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Abstract: The purpose of this study is to describe and analyzes how the 

bookmobile librarians approach to purchase and selection 

and the range of views that may exist. The study is based on 

a qualitative method using a document study and three 

interviews included. The document study looking closely at 

public libraries library plans in Vastra Gotalands county. The 

qualitative interviews gets a closer look at 

librarians´approach regarding the purchase and selection and 

also if there are any similarities or differences between 

mobile library activities versus the main library.  

 

The theoretical framework is based on Sanna Taljas study 

where she has identified three different perspectives on the 

library´s music department. These are categorized as the 

interpretative repertoires and involves three categories of 

approach to quality. These are the general education 

repertoire, the alternative repertoire and the demand 

repertoire. 

 

The result of this study shows that librarians have a strong 

user focus when it comes to purchase and selection. They 

assume and takes into account all three perspectives of 

which the demand-driven approach seems to be the most 

dominant in the mobile library. The bookmobile and the 

main library seem to complement each other in a good way. 

The document study shows that mobile library activities is 

rarely highlighted in library plans.  

 

 

Nyckelord: Bokbuss inköp urval medieplanering bibliotekarier 

folkbibliotek Sanna Talja 
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1.0 Inledning 
 

I dagens samhälle så har bokbussen en viktig roll att fylla. Dess funktion och värde har 

stor betydelse för att nå ut till alla användare, även de som inte själva kan ta sig till ett 

bibliotek. I inköps och urvalsarbetet för bokbussen måste bibliotekarien sålla fram de 

mest lämpliga böckerna ur en enorm mängd av valmöjligheter. Enligt IFLAs riktlinjer 

för den mobila verksamheten så ska boksamlingen i bokbussen spegla 

kommuninvånarnas behov av underhållning, utbildning, information och kultur. 

Bokbussens samlingar ska också tillgodose en mängd andra behov, vilka kan vara 

alltifrån speciella till mer generella behov. Djupet och bredden på bokbussens samling 

ska även vara beroende av den policy man har för denne. Samlingarna ska också vara 

flexibla i den meningen att man lätt ska kunna variera sortimentet då det behövs 

(International Federation of Library Associations and Institutions IFLA 2010, s. 54).  

 

 

Mitt intresse för bokbussens inköp och urval och hur bibliotekarier resonerar kring 

detta, väcktes då jag under två dagar deltagit i det praktiska arbetet på en bokbuss under 

min bibliotekarieutbildning. Jag fascinerades av att bibliotekarien på den begränsade 

ytan lyckats få med så mycket varierande ämnen så att det faktiskt kändes som en 

ganska komplett samling. Bibliotekarien var generös med att ge lästips och inspiration 

till användarna, vilket jag tycker kan ses som självklart i bibliotekariearbetet, men jag 

upptäckte också att bibliotekarien på bokbussen verkade ha en väldigt god kännedom 

och kunskap om vad användarna faktiskt ville ha och kunde nästan på förhand plocka 

fram den typ av litteratur som önskades. Genom denna kunskap kunde bibliotekarien 

också med lätthet ge förslag på andra böcker eller medier som också skulle kunna vara 

intressanta. 

 

 

Genom att ofta vara närvarande på ”golvet” bland användarna så måste det ha inneburit 

att bibliotekarien snabbt kunde fånga upp och hjälpa till i sökandet efter den ”rätta” 

boken i bokbussens samlingar. Då en bok inte fanns tillgänglig i bokbussen så hjälpte 

bibliotekarien till med reservationer och beställningar från huvudbiblioteket. Genom 

den digitala tekniken kan plötsligt den trånga boksamlingen på bokbussen bli ett med 

något större och få flytande gränser i ett oändligt hav av möjligheter. 

 

 

I kursen Bibliotekens redskap och arbetsmetoder så läste vi om medieplanering inom en 

mängd olika typer av bibliotek. Dock ingenting om hur man planerar och tänker kring 

litteratur på bokbussen. Med konstaterandet av detta så blev det hela än mer intressant 

för mig att undersöka och att veta mer om. Jag kan också se att ämnet verkar aktuellt 

eftersom det cirkulerar många debatter och artiklar på nätet nuförtiden som behandlar 

just inköp och urval. Då jag även gjort en hel del efterforskningar så verkar det inte vara 

ett jättestort utbud av svensk litteratur som kombinerar ämnet bokbuss och inköp/urval. 

Detta kan jag naturligtvis inte garantera då jag omöjligt har kunnat söka i alla medier. 

Eftersom samhället utvecklas och är i ständig förändring så anser jag även att det skulle 

vara bra med ny information om bokbussens inköp och urval sett utifrån både 
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bibliotekariers perspektiv och utifrån vad som står i politiska dokument bestående av 

biblioteksplaner. 

 

  

Enligt Kungliga bibliotekets statistik för 2011 så fortsätter bemannade 

biblioteksserviceställen att minska medan bokbussverksamheten under samma tid 

istället har ökat sina bokbusshållplatser. 97 kommuner hade år 2011 tillgång till bokbuss 

och utlåningen på folkbiblioteken motsvarade 69,7 miljoner lån och låg därmed på 

ungefär samma nivå som tidigare år (Kungliga biblioteket Bibliotek 2011, s.4 -12). Det 

här kan innebära att bokbussen faktiskt har ökat sin utlåning då de stannar på allt fler 

hållplatser, vilket gör ämnet än mer relevant att studera.   

 

1.1 Problemformulering 
 

Jag tänker närma mig detta ämne genom att studera den övergripande struktur som finns 

inom folkbibliotekens verksamhet vad gäller inköp och urval till bokbussverksamhet.  

 

 

Jag kommer först att se vad som sägs om bokbussens inköp och urval i biblioteksplaner. 

Genom att studera dessa så hoppas jag kunna få fram en djupare helhetsbild av 

folkbibliotekens verksamhet då det gäller bokbussen. Vad är då en biblioteksplan? 

Enligt Peter Almerud så ska en biblioteksplan ses som en möjlighet för kommuner att 

formulera en lokal och regional bibliotekspolitik. En biblioteksplan definierar 

bibliotekets roll i förhållande till de övergripande målen som finns i kommunen och den 

ska även ange konkreta målsättningar och lägga fast en strategi för bibliotekens 

verksamhet och utveckling (Almerud 2005, s. 7). Bibliotekslagen anger ramarna för 

bibliotekens verksamheter men det är på den lokala politiska nivån det bestäms hur 

omfattningen och inriktningen ska se ut på respektive bibliotek, vilket görs i 

biblioteksplanerna. Biblioteksplanen är ett politiskt dokument och är också en 

förutsättning för att biblioteken sedan ska kunna skapa en verksamhetsplan (Almerud 

2005, s. 9). Biblioteksplanerna bör innehålla bibliotekens olika verksamhetsområden 

som bland annat inbegriper bibliotekens medieutbud och tillgänglighet (Almerud 2005, 

s. 10). 

 

 

Jag kommer sedan att titta närmare på hur bokbussansvariga bibliotekarier resonerar 

kring frågor rörande inköp och urval till bokbussverksamhet. Då jag i inledningen i 

denna uppsats skrev om min upplevelse av att delta i det praktiska arbetet på en 

bokbuss, så nämnde jag att det verkade finnas ett mycket stort användarfokus då det 

gällde urvalet i bokbussens samlingar och även i bibliotekariens synsätt. Men stämmer 

detta? Är användarperspektivet centralt i bibliotekariers inköpsarbete? Hur resonerar 

bibliotekarier om frågor kring efterfrågan, bildning och mångfald? 

 

 

Jag vill också se vilka likheter och skillnader det kan finnas mellan bokbuss och 

huvudbibliotek. Finns det specifika hänsyn som måste tas just då det gäller inköp och 

urval till bokbussverksamhet jämfört med huvudbibliotek? Det måste vara en komplex 
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uppgift att i bokbussen tillgodose alla behov och önskemål och samtidigt också ha en 

mångfald i samlingarna som svarar mot bibliotekariers olika synsätt. Eftersom 

bokbussen ofta har stora upptagningsområden så tänker jag att det måste krävas god 

kännedom om vilka användarna är och en förståelse hur man på bästa sätt skapar en 

balans i samlingarna. Bokbussen är speciell på så sätt att den har ett mycket begränsat 

utrymme, vilket måste medföra att det krävs extra omsorg för att välja ut litteratur och 

andra medier som kan tillgodose alla målgrupper och dess varierande behov.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att studera bokbussens roll och ställning i kommunala biblioteksverksamheter 

med avseende på inköp och urval av litteratur. 

 

 

 Vad utmärker inköp och urval av litteratur till bokbussverksamhet i 

folkbibliotekens biblioteksplaner i Västra Götalands län?   

 

 Hur motiverar bibliotekarier litterära inköp och urval till bokbussverksamhet och 

vilka synsätt kan tänkas finnas till grund för det?  

 

 Finns det några likheter och skillnader i de litterära inköp och urval som görs till 

bokbussverksamhet jämfört med de litterära inköp och urval som görs till 

huvudbibliotek?  

 

1.2 Avgränsningar 
 

Jag kommer att intervjua tre bokbussansvariga folkbibliotekarier som arbetar i tre 

Västsvenska kommuner. Genom att göra kvalitativa semistrukturerade intervjuer så kan 

jag gå på djupet med hur dessa bibliotekarier tänker och resonerar kring inköp och urval 

på just dessa tre bokbussar, vilket inte vore möjligt med en kvantitativ metod. Jag 

kommer även att göra en dokumentstudie där jag tittar närmare på alla biblioteksplaner 

som finns i Västra Götalands län. Anledningen till att jag endast studerar ett län är på 

grund av att det skulle bli en omöjlig uppgift att hinna undersöka hela Sveriges 

biblioteksplaner med den tidsram som finns för denna uppsats. De biblioteksplaner som 

jag kommer att granska är offentliga, digitala dokument.  Anledningen till att valet av 

biblioteksplaner är för att de är ett av styrdokumenten för folkbiblioteken. 

 

 

Jag kommer i min uppsats att titta närmare på inköp och urval av litteratur på 

bokbussen. Först hade jag tänkt studera hela medieutbudet men ändrade mig under 

uppsatsens gång, eftersom både den tidigare forskningen och intervjuerna har blivit 

fokuserade på just litteratur. Jag kommer att utgå från ett bibliotekarieperspektiv. Man 

kan säkert studera detta utifrån ett användarperspektiv också men det är inte syftet med 
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denna uppsats. Eftersom bokbussverksamhet är en del utav folkbiblioteket så kommer 

folkbibliotek också att vävas in i uppsatsen.   

 

1.0 Tidigare forskning 
 

Här kommer jag att redovisa litteratur som är relevant för min uppsats. Under den första 

rubriken” 2.1 Bokbussen”, kommer jag att se närmare på vad som är utmärkande för 

bokbussen då det gäller inköp och urval och göra en tillbakablick och även ge 

bakgrundsinformation om hur den uppsökande verksamheten har utvecklats över tid. 

Rubrik ”2.2 Inköp och urval”, innehåller litteratur som handlar om folkbibliotekens 

inköp och urval. Till sist, under rubrik ”2.3 Medieplanering”, så diskuteras 

folkbibliotekens medieplanering som även här handlar om inköp och urval. 

 

 

2.1 Bokbussen 

 

I denna rubrik kommer jag att se närmare på hur den uppsökande verksamheten startade 

i Sverige för att ge intressant bakgrundsinformation och jag kommer även att se vad 

som är utmärkande för bokbussen. Detta är relevant då uppsatsen utgår från ett 

bokbussperspektiv. Kvalitets och inköpsaspekten berörs även något, men kommer att 

fördjupas längre fram i uppsatsen.  

