det är enligt intervjuresultatet troligtvis ett synsätt som blir 
alltmer sällsynt. En respondent nämner om en äldre kollega som faller under den första 
punkten i Tveits hållningar, beskyddaren, men även det verkar vara på utdöende och 
förekommer enligt respondenterna främst hos just äldre bibliotekarier. Förmedlingsprocessen 
blir mer och mer kundorienterad och bibliotekarien ger läsaren vad han eller hon vill ha. Tveit 
talar om att förmedlaren kan bli en expeditör åt användarna och ge dem det de vill ha oavsett 
vad det är, alltså minska på sin egen förmedlande roll (Tveit 2004, s. 42f). 
 
Enligt bibliotekscheferna i Jonssons avhandling från 2003 ska inte de själva avgöra vad som 
kommer upp i tillräcklig kvalitetsnivå för att få finnas i bibliotekets bestånd (se s. 11). Den 
ende av mina respondenter som nämner att det finns litteratur han faktiskt inte vill förmedla, 
är som sagt Dag. Han skulle därför kunna platsa under beskyddaren eller översittaren hos 
Tveits förmedlingshållningar. Missionerande tendenser hos respondenterna, som nämns under 
Tveits tredje punkt, blir mer och mer sällsynta, liksom även folkbildningstanken enligt 
intervjuerna i uppsatsen. Man kan fråga sig vem som har rätt att avgöra vilken litteratur som 
ska erbjudas läsaren. Är det inte upp till varje individ att själv bestämma (Giselsson, 1998, s. 
37)? 
 
Respondenterna i den här undersökningen ser sig inte som förmedlare, de ser inte det som sin 
uppgift. Trots det är de just förmedlare eftersom de faktiskt förmedlar det som finns på 
biblioteket, även om det inte är något särskilt, någon särskild typ av litteratur de vill förmedla. 
Enligt Tveit är det tydligt att bibliotekarien inte är medveten om sin egen kraft att påverka 
(Tveit, 2004 s. 27). Det går att se även i resultaten i denna undersökning. Flera av 
bibliotekariernas (som det verkar) ointresse för förmedling bevisar att de inte ser vilken stor 
påverkningskraft de faktiskt har och framför allt vilken stor påverkningskraft de 
inköpsansvariga på biblioteken har. Att ha kontroll över informationen spelar en betydande 
roll i maktutövningen (Thörn 1996 se Jonsson 2003, s. 49). 
 
Smidts intervjuundersökning innehåller många likheter med resultatet i denna uppsats. De 
flesta respondenterna i båda undersökningarna är överrens om att inköpen till biblioteken i 
huvudsak ska styras av efterfrågan från användarna. I den norska undersökningen 
framkommer åsikten att alla människor borde kunna påverka vad som ska finnas på 
biblioteken eftersom de betalar skatt, beståndet ska innehålla något som passar alla. Även 
åsikten att det viktiga är att folk läser och inte vad, är tydlig i Smidts undersökning liksom i 
min egen.  
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Smidts undersökning har varit något av en mall för denna uppsats undersökningen och det har 
alltså även visat sig att det finns många likheter mellan de båda undersökningarna. Detta visar 
på tillförlitligheten i mitt resultat och att mina respondenters åsikter och synsätt är spridda och 
vedertagna.   
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9. Slutsatser 
 
Frågeställningarna som presenteras i början av uppsatsen upprepas här: 

• Vilken kvalitets- och förmedlingsdiskussion finns i bibliotekens inköpsprocess?   
• Hur ser bibliotekarierna på titlarna från Statens kulturråd? 
• Spelar de litteraturstödda titlarna från Statens kulturråd någon roll i bibliotekens inköp 

och i så fall på vilket sätt? 
Intervjuundersökningen har lett fram till svar på dessa frågeställningar. Svaren har i tidigare 
avsnitt analyserats enligt den valda teorin, förmedlingsperspektivet, men ska här tydliggöras.  
 
Angående kvalitets- och förmedlingsdiskussionen på folkbiblioteken framkommer i 
undersökningen att den inte har en framträdande roll i inköpsprocessen. Det är mer 
efterfrågan än kvalitet som styr inköpen och flera av respondenterna har inte för avsikt att 
förmedla något alls med de inköp de gör. 
 
