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Abstract: The purpose of this study is to investigate librarian’s opinions 

concerning literature with state supported distribution and how to 
mediate and market these in the library. The types of mediation 
and marketing that have been studied are positioning, labeling and 
oral mediation.  

 
The study is qualitative with interviews at seven main public 
libraries in central Sweden. The respondents of the study were 
responsible for the literature with state supported distribution 
within the library. 

 
The study is based on a theoretical frame of reference containing 
theories from Jofrid Karner Smidt, regarding librarian’s mediation 

in libraries, and François Colbert’s theory on marketing planning 

for arts and culture. 
 

The results of our study showed that librarians have both positive 
and negative opinions when it comes to the literature with state 
supported distribution. They appreciate that the library receives 
new literature regularly and that it is literature that they would not 
buy for the library ordinarily. However, sometimes the literature 
from the state supported distribution is too niche for the users 
interests. 

 
Furthermore only two of the libraries in the study had a separate 
shelf for mediation of the literature with state supported 
distribution. The librarians themselves did not carry out any 
mediation effort or special marketing of the literature with state 
supported distribution, despite there being mediation operations 
for the rest of the libraries’ stock.  
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1 Inledning 

Sedan ett tag tillbaka har vi blivit medvetna om en del av biblioteksverksamhet som vi inte 
har fått höra något om tidigare i vår utbildning och därför väckte det vårt intresse för ämnet. 
Den biblioteksverksamheten är distributionsstödda böcker från Kulturrådet. 
Distributionsstödda böcker skickas ut till huvudbibliotek fyra gånger per år, dessa böcker är 
böcker som en kommitté har valt ut till att få distributionsstöd. De skickas ut till alla 
huvudbibliotek i Sverige för att komplettera deras övriga bestånd. 
 
Vi fick reda på denna verksamhet från en av våra mentorer vid en mentorsträff i hösten 2011. 
Mentorskap är ett projekt vid Högskolan i Borås för bibliotekariestudenter att till viss del 
kombinera den teoretiska aspekten i utbildningen med praktisk erfarenhet (Högskolan i Borås 
2012, Mentorskap). Mentorn berättade om dessa böcker som bibliotek tar emot och nämnde 
att det finns skilda åsikter om dessa distributionsstödda böcker. Antingen tycker personalen 
att dessa böcker är ett bra tillskott till biblioteksverksamheten för att bredda 
litteratursamlingen, eftersom många bibliotek numera inte har ekonomin att köpa in så kallad 
smalare litteratur utan endast har budget till att fokusera på det som efterfrågas. Den andra 
åsikten som mentorn tog upp var att de distributionsstödda böckerna ibland kan vara svåra att 
ta hand om då det kan förekomma litteratur som inte är passande för bibliotekets målgrupp. 
De distributionsstödda böckerna kan även vara tidskrävande att ta hand om för personalen. 
Enligt mentorn kan proceduren kännas onödigt för biblioteken då dessa böcker sällan 
efterfrågas av användarna. 
 
Vi valde att göra en uppsats om distributionsstödda böcker för att vi från början var överens 
om att vi ville göra en undersökning utifrån bibliotekariers perspektiv, och det var den 
synvinkeln vi först fick information om från mentorn. Vi är även intresserade av litteratur och 
folkbildning vilket gör att dessa böcker var passande då de är utvalda från en statlig institution 
och det finns inte mycket forskning gjorda kring denna verksamhet inom biblioteksvärlden. 
Att Kulturrådet gav ut böcker till biblioteken för att främja deras litteraturbestånd kändes 
betydelsefull och viktig, men vi ville undersöka på vilket sätt dessa böcker visades upp för 
besökarna.  
 
1.1 Bakgrund 

För att statens möjligheter till kontroll över den kultur som finns i samhället inte ska bli 
obegränsad och för att, å andra sidan, inte endast populärlitteratur ska publiceras finns Statens 
Kulturråd (Frenander 2010, sid 20-21). Statens kulturråd kallas även för endast Kulturrådet 
och tillhör Kulturdepartementet. De arbetar för att främja utveckling i kulturområdet. (Statens 
Kulturråd 2012, Om Kulturrådet). 
 
1999 infördes distributionsstödet efter betänkandet Boken i tiden (SOU 1997:141). Genom 
detta betänkande kom man fram till att böckerna som tidigare fått litteraturstödet inte nådde 
fram till besökarna i biblioteken, därför inrättades distributionsstödet för att säkerställa detta 
(Thomas 2009, sid. 50). Kortfattat innebär distributionsstödet att huvudbiblioteken årligen får 
cirka 700 titlar utskickat till sig, vilket är både skönlitteratur, facklitteratur, serier och barn- 
och ungdomslitteratur (Statens Kulturråd 2012, Distributionsstöd). 
 
Distributionsstödet har utvecklats under åren och senast 2011 hade man en konferens för att 
prata om utvecklandet av stödet (Statens Kulturråd 2012, Årsredovisning 2011 sid. 48). Detta 
2 resulterade i att man 2012 skickade ut en enkät till alla huvudbibliotek för att se vilka som 
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ville fortsätta få distributionsstödet och vilka som inte ville det. Denna enkätstudie resulterade 
i att av de 291 huvudbibliotek som blev tillfrågade, ville 277 fortsätta att få stödet. Detta 
betyder alltså att sammanlagt 14 av biblioteken inte längre vill ha distributionsstödet från 
Kulturrådet.  
 
En av anledningarna till att biblioteken inte längre vill ha distributionsstödet är, enligt 
Kulturrådet, att bibliotekarier ofta upplever att arbetet med dessa distributionsböcker är 
betungande (Bästsäljare och hyllvärmare 2002, sid. 6). En annan anledning kan vara att 
många av dessa böcker aldrig, eller sällan, blir lånade av besökarna (Bästsäljare och 

hyllvärmare 2002, sid. 55). Denna uppsats utgår från ett vetenskapligt perspektiv, för att öka 
kunskapen om hur de distributionsstödda böckerna används i biblioteksverksamhet.  
 

1.1.1 Kulturrådet 

I Kulturrådet finns fem olika arbetsgrupper och de utses av styrelsen för Kulturrådet. Dess 
främsta uppgift är att främja kulturverksamhet inom Sverige, detta genom att dela ut stöd till 
teater, dans, litteratur, konst, museer och annat (Statens Kulturråd 2012, Om kulturrådet) 
 
 Det är regeringen som beslutar vilka som ska sitta i styrelsen i kulturrådet. Styrelsen består av 
olika professorer och en blandning av artister och skribenter. Denna styrelse bestämmer i sin 
tur vilka som ska sitta i de olika arbetsgrupperna och de personer som är med i 
arbetsgrupperna ingår i den så kallade kulturella sfären. De är allt från musiker till författare, 
men även en del bibliotekarier sitter som ordföranden i grupperna. Det är fem olika 
arbetsgrupper; barn- och ungdomslitteratur, bildverk och serier, skönlitteratur, facklitteratur 
samt fonogram. Det är förlagen som skickar in böcker de vill ska få distributionsstödet 
(Statens Kulturråd 2012, Distributionsstöd), sedan är det de olika arbetsgrupperna som 
bestämmer vilka av böckerna som får det. 

1.1.2 Distributionsstödet 

Distributionsstöd är ett utskick från Kulturrådet till ett antal bibliotek i landet med utvalda 
litterära verk. Syftet är att bredda och göra bibliotekets samling bred och värdefull. Dessa 
böcker skickas ut fyra gånger om året, januari, juni, september och november (Statens 
Kulturråd 2012, Distributionsstöd). 
 
Distributionsstödet uppkom 1975, då kallat utgivningsstödet (Boken i tiden 1997, sid. 157) 
och idén är hämtad från Norge. En utredning hade visat att kvalitetsbokens situation var 
kraftigt försämrad i bibliotek. I dagens distributionsstöd ingår nio olika kategorier, två av dem 
behandlar skönlitteratur för vuxna, sedan ingår det även bilderböcker för vuxna, klassisk 
litteratur, litteratur för barn- och ungdomar, litteratur på utländska språk, samt serier och 
facklitteratur. De böcker som kommer med i distributionsstödet är böcker som fått 
litteraturstöd från Kulturrådet. Bedömning för litteraturstöds görs baserat på olika kriterier för 
de olika kategorierna, mer information om dessa kriterier finns på Kulturrådets hemsida. 
(Statens Kulturråd 2010, Utgångspunkter för bedömning litteraturstödet). 
 

1.2 Problemformulering 

Fram till och med december 2011 har Kulturrådet skickat ut leveranser fyra gånger per år till 
alla huvudbibliotek i Sverige. I år, det vill säga 2012, skickade Kulturrådet ut en enkät för att 
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undersöka vilka bibliotek som fortfarande var intresserade av att få detta distributionsstöd och 
14 stycken huvudbibliotek tackade nej. Detta medför att Kulturrådet i dagens läge skickar 
litteraturstöd till 277 bibliotek i Sverige (E-kommunikation person X, 12-03-23). Biblioteken 
har valt att ta emot distributionsstödda böcker från Kulturrådet, men uppnår böckerna sitt 
syfte? Som vi ser det faller det på bibliotekarierna att förmedla de distributionsstödda 
böckerna, annars har de distributionsstödda böckerna ingen chans att nå ut till besökarna. 
 
Distributionsstödda böcker är böcker som väljs ut, böcker som ska finnas i alla större 
bibliotek. Med den tanken i begrundande kan man undra hur böckerna som skickas är 
mottagna av personal och besökare på biblioteket. Förmedlas och marknadsförs böckerna på 
biblioteken när de redan har blivit utvalda till deras samling? 
 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är således att undersöka om och hur böckerna från Kulturrådet tas 
emot i biblioteksverksamhet från bibliotekariernas synpunkt. 
 

1.4 Forskningsfrågor 

För att undersöka de bakomliggande orsakerna har vi tagit fram dessa forskningsfrågor;  
 

 Vad är bibliotekariernas åsikter i allmänhet gällande de distributionsstödda böckerna 
från Kulturrådet?  

 
 Hur resonerar bibliotekarier kring marknadsföring av de distributionsstödda böckerna?  

 

 Vilka val och strategier använder sig bibliotekarierna av vid förmedlingen av de 
distributionsstödda böckerna? 
 

1.5 Avgränsningar 

Vi valde att inte utföra vår underökning i filialbibliotek, utan inriktade in oss på 
huvudbibliotek i centrala Sverige. Detta för att filialbiblioteken inte får distributionsstödda 
böcker skickade till sig direkt från Kulturrådet, utan det är huvudbiblioteken som får dessa 
först. Vi valde även att begränsa oss till att undersöka endast de bibliotek som valt att ta emot 
distributionsstödet från Kulturrådet. 
 

1.6 Begrepp 

Förmedling: Enligt Åse Kristine Tveit innebär förmedling av litteratur att man överför och 
sänder vidare litteratur. Hon menar också att förmedling kan vara allt från bokprat till visning 
av litteratur (Tveit 2004, sid. 17) och detta har vi tagit till fasta som beskrivning av begreppet 
förmedling. I vår uppsats innebär alltså detta begrepp hur biblioteket på olika sätt förmedlar 
böckerna och deras innehåll till sina besökare. Dessa sätt är allt från bokcirklar som 
biblioteket har, till när bibliotekarien upplyser besökarna på olika sätt att dessa böcker finns. 
 
Marknadsföring: I vår uppsats kommer vi att bland annat utgå från François Colberts 4 
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beskrivning av marknadsföring. Författaren menar att man kan se på marknadsföring för de 
kulturella formerna på två olika sätt. Antingen för att tillfredsställa marknadens behov, eller 
för att uppnå företagets uppdrag (Colbert 2008, sid. 4). De menar även att huvudsaken för 
marknadsföring, när det handlar om de kulturella formerna, är att öka interaktionen mellan en 
verksamhet och deras besökare, för att genom detta få båda parter så nöjda som möjligt 
(Colbert 2008, sid. 4). I vår uppsats handlar marknadsföring om allt från skyltar och hyllor 
som visar var de distributionsstödda böckerna står, till textuell information i form av 
information om dessa böcker antingen på biblioteket eller på biblioteket.  
 
Dessa två begrepp kommer att genomsyra hela uppsatsen och senare i denna uppsats kommer 
vi gå djupare in på betydelsen och användningen av dessa två begrepp utifrån vad som har 
skrivits om ämnena tidigare. Det kommer även att ge en djupare förståelse av begreppens 
användning i uppsatsen.  
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2 Tidigare litteratur 

Den litteratur vi använder oss av är böcker och magisteruppsatser inom bibliotek och 
informationsvetenskap, som behandlar förmedling, marknadsföring och distributionsstödda 
böcker från Kulturrådet. Vi har valt att strukturera upp materialet efter vad de handlar om. 
Materialet som presenteras här kommer att användas igen i analys och diskussionskapitlet för 
att jämföra litteraturens tidigare gjorda resultat med resultatet som presenteras i denna 
uppsats.  
 
