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Abstract: The purpose of this thesis is to examine how public libraries and 

school libraries work with genres and subjects which are 

uncommon, alternative, narrow or appear to be unknown to 

many people. The focus is on the attitudes and perceptions of 

library staff responsible for selecting and mediating media. The 

method was an online survey which was analyzed both 

qualitatively and quantitatively. Most of the theoretical 

framework comes from research about the public libraries’ role 

in society and models for marketing. 

The findings show that there are more positive than negative 

attitudes towards genres and subjects which are uncommon, 

alternative, narrow or appear to be unknown to many people. A 

majority of the library staff consider it to be important or 

important depending on circumstances for the media to be 

available and visible. Many of them also intend for the library to 

be a place where people can meet things they are not familiar 

with. Motivations for working with the material include creating 

diversity and that people should be able to make new 

discoveries and find something that interests them. A common 

motivation against it is that relatively few library users request 

the material. It is also considered to be easier for some libraries 

than others depending on size and type. 
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1 Inledning 
 

Det finns ämnen och genrer som är ovanliga, alternativa, smala eller okända för många 

användare. I den här uppsatsen sammanfattas det som OSAO-material och uppsatsen 

handlar om skol- och folkbibliotekens arbete med det materialet. 

 

Det är viktigt att människor kan hitta sådant som är intressant för just dem eller som gör 

att de kan förstå sin omvärld bättre. Problemet är att det kan vara svårt att börja utforska 

världen utan att veta någonting om vad som finns därute eller var det går att börja leta. 

Bibliotek kan uppmuntra människor och visa hur det går att bevaka sin omvärld och 

undvika att informationsflöden blir ensidiga och filtrerar bort alltför mycket. Många 

varnar för fenomenet som kallas filterbubblor (Thoresson, 2014), vilka uppstår när 

sökträffar och flöden anpassas efter en persons tidigare aktivitet och preferenser, medan 

annat filtreras bort.  Bibliotek kan motarbeta det men de kan också gå längre än bara 

allmänna guider för sökning och att slå hål på filterbubblor. Biblioteken kan ge 

människor en skymt eller mer av vad som finns och skapa möjligheter för människor att 

vidga sina världsbilder och hitta bitar som fattas. Även bitar som många ännu inte vet 

existerar alls och därför inte kan efterfråga, men som de skulle kunna bli intresserade av 

eller behöva för sin egen eller för samhällets skull. Den här uppsatsen handlar om 

bibliotekens arbete med det. 

 

Bibliotekets möjliga roll som en plats där människor blir exponerade för sådant som är 

okänt för dem, och där de vill och vågar möta det, är en viktig del av grunden för den 

här uppsatsen. Sättet som Audunson (2005) har beskrivit att bibliotek kan fungera som 

lågintensiva mötesplatser mellan olika grupper av människor borde kunna fungera även 

för andra sorters möten. System för att mer effektivt inkludera nischer i utbud har 

beskrivits av Anderson (2004) och sådana system har börjat diskuteras även i 

bibliotekssammanhang (Dempsey, 2005; Storey, 2006). Det innebär möjligheter att 

introducera, hitta, få tag på och nå ut med kultur och information. Även sådant som inte 

har en stor grupp användare inom samma område eller överhuvudtaget.  
 

1.1 Problembeskrivning 
 

Skol- och folkbiblioteken ses ibland som att vara till för att påverka människors val av 

material till vad som av vissa anses som hög kvalitet eller den viktigaste kunskapen 

(Hedemark, Hedman & Sundin 2005). Samtidigt finns ett annat synsätt där vad som är 

mest efterfrågat av många användare är centralt (Elf & Söderlind, 2014). Problemet med 

det är att vad som är intressant och viktigt kan variera mellan olika individer och 

användare kan inte direkt efterfråga sådant som de inte redan känner till existerar. 

 

Den här uppsatsen är tänkt att handla om ett möjligt tredje synsätt på bibliotek och 

medieplanering. Ett tredje alternativ där biblioteket synliggör material om områden, 

som vissa användare skulle kunna bli intresserade av eller saknar, men inte känner till 

finns. Att arbeta efter det synsättet kan även fungera för material som en användare 

känner till finns men inte vågar ta reda på mer om. Att ha egna intressen är i sig 

meningsfullt och viktigt för människor. Att lära sig mycket om ett område kan också 

vara en del av att både skapa sin egen identitet och träffa andra med samma intresse. 
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Det borde därför vara viktigt för folk-, grundskole- och gymnasiebibliotek att ha ett 

utbud där alla användare kan hitta någonting som verkligen är intressant för just dem. 

Även enligt styrdokument ska bibliotek ha någonting för alla (Svensk 

biblioteksförening & Svenska Unescoföreningen, 2014). Det kräver ett brett utbud med 

många ovanligare intresseområden. Människor kan ha mer individuell smak än de tror, 

bara de hittar rätt (Anderson, 2004). Det är därför viktigt att materialet går att hitta även 

för användare som inte känner till det än och därför inte specifikt letar efter det. Vid 

medieplanering går det att värdera material efter hur det skapar variation för samlingen 

som helhet istället för att bara bedöma enskilda titlar efter hur ofta de används (Marinko 

& Gerhard, 1998). 

 

Att synliggöra områden för att skapa acceptans mellan människor är också viktigt. 

Någon som exponeras för material om en viss subkultur behöver inte bli en del av den 

subkulturen, men det kan öka personens acceptans för den. Bibliotek kan fungera som 

en plats där människor från olika grupper exponeras för varandra. Människor får se fler 

världsbilder än sina egna. Det är en del av vad som har beskrivits som en lågintensiv 

mötesplats av Audunson (2005). Det borde även kunna fungera för att upptäcka OSAO-

material oavsett om det är direkt relaterat till någon grupp människor eller inte. 

Samtidigt finns det grupper som inte vill att deras kultur ska synas. Material som förblir 

okänt kommer sannolikt alltid finnas. Åtminstone borde inte biblioteken orsaka att det 

inte gör det. 
 

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Meningen med den här undersökningen är främst att skapa kunskap om hur personer 

som arbetar med urval och förmedling av material på bibliotek ser på värdet av att 

inkludera och synliggöra OSAO-material. Den kunskapen kan sedan användas för att 

skapa bättre möjligheter för människor att hitta OSAO-material och speciellt upptäcka 

sådant som de inte känner till. Uppsatsen har alltså ett under- och ett överordnat syfte. 

 

Det som det handlar om är främst avsikter, synsätt och val av arbetssätt hos personer 

som väljer och förmedlar utbudet på skol- och folkbiblioteken. För att ta reda på det är 

frågeställningen inriktad på hur viktigt de tror att OSAO-material är, vilka för- eller 

nackdelar de tror finns med det och hur de synliggör materialet som exempelvis genom 

referenssamtal eller bibliotekskatalogen. Frågeställningen är också inriktad på varifrån 

de får idéer för ämnen, både titlar och materialet i sig, som exempelvis genom olika 

nätverk. Det handlar också om vilka verktyg eller andra resurser som de tror skulle 

kunna förbättra arbetet, som exempelvis mer avsatt arbetstid. 

 

Den här uppsatsen är inte avsedd att varken stämpla och låsa fast vissa genrer eller 

fackområden som alternativa eller att försöka göra dem populära bland allmänheten. 

Vissa grupper i samhället vill att deras kultur ska bli populär. Andra grupper vill att 

deras kultur ska få synas men inte bli kopierad av andra. En del vill inte att deras kultur 

ska bli uppmärksammad alls. Många vill ändå att kultur eller kunskap som de skapar 

eller på något annat sätt är en del av ska nå ut till andra likasinnade oavsett vilka de 

andra är. Det sistnämnda är det som det fokuseras mest på i den här uppsatsen.  
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1.2.1 Frågor 

 

Uppsatsens frågeställning består av en huvudfråga som bryts ner i fyra mindre frågor. 

 

Hur arbetar ansvarig bibliotekspersonal med ovanligare fackområden och genrer? 

 

1. Försöker bibliotek att synliggöra ovanligare fackområden och genrer och i så fall 

hur? 

2. Vilka motiveringar finns för eller mot det? 

3. Varifrån väljs materialet? 

4. Vilka resurser skulle enligt bibliotekets personal kunna förbättra arbetet? 

 

1.2.2 Avgränsningar 

 

Undersökningen är inte tänkt att handla om hur material som är direkt avsiktligt 

politiskt ska behandlas. Det är heller inte tänkt att handla om mer försiktiga arbetsätt 

som behövs för medier för en del kultur som exempelvis tillhör etniska 

minoritetskulturer. Den sortens material är självklart väldigt viktig, och det hör till 

bibliotekens uppdrag att tillgängliggöra på rätt sätt, men det kräver särskild kunskap. 

Det är kunskap inom fler områden än vad den här uppsatsen är baserad på. 

 

1.3 Disposition 
 

Efter det inledande kapitlet följer uppsatsens andra kapitel där texter som ligger till 

grund för uppsatsens teoretiska ramverk, och som ger en bild av situationen för OSAO-

material, presenteras. I det tredje kapitlet förklaras uppsatsens teorier om synen på 

OSAO-material, på biblioteket som en plattform för materialet, relationen mellan lokalt 

och globalt och en längre definition av OSAO-material och förklaring till begreppen. I 

det fjärde kapitlet förklaras insamlingsmetoden för uppsatsens empiri, analysmetoden 

och etiken som hör till dem. I det femte kapitlet visas resultatet av undersökningen. Det 

visas utifrån svar på enkäten som använts för att samla in uppsatsens empiri och 

avslutas med en sammanfattning. I det sjätte kapitlet analyseras resultatet genom det 

analysverktyg som beskrivits i metodkapitlet, undersökningens begränsningar tas upp 

och därefter följer fler reflektioner utifrån undersökningen och situationen för OSAO-

material. I det sjunde och sista kapitlet finns förslag på framtida forskning. 

 

2 Tidigare forskning och litteratur 
 

Här beskrivs först begreppet Den långa svansen som skapades av Anderson 2004. Det 

handlar om ett sätt att tillgängliggöra en samling så att mindre använt eller mindre känt 

material blir mer lättillgängligt. Därefter tas artiklar upp där det begreppet har börjat 

användas i bibliotekssammanhang. Efter det beskrivs Audunsons (2005) teori om 

biblioteket som bland annat en miljö där människor kan möta kulturer eller synsätt som 

de annars inte kommer i kontakt med. Ranganathans andra och tredje lag från 1931 
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visar hur bibliotek redan då sågs som platser där varje bok som fanns, inte bara det mest 

använda, skulle matchas med rätt läsare och varje läsare skulle också matchas med en 

bok som passade just den personen. Därefter beskrivs forskning där variation av ämnen 

och perspektiv i bibliotekssamlingar har undersökts mer kvantitativt vilket visar några 

möjliga sätt att förstå mer om hur situationen för variation ser ut. Efter det beskrivs vad 

för material som uppfattas som okonventionellt och varför. Hur materialet ofta är 

associerat med svårtillgänglighet och vad som gör olika typer av material lätt- eller 

svårtillgängligt beskrivs mer i nästa del. Efter det beskrivs forskning om några av 

bibliotekens olika synsätt på sin egen roll, på användare och på olika sorters material 

vilket är avgörande för urval och tillgänglighet. Delar av flera styrdokument visar också 

biblioteken roll och förutsättningar för att ha och tillgängliggöra ett varierat utbud 

(Svensk biblioteksförening & Svenska Unescorådet, 2014). 

 

2.1 Den långa svansen 
 

Material med relativt låga försäljningssiffror beskrivs ibland med begreppet Den långa 

svansen. Det är ett begrepp inom ekonomi, skapat av Chris Anderson (2004), som han 

beskrivit i bland annat en artikel i tidningen The Wired. Figur 1 visar en bild av 

modellen där den högra delen av kurvan liknar en lång svans. Trots namnet handlar idén 

som helhet inte bara om det mindre kända som utgör svansen, utan det är en teori om att 

kunna tillgängliggöra både ett brett utbud från det mest populära till mindre nischer. För 

att en fysisk biograf ska kunna sälja tillräckligt många biljetter för att gå runt måste ett 

tillräckligt stort antal personer inom det fysiska lokala området vara intresserade av att 

se filmen. Detsamma gäller för en skiv- eller bokaffär som endast säljer genom den 

fysiska butiken. För att det ska fungera att ta in en film väljs därför mest filmer som tros 

sälja bland en större del av befolkningen i området. Utbudet blir därför oftast begränsat 

till storsäljare medan vad som ses som nischprodukter väljs bort. Genom att materialet 

finns tillgängligt digitalt behöver däremot inte en film sälja till en viss andel av 

befolkningen inom det geografiska området då kunderna kan finnas mer utspridda. 

Enligt Anderson (2004) behöver någonting inte sälja till ett större antal kunder 

överhuvudtaget eftersom till exempel fysiska rum som butikslokaler inte begränsar 

utbudet och kostnader för digital distribution är mycket mindre. 

 

Kombinationen av att kunderna inte behöver finnas inom det lokala området och att 

kostnaden för att föra exempelvis ett visst musikalbum är mycket lägre gör ett stort och 

brett utbud med nischprodukter möjligt. Anderson (2004) beskriver tre regler för att 

lyckas inom det som kallas den nya underhållningsekonomin. Den första är att göra 

allting tillgängligt med vilket han menar att allt möjligt material ska finnas i utbudet. 

Den andra regeln handlar om prissättning av materialet. Det är inte relevant för den här 

studien men skulle möjligtvis kunna påverka bibliotekens kostnader för att ha digitalt 

material i sina samlingar, beroende på hur rättigheterna för det blir i framtiden. Den 

tredje regeln handlar om att kunder ska kunna hitta titlarna vilket borde ha stor likhet 

med hur användare på bibliotek kan hitta material i eller genom biblioteket. Människor 

kan ha mer individuell smak än de tror. Att material som för dem är okänt bara finns 

någonstans därute innebär inte att de som skulle kunna uppskatta det faktiskt hittar det. I 

texten beskriver Anderson (2004) hur försök att lägga upp en samling med för många 

okänt material misslyckats eftersom det saknats en ingång för människor att börja leta 
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på. Det som fungerat är modeller där det går att börja med kända titlar för att sedan få 

rekommendationer som leder till titlar som för många är okända.  

 

 
Figur 1. Ett exempel på hur Den långa svansen kan se ut. Mer använt material är längre åt vänster medan 

mindre använt material är längre åt höger. Användning syftar på köp, uthyrning eller lån snarare än 

faktisk användning. Formen på den högra delen gör att den liknades vid en lång svans av Anderson 

(2004). Proportionerna kan variera lite. 

 

För att ett system ska fungera så bra som möjligt krävs förmodligen rekommendationer 

som inte enbart baseras på att exempelvis många i en viss användargrupp tidigare valt 

en titel. Ett dokument som börjat användas blir ofta använt igen just på grund av att det 

använts tidigare (Kärki & Kortelainen, 1998). Om rekommendationer bara baseras på 

tidigare användning skulle det därför kunna förstärka den kumulativa effekten, och ofta 

resultera i att nästan bara det som redan är känt bland många kan bli känt bland ännu 

fler. Även sådan som är känt bland många kan vara en upptäckt för någon men 

antagligen finns redan många andra platser än bibliotek för att upptäcka sådant som 

många andra känner till. Ett möjligt sätt skulle vara rekommendationer mer baserade på 

baserat på individuella användarmönster. Anderson (2004) beskriver hur titlar som är 

kända av många kan länkas till mindre använda titlar med liknande innehåll. Problemet 

är att även det skulle kunna ha en begränsande effekt då de mindre kända titlarna liknar 

det som användaren redan känner till. Ett sådant system skulle därför kunna bidra till 

det som beskrivs som filterbubblor (Thoresson, 2014). För att ett system ska kunna 

synliggöra mer OSAO-material behöver kumulativ effekt undvikas, men för att 

användare ska kunna göra nya upptäckter behöver även individuella filterbubblor 

undvikas. 