Bibliotekarierna i undersökningen har olika inställning till de litteraturstödda titlarna men 
ingen av dem tycker att det är enbart bra eller dåligt att de kommer. De är överens om att det 
finns vissa böcker i sändningarna som de har nytta av och andra som inte alls borde ha 
kommit till dem. Några av respondenterna har förslag på förändringar som skulle kunna göras 
för att förbättra stödet, exempelvis att vissa av titlarna skulle kunna ges i flera exemplar till 
högskolebiblioteken istället för att skickas till små kommunbibliotek där de inte kommer till 
användning. Bland respondenterna framkommer det också förslag på att litteraturstödet skulle 
kunna utformas så att varje bibliotek får en summa pengar från Statens kulturråd som de 
sedan köper egna böcker för. 
 
Som svar på den tredje frågan kan sägas att de litteraturstödda titlarna spelar, enligt 
respondenterna, inte någon roll för bibliotekens inköp. Det enda som skulle kunna inträffa är 
att bibliotekarierna väntar med att köpa in en viss bok eftersom de tror att den kanske kan 
komma från Statens kulturråd. De litteraturstödda titlarna förmedlas oftast inte heller på något 
särskilt sätt. På några bibliotek skyltas de på en egen hylla medan andra sätter dem bland de 
egeninköpta nyheterna där de skyltas en tid för att sedan komma ut på hyllorna, liksom även 
de särskilt skyltade titlarna gör. 
 
Av resultatet kan slutsatserna dras att biblioteket är på väg att tappa sin roll som förmedlare 
av kvalitativ skönlitteratur och helt och hållet bli expeditör av det som efterfrågas. 
På sidorna 39-40 hos Tveit finns ett exempel med en bibliotekarie som tydligt ser sig själv 
som uppfostrande, som säger till folk att de inte bör läsa den boken de frågar efter om inte 
bibliotekarien själv tycker den är av bra kvalitet eller passar just den personen. Exemplet är 
från början av 1900-talet och bibliotekets uppfostrings- och förmedlingsroll har förändrats 
mycket sedan dess, det bevisar om inte annat intervjuerna i den här uppsatsen. Nu gäller 
efterfrågan i större grad och förhållandet mellan läsare och förmedlare blir allt mer 
kundorienterat (ibid. s. 39ff). Det är som Elsa säger: ”Så jag ser ju att vår roll utvecklas hela 
tiden. Allteftersom informationssamhället utvecklas så utvecklas ju biblioteket.” (se s. 30). 
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10. Diskussion  
 
Respondenterna är kluvna inför de litteraturstödda titlarna, dels tycker de att det är spännande 
när de kommer och dels innebär de extra arbete och tar mycket plats. Förmedlingen har inte 
någon framträdande roll när det gäller de litteraturstödda titlarna. Några bibliotekarier ställer 
dem på en egen skyltad hylla och försöker göra en extra förmedlande insats för just de 
böckerna medan andra inte tycker att de ska särbehandlas på något vis. Vissa respondenter 
säger att de blir mer utlånade om de uppmärksammas på något vis i biblioteket, vilket inte är 
så konstigt. Jag tror att vissa böcker kräver särbehandling för att de ska synas i biblioteket. 
 
Det är intressant att se hur alla biblioteken i undersökningen behandlar de litteraturstödda 
titlarna på olika sätt. Vissa anser som sagt att de ska särbehandlas och uppmärksammas 
medan andra inte gör något särskilt med dem och inte ens lägger in alla titlarna i katalogen så 
att de är sökbara. Enligt Maiwald och Petterssons magisteruppsats från 1998 (se s. 13) finns i 
deras undersökning ingen direkt skillnad i jämförelse mellan utlåningen av litteraturstödda 
titlar och de titlar som inte fått litteraturstöd. Några respondenter anser dock som tidigare 
nämnts att de titlar som fått särskild uppmärksamhet har en tendens att bli mer utlånade. 
 
Maiwald och Pettersson har i sin undersökning bl.a. tittat på hur mycket utlånade de 
litteraturstödda titlarna blir jämfört med bibliotekens egna inköp och de kom fram till att det 
inte är någon större skillnad (se s. 14). Mina intervjuer visar att utlånen varierar väldigt 
mycket bland titlarna med litteraturstöd och på de olika biblioteken, vissa blir utlånade några 
gånger medan andra inte blir utlånade alls. Maiwald och Petterssons studie gjordes före 
distributionsstödets införande och det är sannolikt det som är anledningen till att det är en 
skillnad i våra resultat eftersom de litteraturstödda titlar som då fanns på biblioteken var såna 
som de själva hade valt att köpa in. 
 