2.1 Förmedling 

Åse Kristine Tveits bok, Innganger - om lesning och littetraturformidling från 2004, handlar 
om olika former av litteraturförmedling. I boken beskriver Tveit förmedling i olika former 
såsom skriftliga, elektroniska, olika arrangemang samt litteraturgrupper, samt 
litteraturförmedling från bibliotekariers synpunkt. Tveit diskuterar även i ett kapitel 
marknadsföring av litteratur och läsningstjänster, detta kommer vi fokusera lite närmare på 
senare i texten. Denna bok är relevant som bakgrund till vår undersökning eftersom den 
beskriver olika aspekter av litteraturförmedlande. Anledningen till att denna bok är med både 
bland två av kategorierna i vår tidigare litteratur, är för att även om den innehåller mycket om 
läsning har den även bra delar om förmedling och marknadsföring som också är väldigt 
viktigt när det kommer till distributionsstödda böcker. Dessa böcker har lätt att komma i 
skymundan bland dagens populärlitteratur och kan behöva lite mer marknadsföring i 
biblioteken.  
 
Att förmedla litteratur betyder att överföra och vidaresända litteratur (Tveit 2004, sid. 17). Att 
förmedla är att vara en i ledet mellan författaren/litteraturen och läsningen. Förmedling kan 
vara allt från enskilt bokprat, bokprat inför en hel grupp, eller visning av litteratur. När man 
pratar om förmedling av litteratur är det oftast böcker man tänker på. Problem som kan finnas 
med förmedling av litteratur är att det inte alltid är en renodlad bok personen egentligen skulle 
behöva utan kanske hellre en ljudbok? (Tveit 2004, sid. 17). Indexering kan vara en form av 
förmedling, ungefär som SAB-systemet i ett bibliotek är ett sätt att förmedla att här finns 
denna typ av litteratur.  
 
Jofrid Karner Smidts bok Mellom elite och publikum - litterär smak og litteraturformidling 

bland bibliotekarier i norske folkebibliotek från 2002, har vi valt för att den är intressant för 
ämnet förmedling. Den innehåller ett kapitel om litteraturförmedling som vi kommer gå 
närmare in på, både här och senare i teorin. Det vi främst riktat in oss på i hennes bok är 
kapitlet om litteraturförmedling från bibliotekariers synpunkt. I detta kapitel tar Smidt bland 
annat upp olika förmedlingsstrategier för bibliotekarier, olika lokala samfund som kan arbeta 
för att förmedla litteratur, samt andra konkurrerande verksamhetsområden. Denna bok är 
relevant främst för detta kapitel om litteraturförmedling. Smidt beskriver det som att det finns 
tre litterära strategier som bibliotekarier kan utgå från när de förmedlar litteratur till besökare. 
Vi kommer bara att lite snabbt gå igenom dessa tre och metoderna bakom, eftersom de även 
tas upp mer ingående i teoriavsnittet. De tre strategierna är alltså förmedling efter efterfrågan, 
förespråkande och upplysande förmedling och förmedling i dialog (Smidt 2002, sid. 260ff).  
 
Smidt beskriver de tre olika förmedlingsstrategierna utifrån en bibliotekariers perspektiv. Det 
finns bibliotekarier som förmedlar utifrån efterfrågan från besökarna. Där ska samlingen vara 
stor nog att innehålla de senaste böckerna inom populärlitteratur. Det ska även finnas serier 
och annan media än böcker (Smidt 2002, sid. 262). Enligt Smidt ska förmedling efter 



6 
 

efterfrågan visas genom att biblioteket rättar sig efter besökarens smak och olika behov 
(Smidt 2002, sid. 263). Kortfattat betyder förmedling efter efterfrågan, enligt Smidt att även 
om bibliotekarien har en annan smak än läsaren, visar ändå bibliotekarien respekt för läsarens 
smak (Smidt 2002, sid. 264). Om bibliotekarien istället väljer att förmedla förespråkande och 
upplysande väljer de att förmedla det som kallas för högre litteratur (Smidt 2002, sid. 263). 
Förmedling i förespråkande och upplysande syfte betyder att bibliotekarien gärna förmedlar i 
folkbildande syfte och som en utvecklande funktion för allmänheten (Smidt 2002, sid. 263). 
Dock kan denna form av förmedling lätt leda till att allmänheten tycker att bibliotekarierna är 
nedlåtande, vilket Smidts informanter tycker att man bör undvika (Smidt 2002, sid. 264). Det 
finns även vad Smidt kallar för förmedling i dialog, vilket inte är lika extremt som de två 
tidigare nämnda synsätten på förmedling, utan en blandning av dem båda (Smidt 2002, sid. 
265-266). Denna form av förmedling förespråkar att man fortfarande tar hänsyn till 
besökarens intresse, men att man inte avvisar möjligheten till att utveckla deras läsevanor 
(Smidt 2002, sid. 266). Det är meningen att man i samtal med besökaren ska komma fram till 
vad den vill ha för litteratur, men ändå kunna råda besökaren till att ta med sig en bok som 
den inte visste att den ville ha. En av Smidts informanter anser att populärlitteratur ska locka 
användarna till biblioteket för att bibliotekarierna sedan ska kunna skapa en dialog med dem 
och hjälpa besökarna vidare till en annan genre än populärlitteratur (Smidt 2002, sid. 267).  
 
I avsnittet om bilden av kundkretsen skriver Smidt att det anses vara den mest givande delen 
av en bibliotekaries arbete att få träffa besökarna och hänvisa dem till det de frågar efter 
(Smidt 2002, sid. 258). Smidt skriver om olika åsikter som hans informanter beskriver i 
samband med förmedling. Av dessa åsikter framkommer det att bibliotekarier har delade 
åsikter när det kommer till förmedlande efter målgrupp och vad kunden vill ha, även om de är 
sams om att det är viktigt att uppmärksamma alla besökares intressen och ha ett brett 
litteraturutbud (Smidt 2002, sid. 258-259). Några av Smidts informanter tyckte att det är 
viktigt att ha personlig kontakt och kännedom om sina låntagares litteratursmak, för att lättare 
kunna hjälpa till och leta fram litteratur åt besökaren, andra informanten visar dock upp en 
normativ åsikt om vad besökarna vill läsa (Smidt 2002, sid. 259). De berättar även att 
beroende på om man är en stor eller liten kommun kan kundkontakten skilja sig, är man en 
liten kommun är det ofta lättare att komma ihåg personer och deras litteratursmak.  
 
I magisteruppsatsen Det är ett yrkesmässigt dilemma - om förmedling av skönlitteratur på ett 

folkbibliotek från 2008 tar författarna Sara Appelqvist och Elin Boardy upp förmedling av 
skönlitteratur på ett folkbibliotek. Deras uppsats handlar om olika förmedlingsperspektiv 
bland bibliotekarier med inriktning på skönlitteratur och förhållningssätt till deras användare 
(Appelqvist & Boardy 2008, sid. 5) och är utförd vid Bibliotekshögskolan i Borås. De har 
gjort sin studie genom fokusgrupper med bibliotekarier på samma bibliotek, fast med olika 
ansvarsområden inom biblioteket. Denna uppsats är viktigt att ta med i vår bakgrundslitteratur 
eftersom förmedling är en viktig del av bibliotekarieyrket och denna uppsats syfte. Även om 
vi har valt att rikta in oss på distributionsstödda böcker i denna uppsats tyckte vi det var 
viktigt att läsa på om förmedling i allmänhet.  
 
I deras undersökning använde de sig av fokusgrupper och genom dessa kom de fram till att 
deras informanter ansåg att förmedling var antingen synliggörande av litteratur, eller kontakt 
och bokprat med besökarna (Appelkvist & Boardy 2008, sid. 29). I delen om synliggörande 
tas det till exempel upp skyltning och författarbesök som förmedling av litteratur som 
exempel. Även litteraturtips ansågs vara en form av förmedling, dock behöver inte 
förmedlingen komma från bibliotekets personal. I Appelqvist och Boardys uppsats beskrivs 
även bokprat i media som förmedling, eftersom besökare kommer till biblioteket direkt med 
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inköpsförslag eller efterfrågan om en bok som de hört talas om i media (Appelqvist & Boardy 
2008, sid. 30). De skriver även att litteratur som visas upp lättare når ut till användarna 
(Appelqvist & Boardy 2008, sid. 37).  
 
De tendenser som visades bland informanterna, samt deras åsikter, var olika bland alla dem 
som ställde upp på fokusgrupperna. En bibliotekarie ansåg att man skulle läsa mycket böcker 
på sin fritid för att kunna bli en bra litteraturförmedlare (Appelqvist & Boardy 2008, sid. 30), 
och andra ansåg att man måste inspirera låntagare genom sin förmedling (Appelqvist & 
Boardy 2008, sid. 41). Det fanns tendenser till att både vilja tillmötesgå besökaren, samtidigt 
som man gärna ville förmedla utifrån sin egen smak.  
 
I Appelqvist och Boardys uppsats framkommer även att informanterna är medvetna om 
konkurrensen i samhället. Även om de inte medvetet engagerar sig i den försöker 
bibliotekarierna visa på böcker som fångar besökarnas uppmärksamhet (Appelqvist & Boardy 
2008, sid. 42), de vill visa nya och tilltalande böcker som lockar besökare. 
 

2.2 Marknadsföring 

Det vi har valt att fokusera på i boken Marketing planning for culture and the art är första 
kapitlet där författaren François Colbert tar upp centrala begrepp för marknadsföring av 
kulturella institutioner och konstformerna. Boken tar upp hur man på bästa sätt marknadsför 
till exempel en kulturell institution eller när ett teatersällskap ska ut på turné (Colbert 2008, 
sid. 16) Boken är mer inriktad på hur man planerar en marknadsplan för de kulturella 
institutionerna, men det finns övergripande strategier kring marknadsföring som är relevant 
för vår uppsats (Colbert 2008, sid. 4). De beskriver bland annat hur man ska göra för att visa 
upp, distribuera och positionera ut en vara (Colbert 2008, sid. 16ff.). Vi kommer framförallt 
ha användning av denna bok som innehåll i vår teoretiska referensram, där man kan använda 
sig av begreppen för hur man ska belysa de distributionsstödda böckerna på biblioteket på 
bästa sätt. Dessa begrepp som vi valt att belysa extra mycket är främjande och position av 
varan. Främjande innebär sättet man främjar en vara genom att det finns ett samband mellan 
varan och användaren. Det är viktigt att användaren får upp ögonen för varan om man vill 
marknadsföra den. Det är även viktigt med fri publicitet för institutioner som bibliotek, som 
inte har något enskilt vinstintresse (Colbert 2008, sid. 17). Det viktiga här menar Colbert är att 
man gör ett intryck med varan hos användarna. Position av varan innebär bland annat att det 
är viktigt att varan får en plats i konsumentens huvud samt vad varan har för position. Det är 
också viktigt enligt Colbert att visa varför just denna varan är bättre än andra varor.  
 
Varan blir i dessa fall de distributionsstödda böckerna och besökarna blir den grupp till vilka 
dessa ska visas upp för. Här är det alltså böckerna som är i centrum och hur människor på 
bästa sätt får upp ögonen för dem och hur biblioteket på bästa sätt kan arbeta för att delge 
böckerna för besökarna.  
 
Resten av boken fokuserar som tidigare nämnt mer på hur man kan göra en marknadsplan för 
de kulturella institutionerna och deras utbud på marknaden. Eftersom biblioteken inte har 
samma konkurrens som till exempel en bokaffär utan är mer av en icke-vinstdrivande 
institution, tar vi mer ut bitar som passar in när det gäller hur man visar upp varan för 
besökaren och inte hur man gör för att konkurrera med andra institutioner. Åse Kristine Tveit 
beskriver marknadsföring som att göra varan känd och att det är skillnad på reklam och 
marknadsföring. I och med att reklam endast finns för uppmärksamhetens skull, medans 
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marknadsföring är att visa upp något från en upphovsman till en publik. (Tveit 2004, sid. 45) 
Det finns stor skillnad på att marknadsföra kultur och att marknadsföra vanliga varor (Tveit 
2004, sid. 50), eftersom kultur inte skapas i första hand för profit är strategin för att förmedla 
den lite annorlunda. Tveit jämför bibliotek och bokhandlar när det kommer till 
marknadsföring och förmedling av litteratur. Hon påpekar att bokhandlar lätt kan främja en 
ensam titel, men att bibliotek inte har den lyxen. Bibliotek måste istället rikta in sig på ett 
tema inom litteratur och därigenom ta fram titlar att visa upp (Tveit 2004, sid. 47) Ett lätt sätt 
att både förmedla och marknadsföra litteratur är att ge ut priser och stipendier till 
upphovsmän, skriver Tveit. Hon nämner priser som kan komma från antingen bokhandeln 
själva eller från olika nämnder (Tveit 2004, sid. 47).  
 
I magisteruppsatsen Att tillgängliggöra distributionsstödda titlar med hjälp av 

marknadsföring – En studie om bibliotekariers ansatser på området skriver författaren Maria 
Jansson om biblioteks marknadsföring av de distributionsstödda böckerna. Uppsatsen är 
utförd vid Högskolan i Borås. Syftet med hennes uppsats är att undersöka om 
folkbibliotekarier arbetar med att marknadsföra de distributionsstödda böckerna för 
allmänheten (Jansson 2009, sid. 7-8). Detta undersöker hon med utgångspunkter i 
marknadsföringsverktyg och strategier samt bibliotekariers idéer och önskemål kring 
marknadsföringen.  
 
