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Abstract: The purpose of this Master`s thesis is to examine if the pur-

chase of media in public libraries reflects the library's role in 
society. Two questions have been posed: 
• What view of public library's role in society is reflected in 
the purchase of media? 
• What principles guide the selection of media in public li-
braries in Sweden?  

In order to investigate these questions, we used a question-
naire that we sent out to a sample of 120 public libraries in 
Sweden. The analysis is based on a theory of three ap-
proaches to the role of the library developed by Douglas 
Raber. The three approaches are the conservative approach, 
the populist approach and the social approach. The results of 
the survey show that all three approaches are represented in 
varying degrees and priorities are usually expressed in and 
guided by library plans. User demands are the central basis 
for the libraries purchases. Children and young people are 
the largest groups of users in libraries and are generally the 
priority of library plans. 
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1. Inledning och bakgrund 

De kommunala folkbiblioteken i Sverige har som mål att alla ska ha tillgång till littera-
tur och andra medier för kulturell stimulans och upplevelse. Inköp av medier är en stor 
uppgift i bibliotekariers dagliga arbete och det är också en svår uppgift att bestämma 
vilket urval av olika medier som ska finnas på biblioteket. Folkbiblioteken har många 
aspekter att ta hänsyn till, som statens kulturpolitiska mål, kommunens bibliotekspro-
gram och inköpspolicy och inte minst ekonomin.1 

I vår utbildning till bibliotekarier har vi inte haft någon kurs om eller diskuterat inköp 
eller bestånd, men vi förstår att det har en stor plats i vårt arbete som bibliotekarie i 
framtiden, därför ville vi med vår studie försöka lära oss mer om inköp av media. Vi 
hade inte jobbat på bibliotek innan utbildningens början och var intresserade av vad som 
styr mediainköpen. Varför en viss sorts media köptes in och varför andra inte. Vi har 
även läst att det är ett område som har debatterats i biblioteksvärlden. Biblioteksbestån-
det är kopplat till folkbibliotekens roll och vilken roll biblioteken ska ha i framtiden, 
eftersom folkbiblioteken styr över tillgängligheten till media styr de även över vilka 
användare de vänder sig till2. Från mitten på 1900-talet och framåt har statens kulturpo-
litiska mål varit att biblioteken ska ha ett brett medieutbud samt att ge vana användare 
möjlighet att utvecklas samtidigt som biblioteken ska försöka nå eftersatta grupper.3   

Tittar vi på hur bokbestånd, förvärv och utlåning såg ut för 30 år sedan kan vi se att det 
viktigaste för biblioteken var att försvara kulturarvet mer än att se till behoven och efter-
frågan hos kommuninnevånarna. Enligt debatten idag så verkar det ändrats. Folkbiblio-
teksutredningen beställde flera olika undersökningar under 1980-talet, bland annat re-
dovisar Inger Mattsson i, Fjärrlån och facklitteratur på folkbibliotek, en mängd materi-
al. Undersökningen visade även att folkbiblioteken i första hand såg sig själva som hu-
manistiska bibliotek, förmodligen beroende på att bibliotekarierna själva var humanis-
tisk skolade och därmed präglade inköpen. Beståndet för naturvetenskap och teknik 
visade sig vara avsevärt mindre än för det humanistiska4. 

Folkbiblioteken är mera som en mötesplats än som kunskapsförmedlare enligt debatten 
inom biblioteksvärlden idag. För folkbiblioteken är det en balansgång mellan att vara 
modern och bevarande och det är en utmaning för biblioteken enligt Annina Rabe 5 i 
boken Den sköna skönlitteraturen 2. I samma bok ställer Tomas Lidbeck frågan om 

vilken syn människor har på biblioteken och om biblioteken ska vara ett ställe där man 
kan stöta på det som man inte från början var intresserad av eller visste om eller likrik-
tas, där den senaste litteraturen som är mest efterfrågas alltid prioriteras 

6
. 

                                                
1  Folkbiblioteksutredningen (1982). Folkbibliotek i tal och tankar: en faktarapport från folkbiblioteksut   

redningen.  s. 11-ff 
2 Raber, Douglas (1996). ALA Goal 2000 and Public Libraries: Ambiguities and Possibilities. Public 

Libraries, juli/augusti.  
3 Folkbiblioteksutredningen (1982). s.172-173 
4 Höglund, Anna-Lena; Klingberg, Christer (2001). Strategisk medieplanering för folkbibliotek s. 28-32 
5 Hollenby, Ingrid; Rydquist, Lars (red.) (2008). Den sköna skönlitteraturen 2: Tradition och förnyelse 

s.28-31. 
6 Hollenby,Rydquist (red.) (2008). s.52. 



2 
 

En debatt har förts i Biblioteksbladet som handlar om enligt vilka principer folkbiblio-
teken köper in media till biblioteket och dess roll i samhället kopplat till användarna. 
Niclas Lindberg (2011) skriver i en debattartikel i Biblioteksbladet, att den enskilda 
samhällsmedborgaren och samhällets behov skall vara utgångspunkten, men att det inte 
utesluter att biblioteken ska ha en genomtänkt inriktning i samlingarna. Han menar att 
det inte finns någon motsättning i vad användarna efterfrågar och vad biblioteken anser 
ska finnas i samlingarna. Folkbiblioteken bör bli bättre på omvärldsbevakning och att 
analysera samhället för att möta upp det som efterfrågas men också mot outtalade behov 
i närsamhället för att på så sätt forma sina samlingar i en utgångspunkt som är genom-
tänkt och grundat på ”vad folk vill ha”.7 Detta svarar Lena Lundgren (2011) på i sin 
artikel Användarperspektiv ur olika perspektiv i Biblioteksbladet att med begränsade 
media-anslag är det svårt att tillfredställa allas önskemål. Hon menar att biblioteken 
genom ett demokratiskt och politiskt ansvar och en lokal förankring ska utforma en me-
diainriktning som är hållbar. Möjligheten att hitta det oväntade på biblioteket är den 
kvalité som människor betygsätter högt8. 

I häftet, En policy för folk- och skolbibliotek som är utgivet av Sveriges författarför-
bund, tar upp intressanta saker om t.ex. en nationell bibliotekspolitik och lagstiftning. I 
häftet finns att läsa:  
 
 ”Sveriges Författarförbunds (SFF:s) bibliotekspolicy tar sin utgångspunkt i UNESCO:s 

folkbiblioteksmanifest. Där slås det fast att folkbiblioteken är till för alla oavsett ålder, 

språk, nationalitet, religion eller samhällsklass och att folkbibliotekens huvuduppgifter 

är att verka för läskunnighet, information, utbildning och kultur. Folkbiblioteken stär-

ker informations- och yttrandefriheten och är en förutsättning för demokrati
9
”.  

 
Biblioteken har en central roll i vår demokrati, de är symbolen för ett fritt och öppet 
samhälle. De utgör en stark motvikt till den kommersiella dominansen inom media, de 
är goda förebilder för människor och skapar en öppen mötesplats. Även för de som inte 
använder biblioteken är de en uppskattad offentlig service. Vidare kan vi se att bibliote-
ken utvecklas och utökas för att tillmötesgå ett samhälle som är i stark förändring. 
Många inslag i biblioteksverksamheten förtjänar därför att framhållas, t.ex. att bibliote-
ken är förvaltare av vårt litterära arv och att de riktar sig såväl mot historien som mot 
framtiden. Läsfrämjande insatser och en mångsidig och resursstark studiemiljö bör ock-
så nämnas men också att biblioteken har tillgång till världens samlade informations- och 
kunskapskällor.  Kanske viktigast av allt är att biblioteken överbygger gapet mellan de 
som lätt har tillgång till informationen och de som inte har det.  
Nya medier tar upp en allt större plats och informationstjänsterna har blivit beroende av 
digitaliserad information. Därför är det viktigt att alla bibliotek, stora som små, håller 
sig ajour med utvecklingen. Biblioteken uppmanas att utforma s.k. medieplaner som ett 

                                                
7 Lindberg, Niklas (2011). Är det fult att ge folk vad de anser sig behöva? Biblioteksbladet 2011:01. s.19 
8 Lundgren, Lena (2011).  Användarperspektiv ur olika perspektiv. Biblioteksbladet 2011:02. s. 18 
9 Sveriges författarförbund Huvudorganisationen för Sveriges författare och litterära översättare. (2006). 
En policy för folk- och skolbibliotek. s 1   
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instrument för att strukturera och organisera ett stimulerande och omväxlande läsfräm-
jande arbete för vuxna10. 
Det finns olika tankar om vilket bestånd folkbiblioteken ska ha i sitt sortiment, men 
också att beståndet speglar vilken uppgift eller roll biblioteken har i samhället. Eftersom 
kommunerna i Sverige har olika biblioteksplaner och ekonomiska ramar har vi gjort en 
studie av inköpen av medier på folkbiblioteken i Sverige. Studien är kopplad till Doug-
las Rabers teori om tre synsätt på bibliotekets roll i vår analys av det empiriska materia-
let. Raber är professor i informationsvetenskap på universitetet i Tennessee, USA och 
menar att det finns olika idéer om vilken roll biblioteket har i samhället. Hans tre syn-
sätt är det konservativa synsättet, det populistiska synsättet och det sociala synsättet, 
han menar att det är genom dessa synsätt som biblioteket styr över vilka användargrup-
per det vänder sig till11.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med vår studie är att få insikter om relationen mellan inköpen av media på folk-
biblioteken och bibliotekens uppfattningar om sin roll i samhället.  

Vår problemställning preciseras i dessa frågeställningar:   

• Vilka synsätt enligt Rabers teori om synsätt på folkbibliotekets roll i samhället 
kommer till uttryck vid inköp av medier? 

• Enligt vilka principer väljs olika medier ut vid inköp på folkbiblioteken i Sveri-
ge? 

För att få svar på frågeställningarna skickade vi ut enkäter till ett urval av folkbibliote-
ken i Sverige. Frågeformulären skickades som en bifogad fil till ett e-brev till den inkö-
pande bibliotekarien på de folkbibliotek som fanns med i ett urval av Sveriges folkbib-
liotek. Vårt urval av folkbibliotek bygger på ett systematiskt sannolikhetsurval för att ge 
alla bibliotek samma möjlighet att komma med, oavsett om det var ett större folkbiblio-
tek eller ett mindre filialbibliotek. Frågorna i enkäten var både slutna och öppna frågor. 

1.2 Avgränsning 

Undersökningen avser folkbibliotek i Sverige och inköpen som gäller där. Det är också 
endast huvudbibliotek och filialer som är med. Bokbussar är inte medtagna. Inköpen 
gäller endast media i det fysiska biblioteket. Med media avses pappersboken i alla for-
mer, cd-böcker, dvd-filmer, musik-cd, pc-spel, tv-spel, talböcker, bok på minneskort. 
Elektronisk media som t.ex. databaser är inte inkluderade. 

                                                
10 Sveriges författarförbund  s. 2-6 
11 Raber (1996).  
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel vill vi presentera den forskning som tidigare är gjord i vårt ämne om in-
köp, inköpspolicy och mediehantering på svenska folkbibliotek. Det finns en hel del 
skrivit redan tidigare, dock inte ur vår synvinkel.  
Den tidigare forskningen som behandlar vårt ämne är bland annat hämtat ur Jofrid Kar-
ner Smitds bok Mellom elite og publikum: litterær smak og litteraturformidling blant 

bibliotekarer i norske folkebibliotek.
 12

 Jofrid Karner Smidt är fil dr och förste amanuens 
vid Avdelningen för Journalistikk, bibliotek- og mediefag på Högskolan i Oslo. Enligt 
Karner Smidt betraktar bibliotekarierna förmedling av skönlitteratur som en väsentlig 
del av folkbibliotekens verksamhet och är ett viktigt uppdrag för folkbiblioteken.  En 
annan bok, Providing materials for library users

13 av David Spiller som sedan 1996 
varit chef på biblioteks- och informationsstatistiska enheten i Loughborough i Storbri-
tannien, berör också vårt ämne. Spiller talar om att folkbibliotekens budget ofta beror på 
lokalpolitikerns bestämmelser. Budgeten beror också på den totala befolkningen och 
antalet användare, samt antalet nyutgivna titlar per år och dess ökande kostnader men 
även att det befintliga beståndets skick och genre. Också livslängden på de titlarna som 
finns på de öppna hyllorna spelar in i budgeten.14 En god bok är bara en av många åsik-
ter underordnat på hur viktigt ämnet eller kvalitén på boken är och många gånger är 
priset en avgörande faktor.                                     
 
Det finns även artiklar som berör ämnet. En artikel i Library Journal, som är en 
branschtidning för bibliotekarier grundades 1876 av Melvil Dewey (uppfinnaren av 
Dewey-systemet). Library journal rapporterar om nyheter i biblioteksvärlden med en 
betoning på offentliga bibliotek. Den erbjuder reportage om olika aspekter i yrkesutöv-
ningen samt granskar biblioteksrelaterat material och utrustning. Artikeln är skriven av 
Nora Rawlinson, redaktör för Library journal. Rawlinsons artikel Give em what they 

want
15 

 används fortfarande på många biblioteksskolor.  

En annan artikel är skriven av John Pateman, Libraries Must Change To Survive
16. Han 

har arbetat på bibliotek i 30 år och varit chef för biblioteken i Hackney, Merton och 
Linconshire. År 2002 mottog han ett pris av den kubanska regeringen för hans tjänster 
till kubanska bibliotek. Pateman var även medlem av regeringens arbetsgrupp som pro-
ducerade Bibliotek för alla: social integration i offentliga bibliotek.  

Vi har även studerat magisteruppsatser skrivna vid Högskolan i Borås, Uppsala univer-
sitet och Umeå universitet.   
Emelie Anderssons studie Barnbibliotekariers inköp av ungdomsböcker

17
 handlar om 

vilka mål barnbibliotekarierna tar hänsyn till innan inköpsbeslut tas genom ett tillväga-
gångssätt med kvalitativa intervjuer. Slutsatsen visar att innan barnbibliotekarierna be-

                                                
12 Smidt, Jofrid Karner (2002). Mellom elite og publikum: litterær smak og litteraturformidling blant 

bibliotekarer i norske folkebibliotek.  
13 Spiller, David,(2000). Providing materials for library users. 
14 Spiller (2000). sid 1-18 
15Rawlinson, Nora (1981).Give ‘em what they want. Library Journal 106 (1981-11-15) 
16 Pateman, John, (2003). Libraries Must Change To Survive.  
17Andersson, Emilie (2005). Barnbibliotekariers inköp av ungdomböcker.  
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slutar för att köpa in en bok så genomfördes tre olika bedömningar, kvalitet, låntagarbe-
hovet och utvecklingen av beståndet.18 Barnbibliotekariernas åsikter om kompetens 
jämförs mot teorin tyst kunskap som är Michael Polanyis begrepp.   
 