 

 

Enligt Joacim Hansson (2005) i boken Det lokala folkbiblioteket – förändringar under 

hundra år så började biblioteken på 1950-talet använda sig av uppsökande verksamhet. 

På så sätt önskade man komma närmre människor i deras vardag, då bibliotekssystemet 

inte alls var uppbyggt så som det är idag. I början sågs den uppsökande verksamheten 

som ett komplement till den ambulerande föreläsningsverksamhet som sedan flera 

decennier varit ett viktigt inslag i folkrörelsernas bildningsarbete. Den som på allvar 

startade upp denna verksamhet var Greta Renborg, känd för Dalaprojektet 1956-58, som 

fick inspiration genom sina resor till USA och Storbritannien. Hon åkte personligen ut 

till landsbygden med böcker och bokprat och på så vis nåddes grupper som inte annars 

kom till biblioteket. Syftet med detta var att nå den del av befolkningen där inte boken 

var en naturlig del av vardagen och på så sätt öka läsandet och lusten till läsning. Den 

uppsökande verksamheten fortsatte sedan att utvecklas under 1960 talet och utvecklades 

under 1970-talet till att bara inte gälla geografin utan även där den kunde göra mest 

nytta, som t ex arbetsplatser (Hansson 2005, s. 23). 

 

 

Sigurd Möhlenbrock (1973) i boken Bokbussen kommer - en introduktion till 

verksamheten menar på att bokbussen ska betjäna användarna där det inte finns 

tillräckligt med underlag för att ha ett fast bibliotek. Detta innebär att bokbussen är ett 

bra komplement både i glesbygd och i städer. Bokbussen kan ses som ett rullande 

filialbibliotek som, genom möjligheten att reservera medier, ger användarna samma 

möjligheter att ta del av allt som finns på det lokala huvudbiblioteket. En bokbuss kan 

trots sin begränsade yta rymma upp till 5000 böcker och bokbeståndet är mycket rörligt 
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eftersom det på varje hållplats lämnas tillbaks böcker samtidigt som det lånas ut andra.  

Det har också visat sig att utlåningsfrekvensen faktiskt är högre på bokbussen än på en 

utlåningsstation (Möhlenbrock 1973, s. 13-14).   

 
Bokbussens bokhyllor får aldrig vara en avstjälpningsplats för inaktuell litteratur från 

huvudbiblioteket. Tvärtom ska bokbeståndet bestå av ett så rikt utbud som möjligt av 

skön och facklitteratur utifrån höga standardkrav och också motsvara användarnas 

behov och intressen (Möhlenbrock 1973, s. 38).  

 
Det mobila biblioteket måste betraktas som en vital och integrerad del av den samlade 

biblioteksservicen, inte som en självständig enhet utan samband med och konkurrerande 

med det fasta biblioteket. Man måste erkänna, att den mobila och den fasta enheten 

kompletterar varandra (Möhlenbrock 1973, s. 17).   
 

På bokbussen måste man också ta stor hänsyn till kvalitetskravet och på så sätt 

erbjuda mycket bra service och ha en standard som motsvarar ett väl valt och 

tilltalande bokbestånd. Därtill är det ett måste att man har kompetent och noggrant 

utvald personal eftersom dålig service är värre än ingen service alls (Möhlenbrock 

1973, s. 17). Bibliotekarien måste också kunna förmedla en varm känsla till 

användaren och visa på att de böcker som finns på bokbussen bara är början på 

oräkneliga förråd av information och kunskap att ta del utav (Möhlenbrock 1973, 

s. 24). 

 

Det som utmärker bokbussen är dess mobila förmåga, den är rörlig och gör att den på så 

sätt kan komma i kontakt med många möjliga användare. Nackdelen med bokbussen är 

det begränsade utrymmet. Bokbussen kan omöjligt enbart köra på kvällen, utan måste 

också ha förmiddags och eftermiddagsturer, vilket kan innebära att alla inte har 

möjlighet till ett besök på bokbussen. En annan viktig fråga är om bokbeståndet 

regelbundet ska förnyas med utbyten i basbeståndet eller om man bara i undantagsfall 

ska ändra i beståndet. Vad man väljer beror på de lokala förutsättningarna och målet att 

användarna ska få bästa möjliga litterära service (Möhlenbrock 1973, s. 39). 

 

 

2.3 Inköp och urval  

 

Här fokuserar jag på litteratur som handlar om inköp och urvalsproblematik för 

folkbibliotekarier, precis som jag också kommer att fokusera på i min uppsats. Med 

Hanssons bok så ges en kort bakgrund över folkbibliotekens utveckling och han 

diskuterar även folkbibliotekets uppdrag och hur detta kan kopplas till inköp och urval. 

Dessa delar är relevanta för min uppsats eftersom jag i mina resonemang till viss del 

kommer att göra korta tillbakablickar i folkbibliotekens utveckling och även koppla det 

till det teoretiska ramverket. Även folkbildningsaspekten tycker jag kan vara av central 

betydelse eftersom även det berör delar av mitt teoretiska perspektiv. Stenbergs bok är 

intressant då hon också tar läsaren med bakåt i tiden men också har stort fokus på vad 

som är viktiga aspekter att ta hänsyn till då det gäller inköp och urval. Jag kommer även 

att använda mig utav Evans och Zarnoskys bok som också handlar om inköp och urval 

och även nämner något om policy. 
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Joacim Hansson (2005) Det lokala folkbiblioteket – förändringar under hundra år. Här 

resonerar Hansson kring synen på folkbiblioteken som en central 

folkbildningsinstitution där ideal om individuell och kollektiv bildning kan ske i en 

kulturellt stimulerande miljö (Hansson 2005, s. 11). Folkbiblioteken idag strävar efter 

en roll som både förenar folkbildning och formell bildning. Det är i framtidens 

kunskapssamhälle, där information och informationsteknik kommer att vara tillgänglig 

för alla, det är där som folkbildningen kan få nytt liv inom biblioteken. Då måste 

biblioteken tillgängligöra ett medieutbud som kan skapa ett fritt och gränslöst 

informationssökande för användaren. Hansson menar att det är just där, mellan det 

formella utbildningsväsendet och den fria folkbildningen som folkbiblioteken under 

1900 talet har haft sin plats (Hansson 2005, s. 22).  

 

Hansson gör en jämförelse mellan Sverige och USA där han menar på att man i Sverige 

har skapat biblioteken som en bärare av kvalitetslitteratur och även stimulerande av 

läsning för kritiskt tänkande och detta har fått ett politiskt stöd här, vilket troligtvis hade 

varit omöjligt i USA. De kulturpolitiska mål som skapades i och med den stora svenska 

kulturpolitiska utredningen 1974 där biblioteken kommer att ses som garant för det 

alternativa utbudet och man vill motverka kommersialismens negativa biverkningar.  

Eftersom de svenska biblioteken, till skillnad från USA, inte är styrda av instanser och 

intressen utanför biblioteken så anser Hansson att om man kan tala om någon som helst 

form av censur, så är det i så fall bibliotekarierna själva med sin strävan efter kontroll 

över beståndet som skulle kunna tolkas som det. Han menar vidare att en sådan 

professionell selektering av vad som köps in till biblioteken alltid har funnits och är 

således inte förvånande och trots det omtalade användarinflytandet så kommer inte detta 

att förändras speciellt mycket (2005, s. 26). 

 

 

Catharina Stenberg (2001) Litteraturpolitik och Bibliotek – en kulturpolitisk analys av 

bibliotekens litteraturförvärv speglad i litteraturutredningen L 68 och 

folkbiblioteksutredningen FB 80. Folkbibliotekens urval och inköp har diskuterats flitigt 

under många år och fokuset har skiftat. Från 1970-talets syn på inköp av litteratur där 

kvalitet främst stod i fokus och där bibliotekarierna använde sig utav lektörernas 

sambindningsomdömen som kunde vara ”romantiska kvinnor med vardagstristess” 

(Stenberg 2001, s. 49), för att på slutet av 70-talet bli anklagade för att kommersialisera 

utbudet av böcker och att det avgörande måttet på bibliotekets framgång enbart var 

utlåningssiffror. Detta samtidigt som biblioteken kämpar för att hålla en fortsatt hög 

kvalitet (Stenberg 2001, s. 76). Stenberg drar slutsatsen att det klimat av konkurrens om 

bokköparna som uppstår i och med de fria bokpriserna på 1970- talet är orsaken till att 

bibliotekstjänst tar bort sitt tidigare kvalitetsurval i sambindningslistorna för 

skönlitteratur. Bibliotekstjänst menade i stället på att huvudorsaken var att man önskade 

neutralitet i relation till inköpen (Stenberg 2001, s. 52). 

 

Stenberg har också tittat närmare på vilka ställningstaganden folkbiblioteken gör vid 

inköp av litteratur. Folkbiblioteken måste balansera mellan kvalitet, målgrupper, 

publiksammansättning på just det biblioteket, efterfrågan och kommunens kultur- och 

litteraturpolitik. Även den rådande tidsandan i samhället har en stor betydelse.  Det 

finns också ekonomiska överväganden att göra d v s bibliotekets egen ekonomi, 

bokpriser och det ekonomiska stöd som biblioteken får av staten till viss utvald 
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skönlitteratur inte att förglömma (Stenberg 2001, s. 4). Bibliotekarier har genom sina 

värderingar, utbildning och uppfattningar också ett mycket stort avgörande och 

inflytande.  

 

 

 

G. Edward Evans och Margaret Z. Zarnosky Saponaro (2005) diskuterar i boken 

Developing library and information center collections  om vilket perspektiv och 

uppfattning man ska ha som bibliotekarie i inköpsprocessen. Genom att se vilka 

användarnas behov är och genom att skapa en policy kan man komma långt men ändå 

återstår frågan hur stor vikt man ska lägga på användarnas önskemål och krav och hur 

mycket som ska läggas på kvalitet med innehåll. I inköps- och urvalsprocessen måste 

bibliotekarien ta en mängd beslut. Denne måste bland annat se hur många andra medier 

det finns av just det ämnet och sålla bland dessa, är mediet värt sitt pris, d v s kommer 

det att bli använt tillräckligt och kan mediet leva upp till förväntningarna. Det handlar 

hela tiden om en beslutsprocess där bibliotekarien måste se till värde och kvalitet 

(Evans & Zarnosky 2005, s. 9). Kännetecknande för folkbibliotek är att de har en stor 

blandning av användare och således har många varierande behov att ta hänsyn till. 

Folkbiblioteken i USA har tyngdpunkten på fritidsläsning och det är mycket viktigt att 

få in nya böckerna snabbt, speciellt på de större folkbiblioteken (Evans & Zarnosky 

2005, s. 75).  

 

 

2.4 Medieplanering  

 

Här tittar jag närmare på medieplanering. Medieplanering kan kopplas till inköp och 

urval.  

