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Abstract:   The aim of this thesis is to investigate how purchasing 

managers in bookshops and public librarians reason with 
regards to their selection of fiction literature. Nine 
interviews have been conducted in this qualitative study 
made in the spring of 2013; four librarians, four book 
merchants, as well as a market director of a major chain of 
bookstores. Our focus has been particularly directed to 
ascertaining what influence the cultural-political mission of 
libraries have had on the process of selection, as well as the 
extent to which factors such as demand and quality play a 
part in both organizations. We have been interested in 
seeing how libraries and bookstores compare with regards to 
these factors, because of obvious differences in their goals 
and purposes. Librarians see both the benefits and flaws in 
their way of working, as well as in the way in which 
bookstores conduct their business, and vice versa, that they 
are often successful in cooperating, like when arranging 
visits from authors etc. Bibliotekstjänst, purchase 
suggestions from users, the librarians own proposals are the 
sources for the libraries’ selection. The decisions are made 
with respect to quality, content and public value. The user 
influence have increased, and the users’ satisfaction factor is 
highly important. The book merchants were sometimes 
controlled from the head offices in their selection, but had 
the freedom of buying books from local authors, and the 
customers demand also had an influence. They have in 
common that their selection is highly influenced by the 
media. 
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1 INLEDNING 
Redan på 300-talet f. Kr fastställer Aristoteles kriterier för vad den goda litteraturen ska 
representera. Det fanns då en föreställning om att kvaliteten bestod i att det skapade 
konstverket “skulle vara ett uttryck för det goda, sanna och sköna” (Tveit 2006 s. 74). Även 
under medeltiden och renässansen såg man på ett liknande sätt. Först under 1700-talets 
upplysningstid och romantiken börjar man bryta med det antika idealet. Nu gällde det istället 
att presentera något individuellt - på gott och ont, så som någons tankevärld eller skildring av 
ett liv med dess glädje och sorg, mörker och ljus. På 1900-talet blir det än tydligare att det är 
det originella som är härskande i stil; man vill väcka läsaren med något nytt och oväntat; ge 
ny kunskap och nya infallsvinklar. (Ibid s. 75). I detta ligger fortfarande dagens syn på 
kvalitet, att en bok skall vara nyskapande eller åtminstone aktuell i sin samtid. 
 
Vi som blivande bibliotekarier har funderat en del över vad som ligger till grund för många av 
bibliotekens beslut i urval när skönlitteratur köps in. Då en av oss dessutom läst 
litteraturvetenskap tidigare, och under studietiden i Borås jobbat deltid på en bokhandel har 
det varit naturligt för oss att dra åtskilliga paralleller och jämförelser mellan de båda 
verksamheterna bokhandel och bibliotek. Vi har även diskuterat en sådan fråga som vad 
kvalitet är och hur man kan se på detta begrepp. 
 
Bibliotekschef Inga Lundén uttalar sig i tidskriften PING (Krafft 2013) om hur de väljer till 
litteratur med aspekter ur censurfrågan. Enligt Lundén har biblioteken “en väldigt stor makt 
att välja, och välja bort”, och det är viktigt att för medborgarna kunna försvara de principer 
biblioteken utgår ifrån. Hon menar att mångfalden är stommen i ett bibliotek, och för det 
krävs en öppen dialog med användarna. När hon får frågan om det ingår i bibliotekariens roll 
att göra ett urval svarar hon att det är av värde att reflektera, och skapa diskussioner med 
besökare. Biblioteket som institution i samhället skall naturligtvis spegla detta också; att 
verka i ett sammanhang som är kritiskt och öppet för förändringar. 
 
Biblioteken har förutspåtts minska i betydelse då böcker blir allt billigare ute i handeln. I 
begynnelsen var det tänkt att folkbiblioteket skulle tillhandahålla litteratur med särskild 
åtanke på de underprivilegierade grupper som inte hade råd att köpa böcker. I slutbetänkandet 
från litteraturutredningen Läsandets kultur konstateras att “den fysiska bokhandeln i Sverige 
möter idag hård konkurrens, framför allt från nätbokhandeln men även genom det utbud som 
erbjuds kunderna dagligvaruhandeln” (SOU 2012: 65). 
 
Bibliotekets existens har varit föremål för alla möjliga diskussioner med inte sällan 
oreflekterade argument som “allt finns ju ändå på nätet”, och om biblioteket ska få finnas kvar 
i dagens samhälle måste det anpassas till vad användarna vill ha, om det så är 
programverksamhet eller storsäljande litteratur. Vi har tänkt att då biblioteken och 
bokhandeln upplever sin existens hotad; t ex att böcker sprids allt lättare via webben o s v (se 
t ex Arvidsson 2010, Högström 2012, Linderborg 2012, och se även 2.2), måste de utarbeta 
nya strategier för sin överlevnad. Sammantaget anser vi att det här är två verksamheter som är 
stadda i förändring efter ifrågasatt existens. Frågan har engagerat oss och vi ville fördjupa oss 
i den vidare. Diskussionen är aktuell även inom det svenska samhället i stort och har lyfts upp 
i statliga utredningar nyligen. Enligt Litteraturutredningen (Läsandets Kultur, SOU 2012:65) 
har skönlitteraturen en viktig roll i Sverige idag: 
I betänkandet görs en bedömning av litteraturens ställning i dag och viktigare 
utvecklingstendenser. Av analysen drar vi den generella slutsatsen att litteraturens ställning 
på många sätt är god i dagens Sverige. Befolkningens läsvanor ligger tämligen stabilt på en 
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hög nivå, det publiceras mer litteratur än någonsin och Sverige har för att vara ett litet 
språkområde stora exportframgångar på litteraturområdet. (SOU 2012:65) 
 