Det blir liksom öststat va! Om litteraturstödda titlar, förvärv och förmedling av skönlit-

teratur på fem bibliotek
19

 av Maria Johansson där syftet med studien var att utreda bib-
liotekariers åsikter om litteraturstödda böcker och hur dessa påverkar inköpen, samt hur 
bibliotekarier tänker om kvalitetsförmedling. Genom kvalitativa intervjuer analyserades 
resultaten och jämfördes med teorin som utgick från Jofrid Karner Smidt och Åse Kris-
tine Tveits modeller. Uppsatsen påvisar att bibliotekarier har väldigt olika åsikter om 
litteraturstödda böcker. Men ingen är fullkomligt positiv eller negativt inställd. Biblio-
tekarierna tycker dock att huvudsyftet är att folk läser.20 
 
I uppsatsen ”Det är ett yrkesmässigt dilemma” – om förmedling av skönlitteratur på ett 

folkbibliotek
21

 har Sara Appelqvist och Elin Boardy tagit upp vilken inställning biblio-
tekarierna har till sina användare genom fokusgruppsintervjuer och innehållsanalyser av 
det empiriska materialet, samt vilken roll bibliotekarierna skulle spela gällande littera-
turförmedling. De teoretiska utgångspunkterna kom från en avhandling av Jofrid Karner 
Smidts som är byggd utifrån Michail Bachtins språkteori, Jan Mukarovs’ys teori om 
estetisk funktion och Pierre Bourdieus teori om sociala fält och smak. Undersökningen 
visar att bibliotekarierna har en traditionell syn på litteraturförmedling. Det finns en 
tydlig ambition att höja användarnas litterära smak och det mest populära förhållnings-
sättet av förmedling är det kombinerade förhållningssättet mellan aktivt förespråkande 
och upplysande förmedling och efterfrågansstyrt förmedling. Bibliotekarierna menar att 
biblioteket ska kunna erbjuda något för alla men när de talar om användare så är det 
endast en grupp av användare som omtalas, nämligen de användare som lånar populär-
litteratur22.  
 
I Folkbibliotekarier och nya medier: en diskursanalys av folkbibliotekariers inställning 

till nya medier
23 gör Maria Björklund och Lisa Roos en diskursanalys om folkbibliote-

kariers tankar och syn på andra medier än böcker. De har bland annat analyserat debat-
ten i Biblioteksbladet. I analysen kommer de fram till ett generellt accepterande av nya 
medier genom både samhällsutvecklingen och genom användarna. Olika användargrup-
per så som vuxna, barn och invandrare är ett viktigt argument och diskuteras i förhål-
lande till nya medier24. Den ekonomiska aspekten gör att det blir en konkurrens mellan 

                                                
18 Andersson (2005). s. 39 
19 Johansson, Maria (2007). Det blir liksom öststat va! – Om litteraturstödda titlar, förvärv och förmed- 
ling av skönlitteratur på 5 bibliotek. 
20 Johansson, Maria (2007). s. 32-33 
21 Appelqvist, Sara, Boardy, Elin (2008). Det är ett yrkesmässigt dilemma- om förmedling av skönlittera-

tur på ett folkbibliotek. 
22 Appelqvist, Boardy (2008).  s. 51-54 
23  Björklund, Maria, Roos, Lisa (2004). Folkbibliotekarier och nya medier: en diskursanalys om folkbib-

liotekariers inställning till nya medier. 
24 Björklund, Roos (2004).  s. 62 
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de olika medierna. Sveriges kommuner har olika ekonomiska ramar vilket ställer böcker 
mot andra medier, landsbygd mot stad25. 
 
Hur väljs spelfilm? Urvals- och inköpsprocessen hos bibliotekstjänst samt urvalspro-

cessen hos Svenska folkbibliotek
26

 av Cecilia Ungerbäck och Åsa Wiklund. Syftet med 
denna uppsats var att utreda urvalsprocessen med att välja spelfilm. De använda verkty-
gen för analys och tolkning är en teoribaserad modellbeskrivning. Processen utgår från 
Carl Gustav Johanssens kvalitetsdefinitioner. Ungerbäck och Wiklund visar vilka exter-
na faktorer som influerar Bibliotekstjänst som till exempel videouthyrningsavtal. När de 
senare kom till frågan om Bibliotekstjänst kontrollerar vilka filmer biblioteken köper så 
är resultatet lite annorlunda mot för tidigare genomförda undersökningar. Författarna 
menar det kommer sig av att det kan bero på att det uppkommit en ändring av kommu-
nikationen mellan Bibliotekstjänst och bibliotekarierna.27 Denna uppsats påvisar även 
att vissa bibliotek men inte alla har en viss skriven policy för sitt filmutbud. Om det inte 
finns en policy så kan utbudet bli mindre användarvänligt.28 
 
Urvalsproblematiken på folkbibliotek; en studie av etik och estetik kring urval av popu-

lärlitteratur och erotisk litteratur på sex svenska folkbibliotek
29

 av Malin Almqvist där 
uppsatsens syfte var att utreda problem rörande bibliotekariernas syn på tre olika genrer; 
populärlitteratur för kvinnor, populärlitteratur för män och erotisk litteratur. En kvalita-
tiv metod har använts och empirin består av sju kvalitativa intervjuer. Det teoretiska 
ramverket är byggt på teorier rörande begreppshegemoni och kulturell hegemoni där 
normen var ett manligt perspektiv; smak, kultur och kvalitet. Resultaten visar att tre av 
bibliotekarierna i studien har en skriven inköpspolicy men att policyn är väldigt gene-
rell. Riktlinjerna är kvalitet, tillgänglighet och objektivitet. 
 

Urval av facklitteratur: En komparativ litteraturstudie kring beståndsutveckling av 

facklitteratur på folkbibliotek
30skriven av Magnus Barnholdt. Författaren undersöker 

vilka förhållningssätt presenteras och kan tänkas användas vid beståndsutveckling. Teo-
rin är Antonio Gramscis hegemonibegrepp och för att placera begreppet i bibliotekskon-
text används också Maj Klassons text Folkbildning på bibliotek. Metoden som används 
är att författaren jämför texter enligt ett analysschema. De utvalda texterna är Strategisk 

medieplanering för folkbibliotek av Anna- Lena Höglund och Christer Klingberg samt 
Faglitteratur Kvalitet, vurdering og selektion: Grundbog i materalvalg av Birger 
Hjørland.31Resultatet av analysen visar att bibliotekarien ställs i maktposition över an-
vändarna men när det gällde frågan om kvalitet ställde en av texterna användarna som 

                                                
25 Björklund, Roos (2004).  s.66 
26Ungerbäck, Cecilia, Wiklund, Åsa (2006). Hur väljs spelfilm?: urvals- och inköpsprocessen hos Biblio-

tekstjänst samt urvalsprocessen hos svenska. 
27 Ungerbäck, Wiklund (2006). s. 69-72 
28 Ungerbäck, Wiklund (2006). s. 65 
29 Almqvist, Malin (2009). Urvalsproblematiken på folkbibliotek; en studie av etik och estetik kring urval 

av populärlitteratur och erotisk litteratur på sex svenska folkbibliotek. 
30   Barnholdt, Magnus (2007). Urval av facklitteratur: En komparativ litteraturstudie kring beståndsut-

veckling av facklitteratur på folkbibliotek. 
31 Barnholdt (2007). s. 25-27 
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största referens och den andra texten ansåg att det var en kombination av användare och 
bibliotekarie som var referens för kvalitet32. 
 
Att ha och inte ha. En studie kring bibliotekariers värderingar och urvalskriterier för 

spelfilm på bibliotek
33

 av Maria Andersson och Emma Nilsson hade syftet att undersöka 
hur ett antal bibliotekarier väljer ut och värderar spelfilm på biblioteket och om använ-
darna påverkas av och påverkar bibliotekariernas värderingar om film, kvalité och in-
köp. Deras teoretiska utgångspunkter är Antonio Gramscis hegemonibegrepp, Herbert 
Gans teorier om smakkulturer för att kunna kategorisera människors estetiska smak, 
samt Åke Dauns undersökning av vilken betydelse gruppen har för individen. Metoden 
författarna har använt är kvalitativa intervjuer. Slutsatsen de drar av undersökningen är 
att bibliotekarierna vill främja kultur, demokrati och folkbildning där biblioteken vill 
vara ett alternativ till videobutikerna. Användarnas påverkan på filmurvalet är begränsat 
genom att de filmer som önskas måste leva upp till de kvalitetskrav som biblioteket har 
satt upp och därmed kan ses som ett utryck för kulturell hegemoni. 
 
Bland bokbaciller och vingklippta änglar – En kvalitativ studie kring bestånd och be-

ståndsarbete på fem sjukhusbiblioteks barn- och ungdomsavdelningar
34 av Johan Elf-

ving och Sandra Engman Fingals där syftet var att utforska utbudet på fem olika sjuk-
husbiblioteks barn- och ungdomsavdelningar. Metoden var kvalitativa intervjuer och 
författarna använde två teorier, den ena involverade sex dimensioner av utbudsutveck-
lingen och den andra teorin speglade syftet med utbudet vilket delades in i fyra olika 
roller. De fyra olika rollerna som författarna kunde urskilja var, den bevarande rollen, 
den rådgivande rollen, den spridande rollen och den symboliska rollen. 35Detta gjorde 
att bibliotekarierna försökte att ha olika stort bestånd av material för att tillfredsställa 
olika behov hos sina låntagare. 36 
 
I den tidigare forskningen har vi även studerat undersökningar som använder samma 
teori som vi, dvs. Douglas Rabers tre synsätt (se kapitel 3 om Rabers teori). I dessa un-
dersökningar användes dock andra metoder men vi fann det ändå intressant att se på 
dessa undersökningar i jämförelse till vår egen undersökning. Här nedan följer en kort 
resumé av dessa. 

Biblioteken och 2.0. En idéanalys av synen på den sociala webben i några skandinavis-

ka bibliotekstidningar 37av Britta Smångs och Eva Tornbjer. De använder samma teori 
som vi och studerar med hjälp av den vilka åsikter om bibliotek 2.0 som framkommer 
och som därmed berör synen på bibliotekens roll och funktion i samhället. Den andra 
frågeställningen lyder; hur kan vi koppla framförda åsikter om bibliotek 2.0 till synen 

                                                
32 Barnholdt (2007). s. 55 
33 Andersson, Maria; Nilsson, Emma (2003). Att ha och inte ha: En studie kringbibliotekariers värde-

ringar och urvalskriterier för spelfilm på bibliotek.   
34 Elfving, Johan, Engman Fingal, Sandra (2008). Bland bokbaciller och vingklippta änglar – En kvalita-

tiv studie kring bestånd och beståndsarbete på fem sjukhusbiblioteks barn- och ungdomsavdelningar. 
35 Elfving, Engman Fingal (2008). s. 14-15 
36 Elfving, Engman Fingal (2008). s. 51 
37 Smångs Britta, Tornbjer Eva (2009). Biblioteken och 2.0.  
En idéanalys av synen på den sociala webben i några skandinaviska bibliotekstidningar 
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på kunskap samt makt och hierarki. Metoden som författarna använde var en textanalys 
av tidningsartiklar. Författarna kom fram till att det sociala synsättet är mest positivt 
inställt till bibliotek 2.0, medan det konservativa synsättet ställer sig mest skeptiskt till 
bibliotek 2.0. 

Sara Nässèn har skrivit Mellan digitalt arkiv och socialt forum – en ideèanalys av visio-

nerna bakom biblioteksportalen Europeana.
38

 Även denna studie bygger på samma teo-
ri som vår enligt Douglas Rabers tre synsätt. Författarna har med hjälp av teorin svarat 
på tre frågeställningar; Vilka idéer och visioner kring biblioteksportalen Europeana kan 
urskiljas i dokument som rör projektet? Vilka idéer kan urskiljas vad gäller aspekter 
som användardelaktighet, tillgång till information och kunskap och informationskompe-
tens? Vilken bild av projektets roll i samhället kan utskiljas vad gäller utbildning, kul-
turarvsbevarande och demokratifrågor. Metoden som författaren använde var kvalitativ, 
en idéanalys och en textanalytisk närläsning. Resultatet visade att den socialaktivistiska 
strategin (social activism, författaren har här valt en annan översättning än den vi valt) 
dominerade. 

"En snäll tantroman gör ingen skada": en kritisk studie om skyltning och makt
39

 av Ma-
ria Andersson och Anna Rindälv använder också Douglas Rabers teori. Författarna un-
dersöker skyltningen av skönlitteratur, vad som är de bakomliggande orsakerna. Meto-
den som användes var en kvalitativ metod. I denna undersökning blev slutsatsen den 
konservativa modellen dominerade när det rörde sig om makt och påverkan, även om de 
flesta bibliotekarier har mer eller mindre populistiska drag. 

Vi har även med vår genomgång av tidigare forskning tematiserat dessa för att kunna 
använda teorin i vår analys (se kapitel 3 om Rabers teori). Temat biblioteksplan använ-
des för att analysera ett socialt synsätt. Vi använder efterfrågan, omvärldsanalys, demo-
grafi/målgruppskännedom som teman som kan analyseras som ett populistiskt synsätt. 
Kvalité används som ett tema att analysera ett konservativt synsätt. Ett annat tema är 
ekonomi som är ett utomstående tema som kan spela roll för synsätten.   

2.1 Kvalité 

Svenska folkbibliotek har vid inköpsprocessen olika mål att uppfylla. Ett av dessa är 
kvalitetsaspekten. Med kvalité menas kvalitén på innehållet i medierna enligt bibliote-
karierna. Biblioteken har policyn att lågkvalitativ litteratur som är relativt billig vid in-
köp för individen inte köps in till biblioteken. Ett undantag kan dock vara Daisy skivor 
som är avsedda för synskadade där denna typ av litteratur inte finns att tillgå på annat 
sätt. Kvalitén på inköp av olika media anses i tidigare forskning vara en tungt vägande 
aspekt som bibliotekarier tar hänsyn till innan beslutet av det kommande inköpet tas. 
Andersson40 finner att ett av kriterierna för inköpsbeslutet var att medierna skulle upp-
fylla kravet på att den var av god kvalité. Studiens syfte var att få insikt i barnbibliote-

                                                
38 Nässèn Sara (2011). Mellan digitalt arkiv och socialt forum – en ideèanalys av visionerna bakom bibli-

oteksportalen Europeana 
39 Andersson, Maria , Rindälv, Anna (2005). "En snäll tantroman gör ingen skada": en kritisk studie om 

skyltning och makt. 
40 Andersson (2005).  
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kariernas inköp av barn- och ungdomslitteratur, genom att undersöka barnbibliotekari-
ernas hänsyn till olika mål och vad de tror att deras kunskap och kompetens kan tillföra 
vid inköpen.  

Spelfilmens intåg på biblioteken motarbetades av dem som ansåg att mediet förknippa-
des med låg kvalitet och hade ett alltför kommersiellt ändamål. Själva videoformatet 
sågs som ett tecken på dålig kvalitet och passade därmed inte in i bibliotekets bestånd.41 
På dagens bibliotek är det dock vanligt förekommande med spelfilmer. Kanske är det så 
att ett nytt media alltid möts av en viss skepsis innan det blir fullt accepterat? 

Att kvalitén är en aspekt som det tas hänsyn till vid inköp av media visar tidigare forsk-
ning. Hänsyn till kvalitetsaspekten kan vara under förändring. Enligt Johansson42 är 
kvalitet inte längre lika högt prioriterad på folkbiblioteken de senaste åren och bibliote-
karierna köper in med mer hänsyn till efterfrågan. Johanssons syfte var att utreda biblio-
tekariers åsikter om litteraturstödda böcker som fritt levererades till alla kommunbiblio-
tek och om kvalitetsförmedlingen.  

En anledning till att kvalitetsaspekten är under förändring kan vara bibliotekens rädsla 
för att förlora användare. Tidigare har det funnits en ambition på biblioteken att höja 
användarnas litterära smak genom aktivt förespråkande och upplysande förmedling. Det 
har förändrats enligt Appelqvist och Boardy43. De menar att efterfrågan styr över inkö-
pen eftersom bibliotekarierna vill ha ett neutralt förhållningssätt till användarna. Den 
strängare folkbibliotekstradition som fanns tidigare med hårdare kvalitetskrav verkar 
avskräckande för vissa användare och bibliotekarierna vill inte upplevas som smakdo-
mare som kan leda till minskad cirkulation av media på biblioteken44. Syftet med under-
sökningen var att undersöka vilken inställning bibliotekarierna hade till sina användare 
samt vilken roll de skulle spela gällande litteraturförmedling. 