 

Anna-Karin Höglund och Krister Klingberg (2001) diskuterar i boken Strategisk 

medieplanering för folkbibliotek att biblioteken måste lyssna till omvärldens behov och 

efterfrågan för att hålla en hög kvalitet. Vid inköpstillfället måste man tänka efter om 

boken verkligen behövs på just det aktuella biblioteket. Kvalitet kan innebära att man 

köper in ”rätt” böcker vilket betyder sådana böcker som man vet kommer att lånas. På 

så vis har man ökat beståndet och även ökat servicen genom ett bättre utnyttjande 

(Höglund & Klingberg 2001, s. 17). Tidigare köpte bibliotekarierna i högre grad in 

böcker inom samhällvetenskap och humaniora, samtidigt som efterfrågan på dessa 

böcker inte alls var lika stor. Däremot var utlåningen inom ämnena teknik/natur och 

fritid hög, vilka däremot inte alls köptes in i lika stor utsträckning. Med detta kan man 

anta att folkbiblioteken inte styrde sina inköp på efterfrågan och att man istället 

troligtvis hade fokus på bevarande av kulturarvet och att biblioteket också hade ett 

uppfostrande syfte Man köpte alltså in mycket litteratur som inte blev utlånad. Genom 

att använda sig av BTJs sambindningslistor så köptes böcker in som fick goda 

omdömen oavsett om det fanns ett behov eller inte (Höglund & Klingberg 2001, s. 29). 

 

Höglund och Klingberg anser att folkbiblioteket ska inta rollen som folkbildande, vilket 

innebär att biblioteket ska ha både en bildande och utbildande funktion. 

Massmarknadslitteraturen kan man, enligt dem, finna på annat håll.  Biblioteket ska 

erbjuda den litteratur som är svår att få tag på. Men man menar också att eftersom 

biblioteken nuförtiden måste svara mot ett informationsbehov hos användarna och att 
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det även har tillkommit andra uppdrag och aspekter, så borde beståndet ändå idag 

motsvara behoven och utnyttjas i högre grad än tidigare. På senare år har många 

bibliotek börjat köpa in på efterfrågan. Från att tidigare enbart ha använt sig av 

Bibliotekstjänst sambindningslistor så väljer man nu böcker även ur andra källor. Man 

köper också oftare in böcker på direkt efterfrågan. Eftersom folkbiblioteket är till för 

alla så har man många behov att ta hänsyn till, vilket gör att man måste arbeta på olika 

sätt för olika grupper. Därför måste också medier finnas av många olika slag och av 

olika svårighetsgrader på biblioteket (Höglund & Klingberg 2001, s. 36-41). 
 

 

2.0 Teori 
 

Jag har utgått ifrån Sanna Taljas studie i boken från 2001: Music culture and the library 

- an analysis of discourses. SannaTalja har tidigare varit forskare vid Tammerfors 

universitet i Finland men är nu verksam vid Uppsala universitet. Talja har identifierat 

tre olika perspektiv/synsätt på bibliotekets musikavdelning, vilka hon benämner som 

”The interpretative repertoires” vilket kan översättas till tolkande perspektiv/synsätt, 

och innebär tre olika kategorier av kvalitetssyn (Talja 2001, s. 47).  

De tre kategorierna är: 

 

 

 Det allmänna bildningsutbudet     -  The general education repertoire 

 Det alternativa utbudet    - The alternative repertoire 

 Det efterfrågestyrda utbudet     -  The demand repertoire 

 

 

3.1  Förklaring av perspektiven 

 

Dessa tre perspektiv har, enligt Sanna Talja, sin grund i varierande uppfattningar av 

kultur eller diskurser. Inom dessa perspektiv så finns också olika synsätt på vad som är 

kvalitet då det gäller musik. Hon menar också att dessa tre perspektiv existerar parallellt 

med varandra och på så sätt utgår de flesta bibliotek från flera av dem i sin verksamhet. 

Talja genomför i sin studie 28 intervjuer med musikanvändare på två bibliotek och hon 

analyserar också ett antal bibliotekspolicy dokument. Genom att sedan använda sig utav 

intervjuerna har hon identifierat olika tolkningsperspektiv och mönster som finns inom 

musikfältet (Talja 2001, s. 20). 

 

 

Först analyserade Talja musikbibliotekets diskurser som innebär olika sätt att tala om 

musikbiblioteket. Termen diskurs syftar här på ett makrosociologiskt perspektiv där 

biblioteket som institution inte är analyserat utifrån bibliotekariernas perspektiv utan 

istället utifrån en bredare social och historisk kontext. Bibliotekstalet innehåller 

officiella dokument som handlar om musikbibliotekens policy och musikanvändarnas 

intervjuer.  Sedan jämför hon texter av bibliotekarier med användarnas intervjuer för att 
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på så sätt urskilja mönster och variationer i tolkningen av bibliotekens 

musikavdelningar (Talja 2001, s. 3).  I intervjuerna fick användarna beskriva hur de 

uppfattade och såg på bibliotekets musikavdelning.  

 

Jag kommer att använda mig av dessa tre perspektiv i min uppsats. Jag kommer även att 

använda mig av de svenska benämningarna. Jag kommer att utgå från Taljas studie i 

analysen av det insamlade materialet och som ett teoretiskt ramverk för min uppsats. 

 

3.1.1 Det allmänbildande perspektivet  

I det allmänbildande perspektivet så är utgångspunkten att biblioteket ska erbjuda 

utbildning och studier. Det centrala i detta synsätt är att det ska finnas en bassamling av 

alla musikgenrer och att det ska finnas en kulturell och historisk prägel. Samlingarna 

ska erbjuda en hög kvalitet och vara uppbyggda med syfte att ta hänsyn till långsiktiga 

mål och behov. Musikbibliotekets roll är att ha en kulturell och utbildande roll vars 

syfte inte enbart är att uppfylla användarnas önskemål utan också att guida dem till 

något högre. Biblioteket ska erbjuda främst klassisk kvalitet. 

 

Här finns en kritisk attityd då det gäller urval av populärmusik och anser att denna typ 

av musik kan tillgodoses på andra sätt som t ex genom de kommersiella radiokanalerna. 

Här ses bibliotekarien som expert som har kontrollen och den rätta kunskapen för att 

välja ut den musik som har bäst kvalitet. Användarna har helt enkelt inte dessa 

förutsättningar då man anser är de är för påverkade av sitt eget tycke och smak. 

Bibliotekarien har här en instruerande roll. Materialet ska vara familjärt och gradvis få 

användaren att öka sin kulturella kompetens och på så sätt välja mer krävande musik 

(Talja 2001, s. 50-54).  

3.1.2 Det alternativa perspektivet  

I det alternativa perspektivet ses musikbiblioteket som ett komplement som ska erbjuda 

allt från den mest populära musiken till den mer marginella och värdefulla. Man önskar 

också vara en motvikt till det massmediala musikutbudet som man ser som något 

begränsande.  Genom att inte enbart ha populärmusik utan även andra musiksorter så 

blir utbudet bredare. Mångfald är viktigt här och man vill inte ha en bildande roll utan få 

människor att upptäcka alternativ musik på egen hand. För att få användarna att komma 

så har man också den mest populära musiken, som så att säga ska vara en ingång till det 

alternativa utbudet. Det alternativa utbudet innebär att man också försöker tillgodose 

den mer marginella och värdefulla musiken. Man anser att användaren kan välja själv 

och bibliotekarierna ska våga ta risker och överraska. 

 

Det som det alternativa perspektivet har gemensamt med det allmänbildande är att båda 

vill bredda användarnas musikaliska horisont, men inte genom samma synsätt på 

utbildning. Här ska allas behov tillgodoses och det ska finnas en balans mellan 

användarnas intressen och kvalitetskriterier. Här ses kvalitet som ett experimenterande 

och som nya fenomen. Syftet här är också att bredda användarnas musikaliska horisont, 

vilket har likheter med det föregående, men skillnaden är att man inte ser användarna 

som passiva mottagare utan som aktiva och där musikbiblioteket kan stärka 

användarnas kulturella identitet (Talja 2001, s. 54-58).  
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3.1.3 Det efterfrågestyrda perspektivet  

I det efterfrågestyrda perspektivet utgår man från vad de lokala biblioteksanvändarna 

vill ha för musik på biblioteket. Samlingarna ska reflektera de lokala användarnas 

intressen.  Urvalet ska baseras på efterfrågan och konkreta behov och inte på 

ideologiska mål och abstrakta koncept om vad som är kvalitet. Här ses biblioteket som 

en social service och ska också vara som en skattkammare där alla ska ha möjlighet att 

finna något intressant. För att kunna veta vad användarna vill ha så bör biblioteket 

systematiskt undersöka användarnas behov och önskemål. Detta kan man göra genom 

att t ex använda sig utav lånestatistik, göra egna undersökningar och hålla sig á jour via 

tidningar och recensioner om musik. 

 

Enligt detta synsätt så är det ingen idé att ha musik som inte lånas ut i samlingarna. I 

och med användarnas många olika åldrar och breda smak så kommer utbudet på så sätt 

att bli varierat (Talja 2001, s. 58-63). Man ska inte ha en fördömande eller utbildande 

syn för det gör bara att de som redan har en hög social position får mer. Bibliotekarierna 

har i detta perspektiv stort förtroende för att användaren kan göra bra val på egen hand. 

Eftersom det finns tusentals olika synsätt på vad som är god musik så blir det en 

omöjlighet att bibliotekarien skulle vara en enväldig expert.   

 

3.2 Tolkning och tillämpning av teorin 
 

Jag kommer att utgå från Sanna Taljas tre perspektiv och anpassa dem till min uppsats. 

Talja har, som tidigare nämnts, gjort en diskursanalys utifrån bibliotekets 

musikavdelning. Hon har även intervjuat användare på musikavdelningen och sedan 

jämfört dem med bibliotekariers skrivna material. Jag kommer istället i min uppsats att 

tolka och analysera dessa perspektiv genom de intervjuer med bibliotekarier som jag 

kommer att göra. Detta ser jag inte som något problem då det inte har avgörande 

betydelse för teorins användbarhet. Jag kommer inte heller att göra en diskursanalys 

men däremot en dokumentanalys. Jag kommer även att använda mig av teorin i 

analysen och resultatgenomgången. Jag ser vissa likheter med Taljas studie och min 

uppsats då hon har tittat närmare på det personliga synsättet hos sina informanter och 

jag tittar närmare på bibliotekariers synsätt. 

3.2.1 Teoretisk modell 

Då det gäller de tre perspektiven som ska vara min teoretiska ram så har jag tolkat och 

använt dem genom att plocka ut nyckelord på följande sätt:  

                                 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

Det allmänbildande 

perspektivet 

 

Bibliotekarien som 

enväldig expert 

 

Passiv mottagare 
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att användaren kan 

välja själv 

 

Aktiv användare 

 

Urval baseras på 

efterfrågan och 

konkreta behov 
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4.0 Metod 
 

Här kommer jag att gå igenom urval, genomförande och analys utifrån dokumentstudien 

och de semistrukturerade intervjuerna. Genom att använda mig utav två metoder så 

önskar jag få möjlighet att se olika dimensioner rörande forskningsämnet.  
 

4.1 Urval till dokumentstudien 

 

Jag ämnade undersöka alla biblioteksplaner i Västra Götalands län, vilka bestod av 49 

biblioteksplaner. Anledningen till valet av just detta län var på grund utav att 

intervjuerna till min uppsats gjordes i Västsverige och det kändes naturligt att då också 

titta närmare på biblioteksplanerna i detta område. Möjligtvis kan biblioteksplanerna i 

Västra Götalands län sägas vara en god representation för liknande biblioteksplaner i 

andra län i Sverige. Detta bland annat för att Västra Götaland är ett så pass stort län med 

många kommuner av både mindre och större storlek, vilket därför troligtvis borde kunna 

ge en bra spegling.  