Det konstateras vidare: 
 
Vad gäller utgivningen av litteratur bekräftas i viss mån bilden av en "bokflod". Ökningen i 
utgivning över tid är ett uttryck för att bokbranschen vuxit och att det blivit tekniskt och 
ekonomiskt lättare att publicera en bok. (SOU 2012:65) 
 
Om biblioteken summerar utredningen: 
 
Att tillgängliggöra litteratur är bibliotekens traditionella roll i det litterära landskapet. 
Den betydelse biblioteken har haft och har för läsningen på detta sätt ska inte underskattas. 
Det är även denna aspekt av bibliotekens verksamhet som bibliotekslagen (1996:1596) främst 
tar sikte på. Dagens bibliotek är dock mer än bok- och mediesamlingar som är tillgängliga 
utan kostnad för medborgarna, de är även aktiva i det läsfrämjande arbetet genom 
pedagogiskt arbete där de guidar besökarna till litteratur, ordnar författarmöten och 
kulturaftnar, samarbetar med skolor, förskolor och det civila samhället för att främja läsning 
och för att synliggöra och tillgängliggöra sina samlingar. (Insatser för att främja läsning SOU 
2012:65) 
 
I skrivande stund är det mycket som håller på att förändras i båda verksamheterna. De två 
bokhandelskedjorna Bokia och Akademibokhandeln har i månadsskiftet april/maj 
2013 gått ihop. “Målet är att skapa en solid och lönsam bokhandel som långsiktigt 
säkrar tillgången på böcker”, skriver bolagen i ett pressmeddelande, meddelar SVT i 
maj 2012. 
 
I april i år (2013) lämnade regeringen in en proposition till riksdagen med förslag till en ny 
bibliotekslag, som om den antas kan beräknas träda i kraft 1 januari 2014. I propositionen 
(2012/13:147) vill man bl a ägna särskild uppmärksamhet åt personer med 
funktionsnedsättning och de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än 
svenska (s. 16). För vår uppsats vidkommande innehåller propositionen ett förslag på att 
införa följande lagtext: “Folkbibliotekets utbud skall präglas av allsidighet och kvalitet” (s. 
22). Det är mot bakgrund av att inga riktlinjer om utbudet har stått med i den tidigare, 
nuvarande bibliotekslagen, samt att man i Norge har en passage i bibliotekslagen som lyder 
”Folkbibliotekets utbud skall präglas av allsidighet, aktualitet och kvalitet”… Regeringen 
skriver: “Innebörden av bestämmelsen är att folkbibliotekens utbud ska vara allsidigt 
sammansatt. Begreppet kvalitet innebär bland annat att folkbiblioteken ska göra ett aktivt 
urval baserat på kvalitetskriterier när de planerar inköp, upphandlar tjänster eller genomför 
gallring av bestånden.” (s. 22). Dock preciseras inte vad som kännetecknar allsidighet och 
kvalitet. Det finns alltså behov av att penetrera denna aktuella fråga och jämföra dessa två 
litteraturförmedlande verksamheter med varandra och därmed bidra till att skapa kunskap. 
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1.1 Problembeskrivning 
Vår studies utgångspunkt är hur personal inom de två verksamhetstyperna bokhandel och 
bibliotek tänker kring sitt urval och inköp av skönlitteratur. Varför vi har valt skönlitteratur är 
för att den i sig har tyngdpunkten på läsning för läsandets egen skull, vilket alltid varit centralt 
i bibliotekens roll som aktörer för läsfrämjande verksamheter, och även i bokhandelns 
verksamhet som bjuder ut boken till försäljning som en lustfylld vara, skapad för nöje och 
stimulans. 
I en tid då biblioteken har blivit mer och mer marknadsanpassade och efterfrågestyrda 
(Höglund & Klingberg 2001, s. 37) och i opinionen fått kritik för detta (exempelvis GÖK-
projektet), är ett antagande att biblioteksverksamheten har närmat sig bokhandelns strategier 
beträffande åtminstone delar av verksamheten, såsom marknadsföring och delvis urval. Ett 
annat antagande vi har är att vi tänker oss att bibliotekspersonal har mer inflytande på urvalet 
än bokhandelns dito. Kan det vara så att bokhandeln och biblioteket är två till synes skilda 
litteraturförmedlande verksamheter som är på väg att närma sig varandra på så vis att man blir 
mer och mer marknadsanpassad (inom folkbiblioteken kallas det närmast användarinflytande, 
inom bokhandelsvärlden kundefterfrågan)? Vår uppsats relevans kan motiveras i kraft av att 
det i Sverige inte finns så många andra liknande studier där man jämför dessa två 
litteraturförmedlande verksamheter med varandra. 
 