Självklart är kvalitetsaspekten ett viktigt inslag på biblioteken men som synes så var den 
viktigare förut, då det framgår att kvalitén var ett tungt vägande argument så sent som 
2003-2004. I en diskursanalys av Björklunds och Roos45 om folkbibliotekets tankar och 
syn på andra medier än böcker visar folkbiblioteken att de tillhandahåller kvalité oavsett 
vilka medier det än rör sig om och att ekonomin är ett tungt vägande argument. 

Det är inte bara bibliotekariernas åsikter om kvalité som påverkar inköpen av media, 
även användarnas åsikter om kvalité på till exempel spelfilm spelar in. I Ungerbäcks 
och Wiklunds46 studie påvisar de att kännedomen om potentiella användare är ett tungt 
vägande argument vid inköp. Enligt studien är det även upp till användaren att ha åsik-
ter om kvalitén. Inköpen görs för att så långt som möjligt uppfylla kundens behov.   

I de fall media ratas på grund av kvalitetsaspekten kan det bero på att innehållet är rasis-
tiskt eller på andra vis olämpligt t.ex. att innehållet är för våldsamt eller förödmjukande. 

                                                
41 Andersson, Nilsson (2003).  
42 Johansson (2007).  
43 Appelqvist, Boardy (2008).  
44 Appelqvist,  Boardy (2008).  
45 Björklund, Roos (2004).  
46 Ungerbäck, Wiklund (2006).  
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Acceptansen är större om produkten anses vara en klassiker enligt en annan studie. Syf-
tet med den studien var att undersöka problem rörande bibliotekariernas syn på tre olika 
genrer: populärlitteratur för kvinnor, populärlitteratur för män och erotisk litteratur. 47   

Även i skyltning av böcker på biblioteken kan vi ana ett kvalitetstänkande. I Andersson 
och Rindälvs studie om skyltning av böcker på biblioteken var slutsatsen att biblioteka-
rierna genom skyltningen valde att framhäva den finkulturella litteraturen på bekostnad 
av den icke-seriösa. Dessutom såg sig bibliotekarierna sig själva som kvalificerade för 
att bedöma vad låntagarna bör läsa.48 

Vad vi ser genom analysen av tidigare forskning är att andra aspekter än kvalité får mer 
framträdande roll vid inköp. Det är i dagsläget användarperspektivet som är mera fram-
trädande enligt Barnholdts49 studie. Syftet med den studien var att undersöka vilka för-
hållningssätt som kan tänkas användas vid beståndsutveckling. Undersökningen utgick 
från urval av facklitteratur i två olika texter. 

2.2 Efterfrågan 

Vad som menas med begreppet efterfrågan är inte enbart vad användarna efterfrågar 
över disk, utan här ingår även bibliotekariernas kännedom om sin målgrupp i närområ-
det kring biblioteket och i olika genres popularitet. Bibliotekariers kännedom om en 
genres popularitet styr mediainköpen. Efterfrågan betyder också att bibliotekarierna 
känner sina användare och köper in media utifrån vad de tror att deras användare kom-
mer att fråga efter enligt flera svar i vår undersökning. Det betyder att i begreppet efter-
frågan ingår även målgruppskännedom och omvärldsanalys. 

Vad vi kunde konstatera i föregående kapitel var att även om kvalité har stor betydelse 
för biblioteken vid inköp så är slutsatsen att den påverkar i mindre grad än förut. 

I en omdiskuterad artikel av Nora Rawlinson skriver hon att en bok av utmärkt kvalité 

inte är värt sitt pris om ingen ändå vill läsa den. Vidare i samma artikel tar Rawlinson 
upp en äldre artikel från 1896 som skrevs av John Cotton Dana där han säger: Se till att 

ditt bibliotek är intressant för dina kommuninnevånare, för det är dessa som äger bibli-

oteket och neka dem inget som de är garanterade hos bokhandlarna, gör ditt bibliotek 

så attraktivt som den mest attraktiva detaljhandeln. 
50

  

Det är framförallt skönlitteraturen som är efterfrågad. Enligt en Norsk studie av Jofrid 
Karner Smidt 51 betraktar bibliotekarierna förmedling av skönlitteratur som en väsentlig 
del av folkbibliotekens verksamhet. De tillfrågade bibliotekarierna i denna studie säger 
sig 97 % vara helt eller i stort sett eniga i att förmedling av skönlitteratur är ett viktigt 
uppdrag för folkbiblioteken. I studien undersöks vad som ska vara tyngst vägande vid 
inköp av skönlitteratur, kvalitetsaspekten eller inköp via efterfrågan. Efterfrågan ska 

                                                
47 Almqvist (2009). 
48 Andersson, Rindälv (2005). 
49 Barnholdt (2007).  
50 Rawlinson(1990). 
51Smidt Karner (2002).  
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delvis styra tycker 69 %, även om de tillfrågade uttrycker en viss skepsis. Av de tillfrå-
gade tyckte 11 % att efterfrågan inte ska styra inköpen.52                                                                                                                  

Liksom Appelqvist och Boardys53 studie visar Elfvings och Fingals54 att biblioteken har 
många olika användare (begreppet användare väljer vi att definiera som de personer 
som kommer till folkbiblioteket och nyttjar bibliotekets tjänster) med många olika be-
hov vilket gör att efterfrågan är något som ses öka. Biblioteken tar mer hänsyn till an-
vändarnas synpunkter. Syftet var att utforska utbudet på fem olika sjukhusbiblioteks 
barn- och ungdomsavdelningar, författarna ville se om urvalet utvecklades och påverka-
de utbudet.55  

En annan aspekt som gör att det köps in mer på efterfrågan kan vara att pressen ofta på 
sina kultursidor har presentationer av ny media och inspirerar användarnas efterfrågan 
av dessa titlar på sina bibliotek. Recensioner på radio och tv fungerar som inspirations-
källor vid efterfrågansinköp. I de fall där inte inköp på efterfrågan brukar tillgodoses, 
kan det bero på att medierna är för gamla eller väldigt smala och att de tenderar att bli 
en ”hyllvärmare”.56  

Då biblioteken försöker överleva i ett allt mer tekniskt förfinat samhälle, där det mesta 
kan finnas på Internet med både laglig och olaglig nedladdning, så kanske det är en för-
klaring till att efterfrågan prioriteras. Det är även viktigt att biblioteken anpassar sig 
efter utvecklingen i samhället och hänger med i modern tid. 57Biblioteken omorganise-
ras och i vissa fall läggs inköpen över på andra aktörer.58 Detta kan försvåra inköp på 
efterfrågan då de som köper in inte träffar användarna. Många filialbibliotek läggs även 
ner på grund av ekonomiska aspekter och dålig besöks- och utlåningsstatistik. Bibliote-
ken kan locka till ökade utlån och höjd besöksstatistik genom inköp på efterfrågan, vil-
ket kan vara en överlevnadsfråga för många små bibliotek i Sverige.  

2.3 Demografi/målgruppskännedom 

I de tidigare styckena ser vi att inköpen är mer styrda av efterfrågan och mindre styrda 
av kvalitetsaspekten, än det tidigare varit. Något annat som framträder är att inköpen 
numer anpassas i större utsträckning efter demografi/målgruppskännedom. De bibliote-
karierna som köper in media utgår från upptagningsområdets befolkningsstruktur och 
anpassar inköpen utifrån befolkningens önskemål. 59Speciella behov varierar från en 
kommun till en annan. 60Anpassningen sker även när det gäller media för synskadade 
dvs. daisyskivor liksom media för de som inte talar svenska så som litteratur och lexi-
kon på andra språk, samt språkkurser. Om till exempel befolkningsstrukturen på orten 
ändras, anpassar biblioteken sig och ser till att beståndet utvecklas för att fylla nya be-

                                                
52 Smidt Karner (2002).  
53 Appelqvist, Boardy (2008). 
54 Elfving,, Engman Fingal (2008). 
55 Elfving, Engman Fingal (2008).  
56 Spiller,(2000).  
57 Smångs Britta, Tornbjer Eva (2009). 
58 Wideberg, Siv (2010). Bibblans själsliga svältkost, Stockholm;Dagens Nyheter(2010-11-22), DN Kul-
tur  
59 Björklund, Roos (2004). 
60 Pateman (2003). 
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hov. Biblioteken vinner på att vara anpassningsbara och ha demografin i åtanke vid in-
köp, mycket för att få bättre utlånings- och besöksstatistik som vi tidigare har nämnt.  
Samtidigt som inköpen ska passa alla måste de som föredrar smalare litteratur även till-
godoses.61 En annan aspekt är att distansstuderande elever ökar i antal och att efterfrå-
gan på studentlitteratur ökar även på de mindre biblioteken. (Vilket innebär att efterfrå-
gan för facklitteraturen höjs.) Även här har ofta bibliotekarierna en kännedom om vilka 
utbildningar som är populära på orten och inköpen anpassas därefter.62 Genom att foku-
sera på kommunens behov kan biblioteken bli en stark kraft vilket kan spela en stor roll 
vid sociala förändringar.63 

2.4 Ekonomi 

En viktig roll vid inköp har ekonomin. Sveriges kommuner har olika ekonomiska ramar 
vilket ställer böcker mot andra medier, landsbygd mot stad.64 Budgeten beror ofta på 
lokalpolitikernas bestämmelser, och kan se väldigt olika ut i olika kommuner. Budgeten 
beror också på den totala befolkningen, antalet användare samt antalet nyutgivna titlar 
per år och ökande kostnader, även på det befintliga beståndets skick och genre. Livs-
längden på de titlar som finns på de öppna hyllorna har betydelse för budgeten. En god 
bok är bara en av många åsikter underordnat hur viktigt ämnet eller kvalitén är på bo-
ken. Många gånger är priset en avgörande faktor.65  

2.5 Omvärldsanalys 

Genom att göra en omvärldsanalys kan biblioteken få reda på en hel del om sitt befolk-
ningsområde. Biblioteken kan ta del av recensioner i tidningar på nyutkomna boktitlar 
eller annan media.66 Användarna på biblioteken läser också recensioner och efterfrågar 
olika media. Även den tekniska utvecklingen kan biblioteken ta del av på detta sätt. 
Biblioteken har i dag mycket olika tekniska utrustningar. Många bibliotek gör medvetna 
omvärldsanalyser medan andra gör mer eller mindre omedvetna. För att komplettera 
med andra inköpande bibliotekarier används inköpsmöten på många bibliotek.67 

2.6 Biblioteksplan 

Enligt § 7 i bibliotekslagen ska alla landsting och kommuner från den 1 januari 2005 
göra en plan för sina verksamheter. Planen ska fungera som ett redskap för att strukture-
ra och samverka de resurser som finns på biblioteken. Biblioteksplanen ska också sti-
mulera till utveckling och skapa beredskap för framtida krav. Definitionen på en biblio-
teksplan enligt svensk biblioteksförening lyder: 

"Med en biblioteksplan avses ett politiskt förankrat styrande dokument som omfattar en 

analys av det samlade biblioteksbehovet i en kommun och åtgärder för hur dessa behov 

                                                
61 Appelqvist, Boardy  (2008). 
62 Barnholdt  (2007). 
63 Pateman, (2003). 
64 Björklund,Roos (2004). 
65 Spiller (2000). 
66 Spiller (2000). 
67 Almqvist (2009). 
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skall tillgodoses. Denna biblioteksplan skall förutom folkbiblioteksverksamheten också 

innefatta biblioteksbehovet vad gäller utbildning, omsorg, vård och näringsliv"
68 

De biblioteksplaner som finns att tillgå har rekommendationer om att biblioteken ska 
prioritera olika målgrupper.69 Biblioteksplanerna är viktiga i undersökningen för att se 
vilka och hur många av folkbiblioteken som har biblioteksplaner i sin kommun och om 
de följs av bibliotekarierna vid inköp av media, utifrån de rekommendationer som finns 
där. I biblioteksplanerna finns ofta rekommendationer om vilka befolkningsgrupper 
eller annat som ska prioriteras, för att på det sättet kunna stimulera till utveckling i sam-
hället ur olika perspektiv. Mottot är att alla ska vara med och framförallt icke-
användarna.70Även i Nässèns studie om biblioteksportalen Europeana visade hennes 
analys att dokumentation med breda mål som att uppnå social integration och att stötta 
ett demokratiskt samhälle var det som prioriterades. 71 

                                                
68 Biblioteksföreningen, Biblioteksplaner[2011-02-27] 
69 Andersson (2005). 
70 Smångs, Tornbjer  (2009). 
71 Nässèn  (2011). 
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3. Teori 

Douglas Raber är professor i informationsvetenskap på universitetet i Tennessee, USA. 
Han skriver i sin artikel ALA Goal 2000 and public libraries: ambiguities and possibili-

ties (1996) om ett möte där American Library Association tog fram en femårsplan, de 
ville uppnå nio olika mål – ALA Goal 2000. Anledningen till de nya målen var att orga-
nisationen tyckte att biblioteken misslyckats med att vara en stöttepelare för allmänhe-
ten i deras rätt till information i den allt mer växande elektroniska infrastrukturen och att 
bibliotekarierna hade misslyckats med att vara en viktig profession för samhället. Bibli-
oteken och bibliotekarierna skulle stärkas i sin profession inför 2000-talet. Upprättandet 
av ALA Goal 2000 motiverades av att det fanns olika idéer i biblioteksvärlden om vil-
ken roll biblioteken har i det amerikanska samhället. Enligt Raber finns tre synsätt på 
bibliotekets roll som han beskriver på följande sätt: 1) ”social activism” 2) ”the conser-

vative responce” 3) ”the populist initiative”. Vi översätter detta till 1) det sociala synsät-
tet 2) det konservativa synsättet 3) det populistiska synsättet.  

Vi har i åtanke att de har sin grund i amerikanska förhållanden men tycker att det även 
skulle kunna gälla det svenska samhället72. Det sociala synsättet kan liknas vid den 
svenska folkhemstanken som socialdemokraterna byggde upp under stora delar av 
1900-talet. Dessutom har Douglas Rabers artikel använts av ett flertal svenska studenters 
magisteruppsatser under de senaste åren som teoretisk utgångspunkt. Modellen verkar att 
fungerat bra under svenska förhållanden där den tidigare har används. Vi har använt tre 
magisteruppsatser i tidigare forskning som översatt Rabers teori till svenska förhållan-
den. Vi har dock översatt de tre olika synsätten olika men innebörden av dessa står ändå 
för samma innehåll. Smångs och Torbjer73 har valt att kalla dem strategier, så har även 
Nässèn74 som kallar det socialaktivistisk strategi. Andersson och Rindälv75 kallar dem 
modeller. Alla utgår dock från Rabers tre synsätt, och vi syftar alla på dessa, även om vi 
benämner dem lite olika. 

3.1 Det sociala synsättet 

 Det sociala synsättet kännetecknas av att folkbiblioteket ses som politiskt. Bibliotekens 
sociala ansvar är att tillgodose det informationsbehov som finns hos missgynnade grup-
per och bryta det förtryckande utanförskap som uppstår för den som inte har tillgång till 
information. Material som bör finnas enligt detta synsätt är exempelvis böcker med stor 
text, på utländska språk och om multikulturella ämnen. Annan media som bör finnas är 
material som kan hjälpa äldre människor som har svårt att läsa, t.ex. talböcker eller cd-
böcker, här avses även populärkulturellt material som efterfrågas av användarna76. 