 

Texten av Anderson (2004) tar inte upp bibliotek men mycket av principerna och 

synsättet borde kunna användas även där. En del bibliotekskataloger har liknande 

funktioner men det betyder inte att det används som ett verktyg för att synliggöra 

OSAO-material. Om funktionerna används i ett medvetet arbetssätt för att synliggöra 

den sortens material på bibliotek, och om det i så fall är ett verktyg som kan förbättras 

för det syftet, behöver undersökas. Den långa svansen är inriktat på att tillgängliggöra så 

mycket som möjligt. Det handlar om att skapa en affärsmodell för både mer och mindre 

kända titlar och det däremellan (Anderson, 2004). Bibliotek har som uppgift att 

tillgängliggöra ett varierat utbud av material, även sådant som det inte är möjligt att 

tjäna ekonomiskt på överhuvudtaget. Det är därför inte samma sak men mycket av 
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principerna från Den långa svansen kan ändå användas för det syftet eftersom systemet 

synliggör mindre känt material (Anderson, 2004) vilket är en grundförutsättning. 

 

2.2 Den långa svansen på biblioteket 
 

Det finns en del tidigare litteratur om hur konceptet med den långa svansen kan 

användas i en bibliotekskontext.  Dempsey (2006) har beskrivit hur principer från 

affärsmodeller som utgår från Den långa svansen kan användas rent praktiskt på 

bibliotek. Han beskriver stegen i processen från hur en bok kan upptäckas av en 

användare tills att användaren fått tag på boken. Han beskriver också hur utbud och 

efterfrågan kan aggregeras mer effektivt. Dempsey (2006) påpekar att bibliotek redan 

hanterar en lång svans av material för kultur och kunskap och nämner Ranganathans 

(1931) två lagar om en bok för varje läsare och en läsare för varje bok. 

 

Galuzzi (2011) har använt konceptet i samband med bibliotek på ett annat sätt. Det hon 

beskriver handlar mer om hur samhällsförändringen som ligger bakom Den långa 

svansen påverkat städer och stadsbefolkning och hur bibliotek kan anpassa sig efter det. 

Hon beskriver marknaden i städer som en fysisk lång svans där nischbutiker kan finnas 

då den stora koncentrerade befolkningsmängden gör det möjligt för butikerna att ha en 

tillräckligt stor kundkrets inom området. Hennes argument är att butiker kan klara 

förändringen genom att vara antingen tillräckligt stora för att kunna ha nästan allt 

inklusive nischer, eller små och koncentrerade på en speciell nisch. Det är enligt henne 

någonting som också gäller bibliotek men att medelstora bibliotek kan anpassa sig 

genom att inrikta sig på lokala nischer. Det hon menar med nischer i bibliotekskontext 

handlar däremot inte så mycket om exempelvis alternativ kultur utan om olika 

inriktningar för bibliotek som helhet, samhällsrelaterade tjänster av stor variation eller 

anpassat efter lokalsamhället, långa öppettider och många typer av kulturaktiviteter. 

Förändringen av samhället med fler nischer beskriver hon delvis som ett hot mot 

biblioteken om biblioteken inte anpassar sig. Galuzzis text är inriktad på städer, men 

ingenting verkar utesluta att det som beskrivs om hur samhället och människors 

förväntningar på kultur och information förändrats, i så fall skulle kunna stämma på 

andra platser också. 

 

I ett av Online Computer Library Centers nyhetsbrev från 2005 uppmärksammas Den 

långa svansen med en artikel av Tom Storey (2005) och en intervju med Chris 

Anderson. Storey hänvisar till Block (u.å.) som menar att bibliotek är den ursprungliga 

långa svansen eftersom de har samlat mindre känt material. I intervjun beskriver 

Anderson (2005) hur utbud av medier i samhället som helhet övergår från masskultur 

till att bli mer indelat i nischer. Modellerna för att användare ska hitta någonting som de 

vill ha grundar sig ändå mycket på att länka mer kända titlar till mindre kända. 

 

Andersons (2004), Dempseys (2006) och Storeys (2005) texter handlar allihop om att 

göra ett väldigt stort och brett utbud med många nischer lättillgängligt. Principerna för 

det handlar också mycket om rekommendationer som baseras på att användare ska hitta 

material som är nytt för dem men som ändå liknar sådant som de redan känner till. De är 

inte specifikt inriktade på att tillgängliggöra OSAO-material. Mycket från Den långa 

svansen borde fungera för det, men det krävs antagligen ibland mer för att användare 
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ska kunna bli introducerade för sådant som är mer nytt för dem. Att material är ovanligt, 

alternativt, smalt eller okänt för många andra människor utesluter inte att det ingår i 

någons filterbubbla. Vad som blir en filterbubbla handlar ofta bara om vad en enskild 

person tidigare känner till (Thoresson, 2014). 

 

Det kan kanske också ofta krävas mer än att hitta någonting för att de även ska bli 

intresserade, vilja pröva det eller våga ta det till sig. Miljön människor befinner sig i kan 

påverka hur de reagerar på sådant som är nytt för dem. Bibliotek skulle kunna fungera 

som bra miljöer genom att människor kan få se sådant som är nytt för dem utan att 

direkta konfrontationer uppstår (Audunson, 2005). 

 

2.3 Möten med det okända 
 

Audunson (2005) beskriver bibliotek som lågintensiva mötesplatser mellan olika 

grupper av människor i samhället. Det är en motsats till mötesplatser där direkta 

konfrontationer uppstår. På lågintensiva mötesplatser kan olika grupper på ett bra sätt 

bli exponerade för andra sätt att tänka än sitt eget och möta andra gruppers kulturer. 

Audunsons (2005) text verkar mest handla om olika samhällsgrupper som exempelvis 

socioekonomiska grupper eller med bakgrund från olika länder. Om det fungerar så 

borde det även kunna fungera som en plats att upptäcka ämnen som har att göra med till 

exempel subkulturer, men också områden som inte är direkt associerade med någon 

grupp människor alls. 

 

Audunson (2005) beskriver också hur bibliotek kan fungera som en länk mellan det 

fysiska och det digitala. Dels för att bibliotek existerar både som fysiska byggnader och 

digitalt men också för att bibliotek kan bli en länk mellan närsamhället och nätverk som 

sträcker sig över världen. För en del personer som redan har ovanligare intressen kan 

biblioteket få en viktig roll för att få material som de fått reda på finns men har svårt att 

få tag på. Det är ändå någonting som är ett lite mindre fokus i den här studien eftersom 

användare som redan har ett visst intresse kan efterfråga det. Bibliotek tar oftast in det 

som efterfrågas, åtminstone genom fjärrlån, även om det bara är en person som 

efterfrågar det. 

 

Audunson (2005) beskriver hur bibliotek kan fungera som både lågintensiva 

mötesplatser och länkar mellan det fysiska och digitala. Om det används för att skapa en 

tvåvägskommunikation, exempelvis mellan större städer och landsbygd, skulle invånare 

på mindre orter och landsbygd kunna göra sig hörda bättre och information och kultur 

kunna nå ut därifrån till städerna. Det kan vara information och kultur som tidigare varit 

okänt för många människor. Internet nämns i IFLA:s Internetmanifest (Svensk 

biblioteksförening och Svenska Unescorådet, 2014) som ett sätt för mindre orter att bli 

mer delaktiga. Själva tekniken som gör överföringen möjlig byggs ofta ut från städer till 

landsbygden utanför. Kanske är det därför många även tänker på flödet av information 

och kultur som en envägskommunikation från större orter till mindre. Bibliotek skulle 

kunna motverka det genom att uppmärksamma den variation av kunskap och kultur som 

finns på mindre orter och landsbygd. Även information och kultur varifrån som helst 

kan nå ut ännu mer än tidigare. Det kan då även vara något som bara finns inom en viss 

stadsdel och som är okänt för många människor utanför. 
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2.4 Ranganathans andra och tredje lag 
 

Mycket av det Ranganathan förespråkade blev bland det mest grundläggande för 

utformningen av bibliotek och mycket är det fortfarande. Ranganathan skapade fem 

lagar för bibliotek varav speciellt den andra och tredje är relevanta för den här studien. 

Den andra regeln handlar om varje persons rätt till böcker. Det förutsätter ett utbud som, 

förutom att det ska ha ett innehåll där alla kan hitta någonting som passar dem, också 

ska vara praktiskt tillgängligt för alla. Den tredje regeln handlar om att för varje bok 

finns någon som skulle kunna ha användning av den. Exempel som Ranganathan tar 

upp är personer som hittar material som de inte letade efter, då de inte visste att det 

fanns, men när de hittat det förstod de att det var precis vad de behövde. Ranganathan 

tar även upp sätt att nå ut till möjliga biblioteksanvändare genom att uppmärksamma 

biblioteket utåt. Ett syfte han nämner för att göra det är att kunna ge potentiella 

användare nya intressen. Ranganathans beskrivning av den tredje lagen slutar ändå med 

ett resonemang om inköp av medier där bara ett utbud som är styrt av användares 

efterfrågan och ett utbud som utgår från vad som ses som bra kvalitet tas upp 

(Ranganathan, 1931).  

 

2.5 Variation av ämnen och perspektiv i bibliotekssamlingar 
 

Andra studier har gjorts för att undersöka bredden av utbudet på bibliotek och om 

alternativ till mer kända fackområden, genrer eller titlar finns. I en studie jämförde 

Marinko och Gerhard (1998) hur många publikationer från en lista över alternativ press 

som fanns på amerikanska högskole- eller universitetsbibliotek. Forskarna påpekar i 

texten att en publikations värde inte bara går att mäta i hur ofta den används utan att vad 

den gör för variationen i samlingen som helhet spelar roll. De påpekar även betydelsen 

av att materialet ska vara lättillgängligt. 

 

I en annan studie undersökte Kelly (2015) utbudet av facklitteratur på offentliga 

bibliotek genom att titta på fördelningen av antalet titlar i olika subjektskategorier. Han 

föreslog att resultatet skulle följas upp med kvalitativa metoder för att ta reda på hur 

synen på kunskap hos personer som väljer utbudet påverkar det. 

 

2.6 Syn på genrer 
 

Begreppet mainstream betyder ungefär konventionellt. Det som är vanligt eller som de 

flesta gör, tycker, tänker eller konsumerar. Samtidigt kan det enligt Malene Jensen och 

Christopher Rosenqvist-Cutlip (2011) finnas andra saker som påverkar om någonting 

uppfattas som mainstream. Förutom försäljningssiffror och popularitet kan det handla 

om synen på olika genrer. Det kan innebära att genrer som är ganska populära men 

skiljer sig mycket innehållsmässigt från det mest konventionella ändå ses som 

okonventionella. Hur någonting uppfattas påverkar alltså vad som räknas till att vara 

eller inte vara mainstream eller okonventionellt. Genrer som nämns som exempel på det 

är skräck, fantasy och science fiction (Jensen & Rosenqvist-Cutlip 2011). 
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Ett annat exempel av fenomenet som beskrivs i artikeln av Jensen och Rosenqvist-

Cutlip (2011) skulle kunna vara en del välkända klassiker inom litteratur eller film. 

Innehållet i vissa klassiker är långt ifrån vad som ses som konventionellt, även efter att 

de blivit kända för många människor. 

 

För att förstå OSAO-material är det viktigt att förstå vilka typer av material det handlar 

om och hur materialet uppfattas. Medier som räknas som hög kvalitet eller viktig 

kunskap på det sättet som Hedemark, Hedman och Sundin (2005) beskrev det, eller 

liknande sätt, kan överlappa med OSAO-material. Exempelvis kan kultur som anses fin 

och facklitteratur som ses som viktig ibland räknas som smal. 

 

2.7 Lättillgängligt och svårtillgängligt – källor, medier och 

innehåll 
 

Rekommendationer påverkar ofta utan att människor tänker på det men det är samtidigt 

ett ämne som diskuteras. Jämförelser görs mellan hur människor både fått tag på medier 

och fått information om vad som finns (Adams, 2013; Colangelo, 2016). Stora 

förändringar sker och inte minst de senaste årtiondena har olika system tagit över efter 

eller förhoppningsvis börjat komplettera varandra. Från olika typer av butiker för 

fysiska medier till olika typer av plattformar för strömning och nedladdning. Från 

personliga rekommendationer från butikspersonal och professionella recensenter i 

tidningar till tittarrecensioner och algoritmer. Självklart är gränsen mellan att söka efter 

innehållet och efter information om det ofta suddig. 

 

En artikel på det temat är från Blumhouse.com av BJ Colangelo från år 2016. Colangelo 

är skräckjournalist på Blumhouse.com som är inriktad på framförallt skräckfilm (About 

Blumhouse.com, u.d.). Colangelo tar upp utvecklingen av filmbutiker från mindre 

videobutiker som ersattes av stora kedjor vilka i sin tur ersattes av Netflix. Författaren 

skriver att hon är medveten om hur bra hon har det på grund av tekniska möjligheter 

som nu finns för att hitta ovanligt material. Ändå saknar hon någonting som hon menar 

att de små filmbutikerna som fanns från början hade och som gjorde det enklare att hitta 

vissa filmer. Författaren beskriver hur algoritmer nuförtiden är baserade på vad någon 

tidigare sett. Rekommendationerna blir då bara baserade på vad någon tittat på hittills 

och överhuvudtaget bara på mediekonsumtion. Författaren menar därför att 

butikspersonalen i de gamla, mindre filmbutikerna kunde ge personliga 

rekommendationer på ett sätt som dagens algoritmer inte kan. Artikeln handlar inte bara 

om vilka filmer som fanns i utbudet utan även om hur olika titlar synliggjordes och 

presenterades. Ett exempel hon beskriver är hur en välkänd film och en mindre känd 

film kunde stå bredvid varandra på hyllan. Oavsett hur lätt- eller svårtillgängliga 

filmerna var ur ett stort perspektiv kunde de vara placerade på samma sätt i en enskild 

butik. 

 

En annan artikel om ämnet är skriven av Sam Adams, år 2013, i IndieWire. IndieWire 

är en tidning om bland annat indiefilm (About, u.d.). I artikeln beskriver Adams en 

utveckling från små lokala filmbutiker, till stora kedjor, till Netflix. Också i den artikeln 

beskriver författaren fördelar med den gamla typen av lokala videobutiker. Han 

beskriver Netflix som orsaken till att den stora butikkedjan Blockbuster försvunnit men 
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menar att anledningen till att Bockbusters fall blivit så märkbart är att kedjan tidigare 

utplånat allt annat. Han tar också upp lokal samhörighet och anpassning. Den gamla 

typen av butik var enligt honom anpassad efter lokalsamhället. Personal som kände 

kunderna kunde ge personliga rekommendationer. Det skapade en känsla av 

samhörighet. Han menar också att Netflix till stor del är anpassat för snabb tillgång. 

Enligt Adams har Netflix tidigare haft ett bredare utbud men sedan slutat med det som 

han beskriver som Den långa svansen-delen av verksamheten. Han menar att dagens 

strömningstjänster mest är gjorda för att ge tillgång till film med mera så fort och 

bekvämt som möjligt. Han kritiserar att användarna därför börjar prioriterar det före 

själva innehållet. Han kritiserar också strömningstjänster för problem med flyktighet på 

grund av exempelvis licenser som går ut och att gammalt material inte finns med. Enligt 

honom är det många människor som inte bryr sig om eller ens tänker på film med mera 

om det inte finns hos de största strömningstjänsterna eller på annat sätt är tillgängligt 

digitalt. Han oroar sig för att människor prioriterar bekvämlighet före innehåll. 