Janssons resultat är relevant för vår uppsats eftersom hon tar upp viktiga aspekter kring 
marknadsföring av de distributionsstödda böckerna, samt åsikter från informanterna som kan 
framkomma i vår egen undersökning. Detta är även den enda magisteruppsats vi har hittat 
som behandlar marknadsföring av de distributionsstödda böckerna, vilket ger os en inblick i 
vad för resultat som redan har funnits inom marknadsföring av de distributionsstödda 
böckerna. Denna aspekt av hantering av de distributionsstödda böckerna är intressant att ta 
med senare i analysen för att jämföra vad som gjordes då med resultatet vi tagit fram nu.  
 
Undersökningen i magisteruppsatsen är gjord med kvalitativa intervjuer med bibliotekschefer 
från olika folkbibliotek runt om i Sverige (Jansson 2009, sid. 24). Uppsatsen utgår ifrån ett 
teoretiskt ramverk baserat på Philip Kotlers marknadsföringsteori (Jansson 2009, sid. 18), och 
Kulturrådets Krukmakaren i Delfi som handlar om marknadsföring inom svensk kultur 
(Jansson 2009, sid. 41). I uppsatsen kommer Jansson fram till att bibliotekarierna är positiva 
till marknadsföring, samtidigt anser de inte att man borde marknadsföra de distributionsstödda 
böckerna utöver resten av beståndet. De marknadsför de distributionsstödda böckerna endast 
genom skyltar och hyllor i biblioteket (Jansson 2009, sid. 40).  
 
Av respondenterna i studien framkom det att de inte tyckte att de distributionsstödda böckerna 
borde marknadsföras som ett varumärke i biblioteken (Jansson 2009, sid. 31). Respondenterna 
sa även att de distributionsstödda böckerna skulle kunna marknadsföras med en 
kvalitetsaspekt och en av respondenterna vill även, om medel fanns, att de distributionsstödda 
böckerna skulle ha en större marknadsplan i biblioteket (Jansson 2009, sid. 32). På endast ett 
av biblioteken som Jansson besökte fanns det personal som hade ansvar för de 
distributionsstödda böckerna och kulturrådets leveranser, men på det biblioteket hade de 
ingen marknadsföringsplan för de böckerna (Jansson 2009, sid. 28). 
 

2.3 Distributionsstödet 

Magisteruppsatsen Det blir liksom öststat va! – Om litteraturstödda titlar, förvärv och 

förmedling på 5 folkbibliotek från 2007 är skriven av Maria Jonasson och är utförd vid 
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Bibliotekshögskolan i Borås. Magisteruppsatsen handlar om hur de distributionsstödda 
böckerna behandlas på biblioteken och hur de påverkar hur inköpen går till på biblioteken. 
Den behandlar även hur förmedlingen av dessa böcker går till, samt hur övrig förmedling går 
till. Hon har valt att använda sig av intervjuer med bibliotekarierna på de valda biblioteken 
och att få fram deras åsikter, vilket passar bra att jämföra med vår uppsats då vi också vill få 
fram bibliotekariernas synpunkter. Vi har valt att fokusera på det som hon har fått fram kring 
bibliotekariernas åsikter om förmedlandet av just distributionsstödda böcker, samt hur dessa 
påverkar inköpen av övrig litteratur. Det kan vara intressant att se på hennes resultat och 
jämföra dessa med våra resultat som vi kommer att få i slutet av uppsatsen. Dessutom har hon 
samma avgränsning som vi, hon fokuserar på folkbibliotek som får distributionsstödda 
böckerna, samt de största folkbiblioteken i kommunen (Jonasson 2007, sid. 5).  
 
Bland annat har Jonasson genom sin studie (hon använder sig av Åse Kristine Tveits modell 
över vilken form av roll som bibliotekarien kan inta när det kommer till förmedling av 
böcker) kommit fram till att bibliotekarien ofta vill göra användaren till lags när det kommer 
till att förmedla böcker. De vill helst ge användarna de böcker som de själva vill ha och helst 
vill de inte förmedla alls. Huvudsaken, enligt Jonasson, är att besökarna läser böcker, inte vad 
de läser (Jonassson 2007, sid. 35) Jonasson menar också att bibliotekarierna, enligt hennes 
studie, inte längre vill vara utbildande utan istället vill ge besökarna det de efterfrågar 
(Jonasson 2007, sid. 38). Det blir intressant att se om bibliotekarierna som vi intervjuar 
känner samma sak och om det går att dra paralleller mellan vår och hennes studie, eftersom vi 
undersöker ett liknande ämne.  
 
Resultat och slutsatser som presenteras i Jonassons magisteruppsats är att bibliotekarierna 
varken tycker att distributionsstödet är positivt eller negativt (Jonasson 2007, sid. 37). Hon 
skriver att respondenterna hade förslag på vad som kunde förbättras med distributionsstödet 
och några av förslagen var att vissa titlar skulle komma i fler exemplar till högskolebibliotek 
och vara tillgängliga där istället för att finnas i ett folkbibliotek. Jonasson skriver även att det 
framkommer förslag om att biblioteken ska få en summa pengar från Kulturrådet att spendera 
på egna böcker. En annan intressant slutsats som framkommer är att biblioteket i hennes 
undersökning inte längre vill vara en förmedlare av kvalitativ skönlitteratur utan istället vara 
en expeditör åt besökarna och kunna ge vad som efterfrågas (Jonasson 2007, sid. 37).  
 
Magisteruppsatsen Jag är en av de få som blir lycklig… - bibliotekariers attityder och 

förhållningssätt på fem folkbibliotek till statens distributionsstödda titlar från 2007 handlar 
om de distributionsstödda böckerna och bibliotekariers åsikter och behandling av dessa. 
Denna uppsats är skriven av Joakim Granlund och Jonas Stål och är utförd vid 
Bibliotekshögskolan i Borås. Deras studie gjordes på fem olika bibliotek inom Sverige. Som 
syfte skriver de att deras undersökning handlar om att undersöka bibliotekariers attityder 
angående dessa distributionsstödda böckerna (Granlund & Stål 2007, sid. 6).  
 
I deras uppsats fann författarna att biblioteken tycker att de distributionsstödda böckerna är en 
positiv förmån inom biblioteksverksamhet, även om böckerna kan vara mödosamma att 
hantera. Dock framkom tendenser som var negativa, då biblioteket själva skulle vilja välja 
vilka böcker de har på hyllorna (Granlund & Stål 2007, sid. 36). De skriver att även om 
bibliotek är tacksamma för utskicken finns det en tendens som är negativa, då stödet ofta 
gynnar titlar som redan är införskaffade, eller så kan de utvalda titlarna vara smala och 
svårplacerade i biblioteket (Granlund & Stål 2007, sid. 36). Det som framkommer som mest 
positivt med distributionsstödet i deras uppsats är det lyft det ger litteratur, som annars har en 
tendens att komma i skymundan i dagens bibliotek (Granlund & Stål 2007, sid. 41).  
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De åsikter som framkom i Granlund och Ståls undersökning var att även om det var ett litet 
eller ett stort bibliotek, ansågs utskicken från Kulturrådet som ett välbehövligt tillskott i 
litteraturutbudet (Granlund & Stål 2007, sid. 53). För de mindre biblioteken var det även en 
ekonomisk fråga. Då biblioteken inte alltid kan köpa in all litteratur som de vill och chansen 
att vissa titlar av den litteraturen kommer med bland de distributionsstödda böckerna är en 
positiv faktor för bibliotek. Granlund och Ståls resultat visar att distributionsstödet är 
uppskattat bland bibliotek, även om bibliotekariers åsikt om dessa går isär. Granlund och Stål 
skriver att de tror att om Kulturrådet skickade med information med de distributionsstödda 
böckerna, till exempel en katalog, kunde biblioteken veta hur de skulle marknadsföra de 
böcker som de fick med i utskicket (Granlund & Stål 2007, sid. 54). 
 
Ett tydligt resultat var att distributionsstödet idag har ändrats mot vad det var förut. Innan 
skulle distributionsstödet stödja marginaliserad litteratur, sådan som var svår att hitta i 
bokaffärer. I dagens läge förekommer det även populärlitteratur (Granlund & Stål 2007, sid. 
56) och det uppskattas inte alltid på de bibliotek som Granlund och Stål har intervjuat. 
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3 Teori 

3.1 Teoretisk referensram 

Då vi inte hittade en enstaka teori eller modell som passar för denna uppsats har vi valt att 
skriva ett teoretiskt ramverk istället. Vi hittade ett antal teorier som behandlade de olika 
ämnena vi skriver om, dock ingen teori som behandlade båda ämnena samtidigt. Följaktligen 
väljer vi teorier ur ett antal böcker och sammanfogar dem senare för att få en bättre förståelse 
av det ämne vi har valt. I detta fall skapar vi en blandning av förmedling och marknadsföring.  
 
De teorier vi har valt att använda oss av utgår från Jofrid Karner Smidts bok Mellom elite och 

publikum - litterär smak og litteraturformidling bland bibliotekarier i norske folkebibliotek 

från 2002 och från François Colberts bok Marketing planning for culture and the arts: 

fundamental principles and practices for building an effective marketing campaign från 2008. 
Från dessa använder vi oss av Smidts syn på förmedling och Colberts teorier om 
marknadsföring för kulturen och konstnärsformerna. 
 

3.2 Förmedling 

Smidt skriver att det finns tre olika förmedlingsstrategier när man förmedlar böcker, det är 
förmedling efter efterfrågan, förespråkande och upplysande förmedling och förmedling i 
dialog (Smidt 2002, sid 260ff.). De olika synsätten är anpassningsbara till vår uppsats genom 
att böckerna från Kulturrådet förmedlas med olika bakomliggande tankar, eller inte alls, på 
olika bibliotek. Dessa perspektiv hjälper oss att ha en uppfattning om vilka former av 
förmedling som kan förekomma bland bibliotekarier. 

3.2.1 Förmedling efter efterfrågan  

Förmedling efter efterfrågan innebär att man har böcker som användarna själva tycker är bra 
eller vill läsa. Man försöker inte vara folkbildande, utan fokusera på de böcker som 
användarna efterfrågar (Smidt 2002, sid. 262), eftersom dessa har betalat skatt och därför ha 
rätt till att läsa de böcker de tycker om. Det handlar alltså inte om vad användarna läser, utan 
att de läser alls. Med detta synsätt på förmedling är det direkt besökarens behov och smak 
som prioriteras och det läggs en stor vikt på service från bibliotekariens sida (Smidt 2002, sid. 
262). 

3.2.2 Förespråkande och upplysande förmedling 

Förespråkande och upplysande förmedling innebär att man lägger värde i läsningen och 
poängterar det man lär sig genom läsning, såsom språk och förståelse för andras situationer. 
Man vill även främja litteratur av hög kvalitet och litteratur som besökaren annars inte skulle 
kommit sig för att låna (Smidt 2002, sid 264). Förmedlingen ska leda till ett breddat synfält 
och ge läsaren en utmaning i läsningen. I denna form av förmedling vill bibliotekarien ta på 
sig en roll som aktiv förmedlare och upplysare (Smidt 2002, sid 265). 

3.2.3 Förmedling i dialog  

Förmedling i dialog är lite av en blandning av de två tidigare beskrivna där man samtidigt tar 
bort de extrema synsätten inom respektive förmedling (Smidt 2002, sid 265-266). Det är 
viktigt att utgå från vad användarna redan klarar av, men samtidigt vill man kunna påverka 
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deras smak och utmana deras läsning. Smidt menar att man använder sig av populärlitteratur 
för att nå ut till användarna, men sedan försöker bibliotekarierna samtidigt förmedla den så 
kallade högre litteraturen (Smidt 2002, sid 266). 
 

3.3 Marknadsföring 

Colbert handlar om hur man når ut till folk med den produkt man säljer. Boken har kulturen 
och de olika konstnärsformerna i centrum, vare sig det är en vanlig vara, en lokal, eller en 
tjänst. Colberts bok är anpassningsbar till vår uppsats eftersom man kan se distributionsstödda 
böcker som en vara som kulturrådet vill ska nå fram till allmänheten, genom biblioteket. Vi 
har därför valt att lyfta fram vissa teorier han har kring framförallt distribution, position och 
främjande av en vara (i detta fall de distributionsstödda böckerna från kulturrådet) och vi har 
bildat som en egen modell som man kan utgå ifrån. Vi har utgått ifrån två punkter som vi 
kände var bra att applicera på biblioteksverksamheten. Den första är främjande, som handlar 
om att skapa ett samband mellan, i detta fall, besökarna och varan (böckerna). Den andra är 
varans position i lokalen, för att besökarna ska uppmärksamma dem. 