 

 

4.2 Genomförande av dokumentstudien 

 

Jag har gjort en dokumentstudie där syftet var att undersöka biblioteksplaner, för att på 

så sätt ta reda på vad som sägs om inköp och urval till bokbussverksamhet i Västra 

Götalands län. Jag sökte via internet med hjälp av sökord såsom ”biblioteksplaner” och 

fick på så sätt fram en stor mängd hemsidor, varav de med högst relevans såsom 

Kungliga bibliotekets hemsida, kom bland de översta sökträffarna. I Västra Götalands 

län finns det 49 kommuner vilket därför innebar att mitt mål var att titta närmare på 

dessa. På Kungliga Bibliotekets hemsida kunde jag finna alla kommuner uppräknade 

där det fanns länkar till 36 folkbibliotek som hade en färdigskriven biblioteksplan 

(Kungliga biblioteket, Bibliotek 2011). Av dessa var det 32 länkar som fungerade vid 

tidpunkten då jag gjorde sökningarna. Detta innebar att det alltså var 32 biblioteksplaner 

som jag hade möjlighet att studera närmare.  

 

 

4.3 Genomförande av analys av dokumentstudien 

 

Barbara M Wildemuth betonar att man måste vara noga med dokumentens giltighet och 

trovärdighet. Det är viktigt att fundera på om de studerade dokumenten kan vara en god 

representation för övriga dokument inom samma ämne. För att kunna tolka dokumenten 

på rätt sätt så måste man också veta lite om den sociala kontext där de var skapade 

(Wildemuth 2009, s. 160). Då jag vet att dokumenten är skapade av en mängd 

folkbibliotek och dessutom finns länkade från Kungliga bibliotekets hemsida så anser 

jag att de har hög trovärdighet. I dokumentstudien var mitt syfte att jag skulle kunna 

tolka och förstå dokumentens innehåll och syfte rörande inköp och urval till 

bokbussverksamhet. 
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Då det gäller dokumentstudier så är det enligt Wildemuth omöjligt att säga vilken 

analysmetod man ska använda sig utav på grund av att dokument är så väldigt olika i 

dess form och mening (Wildemuth 2009, s. 161). Den dokumentstudie som jag har gjort 

innebar, som tidigare nämnts, att jag granskade och analyserade 32 biblioteksplaner. I 

min uppsats kommer jag att använda dokumentstudien som ett kompletterande verktyg 

och analysera den utifrån min första frågeställning och uppsatsens teori. Jag har även 

kunnat se vad som har lyfts fram i dokumenten och vad som har verkat vara viktigt. Jag 

har även sökt efter begrepp och kriterier som kan ha betydelse för utformandet av min 

uppsats.  

 

 

I dokumentstudien var således mitt syfte att se vad som var utmärkande för 

folkbibliotekens biblioteksplaner i Västra Götalands län, då det gäller inköp och urval 

av litteratur till bokbussverksamhet.  

 

 

  

4.4 Urval till semistrukturerade intervjuer 

 

Jag kontaktade via mejl tre bokbussansvariga folkbibliotekarier i Västsverige. 

Anledningen till att jag valde att fråga just dessa bibliotekarier var för att de fanns inom 

rimligt avstånd från min hemort och på så sätt skulle det finnas möjlighet att träffas 

personligen. I det inledande mejlet så beskrev jag kortfattat vad min uppsats skulle 

handla om och dess syfte. Jag har även haft viss telefonkontakt och även sporadisk 

mejlkontakt med en av informanterna under uppsatsens gång. Jag skickade 

intervjufrågorna i förväg eftersom vi kommit överens om det. Informanterna kunde på 

så sätt få lite mer inblick i vad min uppsats skulle handla om och de hade också 

möjlighet att förbereda sig om de så önskade. Jag kommer i resultatdelen att beskriva 

mina informanter lite mer ingående. 

 

4.5 Genomförande av semistrukturerade intervjuer 

 

I de semistrukturerade intervjuerna har jag sökt efter olika sorters kunskap. Jag har sökt 

efter informanternas uppfattning och syn på hur saker är och förhåller sig. 

Tyngdpunkten har varit hur mina informanter uppfattar och förstår skeenden och vad 

dessa upplever som viktigt att berätta om. Eftersom jag har velat försöka finna mönster 

och förstå hur de resonerar och tänker så ansåg jag att den semistrukturerade intervjun 

passade bra att använda som metod i min uppsats. Enligt Barbara M Wildemuth kan 

man säga att den semistrukturerade intervjun vill ta reda på var och en av 

informanternas perspektiv och åsikter rörande forskningsämnet (Wildemuth 2009, s. 

233). Genom att intervjua tre bibliotekarier på tre skilda bokbussar så anser jag mig ha 

haft goda möjligheter att få ta del utav en mängd olika perspektiv och åsikter. 

 

 

Enligt Alan Bryman så är intervjuprocessen flexibel och man har också ganska specifika 

teman som man är intresserade av att veta mer om (Bryman 2006, s. 301). Jag har 
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använt mig utav en intervjuguide som jag specificerade i olika teman. För att få svar på 

forskningsfråga nummer två som handlade om bibliotekariers synsätt vad gäller inköp 

och urval så har jag bland annat frågat ”har bokbussen någon specifik inriktning då det 

gäller inköp och urval av litteratur” och ”hur väljer du ut litteratur till bokbussen”. 

Dessa frågor har hjälpt mig att besvara den forskningsfrågan. Då det gäller den tredje 

forskningsfrågan som handlade om likheter och skillnader mellan bokbuss och 

huvudbibliotek så har jag bland annat använt mig utav frågorna ” är det skillnad på hur 

man tänker kring inköp till bokbussen kontra det vanliga biblioteket” och ”är det några 

speciella faktorer som påverkar inköp”. Här fick jag bra underlag för att svara på den 

tredje forskningsfrågan.  

 

 

Alla intervjuerna genomfördes muntligt, då vi träffades på respektive informants 

bibliotek. Jag använde mig utav samma frågor till alla, men frågorna hade öppna 

svarsmöjligheter och behövde inte tas i en viss ordning. Jag tänker mig att detta gav 

stora möjligheter för informanterna att fritt kunna svara på sitt eget sätt och få säga sin 

åsikt.  

 

Anledningen till att jag valde att göra kvalitativa intervjuer var att jag ville kunna gå på 

djupet med några få informanter, vilket är betydligt svårare att göra med en kvantitativ 

metod. Jag har meddelat mina informanter att de gärna kan skicka synpunkter eller höra 

av sig om det finns några oklarheter eller om de önskar berätta något mer. Jag tänker 

mig också att de svar som informanterna gav mig vid intervjutillfället är en beskrivning 

av vad de tyckte just då, det kan ju vara så att det öppnar upp för en tankeprocess hos 

informanterna som gör att de ändrar uppfattning om vissa aspekter. Det kan dock vara 

svårt att generalisera utifrån min studie eftersom bokbussverksamhet troligtvis ser 

väldigt olika ut beroende på de lokala förutsättningar som finns. 

 

 

Enligt Holme och Solvang så är också miljön där intervjun sker mycket viktig. Det är 

viktigt att informanterna kan känna sig naturliga och avslappnade och att de vet vad 

som kommer att ske. Det som också har stor betydelse är hur förberedd jag som 

intervjuare är och att jag har informerat om att deltagandet är frivilligt, vilket jag har 

gjort. Jag har låtit mina informanter välja ut plats för intervjun, vilket således har blivit 

på en avskild plats på informanternas bibliotek. Detta har förhoppningsvis resulterat i att 

mina informanter har kunnat känna att de haft möjlighet att påverka intervjusituationen 

och inte känt någon onödig stress (Holme & Solvang 1997, s. 107). Jag har även valt att 

skicka ut intervjufrågorna i förväg vilket också förhoppningsvis har påverkat till en mer 

avslappnad intervjusituation.   

 

4.6 Genomförande av analys av semistrukturerade intervjuer 

 

Då jag analyserade intervjuerna så utgick jag från uppsatsens teori och frågeställningar. 

Mina intervjuer tog ungefär en timme i anspråk och jag spelade in en av tre intervjuer 

och förde också anteckningar för att bättre kunna komma ihåg vad som sades. Direkt 

efter intervjuerna så skrev jag ned alla reflektioner och intryck som jag fått för att på så 

sätt komma ihåg så många detaljer som möjligt från intervjuerna. Jag transkriberade den 

inspelade intervjun och antecknade allt som jag tyckte verkade vara av intresse för min 
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uppsats. Jag har sedan lyssnat igenom inspelningen ett antal gånger för att på så sätt 

säkerställa vad som har sagts. De andra två intervjuerna skedde utan diktafon men jag 

anser ändå att jag fått tillräckligt med material och på ett bra sätt kunnat minnas vad 

informanterna har sagt. Jag har även haft mejlkontakt med en av informanterna ett 

flertal gånger just för att kunna komplettera informationen vid behov.  

 

 

Enligt Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang så finns det goda möjligheter i den 

kvalitativa intervjun att få giltig (valid) information, därför att man har en större närhet 

till den som studeras, jämfört med kvantitativa intervjuer. Men det kan finnas mindre 

problem, då det hela tiden är min tolkning av svaren och situationen i sig som påverkar 

den kunskap som jag uppfattar (Holme & Solvang 1997, s. 94). Mina egna tolkningar 

har troligtvis färgat av sig i analysen, då det har varit omöjligt för mig att vara helt 

neutral. Tolkningen har alltså skett på mitt sätt att se på saken. Det kommer säkert att 

finnas andra sätt att tolka resultaten än vad jag har gjort.  

 

 

Enligt Jan Trost är det bra att fundera vad man hörde och såg under intervjun, det vill 

säga att man inte bara tänker på vad som sägs. På så vis kan man få fram tankegångar 

som kan vara till stor nytta. Han menar också att man ska vara nyfiken och kreativ 

under arbetets gång och att analysen och tolkningen av materialet till viss del troligtvis 

redan startar ganska tidigt i processen (Trost 2010, s. 147-149). Det är också viktigt att 

presentera många av besluten som är tagna under resans gång och att man är säker på att 

läsaren förstår vad man har gjort och varför. Detta har jag fortlöpande gjort i uppsatsen 

då jag har försökt vara så tydlig och strukturerad som möjligt. Trovärdighet är också 

viktigt så att det finns möjlighet att följa med i tolkningsprocessen och på så vis förstå 

analys och tolkning av materialet. Kort sagt: analysen och materialet ska bli levande för 

läsaren (Trost 2010, s. 158).  För att skapa trovärdighet i min uppsats har jag läst ett 

antal böcker som handlar om forskningsrapporter och om att skriva uppsats, för att på så 

sätt öka mina kunskaper. 

  

 
 

4.7 Forskningsetiska överväganden  

 

De uppgifter jag har fått fram har behandlas konfidentiellt, vilket innebär att jag inte 

avslöjar vilka bibliotek som har studerats och inte heller vilka bibliotekarier som har 

deltagit. Då det gäller konfidentialitet så är det inte riktigt samma sak som anonymitet, 

om någon läser uppsatsen finns det en viss möjlighet att denne kan ana vilka bibliotek 

det rör sig om. Detta har jag upplyst mina informanter om. Jag har även meddelat dem 

att det är frivilligt att delta och att jag anpassar mig efter deras önskemål då det gäller 

tid och plats för intervjuerna. Den information som framkom i intervjuerna har endast 

använts för detta forskningssyfte, d v s min uppsats. Jag berättade även för 

informanterna att de inte behövde svara på alla frågor om de inte ville. Jag berättade 

även att de i efterhand gärna får mejla synpunkter eller andra funderingar som de 

eventuellt har. De dokument som jag har studerat är alla officiella dokument och 

därmed allmänna handlingar. Syftet med att studera dessa har varit att få en generell 

bild av vad som sägs om bokbussverksamhet. 
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5.0 Resultat och analys  
 

Här kommer jag att gå igenom den insamlade empirin tematiskt för att på så sätt 

underlätta läsandet. Först kommer jag att beskriva dokumentstudiens resultat och 

analys, vilket innebär att jag går igenom biblioteksplanerna. Sedan redovisas 

intervjuernas resultat och analys. Intervjuerna är huvudmetoden i min uppsats. Jag 

kommer inte att använda mig av varken bibliotekens eller informanternas riktiga namn. 