Författaren hänvisar till en artikel i The A.V. Club som han skrivit år 2011. Där skrev 

Adams (2011) längre om lättillgänglighet och kritiserade människor för att prioritera det 

före själva innehållet. Den artikeln handlar om två sorters tillgänglighet. Dels 

tillgängligheten för att få tag på och se exempelvis en film, dels hur lättillgängligt 

innehållet är att förstå. Han oroar sig för att om människor inte längre vill anstränga sig 

för att få tag på film, så finns också risken att de inte vill anstränga sig för att ta till sig 

innehållet i dem. Han beskriver en situation där människor bara väljer att se 

massproducerat material, som är lätt att både få tag på och förstå, men som saknar 

meningsfullt innehåll. 

 

Som svar på den artikeln skrev Rob Horning (2011) en artikel i The New Inquiry. 

Horning kritiserade Adams värderande synen på olika typer av innehåll. Dels menar 

Horning att det är att byta ut en syn på film, där bara enkel åtkomst spelar roll, mot en 

syn på film som istället är elitistisk. Innehållet borde, enligt honom, inte värderas högre 

bara för att det är mer svåråtkomligt. Han kritiserar också jämförelsen av tillgänglighet 

av medier med tillgänglighet av deras innehåll. Han förklarar det ologiska med det 

genom ett exempel på hur tillgänglighet till någonting varierar mellan användares 

perspektiv utan att det förändrar innehållet. Att människor väljer lättillgänglighet över 

innehåll, är enligt Horning, inte heller ett problem. Han ifrågasätter meningen med att 

bry sig om vad människor tittar på om de själva inte bryr sig. 

 

I den här debatten tas många olika syn- och arbetssätt för OSAO-material upp. Synen på 

material från olika källor och olika aspekter av tillgänglighet är väldigt relevant för 

anställda på bibliotek som arbetar med urval och förmedling. Hur material värderas 

utifrån lättillgänglighet och bredd är viktigt att vara medveten om och ifrågasätta. Det 

borde också kunna användas för att möjliggöra för människor att göra egna medvetna 

val som verkligen stämmer överens med hur de vill ha det. Om innehållet kommer från 

en eller flera kanaler är i sig mindre relevant för den här uppsatsen men hur det påverkar 

tillgång till innehållet är viktigt. 

 

Utifrån olika arbetssätt, resultatet av dem och människors åsikter om dem borde det gå 

att förstå mer om hur OSAO- material kan inkluderas och förmedlas. I den här typen av 

artiklar skriver författarna också mer ur ett användarperspektiv vilket är viktigt att få 

med. 
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2.8 Bibliotekens perspektiv 
 

Undersökningar har även gjorts på bibliotekens syn på användare och på sin egen roll. I 

en diskursanalys av Hedemark, Hedman och Sundin (2005) beskrivs olika synsätt på 

användare som finns på folkbiblioteken och bibliotekens uppfattning av sin egen roll 

och sitt uppdrag. Synsätt som beskrivs där är bland annat bibliotekets roll som 

vägledare till vad som anses vara bra smak och rätt kunskap. Det är framförallt i vad 

Hedemark, Hedman och Sundin (2005) beskriver som Den generella 

utbildningsdiskursen som det synsättet finns. Den har en politisk bakgrund som handlar 

om att motverka ojämlikheter mellan olika sociala klasser i samhället. Det är där tänkt 

att göras genom att introducera kultur som associeras med högre klasser för människor 

från lägre klasser. Kulturen som är associerad med högre sociala klasser anses som bra 

kvalitet och någonting som användare från lägre klasser saknar och därför behöver. 

Även i vad Hedemark, Hedman och Sundin (2005) beskriver som Den pedagogiska 

diskursen finns ett visst inslag av det synsättet. Då handlar det mer om 

informationssökande och fackkunskap. Speciellt vissa grupper tros sakna det som anses 

vara viktig kunskap och måste därför utbildas av biblioteket. I den här uppsatsen är 

synsättet på rätt kunskap från den pedagogiska diskursen och bra smak från den 

allmänna utbildningsdiskursen hopslaget. Det är en del av vad som är ett arbetssätt för 

beståndsutveckling som är tänkt att vara baserad på kultur av hög kvalitet och kunskap 

som anses viktig. 

 

”Vi arbetar i medborgarnas tjänst” är en rapport av Elf och Söderlind (2014) som 

beskriver relationen mellan normerande dokument för folk-, högskole- och 

universitetsbibliotek och bibliotekens egna mediestrategiska arbete. Undersökningen är 

utförd genom dels en innehållsanalys av normerande dokument och biblioteksplaner 

och dels genom kvalitativa intervjuer med bibliotekarier på sjukhus-, region- och 

kombinerade skol- och folkbibliotek. 

En trend för medieurval, enligt rapporten, är att försöka låta det vara användarstyrt 

genom att ta in det som användare efterfrågar. Då ställs inköp styrt av hög populäritet 

och syn på kvalitet mot varandra i svaren från bibliotekarierna. 

 

Dessa två synsätt på medieurval, demokrati och bibliotekets uppgift som beskrivs av Elf 

och Söderlind (2014) och av Hedemark, Hedman och Sundin (2005) kan jämföras med 

det tredje alternativet som är fokus för den här uppsatsen. Det tredje alternativet som 

handlar om att introducera användare för sådant som är nytt för dem. Sådant som de 

skulle kunna bli intresserade av eller behöva för sin egen eller samhället skull, men som 

de inte letar efter eftersom att de inte vet att det finns. 

 

Svaren i undersökningen av Elf och Söderlind (2014) visar också att ganska nyanserade 

bilder av kvalitet finns. Kvalitet kan då handla om till exempel mångfald eller värdet av 

en bok för en enskild användare som efterfrågat den. I den texten används begreppet 

kvalitet både för skön- och facklitteratur. Även i undersökningen av Elf och Söderlind 

(2014) uttrycker en respondent oro just för att sådant som människor inte redan känner 

till utesluts när medieurvalet styrs av efterfrågan från användare. Det tyder på att det 

som i den här uppsatsen beskrivs som det tredje synsättet även finns där. I texten av Elf 
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och Söderlind (2014) beskrivs också att frihet till och frihet från olika sorters innehåll i 

bibliotekens samlingar är någonting bibliotekarier väger mot varandra. Det är en 

relevant fråga för synliggörande av material oavsett om det är vanligt eller ovanligt. 

 

2.9 Styrdokument 
 

Innehållet i bibliotekens samlingar ska inte utgå från bibliotekariers eller andra 

biblioteksanställdas personliga tyckande mer än från någon annan grupp av människor. 

Däremot är det en del av den professionella rollen att tolka lagar, manifest och planer. 

Det är dokument som kan ha ganska vaga formuleringar. Ändå finns det stöd för att 

exempelvis många olika delar av samhället ska finnas representerade i utbudet och att 

bibliotek ska ge förutsättningar för personlig utveckling (Svensk biblioteksförening & 

Svenska Unescorådet, 2014).  Det borde förutsätta OSAO-material. 

 

I Svensk biblioteksförening och Svenska Unescorådets översättning av IFLA:s/Unescos 

folkbiblioteksmanifest (2014) står det att det är folkbibliotekets uppdrag att 

 
• ge förutsättningar för personlig, kreativ utveckling 

• stimulera fantasi och kreativitet hos barn och ungdomar 

• stärka medvetenheten om kulturarv, konst, vetenskapliga rön och innovationer 

• erbjuda tillgång till kulturella uttrycksformer inom alla typer av konstutövning 

• verka för en kontakt mellan olika kulturer och stimulera kulturell mångfald 

… 

• garantera alla medborgares tillgång till all sorts samhällsinformation (s. 12) 

 

För personlig utveckling, fantasi och medvetenhet borde olika material behövas för 

olika personer. Att bibliotek skulle kunna ha all sorts samhällsinformation och typer av 

konstutövning är kanske inte realistiskt men en stor variation i utbud borde vara en 

förutsättning för att komma så långt som möjligt mot det målet. Biblioteket som en plats 

för kontakt mellan olika kulturer skulle också kunna tolkas som att det ska vara en miljö 

där människor får se andra kulturer än sin egen, kanske då även kulturer som är okända 

för dem. Att bibliotek ska stimulera till kulturell mångfald borde förutsätta att fler än 

bara de mest kända kulturerna inkluderas. 

 

I Svensk biblioteksförening och Svenska Unescorådets (2014) översättning av 

Glasgowdeklarationen om bibliotek, informationstjänster och intellektuell frihet nämns 

också exempelvis ett så brett utbud som möjligt. 

 
Bibliotek och informationstjänster ska förvärva, bevara och tillgängliggöra ett så brett utbud av 

material som möjligt, så att det avspeglar bredd och individuella intressen i samhället. (s. 18) 

 

Att använda tekniska möjligheter som finns borde ofta vara en förutsättning för 

fungerande arbete med OSAO-material. I Svensk biblioteksförening och Svenska 

Unescorådets (2014) översättning av IFLA:s Internetmanifest står det att 

 
Bibliotek och informationstjänster tillgängliggör det rika utbudet av mänskliga uttrycksformer 

och kulturell mångfald i alla medier. (s. 37) 

 

  



 

13 
 

I IFLA:s Internetmanifest (Svensk biblioteksförening & Svenska Unescorådet, 2014) 

påpekas också betydelsen av Internet och digital utveckling. Det som beskrivs där 

stämmer nog inte ännu helt men utvecklingen verkar vara på väg i den riktningen. 

 
Det globala internetnätverket ger individer och grupper världen över – från den minsta, mest 

avlägsna byn till den största staden – tillgång på lika villkor till information för personlig 

utveckling, utbildning, stimulans, kulturell berikning, ekonomisk verksamhet och välunderrättat 

deltagande i demokratin. Alla kan presentera sina intressen, sin kunskap och kultur och bjuda in 

hela världen att ta del av det. Bibliotek och informationstjänster tillhandahåller nödvändiga 

inkörsportar till internet. För vissa erbjuder de en praktisk möjlighet, vägledning och hjälp, 

medan de för andra utgör den enda tillgängliga anslutningsmöjligheten. De ger förutsättningar att 

överbrygga de barriärer 

som skapats av olikheter i resurser, teknik och utbildning. (ss. 37-38) 

 

I Svensk biblioteksförening och Svenska Unescorådets (2014) översättning av 

IFLA:s/Unescos skolbiblioteksmanifest Skolbibliotekets mål står det att skolbibliotek 

ska 
 

 ge tillgång till såväl lokala och nationella som globala resurser för att ge inblick i och öka 

förståelsen för olika idéer, erfarenheter och synsätt (s. 49) 

 

För att alla ska kunna hitta sådant som exempelvis ökar förståelse behövs olika 

information för olika personer beroende på vilka de är som personer och vad de inte 

redan känner till. Därför krävs en stor variation i utbudet vilket borde inkludera OSAO-

material. Även tillgång till både det lokala och globala nämns där. 

 

I Svensk biblioteksförening och Svenska Unescorådets (2014) översättning av IFLA:s 

förklaring om bibliotek och intellektuell frihet står det också om ett utbud som 

avspeglar hela samhället. 
 

Bibliotek har ett ansvar för att både garantera och underlätta tillgången till kunskap och 

intellektuellt utbyte. Bibliotek ska för detta ändamål anskaffa, bevara och göra tillgängligt ett 

så rikt utbud av material som möjligt för att avspegla samhällets bredd och särintressen. (s. 76) 

 

3 Teori, definitioner och begrepp 
 

Här beskrivs teorin för analysen, definitioner och viktiga begrepp som används i 

uppsatsen. Mycket av teorin bygger på två möjliga synsätt. Det ena är att OSAO-

material ska inkluderas och tillgängliggöras så att människor kan hitta och få tag på 

sådant som de inte direkt känner till, och därför inte letar efter, men som de skulle bli 

intresserade av eller ha användning för om de visste att det fanns. Det andra är att 

bibliotek ska vara en bra plattform för människor att komma i kontakt med, och våga 

och vilja utforska sådant som är okänt för dem. 

 

Synsätten är nära sammanlänkade. Inkludering och tillgänglighet av OSAO-material, 

vilket nämns i det första synsättet, är i princip en grundförutsättning för att någon ska 

kunna komma i kontakt med det vilket är vad det andra synsättet handlar om. Att 

biblioteket är en bra plattform för människor att komma i kontakt med sådant som de 
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inte känner till kräver däremot inte ett stort utbud av materialet, utan det skulle kunna 

handla mer om vissa utvalda områden. Det andra synsättet, att biblioteket ska vara en 

bra plattform för människor att möta sådant som är okänt för dem, är däremot en slags 

tillgänglighetsaspekt. Tillgänglighet är en förutsättning i det första synsättet. Även 

relationen mellan lokalt och globalt tas upp i det här avsnittet och vad OSAO-material 

handlar om beskrivs mer ingående. 

 

3.1 Syn på inkludering och tillgänglighet av material 
 

Ett möjligt synsätt på urval och synliggörande är att OSAO-material borde finnas 

synligt och tillgängligt för att om människor upptäcker det så finns det människor som 

blir intresserade av det. 

 

Det är ett synsätt som delvis går att urskilja i bland annat vissa tillvägagångssätt för 

försäljning av till exempel musik och film där det går att antingen beställa, eller både 

köpa och ladda ner, helt digitalt. Internetförsäljning och digitalisering har möjliggjort ett 

mycket bredare utbud som även inkluderar mycket av vad som beskrivs som nischer 

(Anderson, 2004).  Genom att till exempel länka storsäljande titlar till på något sätt 

relaterade men mindre säljande titlar blir användare introducerade för nytt material som 

användarna inte visste fanns. Försäljningsmodellen är det som Anderson (2004) 

beskriver som Den långa svansen där själva svansen utgörs av mindre använt material. 

Mycket av det materialet passar in på vad som i den här uppsatsen beskrivs som OSAO-

material. Försäljningsmodellen förutsätter mer eller mindre att en anledning till att visst 

material används eller säljs lite, är att användare som skulle uppskatta det inte känner 

till att det finns. Teorin för Den långa svansen har även börjat dyka upp i 

bibliotekssammanhang (Dempsey, 2006; Storey, 2005).  

 

Som motsatser finns två andra synsätt på beståndsplanering och förmedling. Dels ett 

synsätt där bibliotekens syn på kvalitet och vad som ses som rätt kunskap är avgörande, 

dels ett synsätt där urval styrs av efterfrågan från en stor del användare och därför ses 

som användarstyrt (Elf & Söderlind, 2014; Hedemark, Hedman & Sundin, 2005). Att 

bibliotekens syn på kvalitet styr är en del av vad Hedemark, Hedman och Sundin (2005) 

beskriver som den allmänna utbildningsdiskursen. Att bibliotekens syn på vad som är 

viktig kunskap är en del av vad de beskriver som den pedagogiska diskursen. 

Bibliotekens definition av kvalitet och viktig kunskap styr i den allmänna 

utbildningsdiskursen, och den pedagogiska diskursen, vad för utbud som ska finnas och 

användare, speciellt från vissa grupper i samhället, anses behöva bli utbildade av 

biblioteket. Det andra perspektivet är det där idealet är att utbudet är så styrt av 

efterfrågan från användare som möjligt (Elf & Söderlind, 2014). Båda perspektiven är 

tänkta att vara demokratiska eller skapa jämlikhet. Det första genom att sudda ut sociala 

ojämlikheter genom att utbilda vissa grupper i samhället med kultur och kunskap som 

biblioteken ser som bra kvalitet och viktig och som användare från vissa grupper tros 

sakna (Hedemark, Hedman & Sundin, 2005). Det andra genom att försöka låta 

användarna styra utbudet genom att ta in det material som efterfrågas mest eller som är 

av den sort som redan lånas ut mycket (Elf & Söderlind, 2014). En viss bedömning av 

grundläggande kvalitet för vad som köps in genom till exempel källkritik av 

facklitteratur eller recensioner av konst borde behövas. Även exempelvis undervisning i 
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informationssökning anpassad för vissa användargrupper behövs. Problemet är om 

synsättet blir begränsande och nedlåtande mot användare. Att ta in material som 

användare efterfrågar borde vara självklart men att kalla det här arbetssättet 

användarstyrt verkar missvisande då det bara grundas på vad en stor del av befintliga 

biblioteksanvändare vill ha, redan känner till och därför kan efterfråga. 