3.2 Det konservativa synsättet 

Detta synsätt karakteriseras av tanken att biblioteket är till för dem som är motiverade 
att läsa och bilda sig. Biblioteket ska ge service som främjar individens eget lärande och 

                                                
72 Raber (1996). s. 224 
73 Smångs, Tornbjer  (2009). 
74 Nässèn  (2011). 
75 Andersson, Rindälv (2005). 
76Raber (1996.) s. 225-226 
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beståndet ska vara klassiskt med god kulturell kvalité. Fantasy, musik och film är inte 
förbjuden men bör också vara klassisk och av god kvalité.  Synsättet exkluderar inte ny 
media men materialet bör väljas med stor försiktighet. Bibliotekets bestånd bör bestå av 
en balanserad samling av media med kvalité. Den här synen är baserad på traditionella 
västerländska värderingar och en kultursyn som står för individualism och demokrati. 
Synsättet är en motvikt till synen på biblioteken som marknadsanpassade och kommer-
siella77. 

3.3 Det populistiska synsättet 

Raber menar att detta synsätt utvecklades redan 1896 genom en artikel av John Cotton 
Dana, som argumenterade för att folkbiblioteket måste vara meningsfull för sin ägare 
dvs. samhällsmedborgarna. Grundtanken med synsättet är att biblioteket ska tillhanda-
hålla det mest populära materialet till största antal medborgare genom principen ”ge 
folket vad de vill ha”. Folkbiblioteket koncentrerar sig mer på vad de gör snarare än på 
vad de är. Bibliotekets roll är att ge service till samhället och inte att utbilda det samt att 
vara användarcentrerade och resultatinriktade. Tjänster som används av få människor 
bör avskaffas. Resultatinriktade bibliotek mäts med marknadsundersökningar och resur-
serna koncentreras utifrån resultaten78. 

  

                                                
77 Raber, (1996.) s. 226-227 
78Raber, (1996).s. 227-228 
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4. Metod 

4.1 Metodval 

Vi har valt att skicka ut enkäter till ett urval av folkbiblioteken i Sverige och har därmed 
genomfört en övergripande, beskrivande kartläggning över hur Sveriges folkbibliotek 
hanterar inköpen. Frågeformuläret skickades som en bifogad fil till ett e-brev till den 
inköpande bibliotekarien på de folkbibliotek som fanns med i urvalet. 

Enligt Denscombe står surveyundersökning för en bred och omfattande täckning och 
ger en ögonblicksbild av det som undersökts. Den syftar till aktuella förhållanden vid 
tidpunkten för datainsamlingen. Syftet med surveyundersökningar är att uppdatera kun-
skap om detaljer för att åskådliggöra dem . I en surveyundersökning behövs ett stort 
urval för att kunna generalisera resultaten. När forskaren har ett stort urval är han eller 
hon mer säker på att alla relevanta undersökningsaspekter ingår i resultaten och urvalet 
speglar hela populationen79. För att få ett bra representativt urval krävs att urvalsramen 
stämmer väl med den population vi valt att undersöka.80 Vår undersökning är en tvär-
snittsdesign, eftersom vår information har samlats in med hjälp av enkäter i syfte att 
samla in en uppsättning kvantifierbar data som rör fler variabler. Detta har vi sedan ana-
lyserat för att finna olika sambandsmönster.81 Vi valde ett urval på 10 % för att försöka 
spegla hela populationen av bibliotek i Sverige. Med bibliotek avses folkbibliotek, både 
huvudbibliotek och filialer eller integrerade skol/folkbibliotek, dock inte bokbussar. Vi 
avstod att ta med bokbussar på grund av att de på många bokbussar gör mediainköpen 
via huvudbiblioteken.  

4.2 Urvalet 

I Sverige år 2008 fanns 290 kommuner med 1286 folkbibliotek och bland dem är 290 
huvudbibliotek och 996 filialbibliotek enligt kulturrådets statistik82. Eftersom vi bestämt 
oss för ett 10 procentigt urval dvs. 10 % av 1286 folkbibliotek har vi skickat ut vår en-
kät till 120 folkbibliotek i hela Sverige. Vår population är svenska folkbibliotek samt 
filialbibliotek. Biblioteken kan även vara integrerade skol/folkbibliotek. 

Kulturrådets hemsida med statistik över alla bibliotek i Sverige var inte tillräckligt de-
taljerad för att vi skulle kunna få fram vilka enskilda bibliotek som fanns utan endast 
hur många folkbibliotek som fanns i varje kommun. Därför valde vi att använda oss av 
BTJ: s bibliotekskalender för 2010 där alla folkbibliotek fanns uppräknade med kon-
taktuppgifter. BTJ: s bibliotekskalender är en kalender som kommer ut en gång per år 
med användbar information för dem som arbetar på bibliotek. Innehållet i kalendern är 
förteckningar över föreningar, organisationer, institutioner, tillsynsmyndigheter, samar-
betsorgan, tidskrifter och utbildningsenheter inom biblioteks- och bokbranschen, både 
svenska och nordiska. Det finns även ett register över Sveriges bibliotek: folk- och 
                                                
79 Denscombe, Martyn (2009). Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsve-

tenskaperna 
80  Djurfeldt, Göran; Larsson, Rolf; Stjärnhagen, Ola (2010). Statistisk verktygslåda1-

samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metode.r s. 102-103 
81 Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. s. 58 
82 Statens kulturråd (2009). Folkbiblioteket 2008.pdf . Rapport från statens kulturråd[2010-03-25] 
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gymnasiebibliotek, skolbibliotekcentraler, sjukhusbibliotek, högskole- och universitets-
bibliotek som inkluderar kontaktuppgifter. Dessutom finns en förteckning över olika 
specialbibliotek och offentliga arkiv. 

Vi valde att göra ett systematiskt sannolikhetsurval för att ge alla bibliotek samma möj-
lighet att komma med, oavsett om det var ett större folkbibliotek eller ett mindre filial-
bibliotek. Systematiskt sannolikhetsurval är en variant av det obundna slumpmässiga 
urvalet där vi har valt enheter direkt från urvalsramen utan att använda oss av någon 
slumptabell.83 Vi lottade fram en siffra mellan 1 och 10, och fortsatte därefter med var 
tionde bibliotek i BTJ:s kalender av de 1286 folkbibliotek som fanns i Sverige, och som 
vi sedan skickade vår enkät till.   

En svårighet vi stötte på var att vissa huvudbibliotek hade uppgett sina filialer, andra 
huvudbibliotek hade bara angett mängden filialbibliotek i sin kommun. De huvudbiblio-
tek som bara hade uppgett antal filialer fick vi därför söka upp via deras hemsida och 
kontrollera deras kontaktuppgifter. En annan svårighet var att vissa bibliotek hade 
bristande kontaktuppgifter på sin hemsida. Dessa bibliotek ringde vi upp och fick en 
adress. Vi skickade våra enkäter till den som stod som kontaktuppgift i kalendern vilket 
var chefsbibliotekarien/inköpande bibliotekarien för biblioteket. 

4.3 Enkäten 

4.3.1 Enkätens utformning 

För att få råd om enkätens utformning tog vi hjälp av Enkätboken av Trost. Han diskute-
rar kvantitativa och kvalitativa variabler och hur man förhåller sig till dem vid datain-
samlingen. Trost menar att i verkligheten är inga studier i beteende- och samhällsveten-
skaperna helt och hållet kvantitativa . Forskare kan göra studier där insamlingen görs 
som en kvantitativ studie med ett representativt urval och bearbetar resultaten med pro-
centtal och andra kvantitativa uträkningar men bearbetar, analyserar och tolkar resulta-
ten kvalitativt genom att se på kombinationen av ett mönster84. Vi ville med vår studie 
kunna ange frekvenser och procenttal av folkbiblioteken i hela Sverige när det gäller 
inköp av media men samtidigt försöka förstå de mekanismer som finns bakom inköp 
och försöka urskilja principer, synsätt och handlingsmönster och har därför följt det 
rådet. Eftersom vi är intresserade av inköpen på folkbiblioteken över hela Sverige pas-
sade det oss att göra enkäter som skickades via e-post. Inom ramen för magisteruppsat-
sen finns inte de ekonomiska resurserna eller tiden för något annat. Att göra intervjuer 
på de bibliotek som valts ut hade både tagit för lång tid och blivit för kostsamt. Trost 
skriver att en standardisering av enkäten är önskvärd utifrån ett kvantitativt synsätt, för 
att kunna sändas till många men också för att kunna uttala sig om hur stor andel som 
svarat på ett visst sätt. Om forskaren har för låg grad av standardisering blir det svårt att 
göra jämförelser85.   

                                                
83 Bryman (2002). s.105 
84 Trost,Jan (2007). Enkätboken.s 20-22 
85 Trost (2007). s. 59-63 
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Frågorna i vår enkät är både slutna och öppna frågor, eftersom vi i vår studie både öns-
kade kunna svara för frekvenser om inköp för alla folkbibliotek i Sverige samtidigt som 
vi ville försöka få fram attityder, synsätt, principer och mönster när biblioteken köper in 
media. Flera av frågorna handlar om frekvenser av olika medier vilket har gjorts med 
fasta svarsalternativ för att lätt kunna se procentsatser och typvärden av olika medier på 
folkbiblioteken. Där kan vi på ett tydligt sätt se hur många som inte köper in vissa me-
dier genom beskrivande statistik i form av cirkel och stapeldiagram. Trost skriver att om 
forskare vill få fram rangordning kan de ställa upp egenskaperna och be respondenten 
ange viktighetsgraden, vilket vi har gjort i flera av frågorna86. Vi har också flera öppna 
frågor där biblioteken svarar med egna ord för att försöka få fram varför biblioteken 
väljer att köpa in eller inte köpa in olika slags medier och vilka principer som ligger 
bakom. Dessa frågor har vi sedan sammanställt med textanalys. Dessa svar analyserades 
via innehållsanalys, en s.k. vokabulärstudie. Vokabulärstudie innebär att vi sorterat 
svarsinnehållet och tittat på hur många svar som var lika eller liknande, dvs. att respon-
denterna menat samma sak. Sedan delade vi in svaren i olika svarskategorier. Utifrån 
dessa kategorier kunde vi sedan sammanställa svaren och därefter räknade vi ut hur 
många svar i varje kategori vi fått87. 

Innan vi skickade ut vår enkät till alla bibliotek i urvalet gjorde vi ett litet pilottest för 
att se om det var frågor eller formuleringar som var otydliga. Vi skickade ut vår enkät 
till fem stycken bibliotek. Det fick till följd att vi förtydligade vissa frågor, tog bort en 
fråga och flyttade om en del frågor i enkäten, vilket gjorde enkäten tydligare. 

Nackdelar som kan förekomma med enkäter är att få in svar och påminnelsebrev kan 
behöva skickas. Viktigt är dock att ha klara och tydliga frågor eftersom någon intervjua-
re inte finns på plats för att förklara eventuella funderingar. En annan nackdel med en-
kätfrågor är att vi aldrig vet att det är ”rätt” person som svarar på enkäten88. En stor ut-
maning är att få tillräckligt många att svara på enkäten. Det kan finnas flera orsaker till 
varför människor väljer att inte svara på en enkät: respondenten egenskaper t.ex. ålder, 
kön, handikapp, läs- och skrivsvårigheter och arbetsförhållanden. En annan orsak kan 
vara ämnet för undersökningen eller det sociala klimatet i en organisation där respon-
denter inte känner sig fria att uttrycka sig eller upplever tidsbrist. Problemet med ute-
blivna svar är att det är svårt att veta om de som inte svarade skiljer sig från dem som 
svarade vilket kan ge en snedvridning av resultatet som kan bli allvarligt89. Vi tror att 
våra respondenter har ungefär samma utbildning men skiljer i ålder och kön och att de-
ras arbetsklimat är likvärdigt med små skillnader, vilket gör våra respondenter till en 
ganska homogen grupp vilket kan minimera problem med svarsfrekvens. I vår studie 
skickades enkäten till chefsbibliotekarien/inköpsansvarig bibliotekarie på varje biblio-
tek.  

                                                
86 Trost (2007). s. 91 
87  Melin, Lars & Lange, Sven (2000). Att analysera text: stilanalys med exempel. s. 58-62 
88 Bryman (2002). s. 146 
89 Denscombe (2009). s. 43-47 
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4.3.2 Våra variabler 

I vår undersökning använde vi oss av olika variabler för att kunna analysera resultaten 
från enkäten utifrån teorins tre synsätt. För att mäta det sociala synsättet använde vi oss 
i flera av frågorna av variabeln prioriterade grupper. För att mäta det konservativa syn-
sättet använde vi oss av variabeln kvalité i flera av frågorna och för att mäta det populis-
tiska synsättet använde vi variabeln efterfrågan i enkätfrågorna. Ytterligare en variabel 
tillkom nämligen en ekonomisk aspekt som vi måste ta hänsyn till, eftersom den kan 
påverka alla tre synsätten.  

4.3.3 Bortfall 

Vid alla enkätundersökningar och intervjuer får forskaren räkna med ett visst bortfall. 
Viktigt är att försöka minimera bortfallet och även ta reda på orsaken till bortfallet. Vi 
skiljer på enhetsbortfall och variabelbortfall. Enhetsbortfall kan beskrivas som att en 
viss specifik grupp inte har svarat.90 Ett sådant enhetsbortfall var den grupp bibliotek 
som fanns med i vår undersökning och som besvarade e-brevet och förklarade att de inte 
hade möjlighet att svara på enkäten och hänvisade till en artikel, Bibblans själsliga 

svältkost.
91

 I denna artikel kan vi läsa om att 60 % av bokinköpen i Stockholms stads-
bibliotek görs av personal på Adlibris och de övriga besluten tas centralt av en special-
grupp på huvudbiblioteket på grund av besparingsskäl.  

Variabelbortfall är när en speciell fråga i undersökningen inte har blivit besvarad.92 Vi 
märkte att vissa av våra frågor hade fått färre svar än andra. I frågan om biblioteket kö-
per in annan media än böcker, där vi räknade upp olika medier, fick bok på minneskort, 
tv-spel och pc-spel färre svar än t.ex. CD-böcker där alla bibliotek hade svarat som be-
svarat enkäten. Det tolkar vi som att i stället för att svara nej besvarades inte den frågan 
alls. 

En annan aspekt på varför vissa biblioteken inte svarat på enkäten kan vara tidsbrist 
eller att på många filialbibliotek köps media in centralt av huvudbiblioteket och att de 
därför inte anser sig kunna besvara enkäten. Resultatet blev att av 120 bibliotek som vi 
skickade enkäten till fick vi svar från 65 bibliotek. Alltså var det 55 bibliotek som valde 
att inte svara på enkäten, detta ger en svarsfrekvens på 54 %. 

4.4 Datainsamlingen 

Vi använde oss av google-dokument för att skapa vår enkät. Enkäten skickades ut via E-
brev tillsammans med ett missivbrev som en del av enkäten där vi kort berättade om 
vilka vi var och lite om undersökningen. En kort introduktion om undersökningens syfte 
och information om att deras bibliotek var en av 120 utvalda folkbibliotek. Ett slutda-
tum fanns i brevet som låg en månad fram i tiden, dessutom lämnade vi våra kontakt-
uppgifter ifall respondenterna hade några frågor. Allt eftersom enkäterna skickades till-
baka ifrån biblioteken, registrerades de anonymt och automatiskt i ett excelblad i goog-
le-dokumentet. Genom detta excelblad kunde vi sedan få tillgång till all data och räkna 
                                                
90 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitati-

va metoder Sid. 192 
91 Widerberg,(2010).   
92 Holme, Solvang (1997).sid. 199-200 
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statistik därifrån. Alla enkäter skickades ut samtidigt. Eftersom svaren från enkäten 
hamnade i excelblad helt utan identitet fanns inte information om vilka som inte besva-
rat enkäten. Därför skickades en vecka innan slutdatum för svar/inlämning samma enkät 
ut igen tillsammans med ett nytt brev. I det nya brevet informerade vi om det tidigare 
utskicket och påminde de bibliotek som inte besvarat enkäten om hur viktiga de var för 
undersökningens resultat. Detta medförde att ett bibliotek teoretiskt kunde ha svarat på 
enkäten två gånger, vilket vi bedömde som en liten risk, eftersom påminnelsebrevet var 
adresserat till samma inköpande bibliotekarie som tidigare utskick.    