3.3.1 Främjande av varan 

Det är viktigt att det finns som ett samband mellan användarna och av varan. Viktiga ändamål 
med detta samband är bland annat att användaren ska få upp ögonen för varan och hur de kan 
använda det och att man dessutom med jämna mellanrum på olika sätt uppmärksammar 
användaren igen om att varan finns. Det är viktigt att det finns en kontakt mellan varan och 
användaren, att de vet om att den finns på olika sätt. För mindre företag och något som 
stämmer in på bibliotek som inte har ett eget vinstintresse och är beroende av skattepengar, är 
det viktigt med all typ av fri publicitet som finns. Det är också viktigt att personalen är 
medvetna om vad varan är för något och vad för form av främjande av varan man håller på 
med just då (Colbert 2008, sid. 17). Detta kan man applicera på de distributionsstödda 
böckerna och hur man främjar dessa böcker (varan) så att besökarna vet om att de finns och 
inte kommer i skym undan, samt bygger upp ett samband mellan böckerna och besökarna. 
Detta kan vara bland annat genom temakvällar eller bokcirklar, där man tar upp dessa böcker 
specifikt. Det kan också vara att bibliotekarierna själva främjar böckerna genom att prata om 
dem eller skriva om dem på hemsidan eller andra sociala medier, vilket gör att de finns med i 
bibliotekens dagliga arbete och därigenom marknadsförs till besökarna. 

3.3.2 Position av vara 

Det finns olika definitioner av hur man kan se på positionen av varan. Bland annat kan man se 
det som att varan får en plats inuti konsumentens huvud, som konsumenten sedan jämför med 
produkter från andra eller liknande konkurrenter (Colbert 2008, sid. 18). Man kan även se det 
som en omplacering, vilket lägger större vikt på platsen som produkten ligger på. Man måste 
se till vilken vara de ger, vilken marknad den är till för och hur denna vara kan läggas på 
minne hos konsumenten om man jämför med produkter från andra företag. Det är i det hela 
viktigt att se till hur marknaden ser ut och fundera hur man kan passa in sin vara i det. Viktiga 
element i marknadsföring är se till konkurrenter, varan och marknaden för varan. Dessa tre 
element behöver inte ingå samtidigt, utan man måste se till dem oberoende till varandra. 
Positionen för varan är väldigt viktig. Det finns något som kallas för segment position, vilket 
innebär att man måste ta fram varför kunden ska välja just den varan (Colbert 2008, sid. 19), 
inte bara för att varan är billig utan för att den även ger något utöver priset. Det är bra för 
smalare företag med en speciell inriktning som inte har särskilt stor ekonomi. När man ser till 
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position av varan handlar det om hur biblioteket har valt att delge de distributionsstödda 
böckerna på något specifikt sätt till besökarna, till exempel via hyllor, skyltar eller stämplar, 
för att dessa böcker (varan) därigenom ska ge ett intryck i konsumentens huvud. Det är viktigt 
vad böckerna (varan) har för plats i biblioteket för att därigenom bli så tillgängliga för 
besökarna som möjligt. 
 

3.4 Applicering av teoretisk referensram 

Som tidigare nämnts valde vi att göra en teoretisk referensram med olika teorier eftersom vi 
inte hittade en enda passande teoretisk modell. Anledningen till det är att få med både 
förmedling och marknadsföring i vår teori. Kombinationen av att få med bibliotekariernas 
egna åsikter om förmedling tillsammans med passande tankesätt för hur biblioteken kan 
marknadsföra sina böcker på bästa sätt upplever vi som relevant för uppsatsens syfte. 
 
I analyskapitlet kommer vi att applicera bibliotekariernas svar på dessa teorier och se om 
biblioteken passar in i de olika förmedlings- och marknadsföringsteorierna. Vi kommer att 
börja med att analysera hur bibliotekarierna väljer (alternativt inte väljer) att förmedla de 
distributionsstödda böckerna till sina besökare utifrån deras egna åsikter och referensramar. 
Sedan kommer vi fortsätta med att analysera hur biblioteken har valt att visa upp (alternativt 
inte visa upp sina distributionsstödda böcker på biblioteken) och om det passar in på de 
beskrivna sätten att marknadsföra en vara. Det kan alltså lika gärna bli att man inte förmedlar 
och marknadsför böckerna alls, till att man gör det lite eller mycket. 
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4 Metod 

Innan vi började skiva denna uppsats gjorde vi en pilotstudie på var sitt bibliotek för att prova 
metoder och utforska uppsatsämnet lite närmare. Genom denna pilotstudie kom vi fram till att 
vi ville göra intervjuer för att det var den metod som gav oss den form av information som vi 
var ute efter.  
 
Vi valde intervjuer för att vi ville undersöka bibliotekariers åsikter om de distributionsstödda 
böckerna. Vi ville ta reda på mer om deras åsikter, tankar och funderingar kring dessa böcker 
och användandet av dem. Där igenom var intervjuer det självklara valet av metod. Vi valde 
där efter semistrukturerade intervjuer för att vi ville ha ett flexibelt samtal, men ändå kunna 
leda in informanten att prata om det vi undrar över. För intervjumall, se bilaga 2. 
 

4.1 Semistrukturerade intervjuer 

Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer då den formen av intervjuer är flexibel 
samtidigt som man har en intervju guide att gå efter. Alan Bryman (2009, sid. 304) skriver i 
sin bok Samhällsvetenskapliga metoder att användning av semistrukturerad intervju med 
intervjuguide passar en forskare som vill undersöka ett område, med ett tydligt fokus. Bryman 
skriver vidare att semistrukturerade intervjuer är bra när det är flera forskare involverade, men 
man vill ändå kunna jämföra resultaten med varandras. Vi känner att vi har valt ett större 
område, det vill säga distributionsstödda böcker från Kulturrådet, men snävat in oss inom det 
området och endast undersöker bibliotekariers åsikt och förmedlande av dessa. Därför har vi 
valt semistrukturerade intervjuer som metod.  
 
Eftersom en del av forskningsfrågorna är att se hur förmedlingsprocessen av de 
distributionsstödda böckerna fungerar på folkbibliotek, passar det bra att använda sig av 
denna form av metod. Kombinationen av att vi både vill ha bibliotekariernas synvinkel på 
förmedling av de distributionsstödda böckerna samt att vi vill se hur förmedlingsprocessen 
går till, gjorde att vi valde en kvalitativ metod. Samtidigt, eftersom vi är två är det därmed 
passande att välja semistrukturerade intervjuer eftersom en intervjuguide gör att vi båda frågar 
samma frågor, men kan ändå få annorlunda svar eftersom en intervjuguide är flexibel nog för 
att ändra ordningen bland frågorna. 
 
Den främsta fördelen är att det är det bästa sättet att få den information vi är ute efter och 
samtidigt ger den en mer personlig uppfattning om det ämne som vår uppsats handlar om. 
Bryman skriver att processen blir flexibel när man använder sig av semistrukturerad intervju 
(Bryman 2009, sid. 301). Det är viktigt att använda sig av intervju överlag på grund av den 
etiska synpunkten, om man jämför med observationer (Bryman 2009, sid. 319-320), då 
intervjuer gör att informanterna är mer medvetna om processen.  
 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod på grund av att vi dels undersökte 
bibliotekariernas egna åsikter och dels ville veta hur de arbetade med förmedling av 
distributionsstödda böcker just på deras bibliotek. Pål Repstad menar i boken Närhet och 

distans från 2009 att det är bra att använda sig av en kvalitativ metod när man vill ha 
informanternas åsikter om ämnet och att det även är lättare att få djupare svar genom att man 
kan ställa följdfrågor om man till exempel använder sig av kvalitativa intervjuer (Repstad 
2009 sid. 16-17). Detta var en av orsakerna till att vi valde just en kvalitativ metod. Repstad 
menar även att det är bra att använda sig av kvalitativ metod när man är ute efter en process i 
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specifika miljöer (Repstad 2009, sid. 23). 
 

4.2 Urvalsmetod 

Vi valde att intervjua bibliotekarier från huvudbibliotek från både stora och små kommuner i 
centrala Sverige. Utifrån den lista över bibliotek som får de distributionsstödda böckerna, som 
vi fick vid e-postkontakt med person X från Kulturrådet valde vi bibliotek som vi skickade en 
förfrågan till. Vi valde bibliotek som låg nära varandra, då vi ansåg att det vore intressant för 
uppsatsens syfte att undersöka skillnaden på bibliotek som var i närheten av varandra 
geografiskt. Biblioteken fick själva välja om och vem som ställde upp på en intervju, vilket 
blev de som hade ansvar för de distributionsstödda böckerna. Eftersom biblioteket själv fick 
välja vem som svarade på vår förfrågan, blev ålder, yrkesvana och utbildning bland våra 
informanter blandad, dock kändes de egenskaperna som mindre betydande för uppsatsens 
syfte. 
 
De bibliotekarier som är informanter i denna uppsats är ansvariga för de distributionsstödda 
böckerna på de olika valda biblioteken. Vi började med att kontakta bibliotek via e-post till 
deras information. I e-posten skrev vi vad vårt arbete handlade om och att vi sökte 
informanter (se bilaga 1). Vi skickade denna e-post till tio olika bibliotek, och vi fick svar från 
sju av biblioteken. De sju som svarade var de bibliotek som sedan ställde upp på intervju, från 
de andra tre blev det inget svar alls. Sammanlagt intervjuade vi nio personer från sju bibliotek, 
vilket vi känner är ett antal som borde ge svaren mättnad. Enligt Repstad är mättnad när 
informanterna börjar uppge svar som liknar de man redan fått in (Repstad 2009, sid. 92). Vid 
de sista två intervjuerna märktes mättnad i svaren då det som informanterna sa liknade svaren 
från de tidigare intervjuerna. Därför anser vi att nio informanter var tillräckligt för denna 
undersökning. 
 

4.3 Utförande av metod 

Intervjuerna genomfördes under veckorna 16 och 17 och vi började med att skicka ut en 
förfrågan om intervju via e-post till de olika biblioteken i vecka 14. Efter vecka 14 
undersöktes sedan vilka som hade svarat att de var intresserade av att ställa upp på en intervju 
och dessa ringdes upp och bestämdes datum och tid med. Vi var noga med att de själva fick 
bestämma när och var intervjun skulle äga rum, för att de skulle känna sig så bekväma som 
möjligt. Eftersom vi var två och vi skulle intervju dem en eller två i taget tyckte vi att det var 
extra viktigt att de själva fick avgöra plats för intervjun. Intervjuerna genomfördes i 
personalrum på de olika biblioteken vi besökte och en gång i själva bibliotekslokalen innan 
det hade öppnat för allmänheten. Eftersom intervjuerna var semistrukturerade var tanken att 
intervjuerna skulle vara i en sådan miljö att informanterna kände att de kunde prata ut 
obehindrat.  
 
Vi valde att dela upp uppgifterna i intervjuerna mellan oss. Under intervjuerna satt en och 
ställde frågorna, medan den andra antecknade om det skulle hända att inspelningen 
misslyckades. Den som antecknade kunde även flika in med en följdfråga vid behov. Vi valde 
att spela in intervjuerna för att lättare kunna fokusera på intervjupersonen. Pål Repstad tar upp 
i sin bok Närhet och distans att det är bra att använda sig av bandspelare då man kan fokusera 
mer på intervjun, istället för att behöva sitta och skriva (Repstad 2009, sid. 93), dock i detta 
fall vara detta inget problem då vi var två som intervjuade. Vi delade sedan upp 
transkriberingen mellan oss och tog hand om varannan intervju.  
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Konfidentialitet är en viktig forskningsetisk regel för att säkerställa att information om 
informanterna inte kommer ut till allmänheten (Repstad 2009, sid. 90). Alla informanters 
namn, samt bibliotekens namn, har därför ändrat i uppsatsen för att den konfidentialitet som 
utlovades vid intervjuerna ska hållas. På grund av etik frågade vi även informanterna om de 
vill gå igenom transkriberingarna vid färdigställande av dem, dock var det ingen som 
uttryckte att detta var fallet, även om de gärna såg att de fick ta del av uppsatsen i sitt färdiga 
skick. 

4.4 Analysverktyg 

För att göra det teoretiska ramverket mer överskådligt har vi en kort sammanfattning av den 
som grund för vad vi kommer att utgå ifrån i analysen. De punkter som tas upp här kommer vi 
att använda oss av senare i uppsatsen för att strukturera upp analys och diskussionskapitlet.  
 
Olika perspektiv på förmedling av litteratur, i detta fall distributionsstödda böcker, är att; 
 

 Endast de efterfrågade böckerna förmedlas till besökarna, alltså kan en del av de 
distributionsstödda böckerna komma i skymundan.  

 
 Ett annat sätt är att förmedla är att de visar upp smalare litteratur för att öka 

besökarnas kunskap inom litteratur. Då menar vi att biblioteket lyfter fram smalare 
litteratur bland de distributionsstödda böckerna till besökarna.  

 
 Bibliotekarien försöker förmedla smalare litteratur tillsammans med populärlitteratur, 

vilket är en kombination av de två tidigare beskrivna förmedlingsstrategierna.  
 
Olika perspektiv på marknadsföring inom kultur, i detta fall distributionsstödda böcker, är att; 
 

 Att främja böckerna (varan) med speciell uppmärksamhet utöver den synliga.  
 

 Att visa upp böckerna (varan) genom hyllor, skyltar eller stämplar och genom detta 
göra att de ger intryck på besökaren och är lättillgängliga. 