 

Förutom dessa två kanske vanligaste synsätt, det som är menat att styras av kvalitet och 

vad som anses viktigt och det som är menat att styras av användare, finns det ett tredje 

möjligt synsätt. Ett synsätt som förespråkar att det finns någonting positivt i att 

tillgängliggöra och synligöra ovanligare intresseområden. OSAO-material borde 

möjliggöra för fler användare att hitta egna individuella intressen och vidga sina 

världsbilder. Speciellt i icke-kommersiella sammanhang, som på folk- och 

skolbibliotek, borde det vara en anledning att arbeta med det. 

 

3.2 Syn på biblioteket som plattform och kontakt med 

materialet 
 

En möjlig syn på bibliotek är att de borde kunna fungera som en plattform där 

människor kan möta sådant som är nytt för dem. Det handlar om mer än allmän 

tillgänglighet. Att närma sig någonting nytt kan vara svårt och kan kräva en plats där 

människor vill och vågar göra det. Audunson (2005) beskiver bibliotek som en 

lågintensiv mötesplats där olika grupper av människor kan mötas genom att samexistera 

utan att direkta konfrontationer uppstår. De får då se andra grupper av människor än de 

annars kommit i kontakt med. Det borde kunna fungera också för möten med genrer och 

ämnen som är nya för människor, och som de annars inte kommit i kontakt med. Även 

ämnen och genrer som inte är direkt kopplade till någon annan grupp av människor.  

 

3.3 Lokalt och globalt 
 

Lokalt och globalt är ett tema som ofta kommer upp i diskussioner om variation 

(Adams, 2013; Colangelo, 2016). Geografiskt varierat ursprung och innehåll för 

material och geografisk sammanlänkning är på olika sätt avgörande för att skapa 

variation. Det bästa borde vara en sammanlänkning konstruerad så att varje enskild plats 

har tillgång till sitt eget lokala material, till det som ur andra platsers perspektiv är det 

lokala och till universellt material. 

 

Ett utbud som är anpassat efter lokalsamhällen borde kunna bidra till att sådant som 

människorna där tycker om blir mer tillgängligt för dem. Det verkar också skapa en 

känsla av lokal samhörighet för människor (Adams, 2013). 

 

Om utbudet i många samhällen anpassas efter de enskilda samhällena kan de 

sinsemellan bli olika. Om de olika samlingarna också sammanlänkas uppstår då tillgång 

till ett utbud med stor variation. Om det lokala utbudet är det enda lokalinvånarna har 

tillgång till, och det bara är anpassat efter dem som grupp, borde det sannolikt inte öka 

variationen för den enskilda individen. Ur ett universellt perspektiv skulle variation 

mellan olika platser finnas, men en enskild individ skulle bara ha tillgång till den egna 
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platsens samling. Hur olika samlingar anpassade efter lokalsamhällen delas mellan olika 

samhällen blir därför viktig för att öka variationen för människor på individnivå. 

Bibliotek kan arbeta med material från, och anpassat efter, det lokala samhället för att 

stärka kulturen därifrån och samtidigt dela det med andra bibliotek för att människor 

överallt ska ha fler valmöjligheter. Betydelsen av och möjligheter för sammanlänkning 

tas upp i styrdokument för bibliotek (Svensk biblioteksförening & Svenska 

Unescorådet, 2014). I styrdokumenten nämns hur Internet spelar en viktig roll och att ett 

utbud med material från både det lokala och det globala kan öka förståelse för olika 

idéer, erfarenheter och synsätt. 

 

3.4 Definition av och begrepp för OSAO-material 
 

OSAO står för ovanligt, alternativt, smalt eller för många okänt. Att ett område är 

ovanligt, alternativt eller smalt kan tyda på att det är okänt för många men det är inte 

säkert. Ett område kan vara allmänt känt men inte populärt av olika anledningar. Att 

någonting ses som ovanligt, alternativt eller smalt kan i sig också vara orsak att någon 

inte prövar att ta reda på mer om det. Ämnet eller genren är då inte helt okänd för 

personen men personen kanske inte vill eller vågar pröva att ta reda på mer. 

 

Anledningen till att någonting har en liten grupp användare kan bero på olika saker. Det 

kan vara att bara en mindre grupp personer skulle kunna bli intresserade av det men 

också att bara en liten grupp känner till att det finns. Specifika exempel på 

intresseområden fungerar inte som en definition eftersom det som är okänt för många på 

ett bibliotek kan vara känt för många på ett annat, beroende på användare och anställda. 

Bland annat det gör förstås också att hur mycket någonting passar in på definitionen 

OSAO-material kan handla om grader. Hur specifika områden i biblioteken hanteras i 

praktiken är heller inte vad den här studien handlar om i första hand, utan om 

bibliotekens syn på områdena, användarna och sin egen roll. Definitionen av OSAO-

material i den här studien är tänkt att på vissa sätt motsvara vad som inom ekonomi ses 

som en nischprodukt, bortsett från att det ordet kan ha en viss negativ ton. Låga 

försäljningssiffror motsvarar då i vissa fall låga cirkulationstal. Att använda låga 

cirkulationstal för att avgöra vad som är okänt för många kan i vissa fall fungera men 

det finns också flera problem med det. Om det handlar om hela ämneskategorier borde 

det bara kunna användas på kategorier som redan finns med. Avsaknad av en kategori 

skulle i sig kunna tyda på att ämnet är okänt för många men då är det inte direkt 

cirkulationstal som visar på det. När det gäller exemplar borde cirkulationstal bara 

kunna användas på redan inköpt material. Det går då inte använda vid urval vilket är 

något av det viktigaste. Låga cirkulationstal borde kunna ha många andra orsaker än att 

ämnet, genren eller specifika titlar är okända för många. Det kan vara material som går 

lättare att få någon annanstans. Det kanske beror på att även om många känner till 

ämnet så känner de inte till att det finns på biblioteket. Materialet som biblioteket har 

inom området kan vara för inaktuellt. Det kan vara för enkelt, skrivet på ett för krångligt 

sätt eller av någon annan anledning ses som sämre eller mer svåranvänt av användare än 

material från andra platser. 

 

Om någonting är bra eller dåligt beror inte på om det är välkänt eller okänt för många. 

Det kan ändå finnas samband mellan sådant som tas upp av allmänheten även om det 
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förändras mycket över tid och rum. Att någonting är välkänt eller okänt för många blir 

också en del av dess kontext vilket kan påverka betydelsen av det. 

 

Vad som räknas som okänt för många användare kan vara svårt att definiera och 

beskriva. Att bara kalla någonting okänt skulle, förutom att vara felaktigt, kunna 

uppfattas som negativt mot dem som redan känner till det. Områden behöver 

presenteras i rätt kontext vilket kan inkludera personer som skapar det, på något annat 

sätt är engagerade i det eller bara tycker mycket om det. Det är en orsak att förtydliga att 

det handlar om vad som kan vara okänt för många användare. 

 

För att förstå olika diskurser om medieplanering är det viktigt att förstå vilka typer av 

medier som de syftar på och hur olika typer av medier uppfattas. Sådant som Hedemark, 

Hedman och Sundin (2005) beskrev som att det räknas som hög kvalitet eller viktig 

kunskap kan överlappa med det som är ovanligt, smalt, alternativt eller som verkar vara 

okänt för många. Kultur som anses fin räknas ibland som smal. Även facklitteratur som 

ses som viktig kan samtidigt räknas som smal. Det som är ovanligt, alternativt, smalt 

eller verkar okänt för många och det som är populärt och efterfrågat av många utesluter 

däremot nästan varandra. Att synen på ”alternativt” kan påverkas av synsätt snarare än 

låg popularitet och föränderligheten för ”ovanligt” och gör ändå att viss överlappning 

kan finnas även där. Någonting kan börja efterfrågas av många som är nyfikna innan det 

hunnit bli vanligt varken som intresse eller som en del av utbudet. 

 

Det som ses som okänt för många associeras ofta med att vara otraditionellt men vad 

som är otraditionellt kan bero på perspektiv. Någonting som är väldigt traditionellt inom 

ett litet område kan vara okänt för världen utanför, och även riskera att glömmas bort i 

området där det finns. Att synliggöra sådant som många inte känner till borde därför 

kunna vara en del av bevarande av kultur och kunskap från exempelvis små samhällen. 

Ett annat exempel är upptäckter inom konventionell vetenskap som fått lite 

uppmärksamhet. Både vad som ses som konventionell vetenskap och okonventionell 

vetenskap kan alltså vara okänt för många och ingå i begreppet OSAO-material. Oavsett 

vilket det handlar om ska definitionen av OSAO-material inte förväxlas med 

definitionen för vad som under början av 2017 kommit att beskrivas som ”alternativa 

fakta” (Alternativa fakta, u.d.). 

 

I den här uppsatsen ligger fokus också på områden som exempelvis en genre, ett 

faktaområde, en konstinriktning, praktiska hobbyer eller andra intressen. Det kan även 

handla om olika perspektiv på någonting som en person annars ser som bekant. Vad 

som är OSAO-material kan vara relativt men måste inte alls handla om sådant som finns 

långt bort från en person. 

 

Det är inte tänkt att fokusera på till exempel material som är menat att till största del 

vara direkt politiskt. Det är heller inte tänkt att fokusera så mycket på arbetssätt som 

krävs för kultur som är känslig eftersom den tillhör exempelvis etniska minoriteter. 

Begrepp som exotifiering och kulturell appropriering har blivit vanligare. Exotifiering 

brukar ungefär handla om att framställa någonting som exotiskt (Svanberg, u.å.). Även 

om det är menat att framställas som intressant kan det upplevas negativt för personer 

som blir associerade med det. Kulturell appropriering handlar om att personer från 

majoritetskulturer, eller den kultur som har mer makt, stjäl och ofta förvränger kultur 
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från minoritetskulturer eller kulturer med mindre makt (Kulturell appropriering, u.å.). 

Även om exotifiering och kulturell appropriering är uttryck som ibland missbrukas 

genom överdrifter så beskriver de ändå verkliga problem. 

 

Att hitta ord för begreppen är svårt eftersom många ord är delvis associerade med en 

negativ innebörd. Vad som är ovanligt, alternativt eller smalt kan förändras över tid och 

mellan olika sammanhang och orden är inte synonyma. Vad som är alternativt är på sätt 

och vis en uppfattning. Det passar bäst på områden där de som skapar materialet 

accepterar ställningen på det som ett alternativ till det allmänt populära. Beskrivningen 

ovanligt är mer objektiv, men helt relativ till annat och väldigt föränderligt. 

Beskrivningen smalt antyder att någonting är ovanligt på grund av att det inte skulle 

tilltala de flesta människor. I den här studien används begreppen ovanligt, alternativt 

och smalt som värdeneutrala begrepp. 

 

4 Metod 
 

Här beskrivs metod, vilket även inkluderar etik, för insamling och analys av 

undersökningens empiri. 

 

4.1 Insamlingsmetod 
 

Undersökningen gjordes genom en webbenkät riktad till personer som ansvarar för 

urval och förmedling på skol- och folkbibliotek. Bibliotekens synsätt för urval och 

förmedling av OSAO-material är det intressanta för studien. Att fråga personer som 

arbetar med urval och förmedling verkar därför som det bästa sättet att ta reda på det. 

De har en professionell roll där de förhåller sig till exempelvis lagar och 

biblioteksplaner men också egen erfarenhet av hur det fungerar i praktiken. 

Webbenkäten gjorde det möjligt att skicka ut frågorna till en stor grupp bibliotek 

utspridda över landet. Först skickades ett mejl ut fredagen sjätte maj 2016 till 72 

bibliotek. För att få fler svar skickades ett andra mejl ut måndagen nionde maj till 

ytterligare 34 bibliotek. De flesta svaren kom in samma dagar som mejlen skickades ut, 

så att personer från en del av biblioteken fick kortare tid på sig att svara borde inte 

påverkat antalet svar så mycket. Respondenterna bads svara senast den 12 maj vilket var 

ungefär en vecka efter det första mejlutskicket med förfrågan. Resultatet gick inte att 

sammanställa helt innan insamlingen är avslutad. Därför fick den 12 maj bli 

slutdatumet. Frågorna i enkäten var skapade för att urskilja olika synsätt som ligger till 

grund för urval och förmedling. 

 

En webbenkät är den intervjumetod som passar den här studien bäst. En webbenkät kan 

skickas ut till ett stort antal personer så att många kan svara. Potentiella respondenterna 

kan då också få en överblick över frågorna och välja att svara varifrån och när de har 

möjlighet under perioden som formuläret är öppet. Bryman (2012) nämner flera fördelar 

med enkäter jämfört med liknande metoder som till exempel strukturerade intervjuer. 

Han skriver att eftersom intervjuaren inte är närvarande påverkas inte respondenten av 

intervjuarens sätt eller andra saker som respondenten kan associera med intervjuaren. 
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Det kan vara en fördel för den här studien men en persons sätt med mera kan även 

återspeglas i mejlkommunikation som är nödvändig för att skicka ut länken till enkäten 

vilket visar att formuleringen i mejlet är viktig. En till fördel som beskrivs är att 

respondenten i vissa fall också kan känna sig mer bekväm med att svara på känsliga 

frågor. Respondenten får också möjlighet att svara på frågorna mer när, och i vilken 

takt, som respondenten vill. Under en webbenkätsintervju blir det heller inga skillnader 

på hur, eller i vilken ordning, frågorna ställs mellan olika intervjuer (Bryman, 2012). 

Beroende på webbenkätens utformning skulle en respondent ibland ändå kunna svara på 

frågorna i en annan ordning än den tänkta. En annan ordning på frågor skulle möjligtvis 

kunna skapa missförstånd vid följdfrågor. För den här studien borde det ändå blivit en 

tillräckligt tydlig och överskådlig enkät för att undvika problem på grund av ordningen. 

Någonting som nämns som ett möjligt problem av Bryman (2012) vid enkätintervjuer är 

att respondenten kan se alla frågor från början. I webbenkäter går det inte alltid att se 

alla frågor samtidigt. I enkäten för den här studien gick det men det borde istället ha 

påverkat positivt. Om en respondent ser alla frågorna kan personen bättre förstå vad det 

handlar om och se var olika kommentarer kan passa in. Vid svar från webbenkäter kan 

det vara svårare att veta vem som faktiskt svarar på frågorna (Bryman, 2012) men 

eftersom enkäterna i det här fallet ska skickades till mejladresser som fanns på 

webbplatser för skol- och folkbibliotek och kommuner borde risken för problem på 

grund av det inte vara stor. Under muntliga intervjuformer hade fördelarna med 

enkätintervjuer saknats. Respondenterna skulle inte kunna svara på frågorna lika mycket 

i egen takt eller när det passar dem. Även om de fått frågorna skriftligt i förväg skulle de 

inte få samma överblick över både frågorna och sina egna svar undertiden som de 

svarade. De skulle heller inte kunna gå tillbaka och ändra svaren lika lätt under 

intervjun om de kommit på någonting mer. Som Bryman (2012) nämnt skulle de kanske 

även påverkas mer eller distraheras av intervjuaren. Det skulle heller inte gå att få svar 

från lika många respondenter. 

 

Typen av frågor i studiens enkät är av den typen som Bryman (2012) beskriver som 

frågor om attityder och frågor om normativa standarder och värderingar vilket är två 

kategorier av frågor som överlappar varandra. Enkäten för den här studien består av 

frågor med både färdiga svarsalternativ och möjlighet för respondenter att skriva egna 

svar. Enkäten har också alternativet ”Övrigt” på flera frågor. Respondenterna 

uppmuntrades att använda ”Övrigt” för att ge konkreta exempel även om ett eller flera 

färdiga alternativ också passade. Det gick att avsluta enkäten utan att svara på samtliga 

frågor. Det är bättre än att respondenter tvingas fylla i svarsalternativ som de egentligen 

inte tycker passar eller att de låter bli att lämna in enkäten överhuvudtaget. Möjlighet 

för respondenterna att fylla i egna svar kan också fånga upp helt ny information 

(Bryman, 2012). 