4.5 Reliabilitet och validitet 

För att uppnå hög standardisering måste alla enkäter se likadana ut och sändas ut samti-
digt till alla. Det innebär att frågorna inte kan anpassas efter situationen som i en kvali-
tativ intervju, vilket ger en hög standardisering 93. Hög standardisering ger en hög relia-
bilitet eller tillförlitlighet när mätningen inte är utsatt för slumpmässig påverkan som 
t.ex. en intervjuare som inte ställer frågor på samma sätt. Reliabiliteten betyder också att 
en mätning vid en annan tidpunkt ska ge samma resultat men det innebär också att ett 
förhållande alltid är statiskt, vilket det oftast inte är. Vi deltar oftast i processer och kan 
därför förvänta oss skilda resultat vid olika tidpunkter.  En nackdel som påverkar stan-
dardiseringsgraden i en undersökning som skickas ut via e-brev är att vi inte kan påver-
ka respondenternas situation när man väljer att fylla i frågeformuläret och påverkar 
därmed reliabiliteten negativt. En annan del av våra frågor i enkäten påverkar reliabilite-
ten positivt eftersom likheten mellan frågor som avses mäta samma sak är flera. Validi-
teten, det vill säga att man mäter det man avser att mäta, ökar om flera av frågorna mä-
ter samma variabel fast med olika frågeställningar och synvinklar. Vi har ställt flera 
frågor i enkäten om varje variabel som vi ville mäta. Att forskaren ställer ett antal frågor 
om ungefär samma företeelse kallas kongruens och är viktig i enkätundersökningar94.   

4.6 Presentation och tolkning av resultat 

Vi presenterar resultaten från enkäten genom beskrivande statistik. Med det menas att vi 
studerar en variabel åt gången dvs. univariat analys. Svaren på frågorna med fasta 
svarsalternativ är sammanställda grafiskt med stapel och cirkeldiagram för att se varia-
tionen på de variabler vi har undersökt. Med variation menas de mönster en variabel 
visar genom olika centralmått som typvärden, samt modalprocent. Det finns fyra olika 
mätskalor eller mätnivåer att tillgå, två av dessa används till kvalitativa variabler och är 
nominal och ordinalskalor. Utmärkande för dessa skalor är att de alltid är diskreta dvs. i 
heltal. Eftersom våra variabler är kvalitativa har vi använt oss av ordinalskalor som både 
kan rangordna och klassificera. Ordinalskalor saknar nollpunkt och kan inte jämföra 
avståndet mellan positioner men används ofta vid attitydfrågor. Våra svarsalternativ 
handlar för de flesta av frågorna om att rangordna och klassificera. För ordinalskaleva-
riabler används typvärden och medianen som centralmått. Typvärdet är det vanligaste 
förekommande värdet dvs. det svarsalternativ som har flest observationer. Medianen är 
värdet för den mittersta observationen, alltså det värdet som vi får när vi rangordnat och 
räknat 50 % av observationerna. Spridningen av svaren anger hur väl samlade våra ob-
                                                
93 Trost  (2007) s. 59-63 
94 Trost  (2007) s 64 
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servationer är kring fördelningens tyngdpunkt. Oftast kan man bara genom att titta på 
fördelningens utseende se om spridningen är stor men för ett mer formellt spridnings-
mått används för kvalitativa variabler typvärdesprocent eller modalprocent. För att kun-
na jämföra spridningen i olika fördelningar kan man standardisera måttet via en formel 
till normerad modalprocent. Maximal spridning ger 0 medan 100 % indikerar minimal 
spridning dvs. ju högre normerad modalprocent desto mindre spridning på observatio-
nerna 95. Modalprocenten på samtliga frågor är samma som typvärdet.   

De svar som vi fick på de öppna frågorna där respondenterna svarar med egna ord har vi 
analyserat via innehållsanalys, en s.k. vokabulärstudie. Vokabulärstudie innebär att vi 
sorterat svarsinnehållet och tittat på hur många svar som var lika eller liknande, dvs. att 
respondenterna menat samma sak. Sedan delade vi in svaren i olika svarskategorier. 
Utifrån dessa kategorier kunde vi sedan sammanställa svaren och därefter räknade vi ut 
hur många svar av varje kategori vi fått96. Termen innehållsanalys används framförallt 
vid analyser där tillvägagångssättet består i att kvantifiera, dvs. räkna förekomsten av 
eller mäta vissa företeelser i texten. Vilken slags text eller annan kulturartefakt som 
helst kan innehållsanalyseras. I denna slags analys kan nästan vad som helst räknas t.ex. 
förekomst av olika ord eller uttryck, metaforer, argument av en viss typ, rubrikstorlek 
eller hur ofta någon speciell företeelse nämns. Texterna kan analyseras både manuellt 
dvs. av människor eller med datorns hjälp. Manuella analyser har fördelen att vi kan 
göra mycket mer komplicerade bedömningar och tolkningar än datorn. Fördelen med 
datorns hjälp är att stora textmängder lättare kan behandlas.97 

Vi har försökt att göra kopplingar mellan olika svar i enkäten för att på detta sätt försöka 
se olika samband. Enligt Bryman vill forskaren ofta koda text enligt vissa teman och 
ämnesområden98. Vi har försökt att jämföra variablerna mellan olika frågor för att se 
kopplingar, likheter och olikheter. 

 

                                                
95 Djurfeldt, mfl (2010). s. 39-52 
96  Melin, Lars & Lange, Sven (2000). Att analysera text: stilanalys med exempel. s. 58-62 
97  Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2000). Textens mening och makt: metodbok i samhällsveten-

skaplig textanalys. s. 44-46 
98  Bryman (2002). s. 195-196 
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5. Resultat 

5.1 Principer som styr medieinköp 

5.1.1 Kvalité 

Utifrån svaren i enkäten bedöms kvalité vara viktig De flesta svaren ligger i gradering-
arna i ”mycket hög grad” och i ”ganska hög grad” och endast några få respondenter 
svarar att de inte graderar det som särskilt viktigt i frågan om vad som styr bibliotekets 

medieinköp. Det svarsalternativ som gav flest svar var i ”ganska hög grad” och 69 % av 
biblioteken har angivit det alternativet (se figur 1). 

Vid frågan om hur viktig är kvalitetsaspekten i ”innehållet” i medierna på biblioteken 
anser den största andelen bibliotek att den är ”viktig”. Andelen som tycker att den är 
”mindre viktig” eller ”mycket viktig” är ungefär lika (se figur 2).  

 

Figur 1: Frekvens över hur mycket kvalitén styr mediainköpen 
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 Figur 2: Frekvens om hur viktig kvalitetsaspekten i ”innehållet” i medierna är. 
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Genom att jämföra variablerna mellan olika frågor för att se kopplingar, likheter och 
olikheter har vi gjort en slutsats att de som satsar på kvalité verkar vara tveksamma till 
att köpa in nya mediatyper som tv-spel och pc-spel. Av de bibliotek som svarade att 
kvalitén styr i ”mycket hög grad” svarade två tredjedelar av dessa att de inte köper in 
nya former av media och de som svarade att de inte köper in nya former av media var 
det ingen som köpte in tv-spel och endast några få som köpte in pc-spel. Däremot köper 
alla dessa bibliotek in dvd-filmer. Dessutom svarar flera av dessa bibliotek att kvalité, 
smalare litteratur och bredd är det viktigaste när man väljer vad som köps in. 

5.1.2 Efterfrågan  

Efterfrågan anses som ”mycket viktig” och graderades ”mycket högt” eller ”ganska 

högt”. I ”mycket hög grad” ligger 63 % av i frågan om vad som styr bibliotekets medie-
inköp (se figur 3). Vid frågan om biblioteken köper in inköpsförslag från låntagarna 
svarar 78 % ”ja, nästan alltid” och 22 % ”ofta”. 

En av respondenterna svarade så här: 

”Vi har de senaste åren blivit mer efterfrågestyrda - vi uppmuntrar folk att komma med 

förslag och önskemål - när det gäller medieinköpen” 
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Figur 3: Frekvens över hur mycket efterfrågan styr mediainköpen  
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Genom att jämföra variablerna mellan olika frågor för att se kopplingar, likheter och 
olikheter såg vi ett samband, att även om efterfrågan styr tar biblioteken hänsyn till kva-
litén. Den största gruppen av folkbibliotek som svarade att efterfrågan styr mediainkö-
pen i mycket hög grad svarade även att efterfrågan är den viktigaste aspekten följt av 
kvalité, bredden på beståndet i form av stor variation på litteraturen, det vill säga både 
bred och smal litteratur och att det ska passa målgrupperna med lika många svar varde-
ra.  

En av respondenterna svarade så här: 

”Eftersom vi handlar mycket på efterfrågan så har det hög prioritet, men också ett så 

allmänt bestånd som möjligt, kvalité naturligtvis.” 

Dock har de flesta av respondenterna gett fler än ett svar då de anser att många faktorer 
spelar in vid inköp. Andra faktorer som biblioteken tar hänsyn till men med mycket låg 
frekvens är ”prioriterade grupper” och ”behovsanpassade medier ”samt ”ekonomin”. 

De som svarar att biblioteket köper in nya former av media svarar också att efterfrågan 
styr främst följt av målgrupper och kvalitén på medierna. 

Hur bibliotekarierna som svarat på frågorna bedömt begreppet efterfrågan verkar inte 
endast vara det som efterfrågas av användare över disk eller på annat sätt utan även det 
som ingår i begreppet målgruppskännedom. Tre av respondenterna svarade så här: 

”Vi köper in det vi tror kommer efterfrågas.”  

”Vet vad som ‘går’ på orten.” 
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 ”Vi håller oss uppdaterade på områden som ligger våra intressen och smaker nära”. 

Det som även inbegriper begreppet efterfrågan enligt de besvarande bibliotekarierna är 
också en genres popularitet. Två respondenter svarade så här: 

”Man lär sig att vara uppmärksam på vad låntagarna är intresserade av. En låntagare 

lånar t.ex. mycket historiska böcker. När jag skriver inköpslistor tar jag med nya histo-

riska böcker, med tanke på den låntagaren”.  

”Många har också börjat fråga mer och mer efter fantasyböcker, vilket vi köper in 

ganska mycket.”  

5.1.3 Ekonomi 

Ekonomin anses också viktig men där har svaren en större spridning (48 modalprocent) 
vid frågan om vad som styr bibliotekets medieinköp. Tre svarsalternativ finns represen-
terade och svarsalternativet i ”mycket hög grad” och i ”ganska hög grad” har ungefär 
lika hög andel svar. Svarsalternativet i ”ganska låg grad” hade 13% av biblioteken an-
givit (se figur 4).  

En slutsats är att det kanske inte är något synsätt som styr utan snarare den ekonomiska 
aspekten. Av de bibliotek som angivit att ekonomin styr i ”mycket hög grad” köpte de 
flesta bibliotek inte in tv-spel och pc-spel som är relativt dyr media.  

En respondent svarade så här: 

”Popularitet och kvalité, vi får ersättning från kulturnämnden bl.a. utifrån hur mycket 

vi lånar ut så det styr ju naturligtvis”. 

Figur 4: Frekvens över hur mycket ekonomin styr mediainköpen    
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5.1.4 Prioriterade grupper 

Svaren för prioriterade grupper i samma frågeställning om vad som styr bibliotekens 
mediainköp, har den största spridningen (40 modalprocent) av alla variabler. Tre svars-
alternativ finns representerade men alla tre har ungefär lika stor frekvens svar på varje 
svarsalternativ. I ”mycket hög grad” och i ”ganska låg grad” har 31 respektive 29 % 
och i ”ganska hög grad” har 40 % av svaren (se figur 5).   

Figur 5: Frekvens över hur mycket prioriterade grupper styr mediainköpen 
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5.1.5 Omvärldsanalys 

Vi försökte även ta reda på om biblioteken använder sig av någon form av omvärldsana-
lys för att även där se principerna bakom mediainköpen.  

En övervägande del av biblioteken gör inte någon omvärldsanalys (se figur 6), men de 
som använder sig av en omvärldsanalys gör det genom att främst följa debatter i olika 
medier både tryckta och på Internet, recensioner i massmedia och biblioteksmedia. De 
tittar också på statistik över befolkningssammansättningen i kommunen/regionen och 
nyinflyttade till kommunen. De håller sig också orienterade om skolornas placering och 
verksamhet, och har kontakter med utbildningsanordnare i sin region. En del bibliotek 
granskar noggrant alla planeringsförslag som är av betydelse för närområdet men också 
för kommunen som helhet. Utblickar görs även över vad som händer i biblioteksvärlden 
regionalt, nationellt och internationellt. Till omvärldsbevakning ingår även att delta i 
konferenser och gemensamma mediamöten med andra bibliotekarier i regionen. (Punkt-
visa insatser av omvärldsanalys görs på en del bibliotek inför arbetet med exempelvis 
biblioteksplanen).  
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Figur 6: Frekvensen av bibliotek som gör omvärldsanalys. 

Gör ert bibliotek någon omvärldsanalys?
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Den flesta biblioteken säger sig anpassa inköpen efter målgruppskännedom, följt av 
efterfrågan och inköpsförslag. Många bibliotek anpassar inköpen efter närområdet både 
genom att se efter vilken befolkningsstruktur som finns i närområdet men också genom 
att köpa in media med lokal anknytning och att medierna är aktuella för tillfället. Att 
anpassa inköpen efter närområdet innebär också att kontrollera vilka utbildningar som 
är aktuella på orten, samt att se på vilka användare som besöker biblioteket. Detta, till-
sammans med att titta på utlåningsstatistik och vilka reservationer låntagarna gör, är 
också ett sätt att anpassa inköpen efter lokalbefolkningen enligt svaren i enkäten. 

Genom att jämföra olika svarsalternativ i bibliotekens svar över graderingar om i hur 
stor grad efterfrågan styr vad de köper in för media, kan vi dra slutsatsen att efterfrågan 
tillsammans med att det passar målgrupperna är den styrande aspekten för både de bib-
liotek som gör omvärldsanalys, och de som inte gör det.  

Tre av respondenterna svarade på frågan om omvärldsanalys så här: 

 ”Vi har inget formaliserat arbete som heter omvärldsanalys; men naturligtvis sysslar 

de flesta inom biblioteket med ett dagligt inhämtande av information i olika former som 

kan vara en del av omvärldsanalysen.” 

”Ett ständigt spanande vad som händer i samhället”  

 ”Vi håller oss uppdaterade på områden som ligger våra intressen och smaker nära”.  

De bibliotek som svarade att de gjorde en omvärldsanalys angav att efterfrågan tillsam-
mans med att det passar målgrupperna var den styrande aspekten, så fanns det mer utta-
lat att bredd på medierna, där den smala litteraturen också måste finnas och innehållets 
kvalité var viktig. Flera av biblioteken angav också, att medierna ska stämma med vad 
befolkningen kan antas behöva och även passa in i samlingarna. 



28 
 

Vad styr medieköp enligt bibliotekarierna som svarade på enkäten? Enlig svaren styrs 
de bibliotek som gör omvärldsanalyser mer av efterfrågan än de bibliotek som inte gör 
det. Det visar sig också, att de bibliotek som styrs av efterfrågan köper in nya medier i 
högre utsträckning än de andra biblioteken. 

Vid en jämförelse av hur inköpen ser ut på de bibliotek som gör seriösa omvärldsanaly-
ser med de bibliotek som köper in media utan att ha en omvärldsanalys tolkar vi det 
som att de som gör en omvärldsanalys är mer öppna för medier i andra former än tryck-
ta böcker. 