Jag kommer inte heller att berätta hur länge de har arbetat som bibliotekarie och inte 

heller säga något om kommunernas storlek. Det beror framförallt på att jag inte vill 

riskera att avslöja mina informanter på grund av att det inte finns obegränsat med 

bokbussar i Västsverige. Då det gäller hur många år de har arbetat som bibliotekarier så 

är inte mitt syfte i uppsatsen att tolka och jämföra svaren utifrån hur många år 

bibliotekarierna har arbetat. Istället kommer bibliotekarierna att nämnas såhär: 

 

 

Stefan Bokbuss- och inköpsansvarig bibliotekarie     Bokbuss A 

Lars Bokbuss- och inköpsansvarig bibliotekarie  Bokbuss B 

Monika Bokbuss- och inköpsansvarig bibliotekarie     Bokbuss C 

  

 

5.1 Resultat dokumentstudien 

5.1.1  Vad utmärker inköp och urval av litteratur till bokbussverksamhet i 

folkbibliotekens biblioteksplaner i Västra Götalands län?  

 

Min utgångspunkt var att se vad som står om bokbussverksamhet i 32 biblioteksplaner i 

Västra Götalands län och framför allt vad som står om inköp och urval till 

bokbussverksamhet. I 7 biblioteksplaner nämns bokbussen, vilket innebär att i 25 av 32 

biblioteksplaner så står det inget alls om bokbussen. I dessa 7 så står det ingenting om 

inköp och urval till bokbussverksamhet. Det som istället ofta nämns är begreppet 

tillgänglighet som innebär att alla i befolkningen ska ha tillgång till ett bibliotek oavsett 

om det är bokbuss, filialer eller huvudbibliotek.  Jag kan också se att det varierar i 

kommunerna var man har bestämt att bokbussen gör mest nytta, vilket kan vara alltifrån 

att ge service enbart till landsbygd eller att serva skolor och förskolor och tätorter. Det 

står också att medieutbudet ska vara anpassat efter kommuninvånarnas behov och vara 

allsidigt och aktuellt. För att ta ett exempel så står det i Trollhättans biblioteksplan 

följande då det gäller vad biblioteket ska erbjuda för urval.  

 
Trollhättans Stadsbibliotek ska erbjuda ett allsidigt urval av litteratur (s.5). Biblioteket ska 

också överblicka utgivning, trender och tendenser och att utifrån den överblicken, på egen 

hand och med brukarmedverkan, göra relevanta urval (s.9). Stadsbibliotekets medieutbud 

ska, oavsett den fysiska formen, vara relevant för alla - mediebeståndet ska ständigt 

utvecklas för att stimulera nyfikenhet, väcka läslust och inspirera. Det ska bereda möjlighet 

för alla att ta del av kultur, kunskap och information (s.10). (Biblioteksplan Trollhättans 

stad 2008-2010). 

 

Eftersom alla biblioteksplaner i stora drag liknar varandra och bland annat också 

alltid hänvisar till bibliotekslagen så tycker jag att Trollhättans folkbibliotek kan 
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vara en god representant för de övriga kommunerna som jag har studerat. Så gott 

som alla biblioteksplaner nämner också att ett av de prioriterade målen för 

verksamheten är barn och ungdomar.  
 

5.2 Analys Dokumentstudien 

5.2.1 Vad utmärker inköp och urval av litteratur till bokbussverksamhet i 

folkbibliotekens biblioteksplaner i Västra Götalands län?  

Biblioteksplanerna har visat att ställningstaganden som gäller bokbussverksamhet är 

övervägande få. Då det gäller inköp och urval till bokbussen så ger inte 

biblioteksplanerna något svar på hur detta ska gå till. Det som däremot tas upp vad 

gäller inköp och urval är en generell aspekt utifrån en folkbibliotekskontext, vilket på så 

sätt borde inkludera bokbussverksamheten. Många biblioteksplaner nämner att 

medieutbudet ska vara åt det mer efterfrågestyrda hållet. Vilket i så fall innebär att 

folkbiblioteken har stort förtroende för användarnas förmåga att välja ut litteratur på 

egen hand. Många biblioteksplaner menar också på att man ska erbjuda ett allsidigt 

urval vilket jag skulle vilja koppla till det alternativa perspektivet där mångfald står i 

centrum. Även det allmänbildande perspektivet syns då man vill ge möjlighet till 

kunskapsutveckling och information. Användarperspektivet vid inköp och urval tycks 

också ha en mycket stor betydelse. 

 

5.3 Resultat intervjuer  

 

5.3.1 Hur motiverar bibliotekarier litterära inköp och urval till 

bokbussverksamhet och vilka synsätt kan tänkas finnas till grund för det? 

 

Stefan vill helst hinna läsa igenom hela sambindningslistan från bibliotekstjänst BTJ för 

att på så sätt veta vad som finns på alla avdelningar. Budgeten till bokbussen är mycket 

begränsad jämfört med många stora avdelningar på huvudbiblioteket så mycket måste 

väljas bort. Det är många beslut som Stefan måste göra då han väljer ut litteratur till 

bokbussen. T ex så finns det litteratur som helt enkelt för få frågar efter eller som kan 

misstänkas bli stående i hyllan utan att lånas ut. Ibland kan det även vara så att en bok 

har fått en dålig recension eller att det är en relationsrecension vilket innebär att det är 

förlaget själv som har recenserat den. Då kan man istället avvakta och se om det 

kommer någon mer neutral recension av just den boken. Om det sedan kommer någon 

och frågar efter en bok som inte finns i bokbussen eller på huvudbiblioteket så kan 

Stefan försöka fjärrlåna den istället för att köpa in den. 

 

 

Då det gäller böcker som har mindre efterfrågan så behövs inte så många exemplar. 

Lyrik, dramatik och engelska verk köps sällan in till bokbussen. Detsamma gäller för 
kurslitteratur som sällan lånas ut på bokbussen. Man köper in en stor del av böckerna 

utifrån efterfrågan och då räcker det egentligen med att det är en som frågar, men Stefan 

måste då avgöra om boken ska finnas på bokbussen eller på huvudbiblioteket eller både 
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och. Anser Stefan att det finns behov av en eller flera exemplar av en bok till bokbussen 

så fattar han det avgörande beslutet vad som i så fall behöver köpas in.   

 

 

Ibland kan det också vara så att en bok inte har fått så bra recensioner, men boken har 

en lokalanknytning till kommunen eller att det finns ett speciellt intresse i kommunen 

och då kan den ändå köpas in. Det är inte alltid som intresset för just den boken håller i 

sig så länge, ibland kan den redan efter ett år bli stående vilket gör att de får gallra bort 

den. När en användare kommer och frågar efter en bok så måste Stefan göra en mängd 

avgöranden innan han bestämmer om den ska köpas in. Han måste se om det redan 

finns liknande böcker på bokbussen eller om den finns på en filial som de samarbetar 

med och på så vis kan låna in boken därifrån. De flesta bibliotek kan omöjligt köpa in 

allting.  

 

Stefan berättar att bokbussen och biblioteket får böcker från kulturrådet, CUR, vilket 

innebär att staten går in och gör några stödköp av litteratur och skickar ut dessa böcker 

gratis till alla bibliotek i Sverige. Det kan, enligt Stefan, anses vara lite finare litteratur 

men även populära böcker och lite mer obskyra böcker d v s lite blandat. Man kan säga 

att det är mer av sådan litteratur än vad de på biblioteket brukar köpa in. Vad bra tänker 

Stefan och tar ut dem till bokbussen, men de står där, de står där i hyllan hur länge som 

helst, tills han så småningom blir tvungen att plocka bort dem. 

 

 

När han gick bibliotekarieutbildningen så diskuterade man mycket om kvalitets kriterier 

för litteraturen, d v s att litteraturen skulle ha en lägsta kvalitet. T ex så ansågs så kallad 

flärdlitteratur vara av dålig kvalitet.  Det skulle vara bra litteratur som skulle köpas in 

till biblioteket. Om en låntagare frågade efter en bra bok på biblioteket så kunde man 

säga där är den och peka på vad som helst. För alla böcker skulle vara bra som fanns på 

biblioteket.  
 

 

Stefan menar på att även om en bibliotekarie själv vurmar för en viss typ av litteratur 

kan man inte alltid köpa in det. Det beror framför allt på att man ändå till stor del är 

styrd av den efterfrågan som finns. När Stefan avgör vad som är bra kvalitet och vad 

som är värt att köpa in så menar han på att BTJ och recensioner har stor betydelse och 

att han även har god vana och erfarenhet.  

 

 

Lars tycker att det ska finnas något för alla på bokbussen, målet är att ha nöjda 

besökare.  Noveller och dikter finns inte i någon större utsträckning på bokbussen. Inte 

heller verk som handlar om ekonomi och juridik. Lars resonerar så här: 

       Mera speciell och vetenskapligt anstruken facklitteratur finns inte hos oss, sällan polemisk 

litteratur t ex av politisk typ. Men låntagare är ett oförutsägbart släkte och ibland missar 

man helt vad som sedan går riktigt bra. Minns särskilt en tjock bilderbok om Gustav Vasa 
som jag för flera år sedan funderade över att jag hade köpt men se! Den gick riktigt bra… 

Vi har länge haft en del vandringsbibliotek från huvudbiblioteket. En lång tid hade vi 

finskspråkig skönlitteratur och till och med tysk sådan men numera har vi bara böcker på 

engelska. 
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      Enligt Lars så har bokbussens utbud förändrats över tid till att bli alltmer efterfrågestyrt. 

Vid inköp av litteratur så försöker han välja böcker som är populära men som ändå 

innehar en viss kvalitet. Genom den erfarenhet han har så vet han vad användarna vill 

ha och vilka behov som finns i kommunen. Då Lars väljer ut böcker till bokbussen så 

använder han sig främst av sambindningslistorna från BTJ och tidnings- och 

tidskriftsrecensioner. Vid inköp lyssnar han även till vilka önskemål de andra 

bibliotekarierna har. Om det är någon som vill köpa in en bok, så är han oftast positiv 

till det. 

Lars tänker sig att även underhållning kan vara bildande på så sätt att om t ex barnen 

finner en bok intressant så tränar barnen läsning och kan på så sätt vara bildande. De har 

också ett litet utrymmet för klassiker på en av snurrorna på bokbussen och Lars berättar 

att han nyligen blev erbjuden ett dubblettexemplar av Dostojevskis bok ”Brott och 

straff” som han tackade jag till. Även Maj Bylocks omarbetningar av klassiker för barn 

och ungdomar har gått bra. 
 

 

Till viss del väljer Lars också att köpa in smalare litteratur som han själv har läst och 

tycker är värdefull t ex böcker om Afrika. Genom att köpa in dem så hoppas han att 

andra också ska hitta dem och uppskatta dem. Detta gör han och hans kollegor genom 

att ibland föreslå dem som litteraturtips till användarna. Skulle det sedan visa sig att en 

bok blir stående väldigt länge utan att lånas ut, så gallras den så småningom bort. 