Rapporten Bästsäljare och hyllvärmare (2002) från Statens kulturråd, visar att inte alla titlar 
med distributionsstöd som skickas till biblioteken sedan återfinns ute på hyllorna. Detta 
resultat stämmer väl överrens med vad intervjuerna i den här undersökningen visar. 
Exempelvis säger Anna och Anita att de inte lägger in alla de litteraturstödda titlarna i 
bibliotekets katalog. Böcker som de tycker att de har användning för och som folk frågar efter 
kommer upp på hyllorna, resten hamnar i stängda magasin, skänks bort eller blir utplacerade 
på olika platser som t.ex. äldreboenden. Anita påpekar något som jag tycker har väldigt stor 
betydelse i sammanhanget, nämligen att det stora antalet litteraturstödda titlar som kommer 
varje år är nästan lika många som bibliotek A själva köper in varje år, de utgör alltså en 
väldigt stor skillnad i antal böcker för biblioteket. Anna jämför vilken genomslagskraft hon 
tror att de litteraturstödda titlarna har på ett litet bibliotek som detta och på t.ex. Stockholms 
stadsbibliotek. 
 
Jag upplever att det finns en känsla hos bibliotekarierna av att Statens kulturråd bestämmer 
över huvudet på biblioteket, en vi-och-dom-känsla. Det visar sig särskilt när Anita pratar om 
att de hellre skulle vilja välja böckerna själva men att det inte är det som är kulturrådets tanke 
för att deras egna inköp hade antagligen inte blivit ”…dom där böckerna (själva) som dom 
tycker att vi ska ha.” Denna känsla tror jag absolut kan bidra till att bibliotekarierna inte blir 
särskilt vänligt inställda till att göra någon förmedlande insats med de litteraturstödda titlarna. 
 
Hur skulle det vara om biblioteket fick en summa pengar från Statens kulturråd istället? Det 
ligger något i det personalen på bibliotek A säger att om de fick pengar skulle de antagligen 
inte köpa de böckerna som Statens kulturråd vill att de ska ha, men de skulle kanske få fler 
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utlån. Meningen med bibliotekets böcker är utan tvekan att de ska användas. Tanken bakom 
distributionsstödet är god och helt förstålig men det blir fel, särskilt på små bibliotek som de i 
den här undersökningen. Det är inte konstigt om de känner sig överkörda och att den vi-och-
dom-känsla gentemot Statens kulturråd som märks på biblioteken uppstår. Det måste finnas 
något bättre sätt att anpassa stödet till de olika biblioteken och kommunernas behov. 
Biblioteket bör ha ett varierat litteraturutbud men det sätt som distributionsstödet nu är 
upplagt på verkar inte vara den bästa metoden. 
  
Bibliotek A, B, C och D säger att det enda sättet som de litteraturstödda titlarna påverkar de 
övriga inköpen på är att de ibland väntar med att köpa in en bok för att den kanske kan 
komma från Statens kulturråd senare, inget annat. Efter att ha lyssnat på respondenterna är det 
lätt att tycka att kulturrådet kunde ha lite framförhållning och delge biblioteken vilka böcker 
de kommer att skicka i nästa sändning så att det inte behöver bli onödiga dubbletter på 
biblioteken. Särskilt Dag är frustrerad över detta eftersom det för de enskilda biblioteken 
innebär ett slöseri med resurser att köpa en bok och sen få den gratis. Elsa däremot, som inte 
säger riktigt vilken påverkan de litteraturstödda titlarna har på de övriga inköpen, säger att 
eftersom de har en väldigt begränsad budget i kommun E är det bara bra om det kommer 
dubbletter som kan skickas ut till filialerna och stärka dem. 
 