  



17 
 

5 Resultatgenomgång 

I detta kapitel kommer all empiri att presenteras. Vi har valt att inte gå igenom ett bibliotek i 
taget, utan att se det utifrån hur biblioteken har valt att förmedla och marknadsföra de 
distributionsstödda böckerna, samt hur bibliotekarierna som blev intervjuade ställer sig i åsikt 
till de distributionsstödda böckerna och även övriga punkter som de själva valde att tala om. 
Först är det en presentation av informanterna. 
 
 
5.1 Presentation av informanter 

De bibliotekarier vi har intervjuat har alla haft ansvaret på biblioteket för de 
distributionsstödda böckerna. Den första intervjun gjordes på ett mellan stort bibliotek i västra 
Sverige. Där intervjuades Alma. Alma är högskoleutbildad bibliotekarie och har arbetat i 
biblioteket i cirka 25 år.  
 
På bibliotek Två var det två bibliotekarier som intervjuades. Beata hade arbetat på biblioteket 
i 25år. Den andra bibliotekarien, Cecilia, har arbetat i bibliotek Två i sjutton år.  
 
På bibliotek Tre intervjuades Desirée. Hon har varit verksam inom yrket sedan 1999, först på 
olika filialer inom bibliotek Tres kommun, sedan på bibliotek Tre sedan 2006.  
 
Bibliotek Fyra är ett av de mindre bibliotek som vi besökte till denna uppsats. På bibliotek 
Fyra intervjuades Ellen om de distributionsstödda böckerna från Kulturrådet. Ellen har arbetat 
på bibliotek Fyra sedan 1995 och innan dess på två andra bibliotek.  
 
På bibliotek Fem, som är ett större bibliotek i mellan Sverige, arbetar Freja som ställde upp på 
intervju för denna uppsats. Hon har arbetat som bibliotekarie i över 25 år och har arbetat på 
bibliotek Fem sedan 1998.  
 
Greta från Bibliotek Sex har arbetat på biblioteket i nio år, allt som allt har hon arbetat som 
bibliotekarie i tolv år.  
 
Hedvig och Iina är bibliotekarier som ansvarar för de distributionsstödda böckerna på 
Bibliotek Sju. Hedvig har till största delen arbetat på bibliotek Sju sedan 1979. Iina har arbetat 
som bibliotekarie på bibliotek Sju sedan 2001. Hon arbetade som biblioteksassistent från 
1986-2000. 
 

5.2 Förmedling 

Bland våra informanter framkom det, i de flesta fall, att de inte gör någon skillnad på 
förmedling mellan distributionsstödda böcker och resten av beståndet. Exempel på förmedling 
som togs upp bland informanterna var speciella hyllor i biblioteket, bokcirklar bland 
besökarna samt skyltning om var böckerna stod. Däremot gällde inte detta de 
distributionsstödda böckerna specifikt, utan alla böcker överlag.  
 
Det var även vanligt att de distributionsstödda böckerna hamnade på deras nyhetshylla 
tillsammans med populärlitteraturen, även om de inte var markerade som distributionsstödda 
böcker. Alma berättade att;  
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“Jag gillar hellre att sätta dom ihop med alla andra sådär, Läckberg och 

allt vad det kan va. Liksom blanda upp dem med de, med ordinarie 

beståndet, jag tycker det… känns bättre.”  
 
Bokprat var vanligt förekommande som förmedling hos biblioteken i denna uppsats, dock var 
dessa inte kopplade till de distributionsstödda böckerna. Många valde även att fokusera på 
barn och ungdomar när det kom till förmedling av böcker i allmänhet, genom att det kunde 
komma skolklasser och få visningar av biblioteket. I bibliotek Fyra hade de även en form av 
bokcirkel för ungdomar.  
 
Ingen av bibliotekarierna gav uttryck för att personligen försöka förmedla de 
distributionsstödda böckerna utöver det som biblioteket redan gjorde. Än en gång gav Alma 
oss en åsikt kring varför det är på detta vis.  
 

“Fast det tror inte jag på riktigt. Jag tror att folk lite mer... dom där är nog 

konstiga, det är nog svåra böcker”  
 
Två av biblioteken gjorde skillnad i visningen av distributionsstödda böcker i form av hyllor 
med skyltar som sa att det var böcker från Kulturrådet. Bibliotek Tre hade en egen hylla på 
deras nyhetstorg med böcker från den senaste skickningen. När det kom en ny skickning 
flyttades de distributionsstödda böckerna till ett eget rum med endast distributionsstödda titlar 
från Kulturrådet. Bibliotek Två hade också en egen hylla nära ingången för 
distributionsstödda böcker. Där var de uppställda efter när de kommit till biblioteket. När de 
sedan skulle flytta böckerna hade de en egen hylla i magasinet och även där var de uppställda 
efter när biblioteket fått in böckerna. Bibliotek Tre hade även egen märkning på böckerna för 
att man kunde söka upp dem i katalogen, på samma sätt som man söker vilket annat som helst 
hyllsignum. 
 

5.3 Marknadsföring 

Vi frågade informanterna om deras marknadsföring av distributionsstödda böcker. De svarade 
att de inte marknadsför de distributionsstödda böckerna utöver det vanliga beståndet i de olika 
biblioteken. Marknadsföring kan även vara placering av produkten, i detta fall, böckerna eller 
bokhyllan. Beata, Cecilia och Desirée påpekade deras hylla för böckerna, de andra föreslog att 
man skulle kunna ha en egen hylla men att de inte trodde det skulle göra någon skillnad bland 
böckernas popularitet hos deras besökare. Här går dock en åsikt isär från resten, Hedvig 
berättade att hon inte tycker att man ska marknadsföra de distributionsstödda böckerna på 
något speciellt sätt alls än det vanliga beståndet, även om man skulle kunna.  
 
Beata tog upp att man skulle kunna marknadsföra böckerna genom att ha en egen sida för dem 
på hemsidan och därigenom få besökare att uppmärksamma dem. Sedan ges även förslag på 
andra sätt för marknadsföring från Cecilia på bibliotek Två. Hon tyckte att man skulle kunna 
ge de distributionsstödda böckerna en egen dag, dock är det bara ett förslag och på bibliotek 
Två har de inte tid med det just nu, därför har det än så länge inte hänt. Även Freja berättade 
att distributionsstödda böcker kan vara tidskrävande, främst för att de har en liten 
personalstyrka till deras större bibliotek och därför marknadsför de inte de distributionsstödda 
böckerna utöver det vanliga beståndet.  
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En annan anledning till att man inte marknadsför de distributionsstödda böckerna, menade 
Beata från bibliotek Två, är att många inte vet vad Kulturrådet är för något och därför blir 
osäkra på vad dessa böcker innebär. Greta berättade att de istället för att marknadsföra just en 
specifik del av beståndet, väljer de att marknadsföra hela beståndet och biblioteket som helhet 
för besökarna. I bibliotek Sju var det på samma sätt, de skyltar med de distributionsstödda 
böckerna på samma sätt som de gör med de övriga böckerna. Hedvig från bibliotek Sju var 
tveksam till en egen hylla för de distributionsstödda böckerna och hade en egen tolkning till 
varför vissa väljer att ha det på det sättet. Hon påstod följande;  
 

“En gissning till varför många bibliotek väljer det tror vi är att små 

bibliotek känner ett behov att förklara för sina besökare varför en hel del 

speciella böcker som man normalt inte skulle köpa in har hamnat på 

hyllorna. Det kan finnas ett behov att förklara att dessa inte köps in för det 

snålt tilltagna mediaanslaget.”  

 
Att de distributionsstödda böckerna inte ska marknadsföras utöver det vanliga beståndet 
framkommer som en gemensam åsikt bland de bibliotekarier vi har intervjuat. Greta uttryckte 
den åsikten starkast;  
 

“Jag tycker inte heller att dom bör marknadsföras på något speciellt sätt. 

Dom ska införlivas i den övriga samlingen, inte lyftas ut som några 

speciella böcker. De ska vara som vilka böcker som helst, inte särskiljas 

från de andra böckerna.”  

 
Samtidigt är det som Desirée berättade, att dessa böcker har speciellt valts ut av Kulturrådet 
att finnas på alla bibliotek. Även om Kulturrådet inte skickar med någon förklaring till varför 
böckerna har valts ut eller hur de vill att böckerna ska användas på biblioteken, vilket betyder 
att de redan har fått speciell uppmärksamhet från staten.      
 

5.4 Egna åsikter 

Bibliotekariers åsikter till böckerna beskrivs av de flesta informanter som positiva, dock 
tycker en av dem att det är varken positivt eller negativt utan det är bara böcker som vilka 
andra. De som berättade att det är positivt med distributionsstödda böcker berättade även att 
det kan vara tidskrävande med många böcker som man måste ta hand om. Cecilia och Beata 
tyckte att distributionsstödet är bra för genom det kommer den smalare litteraturen fram i 
biblioteken. Desirée är inte av samma åsikt och sa följande om de distributionsstödda 
böckerna;  
 

“Nä, jag är inte odelad positiv det är jag inte just för att ofta är det, dels att 

en del är jätte, jätte smala och de kommer aldrig få nåt utlån hos oss. Det, 

det låter ju liksom väldigt fördomsfullt och säga det men dom får inte det.”  

 
Desirée sa att hon förstår värdet med de distributionsstödda böckerna även om det är av den 
sort som inte får utlån på bibliotek Tre. Hon berättade att hon tycker om tanken på att samma 
böcker ska finnas i alla bibliotek i Sverige, men påpekade samtidigt att eftersom utlånen är få 
på de titlarna hade man lika gärna kunnat fjärrlåna boken om någon frågar efter den. Eftersom 
de har ett eget hyllsignum för de distributionsstödda böckerna kan de på bibliotek Tre få 
statistik över utlånen av dem. Desirée berättade att böckerna inte har en särskilt stor ruljans på 
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biblioteket. 
 

”Det hade ju varit utlån då, det hade varit flera hundra utlån från det, så att 

det är ju inte dött så men, men det är några titlar som kanske lånas 

därifrån, och det stora hela står ganska orört alltså, om man säger så.”  

 
Även om de på bibliotek Tre har en egen hylla, som också innehåller information om 
Kulturrådet och de distributionsstödda böckerna, är det få av besökarna som visar intresse för 
dem, enligt Desirée. Alma från bibliotek Ett tror till och med att folk medvetet skulle strunta 
böckerna om de hade en egen hylla för dem, för att det skulle göra dem misstänksamma på 
vad det var för några sorts böcker. Hon tyckte att det fungerar bra som det är nu på deras 
bibliotek där de går in direkt i beståndet och att de distributionsstödda böckerna ska behandlas 
som vilka andra böcker som helst.  
 
Många av informanterna tyckte även att det är mycket arbete med böckerna och att det inte 
alltid finns tid och resurser. Greta från bibliotek Sex menade att det tar tid och Cecilia och 
Beata menade att det kräver extra resurser. Hedvig uttryckte det som att det till och med i 
början var en stressfaktor för deras bibliotek när böckerna kom, för att man var rädd att inte 
hinna ha tid att ta hand om dem. Desirée beskrev det tids och kostnadskrävande arbete som 
distributionsstödda böcker ger bibliotek.  
 

“[...] och det är ju ganska mycket jobb kring detta dom ska ju utrustas, 

stämplas, ettikeras, även om vi gör minimalt så ska de ändå in i katalogen, 

och det kostar pengar att ha, att importera katalogpost och göra dom 

sökbara.“  

 
De flesta informanter som vi har intervjuat tyckte dock att de har kommit fram till en bra 
struktur för hur de ska ta hand om de distributionsstödda böckerna och var nöjda med hur det 
ser ut på deras bibliotek i dagens läge, vare sig de har egen hylla eller inte för dem. Alma från 
bibliotek Ett ansåg att man kan göra efterfrågan på smalare litteratur större genom att skylta 
med dem i biblioteket på olika snurror och liknande.  
 
Cecilia och Beata, Desirée och Greta kände att distributionsstödet skulle kunna utvecklas på 
ett sätt som passar deras respektive bibliotek bättre. Desirée tyckte bland annat det skulle vara 
en bra lösning om distributionsstödet anpassades efter bibliotekens behov, därigenom skulle 
biblioteket slippa få dubbletter av en redan inköpt bok. Greta kände dock att det vore bättre 
om bibliotekarierna själva fick välja böcker, då hon anser att de har så pass god kännedom av 
vad användarna på just deras bibliotek vill ha. Cecilia och Beata tyckte att vissa böcker är så 
smala att de helt enkelt inte passar in i deras bestånd, därför vore det bättre om de själva fick 
välja böcker. Freja är den enda av våra informanter som ställer sig direkt emot att välja ut 
titlar från distributionsstödet på egen hand. Hon berättade att det skulle bli ett till form av 
arbete för personalen på biblioteken som får distributionsstöd och att hon är nöjd med de 
böcker som kommer med i distributionsstödet.  
 

“Det är klart då är det ett arbete i sig att man ska sitta och, visserligen 

väljer vi ju böcker hela tiden och ska köpa in och så men, men, ja. Jag 

tycker ändå det kommer rätt så mycket bra böcker därifrån så.”  