 

Monika försöker så långt det är möjligt att skapa en variation i valet av litteratur. Hon 

anser att man måste se till vilka användare som kommer till bokbussen och försöka 

anpassa samlingarna därefter. T ex så finns det ett stort fokus på barn och 

ungdomslitteratur och ett relativt stort vuxenutbud med mycket romaner. Deckare är 

väldigt populärt just nu och speciellt många av de svenska kvinnliga deckarförfattarna. 

Hon menar på att eftersom det nuförtiden finns en uppsjö av sådan litteratur, så måste 

hon vara rätt kritisk i det hon väljer.  

 

 

Vid inköp använder hon sig utav recensioner och även BTJs sambindningslistor men 

även genom att själv läsa mycket tidningar och böcker på fritiden. Eftersom det är 

möjligt att få förhandsinformation om kommande böcker så kan huvudbiblioteket och 

bokbussen få in en hel del nya böcker nästan samtidigt som de kommer ut i bokhandeln. 

Om det blir en stor efterfrågan på en bok så får de ibland gå till bokhandeln och köpa 

den. Har det t ex varit en populär tv serie så kan efterfrågan öka enormt på kort tid.  

 

 

Monika menar på att man måste fokusera på den litteratur som har ett värde men som 

också ger tillbaka något till läsaren. Hon kan omöjligt enbart utgå från sin egen 

personliga smak utan hon måste hela tiden tänka på vilka som kommer och besöker 

bokbussen. Hennes önskan är att kunna ta in mer av den något mer marginella 

litteraturen och hon ställer sig frågan vad som egentligen är kvalitetslitteratur.  Hon 

menar på att om nu folk frågar efter Nora Roberts så måste man till viss del anpassa sig 

efter det.  
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5.4 Analys intervjuer 

5.4.1  Hur motiverar bibliotekarier litterära inköp och urval till 

bokbussverksamhet och vilka synsätt kan tänkas finnas till grund för det? 

 

Det synsätt som tycks vara dominerande då det gäller inköp och urval till 

bokbussverksamhet utgår framförallt från det efterfrågestyrda perspektivet. Detta 

eftersom alla informanter menar på att det ska finnas något för alla på bokbussen. I det 

efterfrågestyrda perspektivet ska man köpa in litteratur som användarna vill ha. 

Biblioteket ska också vara som en skattkammare där alla ska ha möjlighet att finna 

något intressant. Lars vill även att det ska vara en rimlig kvalitet på litteraturen oavsett 

om den är efterfrågestyrd eller inte, vilket jag anser handlar om det allmänbildande 

perspektivet där bildande och kvalitet står i fokus.  

 

 

Jag kan även se att det alternativa perspektivet kommer in där Lars chansar på att köpa 

in Gustav Vasa och samlingen blir då överraskande för användarna. Jag menar på att 

Lars, genom att ta in mer av den marginella litteraturen, sätter kvalitetsaspekten något 

högre än de andra två och har drag av både det allmänbildande- och det alternativa 

perspektivet men även med inslag av det efterfrågestyrda perspektivet. Allmänbildande 

på så sätt att man vill guida användarna till något högre. Det alternativa perspektivet på 

så sätt att man väljer att lyfta fram mångfalden och vill att användarna ska finna något 

oväntat i hyllorna. Både Monika och Stefan värdesätter också bra kvalitet. Monika och 

Stefans synsätt har också drag av alla perspektiv varav Stefan tycks ha mest fokus på 

det efterfrågestyrda perspektivet men ändå alltid ger den ”svårare” litteraturen en chans 

på bokbussen. Monika har också fokus på det alternativa perspektivet då hon önskar 

kunna ta in mer marginell litteratur. 

 

 

Eftersom det ska finnas något för alla på bokbussen så måste även det alternativa 

perspektivet finnas med i åtanke. Detta eftersom alla användare inte enbart vill ha 

populärlitteratur. Man försöker variera utbudet i samlingarna eftersom Stefan menar på 

att det finns ungefär lika mycket av litteratur till alla målgrupper. Alla informanter tar 

stor hänsyn till de behov som finns i respektive kommun och de önskemål som kan 

finnas från användarna, vilket borde krävas då bokbussverksamheten kan se väldigt 

olika ut beroende på kommun. För att veta vad användarna vill ha på bokbussen så är 

erfarenhet viktigt och som i Stefans fall där alla bibliotekarier på biblioteket måste ha 

minst en tur på bokbussen, så borde det ge ökade möjligheter att få kunskap om och lära 

känna varje målgrupps behov. Då t ex en barnbibliotekarie är med så har denne också en 

fördel då denne också troligtvis har kunskap om barns behov och borde då rimligtvis ha 

enklare att veta vad för litteratur som ska köpas in. 

 

 

Alla informanterna har stort förtroende för att användarna kan göra bra val själva och de 

ser användarna som aktiva mottagare. Både Monika och Lars skulle gärna ta in mer 

litteratur som kan vara ett komplement till massmarknadslitteratur men anser sig vara 
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begränsade av både platsbrist och det användarfokus som finns. Det är många 

avgöranden som informanterna måste ta hänsyn till såsom t ex budget och därför blir 

utbudet till viss del också styrt av andra faktorer som inte enbart utgår från 

informanternas synsätt eller vad användarna vill ha. Vid inköp använder alla 

informanter sig främst utav sambindningslistorna från BTJ och även önskemål från 

användarna och de lokala behov som finns. Detta svarar bra mot det efterfrågestyrda 

perspektivet där man måste ta reda på vad användarna vill ha så att man har möjlighet 

att erbjuda det. Urvalet har även blivit allt mer efterfrågestyrt under årens gång. 

 

 

Genom att välja smalare litteratur så kan det hända att informanterna på så sätt uppfattas 

som expert över samlingarna. 

 

5.5 Resultat intervjuer 

 

5.5.1 Finns det några likheter och skillnader i de litterära inköp och urval som 

görs till bokbussverksamhet jämfört med de litterära inköp och urval som görs till 

huvudbibliotek?  

 

Stefan menar på att den här diskussionen om efterfrågestyrd litteratur är en evig fråga 

för biblioteken och mellan bokbussen och huvudbiblioteket. Han menar också att när 

biblioteksfilialer försvinner så kan det hända att utbudet blir mer styrt efter vad 

användaren vill ha. Även på huvudbiblioteket är de till viss del styrda, de vet t ex vilka 

kursböcker folk frågar efter. Stefan resonerar såhär: 

 
Om en bok lånas ut många gånger så köper vi in den. Den måste vi ha. Det finns behov av 

den boken. Oavsett om det är till bokbussen eller huvudbiblioteket. Om det blir en stor 

efterfrågan på en mer olämplig bok, (ger ett exempel på en erotisk bok som heter ”femtio 

nyanser av honom”), så tänker vi, den köper vi inte in, men om den nu får 18 förfrågningar, 

så köper vi in den ändå. För just den boken har ändå inte fått så dålig kritik så att man kan 

säga att den är urusel.  

 

Enligt Lars så har både bokbussen och huvudbiblioteket fått en ökad betoning på barn 

under senare år och på så sätt har det gjorts mer plats för denna sorts medier. Framför 

allt har det blivit mer fokus på små barn. Eftersom de inte är det enda biblioteket i 

kommunen kan de alltid tillgodose behovet av ”svårare” litteratur från huvudbiblioteket 

och ibland ”lättare” litteratur från filialer som är ännu mer liberala än vad de är. 

Bokbussens litteraturutbud har karaktären av att vara mer åt populärlitteratur och 

mindre åt smalare karaktär jämfört med huvudbiblioteket. T ex så hade de på bokbussen 

flera volymer av Agnes von Krusenstjerna men på grund av platsbrist och att de 

böckerna även fanns på huvudbiblioteket så gallrades de efter ett tag bort. Som Lars 

uppfattar det så har deras eget huvudbibliotek fortsatt att hålla fast vid rimliga 

kvalitetskrav. 
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Monika menar på att det som inte kan tas med på bokbussen ändå oftast kan återfinnas 

på t ex huvudbiblioteket. Enligt henne så är litteraturen på bokbussen mer utifrån vad 

användarna vill ha. Hon menar på att det helt enkelt inte finns plats att ta med så många 

fackböcker som har ett utbildande syfte och det finns inte heller det behovet på 

bokbussen. Eftersom huvudbiblioteket är så mycket större så blir det självklart en stor 

skillnad mellan vad bokbussen kan ha för urval och vad huvudbiblioteket kan ha. Hon 

menar att det har blivit en ökad betoning på barn och ungdomar både på bokbussen och 

på huvudbiblioteket. 

 

5.6 Analys intervjuer 

5.6.1 Finns det några likheter och skillnader i de litterära inköp och urval som 

görs till bokbussverksamhet jämfört med de litterära inköp och urval som görs till 

huvudbibliotek?  

 

Jag kan se stora likheter mellan informanternas resonemang då de menar att det helt 

klart finns en skillnad mellan vad som väljs att köpas in till bokbussen jämfört med vad 

som köps in till huvudbiblioteken. Bokbussen tycks vara mer efterfrågestyrd då man 

väljer att inte ha den allra ”svåraste” litteraturen på bokbussen.  Det verkar som att 

bokbuss och huvudbibliotek kompletterar och kompenserar varandra på ett bra sätt. Det 

perspektiv som dominerar på bokbussen tycks vara det efterfrågestyrda perspektivet 

med inslag av både det allmänbildande och alternativa perspektivet. Inköp och urval till 

bokbussverksamheten kan påverkas av många faktorer och informanterna kan därför bli 

styrda åt en viss riktning på grund av faktorer som de inte alltid själva kan påverka. 

Informanterna påpekar att huvudbiblioteken också till viss del är styrda, men att dessa 

av naturliga skäl har större möjligheter att få plats med en betydligt större variation i 

utbudet.  

 

Eftersom bokbussen har begränsat med utrymme så ställs det betydligt mer krav på att 

anpassa, sålla och välja ut den litteratur som ska finnas med. Men liknande krav ställs 

också på huvudbiblioteket och informanterna måste hela tiden balansera upp 

samlingarna på det bästa sätt som är möjligt. Litteraturen som fås av kulturrådet och 

som kan ses utifrån det allmänbildande perspektivet verkar dessvärre ofta bli stående 

utan att lånas ut så mycket, framförallt i bokbussen.  

 

6.0 Diskussion dokumentstudie och intervjuer 

6.1 Biblioteksplaner  

 

Min utgångspunkt var att se närmare på vad som fanns skrivet i biblioteksplanerna om 

inköp och urval till bokbussverksamhet. Förvånande nog så tycks det vara väldigt lite 

som överhuvudtaget står skrivet om bokbussen och dess verksamhet i 

biblioteksplanerna. Frågor som handlar om inköp och urval till bokbussverksamheten 

existerar överhuvudtaget inte i dessa. Jag funderar på om det kan innebära några 

konsekvenser för bokbussens verksamhet och jag blir också fundersam vilken betydelse 
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detta kan ha för bokbussen både i nutid och i framtiden. Framförallt skulle det vara 

intressant att veta hur de högre cheferna, som faktiskt är ansvariga för utformandet av 

biblioteksplanerna, ser på verksamheten. Bokbussarna har ökat sina hållplatser enligt 

Kungliga bibliotekets statistik 2011, vilket borde indikera att de har ett stort värde i 

samhället och för användarna. 