Höglund och Klingberg nämner i sin bok att några viktiga faktorer att tänka på vid inköp till 
bibliotek är bl.a. befolkningens geografiska fördelning och hur gammalt det befintliga 
bokbeståndet är (2001, s. 41, 54, 81). Dessa faktorer spelar dock ingen roll vid förvärvet av 
litteraturstödda titlar, i det sammanhanget får alla bibliotek samma titlar oberoende av hur 
kommunen ser ut. Alla titlar som kommer till biblioteken kanske inte passar just den 
kommunen. Dag visar sin synpunkt tydligt när han säger: ”Nu känns det som att dom bara 
lägger ner böcker i lådor på kulturrådet och skickar liksom bara rakt över, det blir liksom 
öststat va!”  
 
Inköpssiffror från Danmark visar att i många små danska kommuner är det flera av de smala 
titlarna som inte köps in (Secher 2000, s. 79), böcker som genom det statliga 
distributionsstödet kommer ut till alla svenska huvudbibliotek. I Danmark är det inte längre 
säkert att det finns ett brett utbud av litteratur på biblioteken (ibid.). Här hos oss vet vi att det 
breda utbudet finns på biblioteken även om det tyvärr inte alltid visas fram så att användarna 
har möjlighet att ta del av det. 
 
Skulle biblioteket enbart ha det användarna efterfrågar tror jag att det tappar sin funktion och 
att lästraditioner och intresset för läsning sjunker. Det är bara på biblioteket du upptäcker nya 
böcker som du kan ta hem och läsa gratis för att inse antingen att du gillade dem och vill läsa 
flera av samma typ eller att du inte vill läsa en liknande bok igen. Att biblioteket får en 
penningsumma att köpa kvalitetslitteratur för kanske skulle vara ett bättre alternativ, det är ju 
trots allt bibliotekarierna själva som vet vilka böcker som passar på just det biblioteket. 
  
Varken kvalitets- eller förmedlingsdebatten har en särskilt framträdande roll på biblioteken 
numera. Alla bibliotekarierna i undersökningen är överens om att folkbildningstanken inte 
längre är en central del av bibliotekets verksamhet och därför blir inte heller förmedlingen det. 
Det finns ingen särskild litteratur som respondenterna vill förmedla, Dag nämner däremot 
vilken typ av litteratur han inte vill förmedla. Kvalitetstänkandet blir inte heller lika tydligt 
när det är efterfrågan som styr mycket av inköpen.  
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Genom att låntagarnas efterfrågan får allt större påverkan på inköpen sjunker också i viss mån 
kvalitetsnivån på beståndet. Det verkar dock inte vara ett faktum som oroar respondenterna i 
någon större grad. De flesta uttrycker att det viktigaste är att folk läser men det spelar inte så 
stor roll vad, det ska finnas blandad litteratur på biblioteket. Eftersom kvalitetsdiskussionen 
får stryka på foten har inte heller förmedlingsdiskussionen längre någon framträdande roll. 
Bibliotekarierna ser som sin uppgift att ge låntagarna vad de vill ha, inte att förmedla någon 
särskild litteratur till dem.  
  
Några respondenter säger rakt ut att de inte vill förmedla något särskilt, de tycker inte det är 
bibliotekets uppgift. Kan det leda till att biblioteket spelar ut sin roll? De blir expeditörer av 
litteratur istället för förmedlare.  
 
Har biblioteket någon framtid om efterfrågan får styra för mycket? Då skiljer sig inte 
bibliotekets utbud från bokhandelns och det blir inte så stor skillnad mellan att gå dit och köpa 
en billig pocketbok och att gå till biblioteket och låna en bok. Biblioteket måste tänka på sin 
överlevnad precis som bokhandlarna, de måste tillhandahålla ett mediebestånd som blir 
använt. Det behöver dock inte vara så att efterfrågestyrt och hänsyn till kvalitet utesluter 
varandra (Secher 2002, s. 26).  
 