 

Mejlet formulerades så att det skulle framgå att det riktade sig till personer som arbetar 

med urval och förmedling på skol- och folkbibliotek. Till själva enkäten fanns även en 

fortsatt beskrivning som förtydligade att det handlar om biblioteksanställdas syn på 

OSAO-medier. Ordet ”biblioteksanställda” skulle kunna syfta även på personal som inte 

har inflytande över urval och förmedling men det var tydliggjort vad det var som 

menades. Var gränsen går för inflytande kanske ändå inte är helt skarp. Personal som är 

anställd på ett stort biblioteks egen IT-avdelning kan ha visst inflytande genom 

exempelvis korrigering av funktioner av bibliotekskatalogens användargränssnitt. Det 
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hade kunnat vara intressant för undersökningen även om det då varit bra att veta vad 

personen hade för typ av arbetsuppgift. Om ett bibliotek däremot skulle ha egen 

personal anställd för exempelvis städning så har de personerna inte professionellt 

inflytande över beståndet, utan istället som användare av biblioteket. Själva 

undersökningen för den här uppsatsen är inte en användarundersökning. 

 

Webbenkäten gjordes med Googles formulär. Googles formulär valdes bland annat för 

att det är fritt från reklam (Google formulär, u.d.). Layouten gjorde att det kanske inte 

var uppenbart för alla att vissa frågor kunde besvaras med flera alternativ. På grund av 

det fick det förtydligas i enkätens beskrivning. Länken till webbenkäten skickades med i 

mejlet direkt till biblioteken så att de kunde se vad webbenkäten innebar och om de 

valde att svara så gick det att göra direkt. Respondenterna blev i vardaglig mening helt 

anonyma vilket förklaras under stycket Etik i uppsatsen. Innan webbenkäten skickades 

ut testades den genom att en testrespondent som arbetar på bibliotek fick svara på 

frågorna och kommentera dem. Svar från testet användes inte senare i undersökningen. 

Frågan om att vara med i undersökningen skickades till folkbibliotek och skolbibliotek 

för grundskola och gymnasium. Den skickades till bibliotek på geografisk olika platser 

som exempelvis i både västra och norra Sverige. Den skickades också till bibliotek på 

orter av olika sorter som landsbygd, förorter och av olika storlek. Biblioteken hittades 

genom att ta reda på olika läns orter, välja några med varierade invånarantal och söka 

efter mejladresser bibliotek på orterna. Mejladresserna hittades på kommunernas 

webbplatser eller webbplatser för enskilda bibliotek eller nätverk av bibliotek. På 

webbplatser för nätverk av bibliotek valdes ibland vissa genom att välja olika typer eller 

bara vartannat namn från länklistor. Bibliotek med väldigt korta bemannade öppettider 

valdes oftast bort. Bemannade öppettider är inte detsamma som arbetstider, men på 

grund av samband som ändå finns verkade det mindre troligt att få svar från dem. Få 

bibliotek för grundskolor kom därför med eftersom de ofta angav väldigt korta 

bemannade öppettider. För att försöka kompensera för det valdes ofta integrerade skol- 

och folkbibliotek om det fanns. Mejladresser till gymnasiebibliotek var betydligt svårare 

att hitta än andra. Därför skickades bara några förfrågningar till gymnasiebibliotek. 

Fördelningen blev inte helt jämn och det går inte att veta hur många från vilken kategori 

som svarade. Fredagen den 13 maj hade det kommit in svar från 69 respondenter vilket 

utgör empirin till undersökningen för den här uppsatsen. 

 

4.2 Analysmetod 
 

Undersökningens empiri består av enkätintervjuer från 69 respondenter som arbetar med 

urval och förmedling på skol- och folkbibliotek. Resultat analyseras genom att jämföras 

med två synsätt på bibliotek och utbud. Det första synsättet handlar om att OASO-

material ska finnas med och vara lättillgängligt. Det kan liknas vid att inkludera och 

synliggöra sådant som mest finns i eller närmare själva svansen av vad Anderson (2004) 

beskrev som Den långa svansen. Det andra synsättet handlar om bibliotek som en 

plattform för kontakt med nya upptäckter. Det liknar delvis Audunsons (2005) 

beskrivning av bibliotek som möjliga lågintensiva mötesplatser mellan olika grupper av 

människor. I den här uppsatsen används teorin för möten med OASO-material och 

oavsett om materialet är direkt associerade med någon grupp av människor eller inte.  
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Svaren jämfördes med synsätten eller idéerna och kan stämma med båda. Analysen 

visar också hur viktigt eller hög prioritering svaren tyder på att det är, och om det verkar 

vara ett uttalat mål för respondenten, eller i vissa fall även på respondentens arbetsplats. 

De första tre frågorna i uppsatsens frågeställning och delvis även den fjärde handlar om 

bibliotek som helhet. Om respondenternas svar reflekterar deras egna åsikter och tankar 

i deras professionella roll eller hur de uppfattar arbetsplatsens riktlinjer tas därför inte 

upp i analysmodellen. Det är förstås ändå intressant om det går att utläsa vad för synsätt 

som finns på hela arbetsplatsen eftersom det i så fall ger en vidare bild av vad för 

synsätt som finns på biblioteken. Figur 2 visar ett verktyg för analysen. 

 

 
Figur 2. Ett verktyg för att analysera resultatet utifrån teorin. 

 

4.3 Etik 
 

Resultatet i undersökningen är tänkt att presentera respondenternas svar så bra som 

möjligt för att inte förvränga vad någon skrev. Respondenterna kunde besvara enkäten 

anonymt i ordets vardagliga mening. Det innebär att ingen information om 

respondenternas identitet efterfrågades eller samlades in avsiktligt, och att 

enkätfunktioner som inte offentliggjorde data valdes. Eftersom enkäten är skapad med 

Googles formulär kan exempelvis Google se användningsdata. Länken till enkäten går 

att få förkortad direkt i Googles tjänst för att skapa webbenkäter men den funktionen 

användes inte. Den förkortade URL:n skapas genom en tjänst som även gör 

användningsdata för länken tillgänglig för vem som helst (Google url shortener, u.d.). 

Den långa URL:n till enkäten användes därför vid alla tre tillfällen. Både till 

testrespondenten innan undersökningen och till biblioteken. Respondenter kunde själva 

skriva sådant som identifierar dem, avsiktligt eller oavsiktligt, men det går inte att 

förhindra. Sådant som kunde identifiera bibliotek kom med bland svaren, men inte 

någonstans som blev använt som citat. Inget svar som användes som citat innehöll 

heller någonting som verkade kunna identifiera någon respondent som person. Namn 

eller liknande behövde därför inte döljas i uppsatsen. 
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5 Resultat 
 

Respondenternas svar på frågorna visas här för att ge en bild av resultatet från enkäten. 

Det ger en kvalitativ bild genom enskilda respondenters egenformulerade kommentarer. 

Det ger också en kvantitativ bild genom statistiken över antal respondenter som valde 

olika alternativ eller tog upp vissa teman genom egenformulerade kommentarer. Svaren 

från enkäten utgör empirin för studien. Enkäten består av sju delar som här visas var för 

sig. Den första frågan handlar om hur de anställda ser på betydelsen av att ha OSAO-

material, hur viktigt det är att ha en mindre eller större del av det på biblioteket. Den 

andra delen handlar om anledningar till att ha OSAO-material, vilka motivationer de 

anställda har 

 för det eller möjligtvis vilka motiveringar det använder för att kunna arbeta med det. 

Den tredje delen handlar om det motsatta, anledningar till att undvika att ha OSAO-

material. Den fjärde delen handlar om varifrån de anställda får idéer till inköp eller 

materialet i sig. Den femte delen handlar om arbete med synliggörande av OSAO-

material, om och i så fall hur arbetet går till. Den sjätte delen handlar om vilka resurser 

som kan förbättra arbete med OSAO-material, exempelvis vilka verktyg som behövs. I 

den sjunde delen beskrivs exempel på arbete med det och övriga kommentarer som 

respondenterna gav. 

 

5.1 Betydelsen av att ha materialet 
 

Fråga 1: Hur viktigt tror du det är att ha ett utbud med fackområden och genrer som ses 

som ovanliga, alternativa, smala eller verkar vara okända för många 

biblioteksanvändare? 

 

Figur 3. Andelen av respondenter som valde olika svarsalternativ på den första frågan.  
 

Andelen respondenter som valde olika svarsalternativ på den första frågan visas i Figur 

3. Samtliga 69 respondenter som medverkade i undersökningen svarade på den första 

frågan. Drygt hälften, 35 respondenter, svarade att de tror det är viktigt att ha en 

betydande eller stor del OSAO-material. Ingen av respondenterna svarade att det 

påverkar negativt. Det var elva respondenter som svarade att det inte spelar någon roll 

eller inte så stor roll. Ungefär en tredjedel, 23 respondenter, valde alternativet ”Övrigt”. 

På den här frågan var det bara möjligt att skriva egna kommentarer för respondenter 

som valt alternativet ”Övrigt”. Bland dem som valde ”Övrigt” handlade svaren mest om 

Övrigt.

Det påverkar negativt.

Det spelar ingen eller inte så stor roll.

Det är viktigt att ha en betydande del eller stor del
av det.

0 5 10 15 20 25 30 35 40
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tre olika saker. En av dem var storleken på biblioteket eller om det är ett 

huvudbibliotek. Många ansåg att större bibliotek eller huvudbibliotek borde ha en större 

del av den sortens ämnen eller genrer medan mindre bibliotek antingen inte behövde 

eller kunde ha det. En del av respondenterna nämnde samtidigt att de mindre biblioteken 

ska kunna ta in det genom fjärrlån från större bibliotek. 

 
Ett stort bibliotek med större mediebudget kan naturligtvis ha ett större utbud av smalare 

litteratur, medan ett mindre bibliotek inte har vare sig pengar eller utrymme för mer än enstaka 

exemplar. Med en mindre samling är det viktigt att se till att de specialintresserade låntagarna 

känner till möjligheterna till tex fjärrlån och får god service på det sättet. Det blir också extra 

viktigt att exponera det lilla man har av den smalare/mer udda litteraturen. (Respondent som 

valde alternativet ”Övrigt”) 

 

Det andra vanliga svaret från ”Övrigt” var att vilja svara någonstans mellan det första 

och andra svarsalternativet. De tyckte att ett visst eller ett mindre utbud borde finnas 

och en del av dem uttryckte att det var viktigt. Det tredje vanliga svaret bland ”Övrigt” 

var en något negativ inställning till att ta in materialet eftersom det inte lånas ut så 

mycket. Några respondenter förklarade det med att den sortens material ändå kommer i 

skymundan. En respondent var tveksam till hur hög en del av fackmaterialets 

vetenskaplighet är. En annan respondent tyckte att det borde finnas men att material 

som riktar sig till en större grupp är folkbibliotekens uppgift. En annan tyckte istället att 

det var viktigt att ha någonting av ämnena just för att visa användare att de kunde 

förvänta sig hitta någonting av det på biblioteket. En respondent tyckte att generellt sett 

smala ämnen i så fall ska vara anpassade efter bibliotekets lokala användargrupp. 

Kommentarerna om platsbrist och skillnader i utbud mellan huvudbibliotek och filialer, 

eller beroende på bibliotekets storlek, verkar tyda på att de respondenterna tänkte på 

medier i fysiska format när de svarade. 
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5.2 Anledningar att ha materialet 
 

Fråga 2: Tror du att det finns anledningar och i så fall vilka för att ha fackområden och 

genrer som är ovanliga, alternativa, smala eller verkar vara okända för många 

biblioteksanvändare? 

 

 
Figur 4. Andelen av respondenter som valde olika svarsalternativ på den andra frågan. 
 

Antalet respondenter som valde olika svarsalternativ på den andra frågan visas i Figur 4. 

Samtliga 69 respondenter som medverkade i undersökningen svarade på den andra 

frågan. Det gick att fylla i mer än ett alternativ. Det var 53 respondenter som svarade att 

en anledning är att det ger variation i bibliotekets utbud. Det var 57 respondenter som 

svarade att en anledning var att användare kunde göra nya upptäckter. Det var det 

svarsalternativ som flest av respondenterna fyllde i. Det var 48 respondenter som 

svarade att en anledning är att det kan vara viktigt för mindre grupper av användare som 

redan är intresserade av området. Drygt hälften, 36 respondenter, svarade att en 

anledning var att det kunde minska fördomar om till exempel personer från subkulturer. 

Det var 34 av respondenterna fyllde i alternativet att en anledning kunde vara att det kan 

bevara kultur från till exempel mindre samhällen. Ingen av respondenterna fyllde i 

alternativet att det inte fanns några anledningar. Bara fem av respondenterna fyllde i 

alternativet ”Övrigt” och skrev egna kommentarer. En av dem skrev att det är en viktig 

demokratifråga och nämnde att kunna vidga sina vyer på ett litet bibliotek på en mindre 

ort. Även en annan respondent tog igen upp storleken på biblioteket genom att hänvisa 

till sitt svar på frågan innan. Respondenten hade där skrivit att hur viktigt det är att ha 

materialet beror på bibliotekets storlek och att mindre bibliotek kan fjärrlåna. 

Respondenten var ändå tveksam till hur lätt det i så fall blir för användare på mindre 

bibliotek att hitta materialet. 
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Övrigt.

Nej. Inga anledningar.

Ja. Det kan bevara kultur från t.ex. mindre
samhällen.

Ja. Det kan minska fördomar om t.ex. personer från
subkulturer.

Ja. Det är viktigt för mindre grupper användare som
redan är intresserade av fackområdet/genren.

Ja. Användare kan göra nya upptäckter.

Ja. Det ger variation i bibliotekets utbud.



 

25 
 

En annan respondent nämnde att det kunde ingå i ett visst biblioteks uppdrag att ha 

material inom ett visst smalt område för vissa utbildningar. En annan respondent skrev 

att 

 
Alla ska ha någonting att hämta på biblioteket. Vårt utbud ska alltså spegla, i största möjliga 

utsträckning, vårt samhälle. (Respondent som valde alternativet ”Övrigt” på fråga 2) 

 

Respondenten svarade också att det är anledningen till att bibliotekslagen nämner vissa 

särskilda grupper. En annan respondent använde alternativet ”Övrigt” för att ifrågasätta 

varför det skulle kunna bevara kultur från mindre samhällen, och att det i så fall bara 

kunde gälla etniska minoriteter. 

 

5.3 Anledningar att undvika att ha materialet 
 

Fråga 3: Tror du att det finns anledningar och i så fall vilka för att undvika att ha 

fackområden och genrer som är ovanliga, alternativa, smala eller verkar vara okända för 

många biblioteksanvändare? 

 

 
Figur 5. Andelen av respondenter som valde olika svarsalternativ på den tredje frågan. 

 

Antalet respondenter som valde olika svarsalternativ på den tredje frågan visas i Figur 

5. Samtliga 69 respondenter som medverkade i undersökning svarade på fråga 3. Även 

här gick det att fylla i mer än ett alternativ. Bland respondenterna svarade 38 att en 

anledning var att relativt få användare efterfrågade det. Det var det vanligaste 

svarsalternativet. Tio respondenter svarade att en anledning var att det kanske inte sågs 

som viktig kunskap eller kultur av hög kvalitet. Det var 23 respondenter som svarade att 

det inte fanns några anledningar. Det var 19 respondenter som valde alternativet 

”Övrigt”. Betydligt fler hade alltså egna anledningar eller kommentarer till orsaker att 

undvika att ha materialet än att ha det, även om respondenterna generellt inte var mer 

negativa än positiva till att ha det. Många respondenter fyllde också i både anledningar 

för och emot att ha det. En respondent som fyllt i alternativet att det inte fanns några 

anledningar att undvika materialet fyllde även i alternativet ”Övrigt” och skrev där 

material som är ”ex. rasistiskt”. Tre av respondenterna nämnde möjlighet till fjärrlån 

vilket kan tolkas som att de menade en anledning att undvika att köpa in materialet 

snarare än att undvika att tillgängliggöra det. Två respondenter tog även här upp 

bibliotekets storlek som en faktor. En av respondenterna som nämnde storlek skrev 
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Övrigt.