1.2 Syfte 
Vårt syfte med denna uppsats är att studera de faktorer som styr urvalet av skönlitteratur inom 
bokhandlar och bibliotek, med avseende på marknad, efterfrågan och kvalitet. 
 

1.3 Frågeställningar 
Vad förenar och skiljer bibliotek respektive bokhandel åt ifråga om urvalet, med avseende på 
marknad, kvalitet och efterfrågan, i urvalet av skönlitteratur? 
Vilka friheter och begränsningar har bokhandel respektive bibliotek i inköpsfrågor? 
 

1.4 Avgränsningar 
Studien är genomförd under april och maj 2013. Vi tar upp folkbibliotek i alla fall utom ett, 
som är ett hybridbibliotek, (kombinerat folk- och högskolebibliotek). Vad bokhandlarna 
beträffar så är det tre butiker som ingår i kedjor, och en mer oberoende bokhandel. 
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2 TIDIGARE FORSKNING OCH LITTERATURGENOMGÅNG 
I det här kapitlet kommer vi att redogöra för tidigare forskning och annan relevant litteratur 
om folkbibliotekens urval, innebörden av begreppet kvalitet, bibliotekets plats i samhället, 
samt om den fysiska bokhandelns urval.  
 

2.1 Folkbibliotekens urval och kvalitetsbegreppet 
Anna-Lena Höglund och Christer Klingberg har skrivit Strategisk Medieplanering för 
folkbibliotek. Boken bygger på studier i engelsk, amerikansk och dansk forskning som ägnat 
ämnet beståndsutveckling större utrymme än vad som gjorts i Sverige. Höglund & Klingberg 
menar att mycket har hänt sedan deras studietid på Bibliotekshögskolan, då tanken på att 
lägga upp ett mediebestånd präglades ganska lokalt, såsom att man köpte in böcker som var 
anpassade till bygden t ex fiskeböcker till orter rika på sjöar och böcker om båtliv till 
kustbelägna ställen. Nu, med tanke på tidens starka inflytande på individen genom massmedia 
och internationella influenser strävar man efter att skapa ett mer allsidigt bestånd. Andra 
aspekter de tar upp är att biblioteken genom årtionden präglats mycket starkt av 
bibliotekariernas egna omdömen och personliga smak. Höglund & Klingberg menar att det 
måste finnas en balans och logik mellan vad som köps in och vad som faktiskt lånas ut. Man 
försöker hitta metoder som hindrar bibliotekarien att välja bokbestånd efter sin personliga 
åsikt (Höglund & Klingberg 2001 s. 8). “Folkbiblioteken har alltså ett stort ansvar att erbjuda 
den litteratur som kan vara svår att få tag på för den vanlige medborgaren” (Ibid s. 36). Tveit 
hänvisar till den norska bibliotekslagen § 1 (Tveit 2006, s. 71) och skriver att utvecklingen i 
bok- och mediesamlingen skall styras av “allsidighet, aktualitet och kvalitet”. Det krävs att 
man anpassar sig till användarna och deras önskemål. Det ligger vissa förpliktelser hos 
bibliotekarien att sprida den utländska fack- och skönlitteraturen som inte användarna tidigare 
känner till. Beståndet måste öka i fas med att utlåningen eventuellt ökar (Höglund & 
Klingberg 2001, s. 25). “Receptet är ett högre förvärv än gallring under en period”. Det är 
viktigt att mitt i mottot “Folkbiblioteket är till för alla” inte behandla användarna av det som 
en homogen grupp. Man bör klargöra vilka olika grupper av användare det finns som besöker 
biblioteket för att tillgodose deras behov (Höglund & Klingberg 2001, s. 42). 
 
Av värde för biblioteket är att välja ut de böcker som de tror kommer bli utlånade, så det inte 
uppstår obalans här i beståndet. Enligt Höglund & Klingberg kan man sluta sig till att “alla 
böcker tappar intresse ju äldre de blir”(Ibid s. 70). Detta har inte minst bokhandeln anammat 
som försöker hålla sig med ett aktuellt medieutbud. 
 