Elsa säger att BTJ redan har gjort ett visst kvalitetsurval på det som finns i deras listor. Tycker 
hon då inte att de behöver göra någon egen kvalitetsbedömning på det som erbjuds där? Ingen 
annan av respondenterna talade om detta. Det är förlagen själva som skickar in sina böcker till 
BTJ, därför finns inte alla titlar som är utgivna i Sverige med i sambindningslistan. Tror inte 
förlagen att deras titlar kommer få ett positivt omdöme väljer de att inte skicka in dem. Alltså 
måste kvalitetsdebatten bli ännu osynligare på bibliotek E om de tänker så och på sätt och vis 
inte tar något eget ställningstagande.  
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11. Förslag till vidare forskning 
 
I denna undersökning tyckte jag det var lämpligt att undersöka bibliotek i kommuner av 
liknande storlek men under arbetets gång har jag förstått mer och mer vilken skillnad de 
litteraturstödda titlarna utgör för biblioteken. Därför skulle det vara intressant att göra 
ytterligare en studie och se på skillnaderna vad det gäller de litteraturstödda titlarna på små 
bibliotek jämfört med på mycket större bibliotek. Exempelvis nämner en respondent i 
undersökningen att de litteraturstödda titlarna utgör lika många böcker på ett år som deras 
egna inköp under samma tid och titlarna måste alltså få väldigt olika genomslagskraft på det 
biblioteket jämfört med t.ex. på Stockholms stadsbibliotek.  
Det skulle även vara intressant att undersöka hur synen är på inköp och litteraturstödda titlar 
på biblioteksfilialer eftersom det i denna uppsats endast medverkar bibliotekarier från 
huvudbibliotek. 
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12. Sammanfattning 
 
Genom åren har folkbiblioteken haft olika huvudmän och olika frågor har varit angelägna i 
inköpsprocessen. Det har också genom hela historien funnits en diskussion angående vad som 
är kvalitetslitteratur vilket har lett fram till att ett litteratur- och distributionsstöd har införts 
för att lättare kunna sprida den litteratur som räknas som kvalitet.  
 
Det övergripande syftet i uppsatsen är att ta reda på vilken eventuell kvalitets- och 
förmedlingsdiskussion som ligger bakom inköpen av skönlitteratur till folkbiblioteken och 
huruvida de litteraturstödda titlarna påverkar inköpen. Problemställningen lyder: Hur kan 
bibliotekariernas syn på kvalitet och förmedling påverka inköpen av skönlitteratur och 
behandlingen av de litteraturstödda titlarna? 
Detta syfte och problem leder fram till frågeställningarna: 

• Vilken kvalitets- och förmedlingsdiskussion finns i bibliotekens inköpsprocess? 
• Hur ser bibliotekarierna på titlarna från Statens kulturråd? 
• Spelar de litteraturstödda titlarna från Statens kulturråd någon roll i bibliotekens 

inköp och i så fall på vilket sätt? 
 
Den valda teorin är förmedlingsperspektivet där de båda norskorna Åse Kristine Tveit och 
Jofrid Karner Smidt och deras relevanta verk tas upp. Den förstnämnda redogör i sin bok för 4 
olika förhållningssätt som en förmedlare kan inta.  
 
Metoden som används i uppsatsen är kvalitativa intervjuer vilka har genomförts med 6 
inköpsansvariga bibliotekarier på 5 olika bibliotek i relativt små kommuner i södra Sverige. 
Intervjuerna spelades in, i möjligaste mån, och transkriberades sedan och sammanfattades var 
för sig men även efter 3 olika teman: inköp/inköpspolicy, litteraturstödda titlar och 
förmedling. 
 
Resultatet visar att de litteraturstödda titlarna inte spelar någon nämnvärd roll i 
inköpsprocessen och att respondenternas åsikter om dem går isär. Alla är dock överrens om 
att det finns både positiva och negativa saker att säga om dem men ingen respondent gör 
någon direkt förmedlande insats för att fler människor ska upptäcka dem och läsa dem. 
Kvalitets- och förmedlingsdiskussionen har inte längre någon framträdande roll på 
folkbiblioteken, det handlar mer om att vara expeditör och ge användarna det de vill ha. 
Efterfrågan spelar större roll i inköpsprocessen än en önskan om att förmedla litteratur av hög 
kvalitet.  
 
I Analys och diskussion diskuteras systemet med de litteraturstödda titlarna som distribueras 
ut till alla huvudbibliotek och som innebär både en tillgång och extra arbete för 
bibliotekspersonalen. Ett förslag från en av respondenterna är att varje bibliotek istället får en 
summa pengar eftersom det är väldigt varierande hur dessa titlar passar in på de olika 
biblioteken. Det diskuteras också vad som händer med biblioteket när efterfrågan får styra allt 
mer av inköpen och kvalitetsdiskussionen kommer i skymundan. Bibliotekarierna tycker det 
är viktigare att folk läser över huvud taget än att dom läser en viss typ av litteratur. 
 