Nej. Inga anledningar.

Ja. Det kanske inte anses vara viktig kunskap eller
kultur av hög kvalité.

Ja. Relativt få användare efterfrågar det.
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också att bibliotek inte fick undvika att ha material på grund av anledningarna som 

fanns som svarsalternativ. Det var 19 respondenter som valde alternativet ”Övrigt”. 

Bland dem nämnde ungefär tolv respondenter mer direkt ekonomiska orsaker. Fyra av 

dem nämnde även brist på plats i biblioteket. Flera uttryckte önskningar om att kunna ha 

mer av materialet om det hade varit möjligt men att det i kombination med begränsade 

möjligheter hade lägre prioritering mot annat material. 

 

En annan respondent ansåg däremot att en tillräcklig anledning att undvika materialet 

var att det skulle ge ett rörigt intryck med ”för många små specifika hyllor”. Många 

respondenter uttryckte ändå en positiv inställning till materialet i sig och ansåg att det 

var någonting att sträva efter att ha som en del av utbudet. 

 
Det gäller väl som vanligt att ha en bra balans mellan sådant som vi vet lånas mycket och 

sådant som någon skulle vilja låna om de bara visste att det fanns. (Respondent som valde 

alternativet ”Övrigt”) 

 

5.4 Kanaler för idéer till inköp 
 

Fråga 4: Använder du någon kanal för att hitta idéer till inköp av material som är 

ovanligt, alternativt, smalt eller verkar vara okänt för många och i så fall vilken/vilka 

kanaler? 

Figur 6. Andelen av respondenter som valde olika svarsalternativ på den fjärde frågan. 

 

Antalet respondenter som valde olika svarsalternativ på den fjärde frågan visas i Figur 

6. Det var 68 respondenter som medverkade i undersökningen svarade på den fjärde 

frågan, vilket var alla utom en av dem som deltog i undersökningen. Frågan kunde 

besvaras med fler än ett alternativ. Genom att välja alternativet ”Övrigt” kunde 

respondenterna formulera ett eget svar. Nästan hälften av respondenterna, 33 av dem, 

fyllde i alternativet ”Nej”. Det var 24 av dem som fyllde i alternativet ”Ja”. Det var 24 

respondenter som formulerade ett eget svar genom att också, eller endast, välja 

alternativet ”Övrigt”. Många av dem svarade antingen specifikt att de fick förslag från 

biblioteksanvändare, gav svar som antydde att de fick idéer från biblioteksanvändare 

eller skrev ”Inköpsförslag” utan att specificera varifrån förslagen kom ifrån. En del 

andra svar var ”Internet” eller att ”surfa runt”, ämnesrelaterade forum och 

respondentens ”egna idéer”. Flera nämnde kollegor eller andra bibliotek som de har 

kontakt med. Två respondenter svarade att böcker som Kulturrådet skickade till 

biblioteket innehöll den sortens litteratur. En annan respondent som svarat ”Nej” på den 

är frågan hade på fråga 1 svarat att Kulturrådet skickade en del ”smala” böcker till dem. 
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En respondent svarade ”utländska seriebloggar”. En respondent svarade ”lärare”. Fyra 

respondenter nämnde förlag och tre av dem beskrev att det var mindre förlag eller 

specialförlag. 

 
Oftast förslag från låntagare, eller inköp från mindre förlag och direkt från författare. Ofta 

handlar det om litteratur med lokal anknytning. (Respondent som valde alternativet ”Övrigt” på 

fråga 4) 

 

Två respondenter svarade att de tittade på utbudet i bokhandlar. En respondent svarade 

att vissa titlar finns med i Bibliotekstjänsts urval medan en annan respondent svarade att 

det var svårt att hitta där på grund av hur Bibliotekstjänst presenterade titlarna. Andra 

svar handlade om artiklar, tidsskrifter, inköpssidor, kontakter eller att de höll ögonen 

öppna. 

 

5.5 Arbete med synliggörande 
 

Fråga 5: Arbetar du med att synliggöra den sortens material för användare och i så fall 

hur? 

 

 
Figur 7. Andelen av respondenter som valde olika svarsalternativ på den femte frågan. 

 

Antalet respondenter som valde olika svarsalternativ på den femte frågan visas i Figur 

7. Samtliga 69 respondenter som medverkade i undersökningen svarade på den femte 

frågan. Respondenterna kunde fylla i mer än ett alternativ och formulera egna svar 

genom att välja alternativet ”Övrigt”. Det var 54 av respondenterna som valde det första 

alternativet vilket var placering och skyltning i det fysiska biblioteksrummet. Det var 

det alternativ som flest valde. Det var 23 respondenter som valde alternativet att de 

använde referenssamtal. Det var 14 respondenter som valde alternativet att de använde 

bibliotekets webbplats. Elva respondenter valde alternativet att de synliggjorde 

materialet genom bibliotekets katalog. Tio respondenter, valde alternativet att de 

använde inlägg riktade till större grupper på sociala medier. Det var det alternativ som 
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var minst vanligt bland respondenterna. Elva respondenter fyllde i alternativet ”Nej”. 

Tolv av respondenterna använde alternativet ”Övrigt” för att formulera egna svar. En av 

respondenterna som valde ”Övrigt” cirkulerade materialet till filialerna för att böckerna 

inte ska bli stående på huvudbiblioteket där inte lika många hittar dem. Två 

respondenter nämnde utställningar med olika teman av materialet. 

 
Genom att biblioteket berder plats för utställningar, t.ex. informationsutställningar gjorda av 

patientföreningar för personer med ovanliga sjukdomar. (Respondent som valde alternativet 

”Övrigt” på fråga 5) 
 

En respondent tog upp det för klasser under biblioteksintroduktioner. Tre respondenter 

svarade att de skyltade med materialet utan att beskriva på vilket sätt. En respondent 

nämnde att medverka i en blogg för Kulturrådsböcker.  En respondent nämnde 

bokcaféer och att hänvisa medlemmar på olika forum till avdelningar på biblioteket. En 

annan respondent som fyllt i alla alternativ utom ”Nej” skrev att de använde alla sätten 

för de flesta av bibliotekets böcker men att de bredare ofta ”sålde sig själva” och att de 

kanske inte uppmärksammade ”jättesmala” böcker. En respondent som också fyllt i 

alternativet ”Nej” beskrev hur det var svårt att arbeta med det på grund av att biblioteket 

som respondenten arbetar på har flytande bestånd. 

 

5.6 Resurser som påverkar 
 

Fråga 6: Vilka verktyg eller andra resurser tror du påverkar synliggörande av ovanliga, 

alternativa eller smala fackområden/genrer på bibliotek? 

 

Bland de 69 respondenter som medverkade i undersökningen svarade 47 av dem på den 

sjätte frågan. Det fanns inga färdiga alternativ utan respondenterna kunde bara svara 

genom att formulera egna svar. Det kanske mest genomgående svaret var skyltning, i 

några fall specificerat till antingen det fysiska rummet, digitalt eller både och. Tretton 

av respondenterna svarade specifikt sociala medier eller Facebook. Ytterligare en 

respondent skrev att sociala medier kanske kunde fungera men att respondenten trodde 

att det inte nådde ut till så många som biblioteken vill. Två respondenter nämnde budget 

eller svarade ekonomi. Flera respondenter nämnde fysiskt utrymme, välplacerade 

glasmontrar eller hyllor. En respondent hade en mer specifik önskan angående hyllor. 
 

Skulle vara väldigt roligt med en högkvalitativ dyrbar udda hylla med spretig design. Vi har letat 

efter det men inte hittat en tillräckligt fin. (Respondent som valde alternativet Övrigt) 
 

En respondent svarade utställningar och föredrag. En annan respondent svarade 

omvärldsbevakning hos personalen. Två respondenter svarade ämnesord. En respondent 

svarade seminarier och kurser men utan att beskriva om det skulle vara för bibliotekets 

användare eller anställda. En annan respondent svarade föreläsningar och 

författarbesök. En respondent trodde att personliga rekommendationer på exempelvis 

bokcaféer fungerar bäst medan en annan respondent istället trodde att passiv förmedling 

fungerade bäst för biblioteksanvändare som inte redan är ”invigda” inom ett ämne. En 

respondent svarade att ”låntagare med gemensamt intresse tipsar varandra”. Tre 

respondenter nämnde tv, radio och press. Två andra respondenter svarade bara media 

eller massmedia. Om respondenterna menade att bibliotek skulle ha representanter där 
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eller om de tolkade frågan som att det handlade om verktyg eller andra resurser i 

allmänhet snarare än bara bibliotekens egna går inte att se. Även en annan respondent 

skrev att  

 
Medieuppmärksamhet via tv, tidningar, film, it och sociala medier m.m. gör att människor får 

upp ögonen för olika företeelser och då är det viktigt att biblioteket hakar på. (Respondent som 

valde alternativet ”Övrigt” på fråga 6) 

 

5.7 Konkreta exempel och övriga kommentarer 
 

Fråga 7: Vill du ge något konkret exempel på arbete med det eller har du någon annan 

kommentar? 

 

Bland de 69 respondenter som medverkade i undersökningen fyllde 22 av dem i 

någonting på den sjunde frågan även om det i ett fall bara var ”Nej” och i ett annat att 

respondenten inte hade något exempel. Det fanns inga färdiga alternativ utan 

respondenterna kunde bara svara genom att formulera egna kommentarer. Frågan var 

egentligen både en fråga om de hade något konkret exempel på arbete och en möjlighet 

att skriva en kommentar som inte passade in som svar på någon av de andra frågorna. 

Elva eller tolv av respondenterna gav svar som kunde räknas som exempel på arbete 

som de själva utförde eller som gjordes på biblioteket där de arbetade. Ett svar var en 

blogg om böcker. Ett annat svar var märkning av bokryggar och att lägga till ämnesord i 

katalogen. Facebook nämndes i två svar. Ett svar var bibliotekets webbplats och katalog 

utan någon mer specifik beskrivning. I det svaret nämndes även Boktips.net, 

författarbesök, föreläsningar och skyltning i biblioteket. I det svaret och även i svar från 

tre andra respondenter nämndes ordet ”tema”.  I två fall handlade det om utställningar 

och i två fall om skyltning av teman. Ytterligare tre svar handlade om skyltning. Ett av 

dem handlade om skyltning av Kulturrådsböcker. Ett annat handlade om skyltning efter 

aktuella ämnen i media generellt eller i närområdet. Det tredje svaret handlade om 

skyltning av en viss genre. Inköp nämndes i svar från tre av respondenterna. I en 

respondents svar handlade det om inköp av mångspråk. I en annan respondents svar 

handlade det om att tänka på smalare genrer vid inköp. En tredje respondent skrev att 

inköp av OSAO-material är krävande och att inköpsansvariga var relativt beroende av 

förslag från personer som redan är intresserade av och kan ämnet. En respondent 

svarade bland annat ”nyhylla”. I två av svaren nämndes ämnen relaterade till 

minoritetsgrupper i exemplen. Två andra svar handlade generellt om facklitteratur. 

 
kanske är det inte längre så relevant med tryckta faktaböcker. fakta ändras ständigt och vi måste 

hänga med. (Respondent på fråga 7) 

 

Den andra respondenten som tog upp facklitteratur mer generellt skrev att intresset för 

facklitteratur minskade och att det kanske fanns mer och mer på Internet. Respondenten 

syftade antagligen på ett minskande intresse för facklitteratur på biblioteket och menade 

att tillgång till information på Internet är orsaken till det. 

  



 

30 
 

En respondent svarade att ekonomiska ramar kan hindra arbete med smalare genrer. En 

annan respondent beskrev sin inställning till arbete med typen av genrer och områden 

som frågorna handlade om. 

 
En av mina roligaste arbetsuppgifter är att lyfta författarskap och genrer som annars kanske 

skulle gått många förbi. (Respondent på fråga 7) 

 

5.8 Sammanfattning av resultat 
 

De flesta respondenter verkade ha en mer positiv än negativ inställning till OSAO-

material på bibliotek. Ändå verkade vissa respondenter ha en något negativ inställning 

på grund av tveksamhet till materialets kvalitet, eller att det kanske inte skulle användas 

så mycket. Brist på resurser verkade vara ett vanligt problem. Många respondenter 

tyckte att det var skillnad på vad huvudbibliotek och filialer eller större och mindre 

bibliotek skulle ha för utbud, även om det verkade bero på vad som var möjligt snarare 

än idealt. Respondenterna använde flera olika sätt att hitta materialet som genom 

kollegor eller att leta på forum eller bloggar. Det använde också många olika sätt att 

synliggöra men placering i det fysiska biblioteksrummet verkade vara det vanligaste. De 

uttryckte också många tankar och åsikter om ämnet som visar att det är en avsiktlig del 

av arbetet. Även att bibliotek ska vara en plats för sådant som människor annars inte 

kommer i kontakt med nämndes av många respondenter. 

 

6 Analys, diskussion och slutsatser 
 

Svaren på enkäten analyseras här utifrån uppsatsens teori och för att svara mer på 

enskilda frågor i uppsatsens frågeställning. 

 

6.1 Analys 
 

Figur 8 visar analysverktyget med en kort sammanfattning av resultatet. De två 

synsätten till vänster i Figur 8 förutsätter delvis varandra. Hela enkäten är utformad för 

att handla om OSAO-material i just skol- och folkbibliotekssammanhang. 

Respondenternas svar om OSAO-material visar därför även synsätt på biblioteken som 

en plats för materialet vilket ytterligare gör att synsätten kan vara svåra att skilja åt i 

svaren. När det inte gått att se skillnaden i svaren har det antingen inte tagits upp i 

resultatet och analysen eller så framgår det att det inte går att veta. 
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Figur 8. Analys av respondenternas svar i undersökningen enligt teori om tillgänglighet till materialet på 

biblioteken och om biblioteken som plats för nya upptäckter. 
 

6.1.1 Inkludering av OSAO-material 

 

Den första delen av teorin handlar om att OSAO-material ska vara lättillgängligt på 

biblioteken. Det är den del som i Figur 8 sammanfattas som att ”Det ska finnas ett stort 

och lättillgängligt utbud av OSAO-material.”. En stor del av respondenterna ansåg att 

det är viktigt att ha mycket eller ganska mycket av det materialet. Exakt hur hög 

prioritering det var jämfört med annat är svårt att veta. Bland många av respondenterna 

verkade det ses som svårt att uppnå och därför prioriterades det lägre att försöka. För 

många verkade det handla om en balansgång där det fick ta den plats som var praktiskt 

möjlig. 

 

Svaren från respondenterna visar att det finns en klar uppfattning och medvetenhet om 

frågan på biblioteken trots att det inte verkar finnas så mycket forskning och litteratur. I 

mejlet och enkäten fanns ingen så tydlig definition av medierna eller ingående 

beskrivning av problematiken som det finns i den här uppsatsen. Ändå verkar 

respondenterna uppfattningar stämma med vad som beskrivs här. Både när det gäller 

specifika exempel på områden och problematiken med att rätt person ska hitta dem. 

 
Människor ser sig mycket om i biblioteket efter vilka böcker som det skyltas med. Om de inte 

ser böckerna vet de inte om att de finns. Personer med ett tidigare intresse kan själva söka fram 

boken, eller fråga oss i personalen efter böcker inom det ämnet, men detta gör inte personer utan 

ett tidigare intresse. (Respondent som valde alternativet ”Övrigt” på fråga 6) 
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Kanske på grund av att respondenterna inte fick någon längre beskrivning med 

definitioner beskrev en annan respondent sin egen tolkning: 

 
För mig kan smala faktaböcker lika gärna vara speciallitteratur om antikt porslin, udda hantverk, 

japansk No-teater, kvantfysik, mm, mm ... (Respondent som valde alternativet ”Övrigt” på fråga 

7) 

 

Den tolkningen verkar stämma med vad OSAO-material ibland skulle kunna handla om. 