5.1.6 Biblioteksplan 

Övervägande delen av de tillfrågade biblioteken har en biblioteksplan (se figur 7) På 
den öppna följdfrågan om vad som prioriteras i planen och varför svarade biblioteken 
att det var ”barn och ungdomsverksamheten” som främst prioriterades tätt följt av ”pri-

oriterade grupper i samhälle ”samt ”kvalité”, ”tillgänglighet” och ”den bästa tänkbara 

servicen”. Svar som att ”höja lärandet”, dvs. läs- och skrivförmågan hos sina använda-
re, ”kulturella aktiviteter” och att ”vara en mötesplats i samhället” fick låg svarsfre-
kvens. Det var 57 % av biblioteken som hade en inköpspolicy och ungefär hälften av 
respondenterna hade en mediaplan på det egna biblioteket.   

Figur 7: Frekvensen av bibliotek som har en biblioteksplan. 
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Ett samband som vi kan utläsa är att inköpen av media styrs utifrån rekommendationer-
na i biblioteksplanerna på de bibliotek som särskilt lägger stor vikt vid prioriterade 
grupper. De flesta bibliotek som hade en biblioteksplan angav att de prioriterade ”barn 

och ungdom” i sina planer. Bibliotekens svar i alla graderingar under frågan om vad 

som styr mediainköpen, svarade att de främst prioriterade ”barn och ungdom” i sina 
biblioteksplaner. På de bibliotek som angivit prioritering i ”låg grad” hade ”barn och 

ungdom” mer en generell inriktning men annars ingen annan prioritering som minori-
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tetsgrupper eller människor med olika funktionshinder. De bibliotek som angivit ”högre 

grad” av prioritering angav flera bibliotek även ”funktionshindrade och personer med 

särskilda behov” samt ”invandrare och integration” som prioriterade grupper som de 
styrde inköpen efter.  

Av de bibliotek som angivit att kvalitén, smalare litteratur och bredd är det viktigaste 
när man väljer vad som köps in är det bara ett bibliotek som har det i sin biblioteksplan 
vilket kan visa att kvalitén inte styrs via biblioteksplanen. Däremot hade alla av dessa 
bibliotek en inköpspolicy eller en mediaplan som kan styra deras beslut. Med mediaplan 
avses en utarbetad plan för att systematiskt och strukturerat kunna bygga upp bibliote-
kets bestånd för att uppnå bibliotekets målsättningar och kunna skapa budgetunderlag. 
Med inköpspolicy menas ett dokument med bibliotekens målsättningar av inköp av me-
dia utifrån t.ex. kvalité eller andra aspekter. 

5.2 Inköp av media 

En aspekt av undersökningen är att få svar på hur stor del av biblioteken som köper in 
annan form av media än böcker och hur många av biblioteken som köper in respektive 
media. En annan fråga är om ekonomin påverkar inköp av andra medier. Svaren från 
fem av frågorna i enkäten gav svar på detta. Vi har undersökt de olika medierna, cd-
böcker, mp3- böcker, ljudböcker på minneskort, musik, dvd-filmer, tv-spel och pc-spel. 

Det klart största mediet efter den tryckta boken är cd-boken som köps in av alla respon-
denter. Därefter kommer mp3-böcker och dvd-filmer som relativt vanliga inköp följt av 
musik och pc-spel. Sist kommer tv-spel och ljudböcker på minneskort som har låg prio-
ritet i inköp på biblioteken (se figur 8). Det speglar samtidigt hur stor del av budgeten 
som används på respektive media genom vår fråga i enkäten hur mycket av inköpsbud-

geten som läggs på respektive media. Cd-boken tar en medelstor del av budgeten med 
relativt liten spridning av svaren. Mp3 tar en liten del av budgeten. Ljudboken på min-
neskort har en låg inköpsbudget liksom den för pc-spel och tv-spel. Dvd-filmer och mu-
sik tar en liten del av budgeten. 

Figur 8: Frekvens på inköpen av media på folkbiblioteken 
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5.2.1 Användare och bibliotekets roll i samhället 

Den största andelen av biblioteken tycker att de ser sig som ett kulturellt centrum om sin 
roll i samhället följt av de bibliotek som tycker att de har alla aspekterna ( kulturellt, 
socialt, kunskap och informationscentrum) som sitt uppdrag. Det är tätt följt av biblio-
teken som anser sig vara ett socialt centrum (se figur 9). Den största gruppen av använ-
dare på biblioteken är barn och ungdomar följt av äldre och pensionärer enligt respon-
denterna. Därefter smälter grupperna ihop med vanligt folk, vuxna, studenter och ny-
svenskar. Det är också barn och ungdomar som prioriteras i biblioteksplanerna.     

Figur 9: Frekvensen av hur biblioteken ser på sig själva och sitt uppdrag. 
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Den största gruppen användare är barn och ungdom enligt de flesta bibliotek följt av 
äldre människor. 

 

 

 



32 
 

5.3 Sammanfattning av resultaten 

Vid en sammanfattning av resultaten kan vi se att kvalitén verkar vara viktig men att 
efterfrågan är den aspekt som främst styr inköpen av media (se figur 10). Den största 
gruppen som svarade att efterfrågan är viktigast när de köper in svarade också att efter-
frågan är den viktigaste aspekten följt av kvalité, bredden på beståndet i form av stor 
variation på litteraturen, det vill säga både bred och smal litteratur och att det ska passa 
målgrupperna. De flesta biblioteken säger sig anpassa inköpen efter målgruppskänne-
dom följt av efterfrågan och inköpsförslag. Bibliotekarierna i undersökningen anser att 
begreppet efterfrågan är efterfrågan direkt från användare, målgruppskännedom och 
omvärldsanalys. Flera av respondenterna svarar också att det är många faktorer som 
spelar in vid inköp av media som bredden på beståndet och att det ska passa in i sam-
lingarna på biblioteken. Andra aspekter som biblioteken tar hänsyn till är prioriterade 
grupper och behovsanpassade medier samt ekonomin. Ekonomin anges som viktig men 
svaren har en större spridning än i de andra variablerna. Av de bibliotek som angivit att 
ekonomin styr i ”mycket hög grad” köpte de flesta bibliotek inte in tv-spel och pc-spel. 
En annan grupp av bibliotek som anger att de satsar i hög grad på kvalité köper inte 
heller in nya mediaformer som tv-spel och pc-spel. Även svaren om vad som styr inkö-
pen av variabeln prioriterade grupper har en stor spridning i resultaten (40 modalpro-
cent). 

De bibliotek som styrs av efterfrågan köper in nya medier i större utsträckning än andra 
bibliotek och de bibliotek som gör omvärldsanalyser styrs mer av efterfrågan än de som 
inte gör omvärldsanalyser. Övervägande av de tillfrågade biblioteken som har en biblio-
teksplan prioriterar ”barn och ungdomsverksamheten” tätt följt av ”prioriterade grupper 

i samhället ”, ”kvalité”, ”tillgänglighet” och ”den bästa tänkbara servicen”. 

Ett samband som vi kan utläsa är att inköpen av media styrs utifrån rekommendationer-
na i biblioteksplanerna på de bibliotek som särskilt lägger stor vikt vid prioriterade 
grupper. Den största gruppen användare är barn och ungdomar och äldre personer. 

Det är främst den tryckta boken som köps in på biblioteken och en mindre del av budge-
ten används till cd-böcker enligt undersökningen. Det speglar även de frågor om vilken 
media som biblioteken anser är viktigast och den media som lånas ut mest på bibliote-
ken. Eftersom det är den tryckta boken och cd-boken som mest köps in och finns på 
biblioteken, är det inte konstigt att de är de som lånas ut mest med tanke på att beståndet 
är avsevärt större av den tryckta boken än andra medier på biblioteket. Att beståndet 
mest består av den tryckta boken kan bero på ekonomin eftersom många andra slags 
medier är betydligt dyrare i inköp och därför prioriteras bort.   
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Figur 10: Sammanfattning av frågan: Vad styr era mediainköp? 
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie är att få insikter om relationen mellan inköpen av media på folk-
biblioteken och om bibliotekens uppfattningar om sin roll i samhället. 

Genom att jämföra tidigare forskning med vår undersökning kommer vi här att diskute-
ra likheter och olikheter, som vi har funnit. För att kunna följa teorin i vår resultatdis-
kussion använder vi oss av samma teman. Genom att tematisera i resultatdiskussionen 
kan vi använda Rabers teori om de tre synsätten. I tidigare forskning användes temat 
biblioteksplan för att analysera ett socialt synsätt. Teman efterfrågan, omvärldsanalys, 
demografi och målgruppskännedom analyseras som ett populistiskt synsätt. Kvalité an-
vänds som ett tema att analysera ett konservativt synsätt. Ett annat tema är ekonomi som 
är ett utomstående tema som kan spela roll för synsätten.  

I vår enkät använde vi variablerna: kvalité för att kunna analysera ett konservativt syn-
sätt, prioriterade grupper och biblioteksplan för att analysera ett socialt synsätt, efterfrå-
gan och omvärldsanalys för att analysera ett populistiskt synsätt samt ekonomi som en 
utomstående variabel Dessa variabler från våra resultat och teman från tidigare forsk-
ning väver vi tillsammans för att diskutera bibliotekens roll efter Rabers teori om de tre 
synsätten, ett socialt synsätt, ett konservativt synsätt och ett populistiskt synsätt. 

Först kommer vi att diskutera resultaten utifrån de teman som vi använde i tidigare 
forskning och i våra resultat från enkäten och hur de kan påverka inköpen på biblioteken 
nu och i framtiden. Därefter diskuterar vi hur vår metod och teori har fungerat för vårt 
syfte med studien och sedan hur vår undersökning kan ge möjligheter till fortsatt forsk-
ning för andra studenter. 

6.1.1 Kvalité 

Med temat kvalité för vi här en diskussion om ett konservativt synsätt på biblioteken 
enligt Rabers teori. Kvalitén har inte samma framträdande roll som tidigare på folkbib-
lioteken enligt Anderssons99 samt Almqvists100 undersökning, vilket överensstämmer 
med våra resultat. Där ser vi att efterfrågan styr men biblioteken tar även hänsyn till 
kvalitén. Efterfrågan tätt följt av kvalitén på medierna är den aspekten som är styrande 
vid inköp. 

Ungerbäck och Wiklunds101 undersökningsresultat visar att användaren har åsikter om 
kvalitén och att inköpen tillgodoser även dessa. Bibliotekarierna har en viss känsla för 
vad som är kvalité och om kvalitén tillåter så köper de in vad användarna vill ha enligt 
Anderssons102 och Anderssons och Nilssons103 undersökning. Det stämmer även över-
ens med andra slutsatser som exempelvis Björklunds och Roos104 undersökning från 

                                                
99 Andersson (2005). 
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103 Andersson, Nilsson (2003). 
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2004, där de gjort en diskursanalys om folkbibliotekariers inställning till nya medier 
som visar att kvalitetsaspekten har ett större utrymme än i vår undersökning. Det verkar 
som om den avgörande aspekten för mediainköpen har ändrats under senare år. I vår 
undersökning kan vi se, att efterfrågan och målgruppskännedom nu är tyngre vägande 
skäl än kvalitetsaspekten. 

Författarna till undersökningen En snäll tantroman gör ingen skada har funnit att det 
var det konservativa synsättet som dominerade i deras undersökning där de såg på bak-
omliggande orsakerna av skönlitteraturens skyltning. 105 

Tidigare undersökningar pekar på att kvalitetsaspekten är under förändring. En anled-
ning till förändring kan vara bibliotekens rädsla att förlora användare. Appelqvist och 
Boardy106 menar att efterfrågan styr över inköpen, eftersom bibliotekarierna vill ha ett 
neutralt förhållningssätt till användarna. De skriver att tidigare har ambitionen på biblio-
teken varit att höja användarnas litterära smak genom upplysande och aktivt föresprå-
kande förmedling, men detta tycks fortfarande gälla enligt våra respondenter. 

Vi vet att bibliotekens inköp även är under förändring då bland annat Stockholms stads-
biblioteks inköp sköts av personal på Adlibris. Även andra bibliotek i Sverige har fått 
direktiv att köpa in sin media genom andra kanaler än den så vanliga inköpskanalen 
Bibliotekstjänst. I deras litteratur finns olika lektörers åsikter om medierna tillgängliga, 
och bibliotekarierna har på ett lätt sätt kunnat ta del av dessa. Kommer ekonomin att ta 
en allt större plats och kommer kvalitetsaspekten att ändras på grund av denna föränd-
ring?  

Enligt våra resultat så verkar kvalitetsaspekten på ”innehållet” i median fortfarande vara 
viktig samtidigt som mediainköpen styrs i ganska hög grad utifrån kvalitén. Lågkvalita-
tiv litteratur undviks fortfarande. Med kvalité menas kvalitén på innehållet i medierna 
enligt bibliotekarierna.  

En slutsats vi gör i vår undersökning är att de som satsar på kvalité verkar vara tvek-
samma till att köpa in nya mediaformer som tv-spel och pc-spel, vilket kan ses som ett 
konservativt synsätt. 

6.1.2 Efterfrågan    

Med temat efterfrågan fortsätter vi här en diskussion om ett populistiskt synsätt på bib-
lioteken enligt Rabers teori om synsätt på biblioteken. Eftersom biblioteken har många 
olika användare med många olika behov är inköp på efterfrågan något som ses öka. Det-
ta ser vi i Elfvings och Fingals107 studie. Tolkningen av vår undersökning om vilka 
principer som styr bibliotekens medieinköp visar att efterfrågan anses vara den mest 
styrande variabeln följt av kvalité, ekonomi och sist variabeln prioriterade grupper. Vi 
ser också tydligt i våra respondenters öppna svar att efterfrågan är den styrande aspek-
ten, men att kvalitén i ”innehållet” i medierna nästan alltid räknas in.  

                                                
105 Andersson,Rindälv (2005).   
106 Appelqvist, Boardy  (2008). 
107 Elfving, Engman Fingal (2008). 
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Bibliotekarierna köper in enligt Johanssons108 samt Almqvists109 undersökningar med 
tanken att ge låntagarna vad de vill ha och genom efterfrågan. Inköpen görs för att så 
långt som möjligt uppfylla kundens behov enligt Ungerbäck och Wiklunds110 undersök-
ning. Även i Jofrid Karner Smidts undersökning ser vi, att majoriteten av bibliotekarier-
na anser, att efterfrågan skall styra inköpen av skönlitteratur.111 

Även facklitteraturen verkar köpas in mer enligt efterfrågan än tidigare,112vilket kan 
bero på att distansstudier ökar och med det också inköpen av facklitteraturen. Detta gör 
det är lättare att vara student och ändå bo kvar på sin hemort. Biblioteken får idag fler 
förfrågningar på studentlitteratur och vissa utbildningar är populära så många titlar är 
mycket efterfrågade.  

Sammanfattningsvis ser vi, när vi jämför vår undersökning med den tidigare forskning-
en som vi har presenterat i vår studie att i de äldre undersökningarna som gjordes 2003-
2004 hade kvalitetsaspekten ett större inflytande på inköpen. Under årens gång har det 
svängt så att efterfrågan och att det ska passa användarna är de mest prioriterade aspek-
terna vid inköp. Att efterfrågan styr över inköpen kan bero på att bibliotekarierna vill ha 
ett neutralt förhållningssätt till användarna och inte agera smakdomare som skrämmer 
iväg användarna enligt Appelqvist och Boardys113 studie. Biblioteken får större ekono-
miska bidrag efter statistik över utlåning enligt flera svar i vår undersökning.   