Förr kunde olika förlag stå för mer kvalitet än andra. Bokförlaget En bok för alla fick 
statsbidrag för att ge ut särskilda titlar och antologier som ansågs bära upp en kvalité. Ända 
till 2008 fanns pengar avsedda åt förlaget för att ge ut kvalitetslitteratur till folket som såldes 
till förmånliga priser. Enligt slutbetänkandet från litteraturutredningen är det fortfarande de 
mindre förlagen som ofta står för utgivandet av kvalitetslitteratur och då kanske särskilt när 
det gäller översatt litteratur. (SOU 2012:65). I kvalitetsbegreppet kring boken ligger inte bara 
språket, utan även bildkvalitet och papperssort. Ibland uppfyller inte boken denna 
kvalitetskontroll och man väljer att inte införskaffa den alls. 
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Biblioteken är inte alltid i fas med utgivningen av böcker. Det händer ibland att det tar veckor 
och även månader innan en iordningställd bok kommer till bibliotekets samling (Tveit 2006, 
s. 138). Fördelarna biblioteket har gentemot bokhandeln är att en bok som beställs in håller 
sig kvar där och går att få tag på, även tio år efter att den tryckts och räknas som “gammal” i 
branschen. Tveit skriver att biblioteken dock kunde bli mer lika bokhandeln i fråga om 
marknadsföringen (Ibid s. 155) när det gällde att satsa på det säljbara och efterfrågade och 
visa upp det på ett attraktivt sätt. Om folkbiblioteket inte får med sig användarna, menar Tveit 
att det förlorar sin legitimitet. Det krävs även en stor lokal anpassning. Finns det t ex en stor 
rid-sportsverksamhet i kommunen bör biblioteket införskaffa en god samling relevant 
litteratur kring hästar (Ibid s. 157). Tveit diskuterar även vidare om kvalitetsbegreppet kring 
hur en bok, en skönlitterär titel, ska värderas. Är det utifrån estetisk upplevelse eller innehåll? 
Vi har fått många olika svar av våra respondenter. 
 
Det faktum att folkbiblioteken finansieras genom skattemedel gör ju att det krävs än mer att 
de ska tjäna medborgarna. En del av kvalitetsfrågan diskuteras genom att hitta olika metoder 
för att vara sann och trogen mot användaren i första hand. När ett urval av litteratur görs 
måste både politiska mål och personliga behov tas med i beräkningarna (Höglund & 
Klingberg 2001, s. 16). Höglund skriver att de själva fortfarande anser att det i första hand är 
“den goda, uppbyggande litteraturen” som folkbiblioteken ska erbjuda i sina samlingar, men 
att det på senare tid (boken publicerades för tolv år sedan) uppstått andra aspekter och att det 
kommit in andra uppdrag för biblioteken än att hålla litteraturens fana högt (Ibid s.40). “Den 
goda litteraturen” behöver heller inte vara den som efterfrågas mest, delvis måste 
medborgarnas informationsbehov tillgodogöras. 
 
Birger Hjörland skriver om urvalspolitiken, och skisserar några betydande aspekter. Han 
menar att bibliotek och tidningar och tidskrifter är exempel på s. k kvalitetsvärderande 
institutioner, och dess utbud, recensioner och andra artiklar, är exempel på 
kvalitetsvärderande praktiker. Han menar att biblioteken i hög grad stödjer sig på de 
kvalitetsvärderingar som recensenter och kritiker gör (Hjörland 1997, s. 191). Förutom att 
denna sfär har denna makt, har den också makt på så sätt att den påverkar läsarnas bedömning 
och efterfrågan (Ibid s. 14). Som Hjörland påpekar, kan inte biblioteken bli mer allsidiga eller 
ha en högre kvalitet än vad utbudet tillåter (Ibid s. 14). Detsamma bör gälla bokhandlarna. 
Catharina Stenberg menar att det kan finnas en nackdel med BTJ:s listor på så sätt att 
bibliotekarierna blir beroende av deras omdömen och inte har möjlighet att ta del av andra 
recensioner (Stenberg 2001, s. 27). 
 
Carl Gustav Johannsen redogör för några olika syner på kvalitet. Den transcendenta 
kvalitetssynen innebär att det finns absoluta normer för kvalitet och att det krävs lärdom, 
erfarenhet och intuition för att erkänna och värdera denna kvalitet. Tanken går direkt till 
gammaldags bibliotekarier som agerade förmyndare av litteratur. Den produktorienterade 
kvalitetssynen innebär att produktens kvalitet går att betygsätta på en tiogradig skala, såsom 
vin och antikviteter. I bibliotekssammanhang används denna beträffande facklitteratur 
(Johannsen 1997, s. 243ff). Den användarorienterade kvalitetssynen kännetecknas av att det 
som motsvarar användarens förväntningar, önskemål eller behov per definition har den högsta 
kvaliteten. Draget till sin spets innebär det en passiv roll för biblioteken, då de blint låter sig 
styras av användarnas efterfrågan ifråga om urvalet (Ibid s. 247). Johannsen själv 
argumenterar för en användarbaserad syn på kvalitet, då den tillmäter användarens subjektiva 
läsupplevelse stort värde, vilket inte varit fallet på den tiden bibliotekarier var förmyndare 
över den goda boken, och man hade en ”objektiv” kvalitetssyn. Detta menar Johannsen kan 
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innebära att kvalitet är ”ett värde eller ett mått i sig självt” utan en tanke på läsaren (Ibid s. 
250). 
 