 

 

I tidigare forskningsavsnittet så tar många av författarna upp frågor om samhällets 

påverkan då det gäller synen på bibliotek och att det kan bero på vad som ligger rätt i 

tiden. T ex så menar Stenberg att den rådande tidsandan i samhället har stor betydelse 

för den litteratur biblioteken väljer att köpa in. Kan det vara så att biblioteksplanerna 

speglar dagens tidsanda och inte lägger så stor vikt på bokbussen och dess inköp och 

urval? IFLA tar upp att det är viktigt att biblioteken har en policy att utgå ifrån för att 

det ska bli ett djup och en bredd i bibliotekens samlingar. En policy behöver i och för 

sig inte vara samma som en biblioteksplan, men många folkbibliotek har i sina 

biblioteksplaner nämnt ordet policy. Enligt Almerud så är en biblioteksplan också en 

förutsättning för att biblioteken sedan ska kunna skapa en verksamhetsplan. Därför 

anser jag att det borde vara angeläget för de kommuner som inte har någon 

biblioteksplan ännu att så snart som möjligt ordna en. 

 

 

Har man i biblioteksplanerna medvetet inte tagit med bokbussen i resonemangen eller 

har man helt enkelt inte så mycket att säga om den verksamheten är funderingar som jag 

ställer mig. Det är kultur- och fritidschefer och bibliotekschefer som har skrivit under 

dessa dokument vilket ger en hög trovärdighet. Jag får återigen gå tillbaks till tidigare 

forskning och se vad Almerud skrev om biblioteksplaner. Enligt Almerud så ska 

biblioteksplanerna fungera på en övergripande nivå och ska också ange konkreta 

målsättningar för biblioteksverksamheten, vilket kan ha att göra med att de inte går in 

på detaljnivå. Det kan vara så att det finns interna dokument som folkbiblioteken har 

som jag inte har kunnat få ta del av, vilka således kan vara alltifrån medieplaner till 

andra dokument.  

 

 

Då det gäller den teori som jag använt mig utav i min uppsats så kan jag se att 

biblioteksplanerna, då det gäller inköp och urval till folkbibliotek, ofta betonar att det 

ska vara både ett efterfrågestyrt utbud och även ett allsidigt sådant. Detta stämmer även 

bra med vad den tidigare forskningen och mina informanter har uttryckt. T ex så menar 

Evans och Zarnosky att man som bibliotekarie i inköpsprocessen kan komma långt om 

man tar hänsyn till vad användarna vill ha och den policy som finns. Det är alltid en 

beslutsprocess där bibliotekarien måste balansera mellan värde och kvalitet. Jag tänker 

att värde och kvalitet borde gå att kombinera på ett bra sätt och att de egentligen inte 

behöver stå i motsatsförhållande till varandra. Jag skulle vilja säga att det är ju här som 

värdet av att det finns en biblioteksplan kommer in. En biblioteksplan borde underlätta 

mycket då man som bibliotekarie har många hänsyn och behov att utgå ifrån. 

 

 

Det som tydligt framkommer i så gott som alla biblioteksplaner är att barn- och 

ungdomsverksamheten har hög prioritet, vilket också stämmer bra med vad mina 

informanter anser vara en stor del av bokbussens fokus nuförtiden. Ett begrepp som 

nämns i biblioteksplanerna är tillgänglighet. Det skulle kunna vara möjligt att koppla 
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ihop tillgänglighet med bokbussen. Eftersom biblioteksplanerna inte så specifikt 

beskriver bokbussverksamheten, så kan det kan vara så att när man i biblioteksplanerna 

diskuterar medier och inköp och urval i en folkbibliotekskontext så inkluderas 

bokbussen i det resonemanget, eftersom bokbussen är en del av folkbiblioteken.  

 

 

6.2 Inköp och urval  

 

Det tycks vara en mängd avgörande som informanterna måste göra vid inköp och urval 

till bokbussverksamheten. Informanterna tar stor hänsyn till efterfrågan och 

användarnas behov, vilket Möhlenbrock redan aktualiserade för 40 år sedan genom att 

poängtera att bokbussen aldrig får bli en avstjälpningsplats för inaktuell litteratur från 

huvudbiblioteket. Det ska däremot, enligt Möhlenbrock, finnas ett rikt utbud av både 

skön- och facklitteratur på bokbussen och det är bibliotekarien som i sin yrkesroll måste 

vara en garant för att förmedlingen av litteraturen sker på ett utmärkt sätt. Vad gäller 

facklitteratur så kan jag konstatera att det dock inte är lika stort urval av det nuförtiden, 

vilket antagligen beror på att just den typen av litteratur helt enkelt lånas ut för lite på 

bokbussen. Stenberg och Hansson diskuterar att folkbiblioteken genomgått stora 

förändringar då det gäller synen på litteratur under de senaste årtiondena och blivit allt 

mer efterfrågestyrda, vilket mina informanter också tar upp. 

 

 

Det verkar som om folkbiblioteken överlag och även mina informanter har blivit allt 

liberalare i sin inställning till att köpa in på efterfrågan på senare år. Vad kan då detta 

bero på? Om man ser vad Höglund och Klingberg säger, då de menar på att förut köpte 

bibliotekarierna in böcker som inte alls lånades ut i så hög utsträckning. I stället ville 

man troligtvis bevara kulturarvet och ha ett uppfostrande syfte. Man använde sig också 

enbart av sambindningslistorna från BTJ och köpte in de böcker som fick goda 

omdömen utifrån vad BTJ tyckte och man följde strikt deras målgruppsanpassning. Till 

att bibliotekarierna nuförtiden också låter sig vägledas utav tidnings- och 

tidskriftsrecensioner och ibland även köper in litteratur t ex via närmaste bokhandel.  

Jag tänker att biblioteken kanske helt enkelt har blivit tvungna att börja lyssna ännu mer 

på sina användare. Dels för att de faktiskt är till just för användarna och dels i tider då 

det ofta kan vara sparkrav i kommunerna. Därför måste troligtvis både bokbussarna och 

biblioteken anpassa sig alltmer och bli ännu mer effektiva.  

  

 

Informanterna lyssnar in användarnas önskemål då man menar på att det kan räcka med 

en förfrågan för att köpa in en bok. Är man som bibliotekarie personligen intresserad av 

ett specifikt ämne kan man inte enbart fokusera på det och köpa in det i mängder, utan 

det måste alltid finnas en avvägning och hänsyn till den efterfrågan som finns. På så sätt 

tänker jag att bibliotekarier inte kan ses som enväldig expert utifrån det allmänbildande 

perspektivet utan måste hela tiden väga in de andra perspektiven också. Här blir 

bibliotekarien mer som den som litar på att användarna kan göra bra val på egen hand, 

vilket både det efterfrågestyrda och alternativa perspektivet tar upp.  
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Då man resonerar om kvalitetsaspekten vid inköp så kan en mindre bra bok ändå köpas 

in om många frågar efter den. Detta kan bero på lokal anknytning eller att användarna 

helt enkelt tycker att den är bättre än vad bibliotekarierna och recensenterna gör. Därför 

borde det med ett sådant synsätt vara så att bibliotekarien omöjligt kan vara en enväldig 

expert utifrån det allmänbildande perspektivet. Detta på grund av att det inte finns något 

rätt eller fel vad som är god litterär kvalitet. I stället så kan bibliotekarien antas ha ett 

stort förtroende för att användarna kan välja själv, vilket har med det efterfrågestyrda 

perspektivet att göra. Höglund och Klingberg diskuterar att kvalitet vid inköp kan 

innebära att man köper in rätt böcker vilket menas sådana böcker som man vet kommer 

att lånas ut. Vidare menar de att man måste lyssna på omvärldens behov och efterfrågan, 

vilket jag kan se att alla mina informanter gör.  

  

 

Eftersom bokbussen omöjligt kan ta in all litteratur som man skulle önska, så måste det 

krävas en noggrann avvägning och det verkar vara många avvägningar som görs och 

beslut som måste tas. Jag anser att alla informanter försöker väga in kvalitetsaspekten i 

de litterära val som de gör och att de även anser sig kunna avgöra vad som är bra 

kvalitet men att de ändå litar på användarnas kunskaper att kunna göra egna bra val. 

Såklart, precis som Hansson tar upp, så görs en professionell selektering av urvalet. 

Stenberg tar också upp att bibliotekarier har ett mycket stort inflytande i de inköp och 

urval som görs. Det håller jag med om helt och fullt men jag håller inte riktigt med 

Hansson då han menar på att användarinflytandet inte kommer att påverka den 

professionella selekteringen nämnvärt. Det tycker jag mig se rätt så tydligt då det gäller 

inköpen till bokbussverksamheten då man hela tiden vid inköp ställs inför valet att 

balansera mellan sin egen kunskap och användarnas önskemål.  

 

 

Bokbussen är utmärkande på så sätt att utrymmet är begränsat och därför måste urvalet 

väljas ut extra noga. Jag kan se att informanterna har goda möjligheter att göra detta, 

dels genom att ha god kännedom om vad användarna vill ha och dels genom att vara väl 

uppdaterade med aktuell litteratur.  Det blir tydligt att de har ett övervägande 

användarperspektiv där de hela tiden försöker motsvara de förväntningar på utbudet 

som finns. Budgeten är också en faktor som det måste tas stor hänsyn till vid inköp 

vilket gör att det blir ännu fler faktorer som påverkar vad som överhuvudtaget kan 

köpas in till bokbussarna.  

 

 

6.3  Likheter och skillnader i bokbussverksamhet kontra 

huvudbibliotek  

 

Här var min förhoppning att kunna se huruvida bokbussverksamheten hade speciella 

hänsyn som behövde tas jämfört med huvudbiblioteket och hur bibliotekarierna, d v s 

mina informanter, resonerade om detta. Jag skulle vilja svara ja på den frågan då det 

finns specifika hänsyn som måste tas på bokbussen just på grund utav att det är en 

bokbuss. Bokbussen har helt klart speciella förutsättningar och därför måste till viss del 

andra hänsyn tas då det gäller urvalet jämfört med huvudbiblioteket. Jag kan se att 

informanterna försöker få plats med så många ämnen som möjligt i bokbussarna och de 

väjer inte för att ta in ”svårare” litteratur, men då i måttlig mängd. Jag kan också se att 
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bokbuss och huvudbibliotek tycks komplettera varandra på ett mycket bra sätt. Precis 

samma sak menar Möhlenbrock som anser att det mobila biblioteket måste ses som en 

integrerad del av den samlade biblioteksverksamheten och på så vis ska dessa 

komplettera varandra. Även i IFLAS riktlinjer så står det att boksamlingen på 

bokbussen ska spegla kommuninnevånarnas behov vilket jag tänker mig också kan ses 

som att bokbussen ska vara ett komplement till huvudbiblioteket. Fördelen måste vara 

att bokbussen och huvudbiblioteket kan hjälpas åt att finna det användarna vill ha och 

detta borde främja alla, både bibliotekarierna och användarna, på ett positivt sätt.   

 

 

De likheter som jag tycker mig skönja är att både huvudbiblioteken och bokbussarna 

egentligen strävar mot rätt så liknande gemensamma mål därför att de båda är en del av 

den gemensamma nämnaren folkbibliotek. Almerud menar att biblioteken har blivit 

alltmer efterfrågestyrda på senare tid och utifrån det min uppsats visar så kan jag hålla 

med honom. Men jag ser även att både det allmänbildande perspektivet och det 

alternativa perspektivet också framträder i bokbussen, även om de inte får lika mycket 

plats som det efterfrågestyrda alternativet. De likheter som finns mellan huvudbibliotek 

och bokbuss är att båda verksamheterna är efterfrågestyrda, men till olika grad. Det som 

är skillnader mellan dessa är att eftersom bokbussen har begränsat med utrymme och en 

mer begränsad budget så måste man sålla hårt vilket inte huvudbiblioteket behöver göra 

på riktigt samma sätt. Det borde helt klart påverka det urval som finns på respektive 

enhet och de inköp som görs.  En av mina informanter menade också på att när 

biblioteksfilialer läggs ned så kan det hända att utbudet blir ännu mer efterfrågestyrt på 

bokbussen.  