Den tryckta boken är överlägset den största media som köps in på biblioteken. Även om 
det numera finns många olika slags media att tillgå på biblioteken, är det fortfarande 
den tryckta boken som toppar utlånen. Eftersom biblioteken säger sig köpa in media i 
stor utsträckning på efterfrågan från användarna följt av kvalité på innehållet i medier-
na, verkar det vara den tryckta boken användarna vill ha och efterfrågar. En annan 
aspekt är att den tryckta boken är den media som finns i störst kvantitet på biblioteken 
och då är det även den som naturligt lånas ut mest med tanke på att beståndet är avse-
värt större av den tryckta boken än andra medier på biblioteket. 

Det vi tydligt ser är att efterfrågan har en tydligare inverkan på inköpen än någon annan 
aspekt. Det kan bli ett problem om det är endast efterfrågan som styr och det som efter-
frågas endast är de populära titlarna. Det gör att biblioteken blir alltför ensidiga och 
enkelriktiga och mera liknar handeln där det endast är de mest populära medierna som 
finns att tillgå. En annan aspekt som kan påverkas är bevarandet av kulturarvet, om ett 
alltför användarstyrt synsätt gäller.  

6.1.3 Demografi/målgruppskännedom 

Biblioteken känner sina användare och deras behov och anpassar därigenom ofta inkö-
pen efter dessa. Genom att veta användarnas behov kan biblioteken undvika att medier-
na blir hyllvärmare. I vår undersökning kan vi se att begreppet efterfrågan även används 
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av bibliotekarierna vid målgruppskännedom där de tror sig veta vad användarna vill ha 
och styr inköpen efter detta. Enligt Patemans artikel bör bibliotekarierna reflektera över 
vad deras lokala användare vill att biblioteket ska tillhandahålla, det kan vara en del i 
bibliotekens framtida framgång.114 

I vår undersökning påvisar vi att inköp ofta görs med tanke på målgrupper och att det 
ska finnas något för alla. Många biblioteksplaner vill även prioritera olika målgrupper.  
Flera av våra respondenter anpassar inköpen efter målgrupper såsom barn, ungdomar 
och olika prioriterade grupper. Det finns oftast i deras biblioteksplaner, eftersom kom-
munerna vet vilken befolkningsstruktur som finns i närområdet. Det visas i Anders-
sons115 undersökning genom intervjuer att bibliotekarier anpassar inköp efter målgrupp 
och att det ska finnas något för alla.  . 

6.1.4 Ekonomi 

En slutsats från vår undersökning är att det kanske inte är något synsätt som styr utan 
snarare den ekonomiska aspekten eftersom många bibliotek inte köper in dyr media.  

Sveriges kommuner har olika ekonomiska ramar vilket ställer böcker mot andra medier, 
landsbygd mot stad. Ekonomin ser olika ut för ett stort stadsbibliotek och en liten lands-
ortsfilial. Detta är ett tungt vägande argument, men samtidigt krockar folkbildningen 
med utvecklingen i samhället enligt Björklund och Roos116 undersökning.  

Budgeten beror på lokalpolitikernas bestämmelser och det är ett argument som vi också 
finner i vår undersökning. Biblioteken omorganiseras och i vissa fall läggs inköpen över 
på andra aktörer där det kommersiella bolaget Adlibris står för 60 % av mediainköpen 
till vissa bibliotek och de övriga besluten tas centralt av en specialgrupp på huvudbiblio-
teket på grund av besparingsskäl. Det innebär till viss del en kommersialisering av bib-
lioteket och därmed en avprofessionalisering av bibliotekarierna där målgruppskänne-
dom, omvärldsbevakning, efterfrågan och även kvalitén på medierna inte tas i beaktan-
de. 

6.1.5 Omvärldsanalys 

Genom att göra en omvärldsanalys kan biblioteken få reda på en hel del om sitt befolk-
ningsområde dvs. demografi och samtidigt analysera samhället för att möta upp det som 
efterfrågas, men också mot outtalade behov i närsamhället för att på så sätt forma sina 
samlingar i en utgångspunkt som är genomtänkt. Omvärldsanalysen görs genom att ta in 
befolkningsstatistik och sammansättning i kommunen samt att ta del av tidnings- och 
tidskriftsartiklar, böcker, massmedia, konferenser och utbildningar i biblioteksnätver-
ken, inköpsmöten med andra bibliotekarier, hemsidor och annan information på nätet. 
Omvärldsbevakning innebär också att kontinuerligt ta del av planeringsförslag som är 
av betydelse för närområde och kommunen som helhet. Omvärldsbevakning är även att 
ta del av det som händer i biblioteksvärlden regionalt, nationellt men även internatio-
nellt. 
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Även bibliotekens användare gör omvärldsanalyser. Vi märker att reklamen har stor 
genomslagskraft. I tv, dagspressen och även i radio får användarna ta del av trailers på 
filmer, boktips och radioföljetonger. Detta leder till en större efterfrågan. 

Litteraturkritikernas recensioner är också tungt vägande och dessa synpunkter har de 
ansvarande inköparna i åtanke när böcker köps in. Bibliotekarier håller sig gärna ajour 
med annonsering av nya titlar i pressen, då de vet att det ofta blir efterfrågan på dessa 
titlar enligt Spiller117. 

Bibliotekarierna bör ha kunskap om vad som efterfrågas. Med inköpsmöten komplette-
rar inköpande bibliotekarier varandra och genom att genomföra regelbundna omvärlds-
analyser håller bibliotekarierna sig uppdaterade, enligt Almqvists118 undersökning. 

En slutsats i vår undersökning är att efterfrågan tillsammans med att det passar mål-
grupperna är den styrande aspekten för både de bibliotek som gör omvärldsanalys och 
de som inte gör det. Vi såg också att de bibliotek som gör omvärldsanalyser köper in 
mer annan media, än de bibliotek som inte gör omvärldsanalyser.   

Genom svaren från vår undersökning ser vi att bibliotekens omvärldsbevakning är olika. 
Flera bibliotek gör seriösa omvärldsbevakningar medan andra gör sin omvärldsbevak-
ning mindre formell. Genom att göra omvärldsbevakningar kan biblioteken göra sig 
aktuella i samhället och lyfta fram sig själva och på det sättet följa samhällsutvecklingen 
med andra aktörer i till exempel olika föreningar och studieförbund.  

6.1.6 Biblioteksplaner 

Biblioteksplaner är ett tema som vi diskuterar utifrån ett socialt synsätt enligt Rabers 
teori om synsätt på biblioteken. Från den 1 januari 2005 skall alla landsting och kom-
muner göra planer för sina verksamheter. Den ska vara ett redskap för att strukturera de 
resurser som finns på biblioteken. Biblioteken följer sina biblioteksplaner till stor del 
vilket visar att de är politiskt styrda, eftersom planerna är beslutade av politiker valda av 
kommuninnevånarna. Det vill säga att biblioteken får vara lyhörda för vilka satsningar 
som finns i de beslut som läggs inom sin kommun. Till exempel om det skall satsas på 
ökad läsutveckling för barn- och ungdom så väljer biblioteken att lägga en lite större del 
av sin budget på att köpa in lästräningsböcker och kanske i fler exemplar, än de skulle 
ha gjort utan ett sådant beslut i kommunen. 

Beroende på vilken undersökning det rör sig om, har den tidigare forskningen lite varie-
rande svar på vilket synsätt som styr. I Sara Nässèns undersökning om vilka ideèr och 
visioner kring biblioteksportalen Europeana som kan urskiljas i dokument som rör pro-
jektet, påvisar författaren att det socialaktivistiska synsättet är dominerande inom do-
kumentationen med starka principiella grunder kring allas rätt till information i ett de-
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mokratiskt samhället.119Även i undersökningen om Biblioteken och 2.0 blev slutsatsen 
att det sociala synsättet var mest positivt inställt till den sociala webben 2.0. 120  

Inköpen av media styrs utifrån rekommendationerna i biblioteksplanerna och de lägger 
stor vikt vid prioriterade grupper. Slutsatsen vi gör i vår studie är att de bibliotek som 
satsar på prioriterade grupper i ”mycket hög grad” verkar vara politiskt styrda genom 
sina biblioteksplaner. De bibliotek som prioriterar människor med funktionshinder och 
invandrare implementerar de politiska direktiven i sin biblioteksplan, men självklart 
utesluter det inte att bibliotekarierna bortser från efterfrågan eller andra aspekter som är 
viktiga i inköpsprocessen. Med tanke på att politikerna är folkvalda så för de kommun-
innevånarnas röster. I de flesta biblioteksplaner är barn och ungdom prioriterade. Den 
största gruppen användare på biblioteken är barn- och ungdomar. Det kanske inte är 
speciellt förvånande att det är just den gruppen som prioriteras mest i biblioteksplaner-
na. 

Vår slutsats är att biblioteksplaner följs i stor utsträckning. Eftersom biblioteksplanerna 
verkar följas i hög utsträckning kan det vara ett sätt att se på en kommuns folksamman-
sättning och politik genom biblioteksplanen, bestämma mer vad folkbiblioteket ska ha 
för syfte och samhällsservice och därmed följa samhällsförändringarna på ett bra sätt. 

6.2 Metod och teoridiskussion 

Eftersom vi var intresserade av hur inköpen ser ut på folkbiblioteken över hela Sverige 
ansåg vi att en kvantitativ undersökning kan säga något om stora grupper även om re-
surserna bara räcker till att undersöka en mindre grupp121. Inom ramen för vår magister-
uppsats finns inte de ekonomiska resurserna eller tiden för något annat. Att göra inter-
vjuer på de bibliotek som valts ut hade både tagit för lång tid och blivit för kostsamt. En 
annan fördel med enkäten är att den ger respondenterna god tid på sig att tänka igenom 
och besvara frågorna jämfört med svarssituationen vid en intervju.  

Att använda Rabers teori om de tre synsätten var från början tänkt som ett sätt att ta reda 
på om det var markanta skillnader i vilka synsätt som fanns på biblioteken, men att vi 
senare upptäckte att alla tre synsätten flyter in i varandra och inget bibliotek har till ex-
empel enbart ett populistiskt synsätt. Det gör att vi inte kan uttala oss om, hur många 
folkbibliotek som enbart drivs av ett av synsätten. Däremot kan vi tillsammans med 
tidigare forskning se ett mönster genom att använda teorin om de tre synsätten. Vi hade 
även från början tänkt att genom teorin om de tre synsätten se vilka användare som bib-
lioteken vände sig till. Enligt Rabers teori är biblioteksbeståndet kopplat till folkbiblio-
tekens roll och eftersom folkbiblioteken styr över tillgängligheten till media styr de 
även över vilka användare de vänder sig till. Det var svårt att utläsa något om användare 
från vår undersökning mer än att biblioteken anser att den största gruppen användare de 
har är barn, ungdom och äldre människor.   
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Teorin om synsätten tillsammans med metoden där en enkät skickades till ett urval av 
alla Sveriges folkbibliotek, ger oss ändå en möjlighet att se att mönstret har ändrats på 
folkbiblioteken de senaste åren. Mönstret vi kan se i vår studie visar mot ett mer använ-
darstyrt synsätt vid inköp av media. 

Vi började med att lämna enkäten till fem stycken bibliotek för pilottest innan vi skick-
ade ut den till vårt urval. Det fick till följd att vi förtydligade vissa frågor, tog bort en 
fråga och flyttade om en del frågor i enkäten, vilket gjorde enkäten tydligare. Vi inser 
att vi borde ha gjort en pilotstudie med intervjuer med några bibliotekarier, innan vi 
skickade ut vår enkät, för att på det sättet försöka få klarare frågor och tydligare svarsal-
ternativ för att kunna göra en explicitare tolkning av enkäternas frågor. En respondent 
kommenterade att en del av frågorna och svarsalternativen var otydliga och att vid vissa 
frågeställningar skulle respondenten velat välja endast ett alternativ som det viktigaste. 
Nackdelen med en enkät som skickas ut via brev eller e-brev är att det inte finns någon 
som är med och kan förklara otydliga frågor vid svarstillfället vilket kan ge felaktiga 
svar. Även om vi var tydliga med att uppge både mobilnummer och mejladress för frå-
gor i enkäten, fick vi få frågor angående enkäten.   

Vi inser att enkäten skulle ha haft flera öppna frågor för att kunna få in flera kopplingar 
och mera fullständiga svar för att uppnå vårt syfte med studien. En annan nackdel kan 
vara att vi missat svar eftersom respondenterna tycker att ett annat svarsalternativ hade 
besvarat frågan bättre. Vi skulle ha haft ett svarsalternativ öppet som ”Övrigt” eller 
kommentar för att inte missa svarsalternativ122  

Ytterligare en aspekt på diskussionen om enkätens frågor som kan ha påverkat resulta-
ten, är om flervalsfrågorna kan ha uppfattats som otydliga och nyanserna mellan svars-
alternativen kan ha varit svåra att tolka, för att få tydliga svar mellan kvalitén och de 
andra aspekterna.  

Frågan om hur mycket av budgeten som läggs på respektive media gav inte mycket ef-
tersom svarsalternativen var för otydliga. Till frågan om vad som styr bibliotekens me-

diainköp borde vi ha haft mer uteslutande svar. Som svarsalternativen såg ut här kan 
respondenten svara att alla fyra variabler är lika viktiga vilket gör att vi inte får samma 
fullständiga svar som vi hade önskat. Frågorna om biblioteken hade inköpspolicy eller 
mediaplan skulle ha haft följdfrågor för att få ut den information vi behövde till vårt 
syfte med undersökningen. Dessa frågor gav oss ingen relevant information som de var 
utformade i denna undersökning. Vi kan även diskutera om vårt urval kunde ha gjorts 
annorlunda, eftersom många filialer utgår från huvudbibliotekets mediaplan och deras 
inköp styrs av dessa dokument. Utifrån syftet med vår undersökning kunde vi ha använt 
oss av ett urval av alla huvudbibliotek, eftersom flera små filialer svarat att de använder 
sig av huvudbibliotekets mediaplan och inköpspolicy men då hade vi missat hur de små 
filialerna gör sin omvärldsbevakning och vilka inköpsprinciper som styr deras bibliotek. 

Frågan om biblioteken hade någon biblioteksplan och sedan en öppen fråga om vad som 
prioriterades och varför fungerade bra. Eftersom följdfrågan var en öppen fråga så fick 
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vi en bra bild av hur biblioteksplanerna fungerar och att de verkar användas i det syfte 
som de faktiskt är tänkta. En annan fråga som fungerade bra för vårt syfte var frågan om 
vilken media som bibliotekarierna ansåg var viktigaste som korrelerade bra med vad 
som lånades ut mest, vilket visar att även användarna anser samma sak. Att boken fort-
farande är den media som användarna anser som viktigast och främst vill ha på sina 
folkbibliotek, oavsett om den köps in ur ett populistiskt, konservativt eller socialt syn-
sätt. 

6.3 Fortsatt forskning 

Vi valde att göra en kvantitativ undersökning för att kunna säga något om stora grupper 
och säga något om mediainköpen i hela Sverige. Nackdelen är att en kvantitativ under-
sökning inte går på djupet utan är mera generell i sin karaktär. Vidare forskning inom 
området skulle kunna ta avstamp i vår undersökning och gå på djupet med en kvalitativ 
metod såsom kvantitativa intervjuer eller en diskursanalys. 

En intressant undersökning för vidare forskning är att se på skillnaden i inköpsprinci-
perna mellan stora och små bibliotek. Finns det skillnader i inköpsprinciperna mellan 
stora och små folkbibliotek av olika skäl såsom t.ex. ekonomiska ramar? 

En annan fördjupning skulle vara att titta närmare på bibliotekens mediaplaner och in-
köpspolicyn. 