 
Även om det skulle vara bättre för bibliotekets bestånd och för deras besökare att 
biblioteket får välja vilka böcker som skulle ingå, skulle det istället bli problem med 
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personal och tid om de skulle behöva välja titlarna själva. Enligt de flesta 
bibliotekarier verkade inte den övriga personalen vara engagerade i arbetet med de 
distributionsstödda böckerna. Om de måste välja ut sina titlar själva från Kulturrådet 
skulle det endast blir mer arbete för den ansvariga bibliotekarien, vilket kan vara ett 
skäl till deras åsikter. 
  

5.5 Övriga punkter 

De informanter vi har intervjuat är i överlag positivt inställda till de distributionsstödda 
böckerna. En positiv egenskap tycker de är att dessa böcker bidrar till och ökar deras bestånd 
med litteratur som de annars inte skulle köpt in. Desirée från bibliotek Tre berättade att barn- 
och ungdomsböckerna välkomnas extra mycket till biblioteket eftersom det är svårt att få tag 
på barnlitteratur på utländska språk. Cecilia och Beata från bibliotek Två ansåg att de 
distributionsstödda böckerna bidrar med lyrik som de annars inte skulle ha köpt in till 
biblioteket, samt att Ellen från bibliotek Fyra tyckte att serier för vuxna bidrar till deras 
bestånd, då detta är något som de är sämre på att köpa in.  
 
De distributionsstödda böckerna påverkar även vissa biblioteks inköp av ny litteratur. Ellen 
berättade att de brukar hålla koll på listorna och vänta med att köpa in den litteratur som ska 
komma med distributionsstödet. Alma från bibliotek Ett menade att man redan på förväg kan 
veta vilka böcker som kommer att få stödet, då väntar de hellre med att köpa in boken tills de 
vet om den kommer med de distributionsstödda böckerna eller inte. Cecilia och Beata menade 
att de böcker som är bredare kommer försent till biblioteket när de kommer med 
distributionsstödet och att de då väljer att köpa in boken tidigare om en besökare frågar efter 
den, de går alltså mer på efterfråga i detta fall. Freja menade att de distributionsstödda 
böckerna inte alls påverkar deras inköp även om hon i viss mån försöker vara uppdaterad när 
det kommer till Kulturrådets lista över vilka böcker som ska komma med distributionsstödet. 
Hon berättade att detta beror delvis på att skickningarna har blivit försenade det senaste året.  
 

“Det är inte riktigt... och de har blivit lite senare med öh, försenat hela 

tiden senaste åren, senaste året kanske, när böckerna kommer från 

kulturrådet om de säger att de ska komma i mars så kommer de i april och. 

Det är någon förskjutning så [...]” 

 
Ibland kan det komma dubbletter med böcker som de redan har och Ellen från bibliotek Sex 
berättade att de i dessa fall antingen ger böckerna till filialerna eller säljer dem i biblioteket. 
På bibliotek Tre sa Desirée att de lottar ut de böcker som blir dubbletter i biblioteket. En 
annan intressant aspekt på distributionsstödet är att de i senaste skickningen har tagit med en 
e-bok. Freja tar själv upp ämnet för diskussion och klurar lite över hur det skulle gå till i 
distributionen och användandet från bibliotekens sida.  
 

“Och då undrade jag genast hm… hur ska förmedlingen se ut då med 

förmedlingen av e-böcker till biblioteken? Men det stod det inget om. Men 

jag funderade på det, för det ju liksom det som är, alla böcker som 

kulturrådet stöttar kommer ju med i sändningarna [...]”  

 
Hon förklarade att e-böcker kostar biblioteken 20 kronor per lån i vanliga fall, men skulle det 
vara skillnad när boken är distributionsstödd? De övriga fysiska böckerna brukar ju vara gratis 
för biblioteken.  
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6 Analys & Diskussion 

 
I detta kapitel kommer vi att utgå ifrån vår teoretiska referensram, som vi tog upp i kapitel tre 
och utifrån den diskutera hur vårt resultat från undersökningen stämmer in med teorin. I detta 
kapitel kommer även egna åsikter och tankar i diskussionen kring resultatet att komma med, 
samt reflektioner utifrån den tidigare litteraturen.  
 
Analys och diskussion är i samma kapitel vilket gör att det blir lättöverskådligt och 
lättförståligt. Diskussionen reflekterar åsikterna som finns kring dessa distributionsstödda 
böcker inom centrala Sverige. Meningen är att ge en viss förståelse av situationen, samt till att 
ge uppslag inom ett ämne där det inte gjorts mycket forskning tidigare. 
 

6.1 Förmedling 

6.1.1 Förmedling efter efterfrågan 

Enligt Smidt kan bibliotekarier välja att förmedla litteratur endast efter vad besökarna vill ha, 
eller vad de ber om (Smidt 2002, sid. 264). Detta förfarande fick vi på flera exempel på i våra 
intervjuer. Bibliotekarier sa att de köpte in nya böcker på efterfrågan istället för att vänta på 
att få dem från kulturrådet. Detta är ett väldigt bra sätt för biblioteket att få besökare att 
komma tillbaka till biblioteket, att ge bra service och vara tillmötesgående, men denna form 
av förmedling är inte den ultimata för distributionsstödet. Även om vissa av böckerna där hör 
till populärlitteraturen och besökare frågar efter just den titeln vet de ändå inte att Kulturrådet 
har gett den boken till biblioteket.  
 
Att det inte är någon extra förmedling av de distributionsstödda böckerna på biblioteken kan 
bero på att besökarna inte vet om att detta fenomen finns. Det kan bli som en ond cirkel. Vet 
besökarna inte att böckerna finns frågar de heller inte efter dem. Eftersom besökarna inte 
frågar efter dem förmedlas de inte. Hur ska man då lösa detta? Någon förklaring på detta fick 
vi inte spontant från våra informanter. Vi har själva tänkt i banorna nu efter vår undersökning 
att; är dessa böcker värda speciell uppmärksamhet? Bara för att Statens Kulturråd tycker att 
dessa böcker är värda ett stöd och är värda att spridas i samhället betyder det inte att böckerna 
kommer bli uppskattade i allmänheten. 

6.1.2 Förespråkande och upplysande förmedling 

Bibliotekarierna själva inte gjorde något utöver det vanliga i sitt förmedlingsarbete för att 
påvisa dessa böcker var hyllan i sig ett sätt att förmedla även de böcker som biblioteken fick 
genom distributionsstödet. Eftersom det i distributionsstödet förekommer böcker som 
bibliotekarierna själva beskrev som smalare litteratur kan man tolka det som att genom att ha 
en hylla för de distributionsstödda böckerna försöker biblioteket förmedla böcker i 
upplysande syfte. Smidt tar upp att det kan vara ett problem med förmedling för 
bibliotekarier. Smidt kallar det för upplysande förmedling och skriver att bibliotekarier kan 
verka nedlåtande mot besökarna om de endast vill förmedla lite svårare litteratur (Smidt 2002, 
sid. 264). Nackdelen med denna form av förmedling, får vi för oss, är att besökarna istället 
kan ta avstånd från de distributionsstödda böckerna vilket även var en åsikt vi märkte hos 
informanterna. Fördelen med denna form av förmedling är istället att smalare litteratur bidrar 
till besökare hittar en ny typ av litteratur som kan upplyfta deras läsning (Smidt 2002, sid. 
265).  
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Desirée berättade att det ibland förekom besökare som hade uppmärksammat deras hylla med 
distributionsstödda böcker på bibliotek Tre och att hon då gärna tog sig tid till att förklara för 
besökaren vad det var för slags böcker och hur Kulturrådet fungerade. På detta sätt får 
besökarna mer information om vad Kulturrådet och de distributionsstödda böckerna är. Dock 
får de bara den informationen om de själva frågar efter den. Det är inte information som 
sprids stort inom bibliotek. 

6.1.3 Förmedling i dialog 

Det var ingen av informanterna som nämnde att de försökte att förmedla de 
distributionsstödda böckerna i samband med populärlitteratur. Det närmaste det man kom var 
de bibliotek där de distributionsstödda böckerna ingick i det övriga beståndet och de 
därigenom visades upp på nyhetshyllan, då utan någon märkning om att de kom från 
Kulturrådet. Ingen av bibliotekarierna gav uttryck till att försöka säga åt besökarna att här har 
vi de här böckerna.  
 
Det ovanstående kan bero på att bibliotekarierna själva vill kunna bestämma vilka böcker som 
kommer till biblioteket. I detta fall kan man jämföra med Smidts ena syn på förmedling, där 
man samtidigt som man rekommenderar en populär bok försöker att göra besökaren 
intresserad av även lite högre litteratur (Smidt 2002, sid. 266), men att det är lättare att 
förmedla böcker utifrån sin egen smak, eftersom man då har passion och engagemang i det 
man förmedlar. Med detta menar vi inte att bibliotekarier inte är engagerade i 
distributionsstödda böcker. Tvärtom gav många av de bibliotekarier vi intervjuade röst för att 
de var väldigt tacksamma över de distributionsstödda böckerna och att de gärna skulle vilja att 
de fick mer uppmärksamhet från besökarna.  
 
Sammanfattningsvis märker man olika tendenser inom de olika formerna av förmedling. Om 
man utgår från förmedling efter efterfrågan verkade vara den vanligaste formen av förmedling 
bland de bibliotek vi var till och informanter vi pratade med, men vad händer med de böcker 
som inte efterfrågas? Gör de distributionsstödda böckerna någon nytta på biblioteken? Som 
våra informanter beskrev var det inga besökare som hade frågat specifikt efter böcker från 
Kulturrådet, gör detta att de böckerna inte borde finnas alls på bibliotek utan att bibliotek bara 
ska ha böcker som efterfrågas och lånas ut? Är det istället meningen att bibliotek ska ha 
böcker som bara står på hyllorna för att det är litteratur som Statens Kulturråd har sagt ska 
finnas där, även om de inte lånas ut?  
 
På sätt och vis kan det vara bra att bibliotekarier inte förmedlar de distributionsstödda 
böckerna utöver det övriga beståndet, då som Smidt skriver (Smidt 2002, sid. 264), att det kan 
få bibliotekarier kan framstå som nedlåtande om en besökare frågar efter en mer populär titel. 
Ellen berättade att det är vanligare på bibliotek Fyra att personer som är intresserade av 
litteraturhistoria eller är doktorander läser böcker från Kulturrådet. Även om det kan verka 
fördomsfullt, är det kanske sant att de smalare titlarna från Kulturrådet endast tilltalar en viss 
målgrupp och att man som bibliotekarie inte ska tvinga på besökarna litteratur bara för att den 
har valt ut av en grupp människor med åsikter om vad det svenska folket ska läsa.  
 
Tveit tar upp i sin bok Innganger: om lesing og litteraturformidling, att bokprat kan vara en 
del av förmedling (Tveit 2004, sid. 17) vilket även var vanligt förekommande bland de 
bibliotek vi var i och intervjuade och den mest vanliga formen av förmedling som nämndes av 
våra informanter. Enligt vår undersökning så användes inte denna form av förmedling för att 
förmedla de distributionsstödda böckerna, annars kan en bokcirkel vara bra för de så kallade 
lite smalare litteratur som kan ingå i distributionsstödet. Genom en bokcirkel kan läsarna 
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diskutera med varandra om boken, och på så sätt få större förståelse för innehållet och 
därigenom också mersmak för den formen av litteratur.  
 
En åsikt som starkt märktes bland alla informanter var att distributionsstödda böcker 
uppskattades bland bibliotekarierna. Även om åsikterna var allt från ”vad kul med gratis 

böcker” till ”vad bra med annorlunda litteratur”, var det ingen som sa att de var direkt emot 

att få distributionsstöd. Dock var det resultatet inte oväntat i denna uppsats då det redan i 
avgränsningarna framkom att det endast var bibliotek som valt att ta emot distributionsstödet 
från Kulturrådet som skulle innefattas i denna uppsats. Trots denna uppskattning av de 
distributionsstödda böckerna och att de utvalda biblioteken valt att ta emot dem så användes 
de inte utöver det vanliga i bibliotekens bestånd, vilket man kan tycka är opassande baserat på 
detta val. 
 

6.2 Marknadsföring 

6.2.1 Främjande av varan 

Enligt Colbert är det viktigt att skapa ett samband mellan användaren och varan, vilket i detta 
fall innebär besökarna på biblioteket och de distributionsstödda böckerna. Det är viktigt att 
visa upp varan för besökarna för att de ska kunna få en kännedom om varan och dess speciella 
egenskaper. Alla bibliotekarier vi intervjuade menade att de inte marknadsför de 
distributionsstödda böckerna på något specifikt sätt. En genomgående åsikt bland 
informanterna var att man ska marknadsförda hela biblioteket som helhet, inte specifika 
böcker i synnerhet. De menade även att det är alla på bibliotekets ansvar att marknadsföra 
biblioteket. Genom att de inte marknadsför de distributionsstödda böckerna får besökaren 
heller inte kännedom om dem.  
 