 

 

Det finns både fördelar och nackdelar med bokbussverksamhet. Fördelen är att 

bokbussen är mycket flexibel då det är lätt att byta hållplatser eller köra där nya 

områden byggs. Det är också relativt enkelt att variera sortimentet vilket gör bokbussen 

än mer flexibel. Bokbussens upptagningsområden kan variera stort, med allt ifrån 

landsbygd till storstad, vilket borde innebära att urvalet måste anpassas lokalt för att 

göra bäst nytta. Eftersom bokbussens utrymme är begränsat så måste det krävas extra 

stor omsorg i de val som görs till den jämfört med huvudbiblioteket.  

 

 

Enligt Hansson så strävar folkbiblioteken efter en roll som förenar folkbildning och 

formell bildning. Samma sak menar Höglund och Klingberg som menar att 

folkbiblioteken ska erbjuda den litteratur som är svår att få tag på. Vad jag kan se i min 

uppsats så tycks det som att huvudbiblioteken har kunnat behålla stora delar av ett 

blandat urval men ändå utvecklats något åt det efterfrågestyrda hållet, men ändå inte 

lika mycket som bokbussverksamheten har gjort. Kanske är det så att det är här som 

bokbussen kommer in och blir den kompletterande faktorn. Bokbussens fokus har blivit 

mer inriktat på barn och ungdomar vilket möjligtvis skulle kunna innebära att någon 

annan målgrupp får stå tillbaka då det gäller litteraturutbud. Detta har jag dock inte haft 

möjlighet att analysera vidare inom ramen för denna uppsats.  

 
Redan på 1950-talet, enligt Hansson, så ville man med uppsökande verksamhet komma 

närmre människor i deras vardag. Detsamma skulle jag vilja säga gäller i dag på 2010-

talet. Jag skulle helt klart vilja påstå att bokbussverksamheten till fullo kan ses som en 

spjutspets för framtiden där målet är att ha ett rikt varierat utbud där det finns något för 
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alla att finna. Frågan om vad som ska köpas in och inte köpas in till folkbiblioteken, 

oavsett om det är till bokbuss eller huvudbibliotek, tycks vara en fråga som har 

diskuteras flitigt under många decennier och som antagligen kommer att fortgå under 

lång tid framöver. 

 

 

7.0 Slutsatser 

 
Här presenteras de slutsatser som jag kommit fram till i undersökningen utifrån de 

frågeställningar som jag har haft. Uppsatsens syfte har varit att ta reda på hur 

folkbibliotekarier inom bokbussverksamhet motiverar och resonerar kring de litterära 

inköp och urval som görs. Jag har även undersökt vad som sägs generellt om 

bokbussverksamhet i ett antal biblioteksplaner. Till sist har jag också sett om det finns 

någon relation mellan inköp och urval till bokbuss kontra huvudbibliotek. Genom de 

resultat jag fått fram kan jag se att jag har uppnått de syften som jag har haft för min 

uppsats.  

 

 

Vad utmärker inköp och urval av litteratur till bokbussverksamhet i 

folkbibliotekens biblioteksplaner i Västra Götalands län?  

 

Det som är utmärkande för biblioteksplanerna är deras avsaknad av formuleringar då det 

gäller inköp och urval till bokbussverksamhet. Eftersom bokbussen ingår i en 

folkbibliotekskontext så skulle det därför kunna betyda att allt som står i 

biblioteksplanerna även gäller för bokbussverksamheten. Det hade ändå varit intressant 

om man hade tydliggjort och lyft upp bokbussens verksamhet i biblioteksplanerna. 

Begreppet tillgänglighet och vad det innebär och ett stort fokus på barn och ungdomar 

syns  i så gott som alla biblioteksplaner. 

 

 

Hur motiverar bibliotekarier litterära inköp och urval till bokbussverksamhet och 

vilka synsätt kan tänkas finnas till grund för det? 

 

Uppsatsen visar på att alla informanterna tar stor hänsyn till de lokala förutsättningar 

som finns och anpassar inköp och urval därefter. Jag kan också se att de tar mycket stor 

hänsyn till användarnas behov och att det mest framträdande synsättet som kommer 

fram i resultatet är att informanterna utgår från ett efterfrågestyrt perspektiv. Det 

efterfrågestyrda perspektivet innebär att bibliotekarier har stort förtroende för att 

användarna kan göra bra litterära val på egen hand. Det innebär också att urval och 

inköp baseras på konkreta behov och utefter den efterfrågan som finns, vilket visar på 

att bibliotekariernas huvudfokus utgår från ett tydligt användarperspektiv. 

 

I inköp och urvalsförfarandet så anser informanterna att kvalitetsaspekten är viktig att 

väga in. Här kan jag se att alla tre perspektiven berörs. Det efterfrågestyrda perspektivet 

gör sig synligt då informanterna talar om att det är efterfrågan som till stor del styr den 

litterära kvaliteten på bokbussen. Bokbussen har ett begränsat utrymme och måste på så 
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sätt betona vad användarna vill ha. Informanterna vet vad som lånas ut mest och ser 

därför inget behov av att ha litteratur som bara blir stående. Det alternativa perspektivet 

syns när informanterna nämner att man önskar att användarna också ska kunna finna 

något som de inte hade väntat sig. Det allmänbildande blir synligt då informanterna 

talar om att bildande kan vara så mycket, som t ex då ett barn finner en bok intressant 

och på så sätt skapas en bildande situation. 

 

 

Finns det några likheter och skillnader i de litterära inköp och urval som görs till 

bokbussverksamhet jämfört med de litterära inköp och urval som görs till 

huvudbibliotek?  

 

Eftersom bokbussverksamheten är speciell i den bemärkelsen att den har ett begränsat 

utrymme så medför det att den mesta av litteraturen på bokbussen utgår från ett 

efterfrågestyrt perspektiv, vilket är en skillnad jämfört med huvudbiblioteket. 

Informanterna menar att även huvudbiblioteket till viss del även är styrt utefter 

efterfrågan, men att där har man naturligt mer resurser att tillgå vilket gör att man därför 

kan utgå från flera perspektiv. Bokbussen och huvudbiblioteket med sina bibliotekarier 

kompletterar varandra genom att de ständigt gör avvägningar och samarbetar om vad 

som ska köpas in till respektive verksamhet. De kan också tillsammans nå fler 

användare och de har en gemensam grundtanke med biblioteksverksamheten utifrån den 

gemensamma nämnaren folkbibliotek. Däri kan således finnas en relation och en likhet. 

 

8.0 Förslag på vidare forskning och avslutande reflektion 
 

Jag tänker att det skulle finnas möjlighet att fördjupa sig mer i att se på skillnader och 

likheter mellan bokbussen och huvudbibliotek då det gäller inköp och urval. Då jag 

själv i min uppsats har velat ge en kort bakgrundsinformation om bokbussens 

utveckling i tidigare forskningsavsnittet, så skulle man kunna forska vidare om det och 

se på bokbussens utveckling över tid då det gäller inköp och urval. Man skulle också 

kunna göra en studie liknande denna men ta med hela medieurvalet på bokbussen och 

ställa dessa i relation till varandra. Jag upptäckte också att kvalitetsaspekten hade stor 

betydelse för inköp och urval och därför skulle man också kunna fokusera mer på det i 

en annan studie. 

 

Mina informanter har alla tre varit bokbussansvariga och därmed ansvarat för inköpen 

och urvalen till bokbussverksamheten. Det skulle kunna vara intressant att intervjua 

flera bibliotekarier tillhörande samma bokbuss och biblioteksenhet och på så vis få fram 

ett bredare spektrum av åsikter rörande ett gemensamt urval. Tänkbart skulle också 

kunna vara att göra en större kvantitativ studie om bokbussverksamhet och också i den 

ge en fördjupad inblick i biblioteksplaner utifrån flera län i Sverige. Det skulle på så sätt 

vara intressant att se om bokbussverksamheten nämns mer i dessa än vad jag fick fram i 

min uppsats och kunde på så sätt också möjligtvis ge ett mer representativt resultat. 

 

Till sist kan jag se att resultatet i min uppsats visar på att de ansvariga 

bokbussbibliotekarierna tycks inneha ett mycket stort användarfokus i samlingarna och 
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vill på bästa sätt skapa god litterär kvalitet på bokbussen och detta skulle jag vilja säga 

är oberoende av om det är utifrån det allmänbildande, alternativa eller det 

efterfrågestyrda perspektivet.  
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10.0 Bilaga 1 

 

10.1 Intervjuguide  

    
 Bakgrund 

 
1. Hur länge har du arbetat som bibliotekarie på detta bibliotek?  

2. Har du alltid arbetat med inriktningen bokbuss?  

3. Har du någon annan yrkeserfarenhet? Iså fall har du kunnat använda dej 

utav den kunskapen? 

4. Vilka arbetsuppgifter har du? 

 

Inköp och urval 

 
5. Beskriv gärna om bokbussen! 

6. Har bokbussen någon specifik inriktning då det gäller inköp och urval av 

litteratur? 

7. Vad är målsättningen med bokbussen? 

8. Tar du alla beslut själv eller gör ni det tillsammans på inköpsmöte eller på 

något annat sätt? 

9. Har det någon betydelse vilken storlek på kommunen det är eller något 

annat som påverkar? 

10. Hur går det till praktiskt när du köper in böcker till bokbussen? 

11. Hur väljer du ut litteratur till bokbussen? 

12. Är det några speciella faktorer som påverkar inköp? 

13. Vad har ni för litteratur på bokbussen?  

14. Är det någon genre det finns mer av?  Varför i så fall? 

15. Finns det någon litteratur som är viktigare att köpa in? Hur tänker du då? 

16. Finns det litteratur som ni inte köper in? 

17. Hur tänker du kring vad som är bra kvalitet? 

18. Finns det litteratur som du skulle önska att man kunde köpa in mer av? 

19. Vilken roll har sambindningslistorna? 

20. Vilka riktlinjer måste du hålla dig till? 

21. Finns det något som är svårt/lätt med inköp och urval av litteratur?  

22. Vad är det du använder dig utav då du väljer ut litteratur? 

23. Har din erfarenhet betydelse? 

 

Biblioteksplan 

 
24. Finns det några styrande dokument som ni arbetar efter? Arbetsdokument 

eller dylikt? 

25. Om det inte finns – hur viktigt tycker du att en medieplan skulle vara? 

Finns det behov av en sådan tycker du? Varför/varför inte? 

26.                 Om det inte finns, hur gör du dina avgöranden då? 
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27. Är det skillnad på hur man tänker kring inköp till bokbussen kontra det 

vanliga biblioteket? 

28. Finns det någon diskussion/möten om inköp? Vad som är kvalitet? 

 

Målgrupp 

 
29. Vilka användare har ni som besöker bokbussen? 

30. Vad ska litteraturen fylla för funktion för användaren tycker du? 

31. Köper du in material utifrån vad användaren vill ha eller hur tänker du? 

32. Är det någon speciell målgrupp som ni prioriterar? 

33. Är det något som är viktigare att köpa in, t ex underhållning, bildning, 

smalare verk? 
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