 

Någonting som påverkade en del respondenters motivation till att köpa in materialet 

negativt var att de såg det som oundvikligt att materialet kom i skymundan. Att 

någonting är i skymundan kan bero på olika saker. Det kan vara för att det är sådant som 

i den här uppsatsen räknas som smalt är sådant som bara en mindre del användare skulle 

kunna bli intresserade av. Det kan också handla om att möjligheter att synliggöra det 

saknas på biblioteket. Vissa respondenter verkade se det som att eftersom mindre 

bibliotek inte hade möjlighet att ha lika mycket av materialet var det heller inte deras 

uppgift att ha det. 

 

Många respondenter arbetade ändå medvetet för att biblioteken skulle kunna ha 

materialet genom att leta efter idéer på olika platser eller genom kontakter och inkludera 

det i bibliotekets samling. En kommentar handlade om att bibliotek ska ha mer än 

populärlitteratur. 

 
Biblioteket har ett stort ansvar att tillhandahålla litteratur som kanske inte får så stort utrymme 

att synliggöras på andra platser. Ska finnas mer än populärlitteraturen, den är så pass lätt att få 

tag på ändå. (Respondents kommentar på den fråga 7) 

 

I den kommentaren nämndes bibliotekets ansvar att tillhandahålla vilket borde inkludera 

bra tillgänglighet. En del av tillgänglighet borde vara synliggörande som också tas upp i 

kommentaren, men inte uttryckligen som en del av bibliotekets ansvar. Just den sortens 

tillgänglighet, kontakt med OSAO-material, är annars mycket av vad synsättet i den 

andra delen av teorin handlar om vilket beskrivs i nästa avsnitt. 

 

6.1.2 Kontakt med OSAO-material 

 

Den andra delen av teorin handlar om att bibliotek ska fungera som platser där 

människor kan komma i kontakt med sådant som de annars inte kommit i kontakt med. 

Det är den del som i Figur 8 sammanfattas som att ”Biblioteket ska vara en plattform 

för möten med sådant som användare inte känner till.”. En stor majoritet av 

respondenterna ansåg att nya upptäckter är en anledning för biblioteken att ha OSAO-

material i sina samlingar. Det tyder på att många också tycker att det är en del av 

bibliotekens uppgift att vara en bra plattform för möten med materialet. Hur viktigt eller 

hur hög prioritering nya upptäckter är jämfört med annat är svårare att tyda, men det var 

ändå en vanlig motivation bland respondenterna för att ha OSAO-material. 

 

Även att bibliotek ska vara en plats för möten med sådant som många människor annars 

inte kommer i kontakt med märktes i svaren.  Arbetssätt som beskrevs var att materialet 

placerades för att vara synligt även för personer som inte kände till det. Flera 
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respondenter beskrev skyltning, utställningar, placering i det fysiska biblioteksrummet 

av OSAO-material och att synliggöra OSAO-material av olika teman. Det är kanske det 

tydligaste exemplet på just synsättet från den andra delen av teorin. Istället för att det 

handlar om mängden OSAO-material, eller att det bara ska gå att hitta, har vissa teman 

av OSAO-material plockats fram för att människor ska komma i kontakt med det. Hur 

mycket de hade möjlighet att arbeta med det är svårare att tyda. Brist på plats nämndes 

av många respondenter som ett problem. Tankar om att människor mer ska vilja, eller 

våga, komma i kontakt med sådant som är okänt för dem togs inte direkt upp i 

respondenternas svar. 

 

6.1.3 Bibliotek och bibliotekets anställda 

 

Både när det handlar om att materialet ska vara lättillgängligt, och att biblioteket ska 

vara en bra plats för kontakt med sådant som människor inte annars kommit i kontakt 

med, ger en del kommentarer intrycket av att arbetet ofta sker på de anställdas egna 

personliga initiativ. En respondent skrev att det är upp till bibliotekarien. Kanaler för att 

hitta materialet verkade till stor del vara sådant som de hittat själva. Ingen nämnde 

någon kanal utvecklad specifikt för OSAO-material till bibliotek. Respondenterna 

uttryckte också att brist på resurser gjorde arbetet svårt. Brist på resurser skulle kunna 

betyda att även om arbetet ses som viktigt bland många som arbetar på bibliotek så 

anses det inte lika viktigt, eller är inte ett uttalat mål, hos dem som fattar mer 

övergripande beslut om bibliotekens resurser. Ingen nämnde heller uttryckligen 

riktlinjer från styrdokument eller liknande som de kunde använda sig av. I styrdokument 

från exempelvis Unesco (Svensk biblioteksförening & Svenska Unescorådet, 2014) 

finns riktlinjer som borde kunna användas för att motivera användning av resurser. Att 

ingen nämnde det kan ändå ha berott på att frågorna mest var inriktade på 

respondenternas egna uppfattningar om betydelse, resurser och arbetssätt. 

 

6.2 Undersökningens begränsningar 
 

Ganska mycket går att utläsa om respondenternas syn på bibliotekets roll som en plats 

som ska ha OSAO-material men mindre om biblioteket ska upplevas som en bra 

plattform för kontakt med sådant som är okänt för människor. Undersökningen handlar 

om OSAO-material på just skol- och folkbibliotek. Kommentarer om att materialet är 

viktigt går därför att tolka som att det är en viktig del av skol- och folkbibliotekens roll 

att ha det. Exakt hur biblioteken ska fungera som en sådan mötesplats är däremot 

svårare att utläsa. I svaren nämns skyltning i det fysiska biblioteksrummet, men inte så 

mycket mer konkreta exempel på hur fysiska och digitala rum kan utformas för att bli 

en bra plats för möten med sådant som är okänt för människor. Frågorna i enkäten 

kunde kanske utformats för att få mer svar som uttryckligen handlat mer om det, och 

generellt mer om den andra delen av teorin. Problemet hade blivit att frågor av den 

sorten förmodligen skulle blivit svårare att svara på för respondenterna. Enkäten hade 

också blivit längre vilket krävt mer av respondenterna som kanske svarade så mycket 

som de hann med. Alla svaren var också i textformat, utan exempelvis länkade bilder 

vilket hade kunnat visa mer. Eftersom det inte framgick vilket bibliotek en respondent 
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svarade om gick det inte att jämföra exempelvis ett svar om en bibliotekswebbplats med 

hur just den webbplatsen ser ut. 

 

För att enkäten inte skulle bli för lång uteslöts bland annat också frågor om vilken 

bibliotekstyp respondenterna arbetade på. Storlek på bibliotek var någonting som ofta 

togs upp som avgörande för respondenterna i deras svar men utan att uttryckligen 

nämna vilken storlek det var på biblioteket där respondenten själv arbetade. Det gick 

heller inte att tolka om vissa svar handlade om ett litet huvudbibliotek eller en filial. 

Därför gick det inte att tyda särskilt mycket om skillnader efter bibliotekstyp 

respondenterna faktiskt arbetade på. En annan möjlig begränsning är att personer som 

har en positiv inställning till, eller är mer medvetna om OSAO-material, är mer benägna 

att svara. Det skulle kunna göra resultatet skevt. 

 

6.3 Diskussion 
 

Sammanfattningsvis går det att i många svar se det som i den här uppsatsen beskrivs 

som det tredje synsättet. Det synsättet som innebär att människor ska kunna upptäcka 

sådant som de inte redan känner till. Även att bibliotek ska vara en plattform där 

människor lättare kan, vågar och vill komma i kontakt med sådant som är okänt för dem 

verkar finnas med men det är svårare att tyda. 

 

I stycket Lokalt och globalt diskuteras det hur det lokala och globala hänger ihop med 

både variation av innehåll och hur det tillgängliggörs. Stycket Gammalt och nytt och 

olika associationer handlar om vad som associeras med OSAO-material och hur det kan 

påverka bland annat urval. I stycken Marknaden och biblioteken beskrivs det hur 

situationen för variation och OSAO-material ser ut på bibliotek jämfört med i 

kommersiella sammanhang. Stycket Innehåll och ansvar handlar om vad som händer 

när bibliotekens samlingar och uppgifter förändras. 

 

6.3.1 Lokalt och globalt 

 

Någonting som dyker upp i diskussioner om variation är det lokala jämfört med det som 

är globalt eller från ett större område (Adams, 2013; Colangelo, 2016). Det kan handla 

om innehåll och ursprung av material, hur det fördelas eller tillgängliggörs. Det hänger 

ihop med ett varierat utbud där även ovanligt material är tillgängligt. Bibliotek kan 

förbättra tillgängligheten till kultur och kunskap både för och från olika samhällen 

genom nätverk (Svensk biblioteksförening & Svenska Unescorådet, 2014). 

 

Det är viktigt att tänka på skillnaden mellan att ett varierat utbud existerar ur ett större 

perspektiv och att alla människor på individnivå har tillgång till det. Att bibliotek över 

landet har olika utbud sinsemellan borde i princip bara öka valmöjligheten för enskilda 

individer om bibliotekens samlingar länkas ihop. För att människor ska ha bra 

möjligheter att hitta sådant som de inte känner till sedan tidigare måste samlingarna 

också vara sammanlänkade på ett välfungerande sätt. För digitala medier finns självklart 

betydligt mindre begränsningar eftersom en titel kan finnas för flera bibliotek utan att 

behöva plats i varje biblioteks fysiska hyllor. Även för digitala medier finns däremot 
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begränsningar när det handlar om synliggörande. Om människor överallt lätt får tillgång 

till material som tidigare bara funnits på en begränsad och mindre plats borde det kunna 

skapa ett brett utbud för alla, och som kan inkludera OASO-material. 

 

För att jämföra med mer av ett användarperspektiv går det att titta på exempelvis 

debatter om olika sätt för människor att hitta film. Författare som Colangelo (2016), 

Horning (2011) och Adams (2013) visar olika perspektiv som finns. För att hitta 

material bortom det bredaste verkar många människor vilja ha personliga 

rekommendationer från andra människor i lokalsamhället. De ser den typen av 

personliga rekommendationer som någonting som inte går att ersätta med automatiska 

rekommendationer. Det skulle delvis kunna förklaras med tekniska tillkortakommanden 

i dagens rekommendationsalgoritmer. Rekommendationer som bara baseras på vad en 

person tidigare valt på plattformer som rekommendationsfunktionen har tillgång till 

användardatadata från kan självklart inte förutse allt. I värsta fall skapas istället en 

filterbubbla där människor bara rekommenderas sådant som är väldigt likt vad de redan 

känner till (Thoresson, 2014). Det är sannolikt någonting som går att förbättra i 

framtiden. 

 

Vissa människor kanske också önskar personliga rekommendationer som en del av 

känslan av en gemenskap i det lokala samhället runt dem (Adams, 2013). Personlig 

rekommendation skulle kunna syfta på en rekommendation antingen från en viss person 

eller till en viss person men på bibliotek skulle referenssamtal var ett exempel på både 

och. Bibliotekets anställda kan då få en viktig roll oavsett teknisk utveckling för 

automatiska rekommendationer. De skulle kunna bli en mänsklig länk mellan det lokala 

och det globala genom att uppmuntra människor. Dels uppmuntra användare till att 

själva nå ut med egen kunskap och kultur och dels till att möta det okända, både från det 

egna lokalsamhället och från världen utanför. Det skulle också möjliggöra att fler 

människor kommer i kontakt med OASO-material. Vissa människor som står utanför 

sociala gemenskaper i lokalsamhället kanske inte heller får reda på så mycket om vad 

som händer eller finns där och för dem skulle bibliotek kunna vara viktiga. I den här 

undersökningen var det 23 respondenter som svarade att referenssamtal var en del av 

deras arbete med OSAO-material vilket verkar ganska lågt om det är någonting som 

användare skulle uppskatta. Kanske finns osäkerhet bland anställda inför att ta upp 

sådant som är okonventionellt i direkta möten eller riktat till specifika användare som 

inte bett om det. 

 

6.3.2 Gammalt och nytt och olika associationer 

 

Som orsaker till att ha OSAO- material ansåg ungefär hälften av respondenterna att 

bevarande av kultur var en orsak till att ha ovanligare material. I frågan användes kultur 

från mindre samhällen som ett exempel. Om de övriga respondenterna inte såg 

kopplingen mellan ovanligt material och bevarande av kultur, eller om de inte ansåg att 

det var viktigt går inte att veta. Exakt vilken kultur respondenterna tänkte på går heller 

inte att veta. Bevarande av kultur kan kopplas till exempelvis hembygdsföreningar. Att 

bevara den typen av kultur är en tanke som förmodligen redan är vanlig. Tanken att 

synliggöra exempelvis svenska kulturtraditioner, i det sammanhanget som är fokus för 

den här studien, kanske däremot inte är så vanlig. I flera kommentarer av 
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respondenterna verkade variation och tillgång till ovanligt material associeras med 

minoritetsgrupper. 

 

Respondenterna verkade ofta ge svar om ämnen och genrer som de relaterade till 

nyheter. Att någonting exempelvis redan nämndes i massmedia behövde alltså inte 

utesluta det som ett mindre område för respondenterna enligt den typen av svar. Det kan 

bero på att de inte tänkte bara på ämnen och genrer som är ovanliga eller okända för de 

flesta utan också på smala och alternativa områden och genrer. Det kan ändå också varit 

så att de tänkte på ämnen och genrer som ännu inte är allmänt kända men som kan 

komma att bli det, även oavsett bibliotekens arbete. Att fokusera på nyheter på det sättet 

kanske inte är ett tankesätt som är så relevant för att skapa variation. Artiklar av 

exempelvis Adams (2013) visar att tillgång till mer än det senaste är någonting som kan 

uppfattas som väldigt viktigt för ett varierat utbud. Han uttrycker en negativ syn på 

digitala format på grund av exempelvis licenser som går ut. Ändå finns det väldigt 

mycket fördelar med digitala format is sig. Tekniken utgör mycket av förutsättningarna 

för det som Anderson (2004) beskriver med Den långa svansen. Åsikterna går isär om 

för- och nackdelar med olika fysiska och digitala format. Faktum är ändå att många 

olika format existerar medan standarder byts ut och saker slits. För att ett utbud 

verkligen ska vara varierat behövs både nytt och gammalt. Olika fysiska och digitala 

format är därför någonting som bibliotek behöver kunna hantera. 

 

Den här studien är inte tänkt att handla om material som kan behöva mer försiktiga 

arbetsätt eller som är direkt avsiktligt politiskt. Samtidigt går antagligen i princip allting 

att tolka ur ett politiskt perspektiv. Flera kommentarer från respondenterna handlade om 

att synliggöra material relaterat till minoritetsgrupper vilket självklart inte är mer 

politiskt än att bara synliggöra större samhällsgrupper även om det senare ofta sker mer 

oavsiktligt. Någonting som skiljer material om exempelvis minoriteter från mycket 

annat ovanligt material är att det kan vara mer känsligt. Det blir då extra viktigt att 

människorna som det handlar om inte framställs som negativt avvikande eller konstiga. 

Det blir också viktigt att inte framställa materialet som någonting som nödvändigtvis 

ska förbli ovanligt. Även om det kan finnas begränsningar för hur, eller av vem, sådant 

som exempelvis tillhör minoritetskulturer får användas. 