Bokbeståndet i ett bibliotek ska byggas upp utefter bibliotekslagens bestämmelser (Tveit 
2006, s. 100) och representera eller avspegla lokalt bestämda kriterier. Utvecklingen i 
samlingarna ska parallellt följa en ändrad befolkningsutveckling. Här måste det finnas bidrag 
från det mångkulturella. Folkbibliotekens urvalspraktik karaktäriseras främst av mångfald på 
grund av den heterogena grupp de finns till för att tjäna, och menar vidare att bibliotekens 
urval inte klarar sig utan olika hjälpmedel (Evans & Saponaro 2005, s. 75). Exempel på 
hjälpmedel är BTJ-listor, lektörsomdömen, särskilda tidskrifter för biblioteken som innehåller 
recensioner, eller samarbeten i stil med att de anställda kan skriva kommentarer om olika 
böcker i ett forum så att de kan ta del av varandras åsikter för att underlätta urvalsbesluten. 
 
Catharina Stenberg menar att många faktorer spelar in vid folkbibliotekens urval; det 
allmänna kulturklimatet, kommunens målsättning med biblioteket, besökarnas önskemål, det 
urval av skönlitteratur biblioteken har tillgång till samt ekonomiska resurser (Stenberg 2001, 
s. 26f). Birger Hjörland redogör för ramarna kring urvalet. Han nämner bibliotekslagen (som i 
Norge innebär att allsidighet, aktualitet och kvalitet skall prägla biblioteket, se även Tveit 
2006, s. 71 och denna uppsats s. 6). Hjörland menar vidare att ett folkbiblioteks urval är 
begränsat av den budget som kommunen ställer till förfogande. I övrigt är det inom dessa 
ramar fritt att påverka urvalet inom bibliotekets organisation. Vidare har den privata sektorn 
(medier och förlag) makt gentemot biblioteken, då den avgör hur pass synliga olika titlar blir i 
marknadsföringen och därmed också användarnas och bibliotekariernas intressen, behov och 
efterfrågan. De böcker som omtalas i litteraturprogram i TV får ofta en större efterfrågan. 
Höglund poängterar dock att det är en mycket liten del av den totala utgivningen som 
presenteras här. Därför har biblioteken en stor roll att fylla genom att marknadsföra de böcker 
som hamnar utanför massmedias bevakning. Massproducerad populärlitteratur finns i 
Pressbyrån, på Ica och givetvis i bokhandel. Folkbiblioteken måste därför lyfta fram de verk 
som inte uppmärksammas någon annanstans och exponera dessa på ett nyskapande sätt. En 
väsentlig del i bibliotekens arbeten är enligt Höglund & Klingberg (s. 16) att med jämna 
mellanrum hålla i utvärderingar på biblioteket, så man uppdateras och förnyas. 
Marknadsföringen av böckerna tas också upp: I ett bibliotek är böcker nödvändigtvis inte 
tillgängliga och lättåtkomliga för att de står i en hylla, (och inte magasin). Ser man bara 
bokryggarna är titlar svåra att uppmärksamma, och att hitta böcker på måfå blir än svårare. 
Böckerna borde också exponeras utefter sin framsida [som man kallar “fronta” i bokhandeln] 
(Höglund & Klingberg 2001, s. 71). 
 
Ulla Forsén, dåvarande bibliotekschef i Alingsås, författade ett bidrag till antologin Den 
sköna skönlitteraturen – i och utanför biblioteket, där hon skriver om att bygga broar i 
urvalspolitiken; att kommuninvånarna ska ha både ett direkt och indirekt inflytande över 
bibliotekets mediebestånd: “Biblioteken måste finna sin särart tillsammans med dem som 
skall använda dem.../ Det kräver kunskap inte bara om litteraturen utan också om 
läsarna...Betyder detta att viktiga men ”smala” författarskap hamnar utanför biblioteken? Nej! 
Jag är övertygad om att huvudbiblioteket i en kommun är ansvarskännande nog att täcka in 
också djupet.” (Forsén 2000, s. 31). Forsén skriver att biblioteken är en del i samhället, och att 
när samhället förändras måste också biblioteket förändras (Forsén 2000, s. 34). Hon menar 
vidare att bibliotekets uppdrag liknar SVT:s public service-uppdrag, och att bibliotekets 
skönlitterära utbud måste ha en bredd, och inte endast innehålla det kritikerna anser vara 
“nydanande, kvalificerad och experimentell” liksom SVT inte kan visa endast ”smala” 
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program. Biblioteket skulle tappa besökare och SVT tittare. Forsén frågar sig hur brett 
utbudet skall vara, och skriver att “Biblioteksdebatten när det gäller skönlitteratur och urval 
har i huvudsak handlat om var gränsen skall gå mellan det som av kvalitetsskäl är rimligt att 
köpa in för skattemedel och det som hamnar utanför” (Forsén 2000, s. 30). 
 
Linnéa Lindsköld menar att det största hotet mot kvalitet är marknadens krav på vinst. Hon 
menar vidare att det sällan uttrycks explicit vad kvalitet är, men att “intensitet, originalitet, 
komplexitet, debutanter, lyrik, förnyelse hellre än bevarande är att föredra” (Lindsköld 2012, 
s. 338). Detta kan kopplas till det Lisbeth Larsson skriver om kvalitet: “de texter som genom 
olika stilgrepp, komplicerade metaforer, komplexitet och motsägelsefullhet tvingar läsaren att 
luta sig tillbaka, göra ett uppehåll i läsningen och fundera, har genomgående värderats högre 
än de böcker som med ett lättflytande språk, tydliga karaktärer, tydlig symbolik och en stark 
och spännande intrig förenklar läsningen.” (Larsson 2012, s. 134f.) 
 