Om man ska marknadsföra de distributionsstödda böckerna kan det göras på olika sätt enligt 
informanterna till denna uppsats. Föreslag på marknadsföring var bland annat temakvällar 
eller en egen sida för dessa böcker på bibliotekets hemsida. Information om de 
distributionsstödda böckerna på hemsidan var vanligt förekommande bland Janssons 
informanter (Jansson 2009, sid. 29-30). Detta kan vara en bra idé inför framtiden då många 
tror att ekonomin i biblioteken kommer att minska och därför inte ge de distributionsstödda 
böckerna uppmärksamhet i biblioteket (Jansson 2009, sid. 40), och då de redan har en 
hemsida är det mindre kostsamt att marknadsföra de distributionsstödda böckerna där. Detta 
menar även Colbert är viktigt för att marknadsföra en vara, att använda alla sorts kanaler utåt 
som går (Colbert 2010, sid. 16). På bibliotek Tre har de även valt att ha en egen kategori för 
dessa böcker i katalogen, vilket gör det lättare för besökare att hitta dem. Man skulle på så sätt 
kunna bygga upp ett samband mellan besökaren och de distributionsstödda böckerna, så att de 
vet att de finns. Många av bibliotekens besökare vet inte vad dessa böcker är för något och 
vissa bibliotekarier känner att de inte alls vill marknadsföra de distributionsstödda böckerna, 
att de är som vilka andra böcker som helst. Därigenom återkommer vi än en gång till att de 
distributionsstödda böckerna inte får uppmärksamhet i biblioteken, och än en gång, vad är 
egentligen skälet till att de ska få det?  
 
En svårighet är att de distributionsstödda böckerna är av olika genrer, vilket gör det svårare att 
marknadsföra dem. Det kan lätt bli att det är just Statens Kulturråd man marknadsför istället 
för själva böckerna och detta är inte är syftet med böckerna. Desirée sa att utlånen inte var så 
höga bland de distributionsstödda böckerna. Trots att de hade en stor hylla, och därigenom 
uppmärksamhet för de distributionsstödda böckerna, påverkades inte utlånen av dem. På de 
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andra biblioteken där de distributionsstödda böckerna inte hade en egen hylla kunde såklart 
inte utlånen mätas, men Desirées förklaring får en att undra om det inte är bättre att ha de 
distributionsstödda böckerna tillsammans med resten av beståndet. Om besökarna vet att det 
är något extra med böckerna kanske de skulle lånas ut mer. 

6.2.2 Position av varan 

Colbert menar att det är viktigt var man placerar varan och hur man gör för att varan ska få en 
plats inuti besökarens huvud. Där de hade en egen hylla för de distributionsstödda böckerna 
hade de valt att ställa den hyllan på en attraktiv plats i biblioteket för att det skulle vara större 
chans att besökarna såg böckerna. Detta kan man se som ett försök att få besökarna att få upp 
ögonen för dessa böcker. Precis som Colbert skriver är placering av en vara en viktig del i 
marknadsföring för att varan ska få en plats i besökarens huvud och för att besökaren sedan 
ska komma ihåg varan (Colbert 2008, sid. 18). Där de hade en egen hylla för de 
distributionsstödda böckerna var de noga med att ha en beskrivning av var böckerna kom från 
och en ordentlig skylt överst på hyllan. Bibliotek Tre hade även en märkning på ryggen för att 
poängtera att det var en av de distributionsstödda böckerna. De andra biblioteken som inte 
hade hyllor för de distributionsstödda böckerna hade olika åsikter kring varför de hade valt att 
inte ha det. Alma från Bibliotek Ett ansåg bland annat att detta kunde få motsatt effekt och 
istället skrämma iväg besökarna från denna hylla, eftersom många inte vet vad Statens 
Kulturråd är för något. Andra ansåg att de helt enkelt var nöjda med hur det såg ut på deras 
bibliotek just nu och hade inga direkt tankar på att ändra, vilket även var en tendens bland 
Janssons informanters åsikter (Jansson 2009, sid. 40). De flesta informanter kände inget 
behov för att marknadsföra dessa böcker och som Hedvig från bibliotek Sju poängterade är 
dessa böcker som vilka andra böcker som helst i deras bestånd. Därför ska de inte märkas ut 
på något specifikt sätt, enligt henne. Än en gång återkommer frågan för oss, varför inte? De är 
ändå utvalda av Kulturrådet till att finnas på alla huvudbibliotek i Sverige.  
 
Sammanfattningsvis kan man se att de flesta bibliotekarier i uppsatsen inte ansåg att man ska 
marknadsföra de distributionsstödda böckerna på något specifikt sätt, vilket även var ett 
resultat som framkom i Janssons uppsats (Jansson 2009, sid. 31). En av anledningarna är att 
bibliotekarierna ser dessa böcker som vilka böcker som helst. En annan är att de tror att 
besökarna kan bli återhållsamma mot de distributionsstödda böckerna om man visar att det 
här är böcker som staten har valt ut. Samtidigt vet då inte besökarna om att dessa böcker finns 
och efterfrågan på dem minskar. Tveit menar att marknadsföring innebär att visa upp något 
från en upphovsman till en publik (Tveit 2004, sid. 45) och vet inte besökarna vad de 
distributionsstödda böckerna är eller vad det är för typ av böcker som ingår i det, kan det vara 
bra att visa upp dessa böcker för besökarna. Istället borde böckerna ingå i beståndet för att 
berika och utöka det, om det är syftet för biblioteken med böckerna, är det inte bättre då att 
biblioteken får välja vilka böcker från Kulturrådet som ska ingå i deras bestånd? Detta var 
även en åsikt som många av informanterna uttryckte sig positiva till.  
 
Det känns som att de bibliotek som hade en egen hylla för de distributionsstödda böckerna 
också var de som gjorde mest med dessa böcker om man utgår från marknadsföring. Även 
Jansson tar upp i sin uppsats att denna metod användes för marknadsföring av de 
distributionsstödda böckerna (Jansson 2009, sid. 40). Biblioteken som var med i denna 
undersökning och som hade information om de distributionsstödda böckerna hade antingen en 
egen post för dem i katalogen, eller märkte upp dem på ryggen att de var distributionsstödda 
böcker.  
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Avslutningsvis kan man dra parallell till Colberts beskrivning av hur marknadsföring kan 
beskrivas, antingen att man har en marknadsföring riktad mot marknadens intresse, eller för 
företagets uppdrag (Colbert 2008, sid. 4). Här kan man se att biblioteket mer drar åt 
marknadsföring för marknadens intresse, man i detta fall, med de distributionsstödda 
böckerna, bör de kanske istället försöka att marknadsföra för företagets uppdrag. 
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7 Slutsatser 

7.1 Koppling till forskningsfrågor 

För att lättare kunna se ett samband mellan forskningsfrågorna och de slutsatser som dras i 
detta kapitel, har vi valt att ta med våra forskningsfrågor igen. Vi utgår från våra 
forskningsfrågor för att organisera upp slutsatserna och göra dem tydliga. De är inskriva en 
fråga i taget med slutsatser kopplade till frågan.  
 
Vad är bibliotekariernas åsikter i allmänhet gällande de distributionsstödda böckerna från 

Kulturrådet?  

 

Genom vårt empiriska material har vi kommit fram till att bibliotekarien ser både positivt och 
negativt på de distributionsstödda böckerna. De tyckte att det är bra att man får ett tillskott till 
beståndet, men det tycker också att det är ett arbete kring dem som kräver tid och ork. 
Granlund och Stål kom genom sina intervjuer med bibliotekarier fram till samma sak, att 
många av dem anser att det är mycket arbete med att ta hand om de distributionsstödda 
böckerna (Granlund och Stål 2007, sid. 36). Trots detta är böckerna uppskattade som tillskott i 
beståndet, men inte som mycket annat utöver det.  
 
Alla våra informanter tycker att de själva har kommit fram till en bra lösning när det kommer 
till organisationen kring de distributionsstödda böckerna och de ser ingen direkt mening med 
att ändra på deras nuvarande rutiner. En del av dem tyckte att de distributionsstödda böckerna 
är som vilka andra böcker som helst och att de därför ska tas hand om som det övriga 
beståndet. Det som anses som mest negativt är att en del av titlarna är smala och inte 
anpassningsbara till det övriga beståndet och arbetet i biblioteket. Däremot kan de 
distributionsstödda böckerna bidra med litteratur som de annars inte skulle ha köpt in till 
biblioteket och vissa områden (som barn- och ungdomsböcker, serier för vuxna och böcker på 
andra språk) välkomnas extra mycket av biblioteken då de är antingen svåra att få tag på eller 
svåra att välja ut.  
 
Vissa var nöjda med hur stödet ser ut idag, med andra tyckte att man skulle kunna utveckla 
det på ett eller annat sätt. Antingen genom att biblioteken själva får välja böcker från ett urval 
av Statens Kulturråd, eller att de helt enkelt får en egen liten egen budget av Statens Kulturråd 
där de får köpa vilka böcker de vill, vilket även är ett resultat som Jonasson kom fram till i sin 
magisteruppsats (Jonasson 2007, sid. 37). Detta förslag känns som något som borde tas fram 
och vidarebefordras till Kulturrådet eftersom det nämndes ofta bland denna undersöknings 
informanter.  
 
Hur resonerar bibliotekarier kring marknadsföring av de distributionsstödda böckerna?  

 

De bibliotekarier som vi intervjuade hade delade åsikter kring marknadsföring av de 
distributionsstödda böckerna, dock marknadsförde ingen av biblioteken dessa böcker på något 
specifikt sätt. Några tyckte att man som helhet ska marknadsföra hela biblioteket och inte bara 
en del av det, samt att dessa böcker inte ska framhävas på något specifikt sätt gentemot de 
andra böckerna i beståndet.  
 
Det fanns idéer kring hur man skulle kunna marknadsföra dessa böcker. Man skulle kunna 
visa upp dem mer på hemsidan, skylta mer med dem, ha poesikvällar eller liknande för att 
understryka de olika genrer som ges ut. Det var ingen av informanterna i undersökningen som 
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gav uttryck för att märkning av böckerna eller inte märkning av böckerna skulle göra någon 
skillnad i utlån. Dock kan det vara svårt att få statistik på deras utlån av distributionsstödda 
böcker om de inte är märkta. Samtidigt kan det vara lättare för besökarna att hitta böckerna 
från distributionsstödet om de är märkta, vilket skulle kunna leda till att mer uppmärksamhet 
för böckerna och där också en möjlighet till fler lån.  
 
I slutänden handlar det för de mesta om tid och pengar, man har inte hur mycket som helst att 
röra sig med. Därför skulle det kunna vara bra att använda sig av gratis publicitet, som 
hemsidan och skyltar i biblioteket, vilket även Colbert skriver som viktigt för att 
marknadsföra en vara (Colbert 2008, sid. 17). Samtidigt är det ett administrativt arbete, till 
exempel en egen sida på bibliotekets hemsida, som skulle ta upp personalens tid som de i 
detta fall har större behov av för andra arbetsuppgifter.  
 
Anledningen till att folk inte vill marknadsföra de distributionsstödda böckerna beror enligt 
vissa av informanterna på att de tror att böckerna istället skulle avskräcka folk från att låna 
dem istället, eftersom det är en statlig instans som har gett dem till biblioteket samt att de kan 
anses vara lite bättre än andra böcker. Detta tyder på att bibliotekarierna mer vill se till 
användarnas efterfrågan, men frågan är om det alltid är överensstämmande med tanken bakom 
de distributionsstödda titlarnas spridning på bibliotek.  
 
Vilka val och strategier använder sig bibliotekarierna av vid förmedlingen av de 

distributionsstödda böckerna?  

 

Som svar på denna fråga kan man helt enkelt säga att de gör inget själva för att förmedla de 
distributionsstödda böckerna som distributionsstödda böcker, utan endast som vilka böcker 
som helst i deras bestånd. Det fanns bibliotekarier som trodde att man kunde höja efterfrågan 
på smalare litteratur, samtidigt är det inte något som bibliotekarierna aktivt arbetar för. Det 
kan bero på att bibliotekarierna känner att de inte har tillräckligt med tid och resurser för 
detta.  
 
Ingen av informanterna sa att de försökte förmedla de distributionsstödda böckerna till 
besökarna utöver det vanliga beståndet eller förmedlingssätt som användes på deras bibliotek. 
Att två av biblioteken försökte förmedla dem genom speciella hyllor för att ge dem 
uppmärksamhet är en annan sak, det var inte bibliotekariernas personliga val. Det närmaste 
personlig förmedling av de distributionsstödda böckerna vi får fram i undersökningen är när 
två av bibliotekarierna berättar att de får besökare som kommer fram till dem och frågar, men 
inte att någon av bibliotekarierna själva passar på att tipsa om de distributionsstödda böckerna 
när de bokpratar med sina besökare. Detta bemötande tyder på förmedling efter efterfrågan 
från bibliotekariernas sida (Smidt 2002, sid. 262). De vill hellre tillmötesgå besökaren med 
vad den efterfrågar än riskera att besökaren känner sig tillrättavisad, vilket även är ett problem 
som Smidt skriver om vid förmedling (Smidt 2002, sid. 266).  
 
Dock händer det att bibliotekarier förmedlar distributionsstödda böcker genom det vanliga 
beståndet i biblioteken där de inte särskiljer de distributionsstödda böckerna från det övriga 
beståndet. I det fallet händer det oftare att de förmedlar böcker över huvud taget och det spelar 
ingen roll om boken är från distributionsstödet eller inte. Då vet besökarna inte om att det är 
distributionsstödda böcker och om det är fallet kommer besökarna fortfarande inte förstå att 
distributionsstödet finns i bibliotek, och därigenom inte heller kunna efterfråga denna form av 
litteratur.  
 