 

6.3.3 Marknaden och biblioteken 

 

Trots att exempelvis modeller som Den långa svansen (Anderson, 2004) kommer från 

marknadsföring finns det svårigheter med att inkludera och få tag på OSAO-material i 

många kommersiella sammanhang. Ett exempel är filmbutiken SubDVD som lade ner 

2016. SubDVD har sålt film i fysiska format inom områden som de själva beskriver 

som ”bortom mainstream” (SubDVD.com), både i en fysisk butik i Stockholm och 

genom sin butik på Internet (SubDVD, 2016). Mycket av utbudet räknades som 

kultklassiker och även SubDVD uppnådde nog en viss ikonstatus genom att sälja film 

från den sortens genrer. Mycket av SubDVDs sortiment var vad som i den här uppsatsen 

beskrivs som smalt eller alternativt, men även en del som sannolikt är okänt för många i 

Sverige på grund av att det exempelvis kommer från andra delar av världen än Norden 

och anglosaxiska länder. SubDVD gav förklaringen till att de lade ner med att butiken 

sedan en tid inte varit lönsam (SubDVD, 2016). Att butiker som säljer film i fysiska 
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format tvingas lägga ner förklaras kanske ofta med ett förändrat medielandskap där film 

istället strömmas. Men mycket av vad SubDVD hade som inriktningar finns inte 

tillgängligt genom lagliga strömningstjänster i Sverige. 

 

I undersökningen av Elf och Söderlind (2014) svarade vissa respondenter att bibliotek 

har som uppgift at tillgängliggöra mer än sådant som redan finns väldigt lättillgängligt 

på andra platser.  Även i den här uppsatsens undersökning fanns liknande svar. 

Samtidigt fanns många svar om att ett problem med att ha OSAO-material var att det 

inte används mycket. Både tidigare forskning och resultatet från den här 

undersökningen verkar visa att situationen på biblioteken på det sättet påminner mycket 

om kommersiella sammanhang. Svårigheter med att ha sådant som används eller 

efterfrågas av få verkar alltså finnas även på bibliotek trots att det hör till bibliotekens 

uppdrag att ha det. 

 

OSAO-material existerar och det finns personer som vill ha det. Förmodligen finns ännu 

fler personer som hade velat ha det men inte känner till att det finns. Även om det i 

exemplet med SubDVD också handlar om alternativt eller smalt material snarare än 

bara sådant som är helt okänt för många (SubDVD, 2016). Mer OSAO-material borde 

också kunna skapas om det var lättare att nå ut med OSAO-material till dem som skulle 

vara intresserade. Ett problem är att få exempelvis en bok till den person som skulle 

uppskatta den eller som behöver den. Förmodligen beror problemen mycket på 

rättighetsskäl som kommer lösas, men det betyder inte att hela lösningen måste komma 

från kommersiellt håll. Kultur och kunskap som inte är kommersiellt gångbar måste 

också finnas tillgänglig. Koncept som Den långa svansen är någonting att hämta 

arbetssätt från till bibliotekssammanhang. Samtidigt finns olika drivkrafter för att 

använda arbetssätten. I kommersiella sammanhang är det ett sätt att tjäna pengar på ett 

brett sortiment med både storsäljare och sådant som räknas som nischer (Anderson, 

2004). Självklart kan även aktörer på den kommersiella marknaden värdesätta variation 

ur ett socialt perspektiv, men i det sammanhanget är det ändå grunden för att skapa en 

affärsmodell. I skol- och folkbibliotekssammanhang är det ett sätt att tillgängligöra 

variation i utbudet för användarnas och samhället som helhets skull. Ändå finns många 

gemensamma mål när det handlar om att nå ut med material. I båda fallen finns också 

ekonomiska begränsningar vilket gör arbetsmetoder relaterade till idéer som Den långa 

svansen intressanta för bibliotek. Hur situationen ser ut för OASO-material i 

kommersiella sammanhang borde också vara viktigt att ha koll på för att kunna arbeta 

med det på skol- och folkbibliotek. I den här undersökningen nämnde även två 

respondenter affärer som en källa till idéer för OSAO-material. 

 

6.3.4 Innehåll och ansvar 

 

För att bibliotek ska fungera som platser för att hitta information och kultur, även 

bortom det vanliga, och få tillgång till det krävs att bibliotek är experter på sökning och 

tillgänggörande. Både användares möjlighet till omvärldsbevakning och de 

biblioteksanställdas egen omvärldsbevakning är viktig. De anställda behöver kunna 

göra rimliga antaganden om vilka ämnen och genrer som få människor känner till. Bra 

omvärldsbevakning skulle därför behöva vara en del av arbete med att synliggöra 

material som är okänt för många. Antaganden baserade på omvärldsbevakning borde 
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vara betydligt bättre än att inte göra någonting alls, även om vissa antaganden blir 

felaktiga. Människor måste också veta om vad bibliotek kan och vilja vända sig till 

bibliotek för det. Det krävs alltså att bibliotek aktivt arbetar för att både specialisera sig 

på sökning av information och kultur och att uppfattas av omvärlden som specialister på 

det. Folkbibliotekens roll i samhället är information, kultur, tillgängliggörande av det 

och kunskap för att använda teknik som behövs. Det ska vara i princip, eller så långt 

som möjligt, avgiftsfritt vilket innebär lån och inte uthyrning eller försäljning. Ändå är 

det inte lånande i sig som definierar ett bibliotek. Bilden av bibliotek borde inte bara 

vara lokaler där saker lånas ut. 

 

En respondent i den här uppsatsen undersökning gav som en anledning att ha OSAO-

material att användare ska veta att på biblioteket finns mer än bara det bredaste. Som 

verktyg för att synliggöra materialet nämndes också bibliotekskatalogen i många svar. 

Katalogen är någonting som användare själva använder för att söka material. Att 

synliggöra OSAO-material genom eller i anslutning till katalogen borde därför kunna 

stärka bilden av bibliotek som en plats för att hitta information och kultur bortom det 

vanligaste. 

 

Det finns diskussioner om avsiktliga begränsningar (Elf & Söderlind, 2014) för vad som 

ska kunna hittas genom biblioteket. Både ovanligare och vanligare material kan 

inkludera sådant som vissa uppfattar som stötande. Sådant som är ovanligt kanske kan 

orsaka mer uttalade reaktioner men det borde inte vara ett argument mot att ha det. 

Människor är olika och gillar olika saker. Det innebär också att människor måste kunna 

acceptera varandras olikheter, utan att för den sakens skull acceptera vad som helst utan 

att vara kritiska. Att kritik förekommer ska ändå i sig inte vara ett argument mot att ha 

något material. Argument som att bara vissa saker får plats blir mindre relevanta på 

grund av digitalisering, även om höga kostnader för en del digitala medier fortfarande är 

ett problem. Det är också skillnad på att någonting enkelt går att hitta i en databas, även 

utan att specifikt leta efter det, och att det fysiskt exponeras i ett biblioteksrum eller 

förekommer som en beskrivande bild på startsidan på ett biblioteks webbplats. Frihet till 

och frihet från kan behöva vägas mot varandra. Det är någonting som redan sker på 

bibliotek (Elf & Söderlind, 2014). Det spelar förhoppningsvis in mer när det handlar om 

hur material ska synliggöras än som argument mot att överhuvudtaget göra någonting 

tillgängligt. Användare behöver också förstå kontexten för vad de hittar men utan att 

biblioteken kommer med pekpinnar för hur det ska tolkas eller upplevas. När bibliotek 

fungerar som nav för sökning finns inte samma kontroll för vad användare kan hitta 

genom dem. Därför borde det framgå att bara för att någonting hittas genom biblioteket 

betyder inte det att biblioteket godkänt det, varken som korrekt information eller som 

kultur med bra budskap eller värderingar. Att användare kan vara källkritiska och 

förstår kontext är viktigt, och att ge människor möjlighet att lära sig det ingår också i 

bibliotekens uppgifter. Det kan också vara viktigt för biblioteken och för dem som 

arbetar där. Dels för att inte uppfattas som ansvariga för allt innehåll, och dels för att 

inte behöva oroa sig för användarnas skull. Bland respondenter i undersökningen sågs 

oseriös facklitteratur som ett möjligt problem som de associerade med OSAO- material. 

Om det finns mer kontext till facklitteratur skulle det kanske gå att inkludera mer 

oavsett om det är OSAO-material eller inte. Biblioteken kan ha ansvar för hur innehåll 

presenteras men inte för allt innehåll i sig. 
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Som anledning att undvika att ha OSAO-material fyllde en del respondenter i den här 

undersökningen i alternativet att materialet kanske inte anses vara viktig kunskap eller 

hög kvalitet. Egenformulerade kommentarer om det verkade handla om respondenternas 

egen syn på materialet. Att andra människor skulle bli upprörda, eller protestera, fanns 

inte med som svarsalternativ men var heller inte någonting som respondenterna 

nämnde. 

 

Bibliotek har ansvar för att inte vilseleda människor. Enligt Bibliotekens internationella 

manifest (Svensk biblioteksförening & Svenska Unescorådet, 2014) ska bibliotek 

tillhandahålla information. Det är vagt beskrivet men handlar knappast om 

felinformation. Det står även i styrdokumenten att det ska finnas utbud av kultur som 

speglar samhället vilket borde innebära en rättvis bild av vad som finns. Kritik av 

kvalitets- eller kunskapsnormer handlar inte om att presentera vad som helst som fakta. 

Det kan självklart innebära debatt om vad som kan räknas som vetenskap, men det kan 

också innebära att synliggöra förbisedda områden inom forskning. Kritik av 

kvalitetsnormer behöver inte heller innebära att argumentera för att kvalitet inte 

existerar alls, utan det kan handla om att det finns olika perspektiv på och upplevelser 

av någonting. Kvalitet för en samling och för ett enskilt dokument kan också vara lite 

olika. Någonting som avviker från resten av samlingen skapar variation och kan därför 

ge samlingen som helhet högre kvalitet. 

  

Som anledning att ha OSAO-material svarade flera respondenter i den här 

undersökningen att det kunde minska fördomar mot exempelvis subkulturer. Mycket 

OSAO-material är inte till för att bli uppmärksammat av den stora massan. Istället är 

syftet att de relativt få som skulle behöva eller uppskatta det ska kunna hitta det. Kanske 

vill människor med vissa intressen också att det som de är intresserade av ska bli förstått 

av den stora massan, men de bryr sig inte om ifall fler personer själva blir intresserade 

av det. Förståelse i sig kan vara viktigt och kräver inte att andra måste uppskatta det. 

Det är viktigt att tänka på vid förmedling av OSAO-material. Sättet som exempelvis 

mindre vanliga filmgenrer marknadsförs av SubDVD framställer materialet som just 

alternativt, smalt eller bortom mainstream (SubDVD, 2016). Det framställs då som 

positiva och bestående egenskaper.  

 

7 Förslag på framtida forskning 
 

Forskning skulle kunna göras för att ta reda på vad som mer konkret kan göra skol- och 

folkbibliotek till platser där människor på ett bra sätt kan komma i kontakt med sådant 

som är okänt för dem. Till exempel om det i vissa fall är bäst att människor får möta 

sådant som är okänt för dem i grupp, medan i andra fall kanske integritetsfrågor som 

sekretess är viktigt. Även hur kontexten som OSAO-medier presenteras i påverkar kan 

undersökas. Någonting som kunde vara viktigt att undersöka mer är hur fysiska och 

digitala rum borde se ut, inte bara hur samlingarna är organiserade, utan även när det 

gäller exempelvis färg. 

 

Liknande undersökningar som den här skulle kunna göras men inriktade på skillnader 

mellan olika sorters bibliotek för fördjupning och jämförelse. Liknande undersökningar 
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skulle också kunna göras av synsätt hos personer som skapar styrdokument för 

bibliotek. Även användarperspektiv skulle behöva undersökas mer. För att alla ska 

kunna del av materialet är det också viktigt att undersöka tillgängligheten till det för 

personer med exempelvis lässvårigheter. 

 

Kelly (2015) undersökte variation i bibliotekssamlingar genom att mäta fördelningen av 

material efter kategorier. Ämnen och genrer som överhuvudtaget inte finns med bland 

materialet eller som kategori märks inte direkt i en sådan undersökning. Ändå borde en 

sådan undersökning ibland kunna fungera. Någonting som skulle kunna vara relevant i 

dagens svenska samhälle är att få med material från olika delar av landet, kategoriserat 

efter område och storlek på kommun eller ort. Geografiska delar av Sverige är för det 

första ett exempel där det går att skapa kategorier för helheten eftersom det går att i 

princip veta vad helheten består av. För det andra är det ett exempel där det finns ett 

syfte med att fördela uppmärksamheten jämt mellan olika kategorier eftersom 

information och kultur från människor på alla orter behöver finnas tillgängligt. 
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Bilaga Enkät med beskrivning 
 
Urval och förmedling på bibliotek 

 
Enkäten handlar om biblioteksanställdas syn på medier för ämnen och genrer som är ovanliga, 
alternativa, smala eller som få biblioteksanvändare verkar känna till. Det kan t.ex. vara 
skönlitteratur av en ovanlig genre eller dokumentärfilm om ett ämne som många inte verkar 
känna till existerar. Vilka specifika ämnen eller genrer som få användare verkar känna till 
varierar självklart beroende på användargrupp. Det är inte tänkt att handla om material som är 
direkt avsiktligt politiskt eller om försiktigare arbetssätt som kan behövas för känsligt material. 
 
Frågorna 2, 3, 4 och 5 kan besvaras med ett, två eller flera alternativ. 
Det går också att formulera egna svar genom alternativet Övrigt. 
 
Använd gärna Övrigt för att beskriva exempel och sammanhang. Fylla gärna i både alternativ 
som passar och ge exempel på det eller på någonting annat i Övrigt. 
 
Namn på bibliotek kommer inte att publiceras och personer som svarar är anonyma. 
Frågor om undersökningen kan skickas till s080902@student.hb.se. 
Tack på förhand. 
 
1. Hur viktigt tror du det är att ha ett utbud med fackområden och genrer som ses som 
ovanliga, alternativa, smala eller verkar vara okända för många biblioteksanvändare? 
 
Det är viktigt att ha en betydande del eller stor del av det. 
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Det spelar ingen eller inte så stor roll. 
 
Det påverkar negativt. 
 
Övrigt. 
 
2. Tror du att det finns anledningar och i så fall vilka för att ha fackområden och genrer som är 
ovanliga, alternativa, smala eller verkar vara okända för många biblioteksanvändare? 
 
Ja. Det ger variation i bibliotekets utbud. 
 
Ja. Användare kan göra nya upptäckter. 
 
Ja. Det är viktigt för mindre grupper användare som redan är intresserade av 
fackområdet/genren. 
 
Ja. Det kan minska fördomar om t.ex. personer från subkulturer. 
 
Ja. Det kan bevara kultur från t.ex. mindre samhällen. 
 
Nej. Inga anledningar. 
 
Övrigt. 
  
3. Tror du att det finns anledningar och i så fall vilka för att undvika att ha material som är 
ovanligt, alternativt, smalt eller verkar vara okänt för många? 
 
Ja. Relativt få användare efterfrågar det. 
 
Ja. Det kanske inte anses vara viktig kunskap eller kultur av hög kvalité. 
 
Nej. Inga anledningar. 
 
Övrigt. 
 
4. Använder du någon kanal för att hitta idéer till inköp av material som är ovanligt, alternativt, 
smalt eller verkar vara okänt för många och i så fall vilken/vilka kanaler? 
 
Nej. 
 
Ja. 
 
Övrigt. 
 
5. Arbetar du med att synliggöra den sortens material för användare och i så fall hur? 
 
Ja. Genom placering och skyltning i det fysiska biblioteksrummet. 
 
Ja. Genom referenssamtal. 
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Ja. Genom bibliotekets webbplats. 
 
Ja. Genom bibliotekets katalog. 
 
Ja. Genom inlägg riktade till större grupper på sociala medier. 
 
Nej. 
 
Övrigt. 
 
6. Vilka verktyg eller andra resurser tror du påverkar synliggörande av ovanliga, alternativa 
eller smala fackområden/genrer på bibliotek? 
 
7. Vill du ge något konkret exempel på arbete med det eller har du någon annan kommentar? 