2.2 Den fysiska bokhandelns urval 
Kvarnerud & Molin skriver i uppsatsen Uthyrning av säljyta - ett tabu i den svenska 
bokhandelsbranschen? (Kvarnerud & Molin 2007) om att det i framtiden kan bli aktuellt för 
förlagen att betala bokhandlarna en hyra för att få sina böcker på attraktiva, synliga platser i 
butiken. Priset på varan har blivit allt viktigare för den fysiska bokhandeln för att hävda sig i 
konkurrensen från internetbokhandel och varuhus. Detta ihop med den ökade 
kommersialiseringen av litteraturen hotar den fysiska bokhandeln som kulturbärare. Detta hot 
gör att bokhandlarna kan komma att behöva utarbeta nya strategier för verksamheten. 
(Kvarnerud och Molin 2007, s. 1) I Sverige lanseras det idag fler boktitlar än någonsin 
tidigare. Således är den konkurrens en ny titel möter mycket hård. Eftersom butiksytan är 
begränsad gör bokhandlarna ett urval av vilka böcker som får komma upp på hyllan. Detta 
urval kan förlagen endast till viss del påverka vilket gör att vissa titlar riskerar att försvinna i 
mängden (Kvarnerud & Molin 2007, s. 12). Enligt studien har ingen bokhandelsbutik så 
mycket potentiell uthyrbar säljyta att den kan konkurrera ut internetbokhandelns priser, och 
de fysiska bokhandlarna kommer aldrig att kunna konkurera ut internetbokhandlarna 
beträffande pris och utbud. Fördelarna med den fysiska bokhandeln är god sortering, 
kunnande samt kunddialog (Kvarnerud & Molin 2007, s. 15). Ann Steiner är inne på samma 
linje när hon diskuterar bokhandelns framtid och menar att den fysiska bokhandeln i Sverige 
har svårt att klara sig. Man pratar mer och mer om pris än innehåll, titlar och service, och 
Steiner menar att nätet och mataffärer aldrig kan ge samma känsla som det att köpa böcker i 
bokhandeln ger, och bokhandeln behöver i tider av sjunkande priser utveckla sin roll som 
kulturell mötesplats (Steiner 2012, s. 30). 
 
Man räknar med att det finns runt 400 bokhandlar i Sverige, inriktade på lite olika områden. 
Siffran är hämtad från undersökning gjord av Statens Offentliga Utredningar (SOU 2012:65). 
Utredningen visar även att bokhandlarna har minskat i småkommunerna, men ökat i 
storstäderna. En utveckling som går hand i hand med att befolkningen alltmer tenderar att 
flytta in till städerna. I dagens Sverige finns det ett antal företag inom bokbranschen som är 
gällande. Bokhandelns aktörer är ungefär en handfull grupperade butiker. Dessa är främst två 
större drivande kedjor i branschen. En av dem har butiker i olika storleksgrad med inköp som 
bestäms centralt från huvudkontoret i Stockholm. Den andra bokhandelskedjan som delvis 
styrs centralt bildades 1986 och driver nu ett sextiotal butiker runt om i landet samt en 
nätbokhandel. Kedjorna ingår i skrivande stund i en fusion med varandra. Det finns även två 
bokhandelsgrupper som inte räknas som kedjor, men samarbetar kring inköp och 
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marknadsföring samt ger ut kataloger tillsammans. Grupperna består av fristående 
bokhandelsföretag, omkring femtio stycken i respektive grupp, som verkar i eget namn och är 
mycket lokalt knutna. Utöver dessa kedjor och grupper finns en pocketinriktad butikskedja 
som ägs av ett av de större förlagen sedan april 2012, vars butiker är placerade i anslutning till 
flitigt trafikerade områden så som järnvägsstationer och flygplatser. Därutöver finns det några 
självdrivande specialinriktade självstyrande bokhandlare, alla placerade i Stockholm. 
(Bokmarknadens aktörer SOU 2012:65). Specifikt inriktade bokhandlar på t ex science 
fictiontemat eller religiös litteratur finns också naturligtvis, men tas inte upp här. För att 
förlänga livslängden på böcker och erbjuda titlar som inte längre trycks upp på förlagen, har 
antikvariaten en viktig uppgift att fylla idag - som kulturbevarare och traditionsbärare. 
 
Fusionen av de två kedjorna till en ny kedja [Akademibokhandeln AB, vår anm.] är ett sätt att 
“rädda det som finns kvar” av bokhandeln. Man ser långsiktigt en mer självständig bokhandel 
som inte är bunden vid jätten Bonnier. (Schmidt 2013). Det kommer läggas fokus på 
bokförsäljningen, även om pappers- och kontorsmaterial även är en stor omsättning. Man 
planerar att koncentrera sig på olika typer av litteratur beroende på trakt. T ex kommer denna 
nya strategi ge möjlighet till en butik att välja så mycket som 150 lokalt anpassade titlar. Det 
kommer också bli enklare för en butik att köpa direkt från förlagen istället för genom 
förlagets mellanhänder så som Bokrondellen, och detta kan även ge utrymme för mindre 
lokala förlag med begränsad upplaga. Inom Akademibokhandeln profilerar sig butikerna 
mycket i fråga om typ av bestånd. En av oss som jobbar inom bokhandelskedjan Bokia har 
märkt av en efterfrågan på litteratur som tar upp bygden och ortens producerade författare. 
  