29 
 

Avslutningsvis kan man konstatera att de distributionsstödda böckerna inte förmedlas eller 
marknadsförs aktivt på majoriteten av de tillfrågade biblioteken i denna uppsats. Även om de 
hade en egen hylla för de distributionsstödda böckerna var det inte ofta besökarna kände till 
vad Kulturrådet var för något eller vad det gjorde för biblioteket. Lite nedslående var det att 
höra att böckerna från distributionsstödet inte användes på alla biblioteken. Vissa sålde 
böckerna, andra gallrade ut dem och vissa använde böckerna som gåvor, vilket kanske inte är 
vad Kulturrådet har som tanke när de väljer ut böckerna.  
 
Även om informanternas åsikter om de distributionsstödda böckerna var positivt, kvarstod 
ändå problemet att besökarna inte var medvetna om dem och böckernas kulturella betydelse 
för biblioteket minskades.  
 
Det hade kunnat vara en fördel för uppsatsen om vi hade gjort observationer utöver 
intervjuerna, men då vi kunde få fram informationen genom intervjuer räckte endast en metod 
för uppsatsens syfte. De bakomliggande anledningarna till besluten med de 
distributionsstödda böckerna kom fram genom de gjorda intervjuerna, vilket gör att intervjuer 
var till större fördel för uppsatsens syfte än en kombination med observationer. 
 

7.2 Avslutande kommentarer 

Genom denna uppsats har vi märkt att även om de distributionsstödda böckerna är 
uppskattade bland bibliotekarier får de ingen direkt uppmärksamhet i de flesta bibliotek. Enda 
sättet man i så fall försöker visa upp dessa böcker är via hyllor, skylta, märkning och egen 
post i katalogen.  
 
Många av de tillfrågade informanterna tycker inte att man skulle göra någon 
specialbehandling för de distributionsstödda böckerna. Där av tillkommer vissa frågor som vi 
har ställt oss själva under denna undersökning; är litteraturen från distributionsstödet värd att 
ge uppmärksamhet? Ska man skylta med dem utöver det vanliga beståndet om de inte är 
särskilt populära bland besökarna? Eller kan de bli populärare om man visar upp dem för 
besökarna?  
 
När vi började med den här undersökningen visste vi inte om de bibliotek vi skulle besöka 
hade en hylla eller inte för de distributionsstödda böckerna. Lyckligtvis visade det sig att två 
av biblioteken hade eget system för användning av de distributionsstödda böckerna. Det var 
bra för undersökningen att vi fick tag i bibliotek med olika användningar av 
distributionsstödda titlar. Det gjorde att man kunde jämföra deras svar mot varandra och få 
fram vad som var bra eller mindre bra med deras behandling av de distributionsstödda 
böckerna.  
 
En del av distributionsstödet som inte har fått mycket uppmärksamhet i denna uppsats är den 
barn- och ungdomslitteratur som kommer med distributionsstödet. Dock kände många av 
informanterna att dessa böcker var mest användbara på biblioteken, eftersom många av 
biblioteken fokuserade på just barn och ungdomar, för att barn och ungdomslitteratur på 
utländska språk är svåra att få tag i. Eftersom det kom med en hel del av den genren i 
distributionsstödet var det ett ytterst välkommet tillskott till bibliotekens bestånd. 
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7.3 Förslag till vidare forskning 

Eftersom det ämne vi har undersökt i denna uppsats har engagerat oss väldigt mycket, är det 
intressant att fundera på vilka ämnen för vidare forskning som skulle kunna utföras. De 
distributionsstödda böckerna och deras mottagande i bibliotek hade kunnat vara ett ämne för 
en masteruppsats, eller till och med för en avhandling. Här nedan tar vi upp några förslag till 
vidare forskning inom ämnet.  
 
En aspekt som kan vara intressant att undersöka vidare är om biblioteken får en egen budget 
från Kulturrådet att spendera på deras litteraturstödda böcker, vilket även har kommit upp 
som förslag från bibliotekarierna som en ändring på distributionsstödet. Skulle då värdet av 
böckerna försvinna? Är det bättre eller sämre att endast ha litteratur som bibliotekspersonalen 
har valt ut, litteratur som passar efter bibliotekets geografiska position. Vad har de 
distributionsstödda böckerna egentligen för värde för samlingen och borde de inte ges extra 
uppmärksamhet i bibliotek eftersom de är speciellt utvalda?  
 
En annan fråga som dykt upp i huvudet när vi gjort vår undersökning är att någon borde 
granska Kulturrådets intentioner bakom distributionsstödet och om man kan anpassa 
distributionsstödet till biblioteken baserat på deras besökskrets och geografiska intressen. Man 
skulle även kunna undersöka hur man kan göra för att få fram en bra förmedlingssätt för de 
distributionsstödda böckerna.  
 
Det skulle även vara intressant att göra en undersökning om de distributionsstödda böckerna 
från besökarnas perspektiv. Vet de om att dessa böcker finns och har blivit utvalda av 
Kulturrådet? Vad tycker de om det går till på detta sätt med bibliotekets litteratur? Ett 
undersökningsalternativ här är att jämföra två olika bibliotek, ett där de har en egen hylla för 
de distributionsstödda böckerna och ett bibliotek där de distributionsstödda böckerna ingår i 
det övriga beståndet. Utöver det kan man också jämföra lånestatistik och se om de som har 
hyllor har högre utlån av de distributionsstödda böckerna än de som inte har det.   
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att se vad hur de distributionsstödda böckerna tas emot på 
bibliotek. Forskningsfrågorna för denna uppsats handlar om hur bibliotekarier väljer att 
förmedla och marknadsföra dessa böcker, samt vad deras personliga åsikter om dem är. 
Former av förmedling och marknadsföring vi riktar in oss på är egna uppställningar i 
biblioteket för de distributionsstödda böckerna, den muntliga förmedlingen som bibliotekarier 
kan göra i sitt vardagliga arbete och hur de distributionsstödda böckerna sprids i allmänhet i 
biblioteken. Undersökningen har endast skett på huvudbibliotek i västra Sverige, bland 
bibliotek som har valt att ta emot distributionsstödet från Statens Kulturrådet.  
 
Uppsatsens empiriska insamling är gjord med hjälp av semistrukturerade intervjuer, vilka alla 
är utförda inom en tidsperiod på två veckor. Intervjuerna utfördes med nio olika bibliotekarier 
från sju olika bibliotek och alla de intervjuade var ansvariga för de distributionsstödda 
böckerna på sina respektive bibliotek. Intervjuerna är gjorda med semistrukturerade 
intervjufrågor.  
 
Uppsatsen är baserad på en teoretisk referensram om förmedling och marknadsföring. De 
olika delarna av den teoretiska referensramen är hämtade från Jofrid Karner Smidts och 
François Colbert böcker och innehåller olika perspektiv på förmedling från bibliotekariers 
synpunkt och strategier bakom marknadsföring för konst och kultur. De mer framträdande 
synsätt som framkommer i den teoretiska referensramen är tre olika perspektiv på förmedling; 
förmedling efter efterfrågan, förespråkande och upplysande förmedling och förmedling i 
dialog. Inom marknadsföring har vi strukturerat upp den teoretiska referensramen efter 
främjande av varan och position av varan, vilket beskriver hur man på bästa sätt kan 
marknadsföra en vara för kunderna, i denna uppsats fall bibliotekets besökare.  
 
Genom intervjuerna har vi kommit fram till att bibliotekarierna inte aktivt arbetar med att 
förmedla eller marknadsföra de distributionsstödda böckerna, utan att de hellre förmedlar och 
marknadsför hela biblioteket och alla böcker i deras bestånd. Två av biblioteken som var med 
i uppsatsen hade valt att ha en egen hylla för de distributionsstödda böckerna, medan resten 
hade valt att föra in dem som en del i beståndet direkt när de fick dem. Bibliotekarierna är 
överens om att det i slutändan handlar om resurser och ekonomi för att kunna genomföra ett 
aktivt förmedlings- och marknadsföringsarbete av de distributionsstödda böckerna. De flesta 
bibliotek som var med i uppsatsen väljer att köpa in böcker på efterfrågan från besökaren, 
även om de kan ana att en bok senare kommer att komma med sändningen från Kulturrådet, 
istället för att vänta på den med sändningen från Kulturrådet. Biblioteken väljer alltså att 
fokusera på besökarens behov istället för att lägga resurser på att förmedla de 
distributionsstödda böckerna som de av erfarenhet vet inte går hem hos deras besökare.  
 
Bibliotekariernas åsikter när det kom till de distributionsstödda böckerna är att det är bra att få 
in böckerna till bibliotekets bestånd, även om de samtidigt tyckte att de kan vara tidskrävande 
att ta hand om böckerna och att lägga in dem i systemet. Vissa av dem trodde även att deras 
besökare kan bli avskräcka av tanken på att ett kulturråd har valt ut böcker åt allmänheten och 
därför undviker besökare de distributionsstödda böckerna. 
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Bilaga 1 
 
Mail till informanter 
 
Hej! 
 
Vi är två tjejer som studerar till bibliotekarie på Högskolan i Borås. Vi sitter just nu med vårt 
examensarbete, och undrar om ni har möjlighet att hjälpa oss genom att ställa upp på en 
intervju? Det skulle i så fall bli i vecka 16 (föredras) men även vecka 17 kan vara möjligt. Om 
ni är intresserade så svara med namn och nummer så ringer vi upp er och bestämmer en tid. 
 
Vår kandidat uppsats handlar om de distributionsstödda böckerna som skickas från 
Kulturrådet, och hur bibliotek/bibliotekarier väljer att förmedla och visa upp dessa. Vi vill 
gärna få fram era åsikter och tankar inom detta ämne. 
 
Vi är väldigt tacksamma för svar, och hoppas att ni har tid att ställa upp. Det går bra att svara 
till denna mailadress som vi har skickat från. 
 
Med vänliga hälsningar 
Emmy Eriksson 
Caroline Elgström 
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Bilaga 2 

Intervjuguide: 
 
Generella om förmedling: 
- Hur arbetar ni på biblioteket förmedlande? 
(Hur fungerar det generellt? Skulle ni vilja göra något annorlunda?) 
- Gör ni skillnad i förmedlingen mellan skönlitterärt, faktaböcker samt barn- och 
ungdomsböcker generellt? 
- Är det möjligt att skapa efterfrågan på böcker som normalt inte är populära? Hur? 
(förmedling/marknadsföring) Önskvärt? 
 
Om Distributionsstödda böcker: 
- Vilka tankar får du när man nämner distributionsstödda böcker från Kulturrådet? 
 
- Hur marknadsför ni på biblioteket att dessa distributionsstödda böcker finns? 
- Hur tycker ditt bibliotek att distributionsstödda böcker ska marknadsföras? 
- Hur förmedlar ni på biblioteket kulturstödsböcker?  
  Gör ni skillnad i förmedlingen mellan skönlitterärt, faktaböcker samt barn- och 
ungdomsböcker? Hyllor? 
- Vems ansvar är det att marknadsföra dessa böcker? (Biblioteket/Personalen/Kulturrådet?) 
- Vem i biblioteket bestämmer vart böckerna ska stå? 
- Har ni en egen hylla/plats för distributionsstödda böcker?  
  Hur anser du att den fungerar? 
 
- Står det nånting om distributionsstödda böckerna i era biblioteksplaner? (Som förmedling, 
användning mm.) 
- Vilken påverkan har dessa böcker på övriga inköp? 
  (Tycker ni att det skulle vara bättre att få bidrag och sen själv få välja titlar från kulturrådet?) 
- Skickas dessa böcker ut till filialerna? 
- Märks det skillnad efter extra uppmärksamhet av dessa böcker? 
- Efterfrågas böckerna från Kulturrådet av era besökare? 
- Hur ser ni på dessa böcker? (Tillgång eller börda? Hyllvärmare eller inte?) 
 
Personliga: 
- Anser du att man kan man marknadsföra distributionsstödda böcker på något speciellt vis? 
- Arbetar du själv aktivt för att förmedla de utvalda böckerna från Kulturrådet? 
- Hur förhåller sig personalen på ert bibliotek till de distributionsstödda böckerna? 
 
Egna tillägg? 
 
Bakgrund: 
Vilken utbildning har du? 
Hur länge har du jobbat på detta bibliotek? 
Hur länge har du jobbat som bibliotekarie? 
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Bilaga 3 

Arbetsfördelning 

I utförandet av denna uppsats delade vi upp sökandet av tidigare litteratur mellan oss, men 
gick igenom det insamlade materialet tillsammans med olika ansvarsområden. Skrivandet 
skedde gemensamt, sida vid sida, och lika så planerandet och utförandet av intervjuerna. Även 
om vi delade upp arbetet så att Caroline var ansvarig för marknadsföring och Emmy var 
ansvarig för förmedling, gick vi ändå igenom allting tillsammans och var noga med att 
förklara innehåll och material för varandra. Resultat, analys, diskussion och slutsatser skrevs 
gemensamt. 
 
I slutet gick vi igenom hela arbetet tillsammans och granskade formalia, för att på så sätt få en 
enhetligt skriven uppsats.   