Eftersom vi upptäckte under undersökningens gång att mediainköp i Stockholms stads-
bibliotek görs av personal på Adlibris och de övriga besluten tas centralt av en special-
grupp på huvudbiblioteket på grund av besparingsskäl, skulle det vara intressant med en 
kommande undersökning hur det påverkar mediabeståndet. En fråga är om biblioteks-
planerna följs när mediainköpen görs av annan personal än bibliotekarier. Om bibliote-
ken inte köper in själva och inte bestämmer sitt mediabestånd är då biblioteken fortfa-
rande politiska i sitt synsätt och i sina biblioteksplaner 
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7. Slutsatser 

Syftet med vår studie var att få insikter om relationen mellan inköpen av media på folk-
biblioteken och bibliotekens uppfattningar om sin roll i samhället. 

Våra frågeställningarna var:  

• Vilka synsätt enligt Rabers teori om synsätt på folkbiblioteks roll i samhäl-

let kommer till uttryck vid inköp av medier?  

Slutsatsen är att vi tycker oss kunna se att Sveriges folkbibliotek inte reflekterar på nå-
got specifikt synsätt, utan alla tre synsätten finns hos våra bibliotek i varierande grad. 
Synsätten verkar vara olika fördelade på olika bibliotek i Sverige men i olika hög grad. 
Alla tre synsätten finns representerade på de enskilda biblioteken. De bibliotek som 
satsar på prioriterade grupper har det skrivet i de politiskt styrda biblioteksplanerna. 

Rollen som folkbiblioteken har är att ge service till kommuninnevånarna genom att till 
stor del köpa in media genom efterfrågan och målgruppskännedom men med en balan-
serad samling av media med kvalité. Samtidigt är biblioteken politiska genom sina bib-
lioteksplaner.  

Det vi ser är att Sveriges folkbibliotek är homogena och centralstyrda och verkar inte 
reflektera på något specifikt synsätt. Alla tre synsätten finns hos våra bibliotek i men 
varierande grad. Synsätten verkar vara olika fördelade på biblioteken i Sverige där de 
olika synsätten har starkare fäste hos vissa bibliotek. Det visar att bibliotekens roll i 
samhället är att ge service till kommuninnevånarna genom att till stor del köpa in media 
genom efterfrågan och målgruppskännedom men med en balanserad samling av media 
med kvalité.  

Mönstret vi kan se i vår studie och i flera tidigare studier visar dock på ett mer använ-
darstyrt synsätt vid inköp av media på bekostnad av kulturarvstänkande och kvalitets-
normer. I framtiden kan den smala litteraturen försvinna på biblioteken om det övergår 
till ett mer populistiskt synsätt. 

 

• Enligt vilka principer väljs olika medier ut vid inköp på folkbiblioteken i 

Sverige?  

Oavsett om biblioteken prioriterar olika grupper i sina biblioteksplaner är efterfrågan 
central i inköpspolicyn hos alla bibliotek. Den största delen av folkbiblioteken säger sig 
anpassa inköpen efter målgruppskännedom följt av efterfrågan och inköpsförslag. Efter-
frågan tillsammans med att inköpen ska passa målgrupperna är den styrande aspekten 
för många folkbibliotek, men att folkbiblioteken ändå alltid tar hänsyn till kvalitén i 
medierna.   

Ungefär hälften av respondenterna i vår undersökning använder sig av omvärldsanaly-
ser. Omvärldsanalysen utförs mest genom att följa medier och debatter samt genom 
demografi. Den politiskt styrda biblioteksplanen efterföljs i stor utsträckning, särskilt på 
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de bibliotek som satsar på prioriterade grupper och har det specifikt skrivet i sina biblio-
teksplaner.  
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8. Sammanfattning 

Vi har i vår studie undersökt på vilka grunder och vilken sorts media folkbiblioteken 
köper in i Sverige. Syftet med vår studie var att få insikter om relationen mellan inkö-
pen av media på folkbiblioteken och om bibliotekens uppfattningar om sin roll i samhäl-
let.  

   Våra frågeställningar var: 

• Vilka synsätt enligt Rabers teori om synsätt på folkbibliotekets roll i samhället 
kommer till uttryck vid inköp av medier? 

• Enligt vilka principer väljs olika medier ut vid inköp på folkbiblioteken i Sveri-
ge? 

För att ta reda på det skickade vi ut en enkät till ca 10 % av folkbiblioteken i Sverige via 
e-brev tillsammans med ett missivbrev till inköpande bibliotekarie/chefsbibliotekarie på 
de bibliotek som var med i urvalet. Enkäten består av både slutna frågor med fasta 
svarsalternativ och öppna frågor där respondenten med egna ord svarar på frågan. Vår 
population var svenska folkbibliotek, samt filialbibliotek. Biblioteken kunde även vara 
integrerade skol/folkbibliotek. Vi valde att använda oss av BTJ: s bibliotekskalender för 
2010 där alla folkbibliotek fanns uppräknade med kontaktuppgifter. Vi använde BTJ: s 
bibliotekskalender från år 2010 som urvalsram och gjorde ett systematiskt sannolikhets-
urval att alla bibliotek hade samma chans att komma med, oavsett om det var ett större 
folkbibliotek eller ett mindre filialbibliotek. Vi lottade fram en siffra mellan 1 och 10, 
och fortsatte därefter med var tionde bibliotek och skickade ut 120 stycken enkäter var-
av 65 respondenter svarade.  

Vi har i vår studie använt oss av Rabers teori om tre synsätt i analysen av det empiriska 
materialet. Douglas Raber menar att det finns olika idéer om vilken roll biblioteket har i 
samhället. Hans tre synsätt är det konservativa synsättet, det populistiska synsättet och 
det sociala synsättet och genom dessa synsätt styr biblioteket över vilka användare det 
vänder sig till. Det största argumentet för det sociala synsättet är att folkbiblioteket är 
politiskt. Bibliotekens sociala ansvar är att se det informationsbehov som finns hos 
missgynnade grupper och bryta det förtryckande utanförskap som finns när man inte har 
tillgång till information eller den exkludering som blir med svårigheter att nå informa-
tion. Material som bör finnas enligt detta synsätt är böcker med stor text, utländska 
språk och multikulturella ämnen. Det konservativa synsättet baseras på tanken att bibli-
oteket är till för dem som är motiverade att läsa och bilda sig. Biblioteket ska ge service 
som främjar individens eget lärande och beståndet ska vara klassiskt med god kulturell 
kvalité.  Det populistiska synsättet är att biblioteket ska tillhandahålla det mest populära 
materialet till största mängd medborgare genom principen ”ge folket vad de vill ha”. 
Folkbiblioteket koncentrerar sig mer på vad de gör än vad det är. Bibliotekets roll är att 
ge service till samhället och inte att utbilda det, samt att vara användarcentrerat och re-
sultatinriktat. I vår undersökning använde vi oss av olika variabler för att kunna analy-
sera resultaten utifrån teorins tre synsätt. För att mäta det socialistiska synsättet använde 
vi variabeln prioriterade grupper. För att mäta det konservativa synsättet använde vi oss 
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av variabeln kvalité i flera av frågorna. För att mäta det populistiska synsättet använde 
vi oss i flera av frågorna av variabeln efterfrågan. Ytterligare en variabel tillkom nämli-
gen en ekonomisk aspekt, som vi hade att ta hänsyn till, eftersom den kan påverka alla 
tre synsätten. 

Vi presenterar tidigare forskning i ämnet om inköp, inköpspolicy och mediehantering på 
svenska folkbibliotek. Vi har tematiserat den tidigare forskningen för att kunna analyse-
ra den enligt teorin. Den tidigare forskningen som behandlar samma ämne är bland an-
nat magisteruppsatser skrivna vid Högskolan i Borås, Uppsala universitet och Umeå 
universitet samt Jofrid Karner Smitds bok Mellom elite og publikum: litterær smak og 

litteraturformidling blant bibliotekarer
 
 i norske folkebibliotek. Providing materials for 

library users
  av David Spiller samt artiklar skrivna av John Patterman och Nora Raw-

linson. 

Vi presenterar svaren från enkäten med beskrivande statistik och studerar en variabel åt 
gången dvs. univariat analys. Svaren på frågorna med fasta svarsalternativ är samman-
ställda grafiskt med stapeldiagram för att se variationen på de variabler vi har undersökt. 
De svar vi fick på de öppna frågorna där respondenterna svarat med egna ord har vi ana-
lyserat via innehållsanalys, en s.k. vokabulärstudie. En vokabulärstudie innebär att vi 
sorterat svarsinnehållet och tittat på hur många svar som var lika eller liknande, dvs. att 
respondenterna menat samma sak och vi delade därefter in svaren i olika svarskategori-
er. Utifrån dessa kategorier kunde vi sedan sammanställa svaren och räkna ut hur många 
svar av varje kategori vi fått. Dessa har även sammanställts med diagram. 

 Vi har även gjort kopplingar mellan frågorna och svaren i enkäten utifrån Rabers teori 
om de tre synsätten för att på detta sätt försöka se olika samband. Vi har försökt att jäm-
föra variablerna mellan olika frågor för att se kopplingar, likheter och olikheter. 

Slutsatsen är att vi tycker oss kunna se att Sveriges folkbibliotek inte arbetar enligt nå-
got specifikt synsätt, utan alla tre synsätten finns representerade hos våra bibliotek i 
varierande grad. Synsätten verkar vara olika fördelade på olika bibliotek i Sverige men 
alla tre synsätten finns representerade på de enskilda biblioteken. Ett samband är att 
inköpen av media styrs utifrån rekommendationerna i biblioteksplanerna, särskilt de 
bibliotek som satsar på prioriterade grupper har det skrivet i sina politiskt styrda biblio-
teksplaner. Sveriges folkbibliotek har alla tre synsätten representerade, det populistiska 
synsättet, det konservativa synsättet och det sociala synsättet. 

Oavsett om biblioteken prioriterar olika grupper är efterfrågan en central grund för in-
köp hos alla biblioteken. Den största delen av folkbiblioteken säger sig anpassa inköpen 
efter målgruppskännedom följt av efterfrågan och inköpsförslag. Efterfrågan tillsam-
mans med att inköpen ska passa målgrupperna är de styrande aspekterna för många 
folkbibliotek, men folkbiblioteken tar ändå alltid hänsyn till kvalitén i medierna. Unge-
fär hälften av respondenterna i vår undersökning använder sig av omvärldsanalyser. 
Omvärldsanalysen görs mest genom att följa medier och debatter samt genom demogra-
fistudier. En slutsats vi gör är att de respondenter som satsar på kvalité i mycket hög 
grad verkar vara tveksamma till att köpa in nya medieformer medan en annan slutled-
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ning kan vara att det inte är det konservativa synsättet som styr när biblioteken väljer 
bort nya medieformer utan den ekonomiska aspekten. 

Eftersom folkbiblioteken köper in media efter alla tre synsätten men i varierande grad är 
rollen att ge service till kommuninnevånarna genom att till stor del köpa in media ge-
nom efterfrågan och målgruppskännedom men med en även tillhandahåller en media-
samling med kvalité. Samtidigt är biblioteken politiska genom sina biblioteksplaner. De 
bibliotek som satsar på prioriterade grupper har detta specifikt skrivet i sina biblioteks-
planer. De mönster vi ändå kan se i vår studie och i flera tidigare studier visar dock på 
ett mer användarstyrt synsätt vid inköp av media på bekostnad av kulturarvstänkande 
och kvalitetsnormer.   
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1 

10.1.1 Enkäten 

Så här såg vår enkät ut: 

Vad styr era mediainköp? 

 

  I mycket hög 
grad 

I ganska hög 
grad 

i ganska låg 
grad 

Inte alls  

Efterfrågan  
    

 

Kvalitet  
    

 

Ekonomi  
    

 

Prioriterade grupper  
    

 

  

  

  

Köper ert bibliotek in nya former av media dvs. tv-spel eller ljudböcker på minneskort eller annat 
som lanseras på marknaden?  

• Ja 

• Nej 
  

 
Köper ni in annan form av media än böcker?  

  
Ja Nej  

CD-böcker  
  

 

Mp3-böcker  
  

 

Ljudbok på minnes-
kort  

  
 

Musik  
  

 

DVD-filmer  
  

 

TV-spel  
  

 

PC-spel  
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Ja Nej  

        

  

 
Hur mycket av inköpsbudgeten lägger ni på de olika medierna?  

  Mycket stor 
del Stor del Medelstor del Liten del Inget alls  

CD-böcker  
     

 

Mp3- böcker  
     

 

Ljudbok på minneskort  
     

 

Musik  
     

 

DVD-filmer   
     

 

TV-spel  
     

 

Pc-spel  
     

 

 
 
Köper ni in de inköpsförslag som låntagarna ger?  

• Ja, nästan alltid 

• Ofta 

• Mer sällan 

• Nästan aldrig 
  

  

 
Hur viktig är kvalitetsaspekten på "innehållet" i medierna på ert bibliotek?  

• Mycket viktig 

• Viktig 

• Mindre viktig 

• Oviktig 
  

  

Finns det en biblioteksplan på ert bibliotek?  

• Ja 

• Nej 
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Om ja på föregående fråga, vad prioriteras i er plan och varför?  
  

  

  

Finns det en inköpspolicy på ert bibliotek?  

• Ja 

• Nej 
  

  

 
Gör ert bibliotek någon omvärldsanalys?  

• Ja 

• Nej 
 
Om  ja på föregående fråga, hur gör ni omvärldsanalysen?  
 
 

 
 
Har ert bibliotek någon utarbetad mediaplan?  

• Ja 

• Nej 
  

  

Hur ser du på ditt bibliotek och dess roll på din ort?  

• Som ett kulturcentrum 

• Som ett kunskapscentrum 

• Som ett informationscentrum 

• Som ett socialt centrum 

• Övrigt:  

  

  

Vad anser ni det viktigast är när ni väljer vad som köps in?  
 
 
 
 
På vilket sätt anpassar ni medieinköp till närbefolkningen?  
 
 
 
Vilken typ av media anser ni är viktigast på ert bibliotek?  
 
 
 
Vilken typ av media lånas ut mest på ert bibliotek?  
 
 
 
Vilken grupp av användare är störst på ert bibliotek?  
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10.2 Bilaga 2  

10.2.1 Missivbrev 

 

Till ansvarig för inköp på ert folkbibliotek 
 

Hej!  

 

Vi är två studenter från Borås högskola som studerar Biblioteks- och informationsveten-
skap. Bifogade enkät bildar underlag för vår magisteruppsats om inköp av medier på 
svenska folkbibliotek. Vårt syfte med vår studie är att undersöka om inköpen av media 
på folkbiblioteken speglar bibliotekets roll i samhället. Vi vill kunna generalisera över 
den svenska biblioteksvärlden och har därför gjort ett slumpmässigt urval av 100 folk-
bibliotek. Ert bibliotek hör till de utvalda och vi hoppas nu att ni besvarar vår enkät så 
att vi får ett statistiskt säkert underlag.  

Vi svarar gärna på frågor via e-posten eller via mobiltelefon. 

Tack på förhand för er medverkan. 

 

Med vänliga hälsningar Kicki Westman, mobilnummer och Kerstin Smedberg, mobil-
nummer  

k-uppsats@hotmail.com  
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10.3 Bilaga 3 

10.3.1 Påminnelsebrev 

Till ansvarig för inköp på ert folkbibliotek 

Hej! 

 Vi har tidigare skickat en enkät om inköp till ert bibliotek. Har ni svarat kan ni strunta i 
den här påminnelsen annars vill vi påminna om att vi längtar efter ert svar på enkäten. 
Uteblivna svar påverkar utfallet av studien där ni är en av 100 slumpmässigt utvalda 
folkbibliotek. 

Därför vill vi påminna er om att ert svar är viktigt. 

 

 

Tack på förhand 

 

Men vänliga hälsningar  

Kerstin Smedberg och Kicki Westman 

Studenter på bibliotekarieutbildningen vid Högskolan i Borås 
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