13 
 

3 ANALYSVERKTYG OCH TEORIRAM 
De analysverktyg vi utgår ifrån är aspekterna marknad, efterfrågan och kvalitet. Att undersöka 
utifrån marknad är att belysa frågeställningen ur ett samhällsperspektiv. Vad har litteraturen 
för plats i samhället idag? Att ta upp begreppet efterfrågan är viktigt då bokhandeln länge 
präglats av att försöka vara kundanpassade, medan biblioteken köpt in efter andra, mer 
idealistiska motiv. Detta har förändrats under det senaste decenniet. Här kommer 
kvalitetsfrågan in i bilden. Biblioteken är i historien en institution som bevarat och förvärvat 
litteratur av god kvalité för dess egen skull. Efterhand har de behövt bli mer lyhörda för vad 
allmänheten verkligen vill låna, och börjar därmed likna bokhandeln i marknadsanpassning. 
Vi har en teori om att de två verksamheterna har närmat sig varandra och en hypotes om att 
man i de toppstyrda bokhandelskedjorna inte är lika känsliga för litteraturen i sig. 
 

4 METOD 
I det här avsnittet redogör vi för våra överväganden, vårt metodval, diskuterar styrkor och 
svagheter med vårt förfaringssätt, vårt urval av informanter, diskuterar etiska aspekter av 
relevans för vår studie samt presenterar våra informanter. 
 

4.1 Överväganden 
Vi har haft som ursprunglig ambition att jämföra tre städers/kommuners bokhandlar och 
bibliotek; en intervju med en bokhandelschef och en bibliotekarie med inköpsansvar. Detta 
skulle bli sex intervjuer. Sedan har vi valt att komplettera med en fjärde stad, där bokhandeln 
är oberoende och biblioteket är ett s. k hybridbibliotek, folkbibliotek integrerat med 
högskolebibliotek. Detta har vi gjort för att kontrastera mot bilden av bokhandeln som enbart 
ingående i en kedja och för att vidga perspektivet för att kunna få en mer heltäckande bild. 
Dessutom, för en ännu djupare förståelse, har vi intervjuat en marknadschef för en av de stora 
bokhandelskedjorna. Vi har vidare valt att avgränsa oss till att enbart använda oss av 
intervjuer som metod, och att fokus för undersökningen är urvalet och inköpet av 
skönlitteratur. 
 

4.2 Kvalitativa intervjuer 
Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer för att undersöka hur man på bibliotek och 
bokhandlar tänker kring sitt skönlitterära urval. Vi har valt semistrukturerade intervjuer för att 
kunna vara öppna för olika vändningar under diskussionens gång, och för att kunna ställa 
följdfrågor under tiden, men ändå med ett visst antal teman som intervjuerna skall täcka in. 
Detta har varit fruktbart, då vi fått ut mycket mer information än vi faktiskt hade väntat oss. 
En vanlig kritik av intervjuundersökningar är det inte går att generalisera från resultaten, då 
intervjupersonerna är för få till antalet. Detta bedömer vi inte som ett problem i vårt fall, då 
vårt syfte är just att studera fyra städers bokhandlar och bibliotek, och dessutom en 
marknadschef för en bokhandelskedja. Vi har genomfört sammanlagt nio intervjuer med fyra 
bibliotekarier, fyra bokhandelschefer och en marknadschef för en större bokhandelskedja. 
Intervjuerna har ägt rum på våra informanters arbetsplatser i alltifrån mindre till lite större 
svenska städer. Detta är vår datainsamlingsmetod. Vår analysmetod är textanalys av vår 
empiri, d v s insamlat material, resultatet av intervjuerna, mot bakgrund av tidigare forskning 
och teorier kring urval av skönlitteratur. 
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4.3 Urval av informanter 
Vårt urval av informanter har skett mot bakgrund av att, som Pål Repstad menar, vi räknar 
med att ”de aktuella personerna har viktig och relevant information att komma med när det 
gäller projektets frågeställningar, såsom attityder, åsikter, kunskap, erfarenheter och annat 
som man är ute efter” (Repstad 2007, s. 89). Det vill säga, personerna vi intervjuar skall ha 
ansvar för urval av skönlitteratur i sitt arbete, på bibliotek eller bokhandel, för att därmed 
kunna uttala sig om våra frågeställningar. 
 