De flesta respondenterna säger att de inte vill förmedla något särskilt och det i kombination 
med ökande grad efterfrågestyrda inköp ger som resultat att kvaliteten på bibliotekets 
litteratur riskerar att sjunka. Bibliotekets roll förändras till att bli en expeditör av det som 
användarna vill ha. 
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13. Käll- och litteraturförteckning 
 
Otryckta källor: 
 
5 intervjuer med 6 bibliotekarier på 5 huvudbibliotek i mindre kommuner i södra Sverige 
under februari och mars 2006. Fyra av intervjuerna finns inspelade på band i författarens 
förvar.  
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och informationsvetenskap 2002: 50. 
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Giselsson, Adina (1998). Debatten som vägrade dö: Om folkbibliotekens inköp av 
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Bilaga 1 
 
Intervjumanual till intervjuer med inköpsansvariga bibliotekarier på 
huvudbibliotek 
 
Bibliotekarien 
Hur länge har du arbetet här? 
Hur länge har du varit inköpsansvarig? 
Hur många andra anställda finns det? 
Finns det flera inköpsansvariga? 
 
Biblioteket 
Vad säger bibliotekets mål om inköp? 
Har ni en inköpspolicy? På hemsidan? Åsikt om inköpspolicys? 
Vilken ställning har skönlitteraturen på biblioteket gentemot facklitteraturen? Förändringar? 
Vilka kommunala beslut finns? Om inköp, skönlitteratur, bestånd? 
Vad säger de demografiska förutsättningarna i kommunen? Vilken påverkan har de på 
inköpen och beståndet? 
Antal filialer? 
 
Inköp 
Vad avgör om en bok köps in eller inte? Tankar bakom beslutet? Bedömningsgrunder? 
Användarnas påverkan på inköpen? 
Borde bibliotekslagen eller andra ”regler” säga mer om inköp? 
Hur ser fördelningen ut mellan inköp av skön- och facklitteratur? Prioriteringar? 
Inköpsproblem?  
 
Litteraturstödda titlar 
Har de en funktion? 
Hur behandlas de på biblioteket? Förhållningssätt?  
Skickas de ut till filialerna? 
Utlåning? 
Vilken påverkan har de på övriga inköp? 
Tas de med i beräkningen när övriga inköp görs? 
 
Förmedling 
Förmedlas de litteraturstödda titlarna på något särskilt sätt? 
Vilken betydelse har inköpen för litteraturförmedlingen?  
Vad vill du förmedla genom dina inköp? 
Vad är bibliotekets uppgift? Vad ska det förmedla? 
 
Övriga tankar om inköp 
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Bilaga 2 
 
Brev till respondenterna 

 
Hestra 27/2 2006 

 
 
Hej! 
 
Jag är student vid Bibliotekshögskolan i Borås och skriver just nu min magisteruppsats.  
Mitt ämne är inköp av skönlitteratur för vuxna på bibliotek utifrån ett fömedlingsperspektiv. 
Jag vill ta reda på vilken inköpspolicy som ligger bakom inköpen och vilken roll de 
litteraturstödda titlarna från kulturrådet har i inköpsprocessen. Därför vill jag intervjua 
inköpsansvariga bibliotekarier på ett antal kommunbibliotek.  
 
Min förhoppning är att det finns en inköpsansvarig bibliotekarie på ert bibliotek som vill 
ställa upp på en intervju med mig. 
 
Intervjun kommer att ta cirka 1 timme och kommer spelas in på kassettband som enbart jag 
kommer att ha tillgång till efter intervjun. Varken namnet på bibliotekarien jag intervjuar eller 
namnet på kommunen kommer att finnas med i den färdiga uppsatsen. Jag tänker mig att jag 
kommer till ert bibliotek och gör intervjun där. 
 
Är ni inte alls intresserade av att delta eller inte har möjlighet, så mejla mig gärna och 
meddela det så snart som möjligt. Annars ringer jag upp er om ett par dagar så kan vi prata 
mer och förhoppningsvis bestämma tid för intervju.  
 
Har ni frågor så mejla gärna: 
…………………… 
 
Eller ring: 
…………. 
 
Hälsningar 
Maria Jonasson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