4.4 Genomförande, etik och val 
När man skall göra en undersökning bör man ta hänsyn till tre etiska aspekter; informerat 
samtycke, konfidentialitet och konsekvenser. Informerat samtycke innebär att forskaren gett 
informanten den information som är relevant för dennes deltagande i studien, att deltagandet 
är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Konfidentialitet innebär att forskaren försäkrat 
informanten om att all insamlad information kommer att hållas konfidentiell; 
bandinspelningar kommer att hållas i förvar på säkert låst ställe som bara forskaren har 
tillgång till och efter användning utplånas; namnen kommer att fingeras; informanten kommer 
inte att bli identifierbar. Konsekvenser gäller frågan om att informanten inte kommer att 
riskera att lida skada av deltagande i studien; d v s t ex förlora jobbet eller riskera andra 
negativa konsekvenser eller repressalier av sitt deltagande i studien (Repstad 2007, s. 90). Vi 
har tagit hänsyn till ovanstående etiska riktlinjer. Vi har informerat våra informanter om 
undersökningens syfte. Vi har låtit dem bestämma om intervjun ska spelas in eller inte. Om 
den har spelats in, har den blivit transkriberad till utskrift i detalj. Om inte, har vi antecknat i 
mån av tid under intervjuns gång och skrivit ett referat efteråt. Vi har inte bedömt att våra 
informanter kommer att lida skada av att intervjuas om deras resonemang bakom urvalet av 
skönlitteratur. I alla händelser har vi säkrat deras konfidentialitet; vi har inte avslöjat deras 
verkliga namn eller stad. Om intervjun har spelats in har endast intervjuaren haft tillgång till 
inspelningen. Därefter har intervjuaren lyssnat och transkriberat det som varit av relevans för 
uppsatsens syfte och därefter skrivit ett referat. Vi har gjort våra intervjuer på varsitt håll. Det 
finns fördelar och nackdelar med alla tillvägagångssätt för att genomföra intervjuer. Om man 
spelar in kan man fokusera på vad informanten säger och slipper ägna tiden åt att skriva. Efter 
intervjun har man en inspelning som fångat upp allt som sagts, men inte det outsagda. 
Nackdelen med att spela in för att därefter transkribera är att detta tar mycket tid i anspråk. 
Att istället för att spela in sitta och anteckna informantens svar har nackdelen att man inte kan 
få den tid för eftertanke som kan behövas för att kunna komma med uppföljningsfrågor. Pål 
Repstad menar dock att det också kan vara bra att anteckna istället för att spela in; man spar in 
tid och får ett koncentrerat referat av intervjun (Repstad 2007, s. 94). 
 
Steinar Kvale skriver att det kan vara mycket vanskligt att förlita sig på sitt eget minne vid 
intervjuanalys; minnet är selektivt och man kan snabbt glömma bort detaljer. Men han menar 
också att även om det kan finnas risk för att missa viktiga passager i intervjun kan det vara 
bra, då ”intervjuarens selektiva filter kan bevara just de innebörder som är väsentliga för 
undersökningens ämne och syfte” (Kvale 1997, s. 148). Det kan alltså vara en svaghet på 
grund av att det finns risk för att man förlorar viktiga detaljer som inte hinner formuleras ned i 
skrift eller uppfattas som viktigt i sammanhanget av intervjuaren, men också en styrka på 
grund av den avspända atmosfär som skapas genom att inspelningsutrustning inte distraherar 
och sätter press på respondenten under frågestunden. Därför är vi nöjda med en kombination 
av de två tillvägagångssätten, då vi tror att en kombination av dessa styrkor och svagheter 
med båda intervjuteknikerna kan komplettera varandra och ge oss rika resultat. Vi är 



15 
 

medvetna om problematiken vad beträffar att omvandla en intervju till en utskrift, från 
talspråk till skriftspråk, och att en utskrift lätt kan bli isolerad och tyckas kontextlös: ryckt ut 
ur sitt ursprungliga sammanhang, och ser därför en fördel i att delar av vår empiri inte bygger 
på bandinspelningar som förvandlats till utskrifter, utan av referat och anteckningar från 
intervjun. 
Det är värt att poängtera att en av oss jobbar i en bokhandel i skrivande stund, dock inte på 
samma arbetsplats som någon av våra informanter. Det kan dock utgöra ett problem i alla fall, 
som Steinar Kvale menar: ”band till endera gruppen [forskningens finansiärer eller 
undersökningspersonerna, vår anm.] kan få forskaren att bortse från vissa upptäckter och 
betona andra till skada för en så fullständig och opartisk undersökning som möjligt” (Kvale 
1997, s. 112). Vår forskning har nu inga finansiärer, men då hälften av våra informanter 
arbetar i bokhandel liksom en av oss som intervjuar kan det innebära ett problem då vissa 
saker kan tas för givna och antas vara underförstådda, och medföra att man har förutfattade 
meningar efter erfarenheter gjorda i samma bransch. Det kan alltså vara så att förutfattade 
meningar som att bokhandelsbranschen är mer vinstintresserad än litteraturintresserad som 
kan påverka undersökningen, men vi väljer att se på vad vårt resultat visar och hålla oss strikt 
till dem. Det kan samtidigt vara en tillgång att själv ha varit ute på fältet, då man känner till 
det som “går bra” bland massorna. 
 
Våra nio intervjuer har ägt rum på våra informanters arbetsplatser. Intervjuerna med Kim, 
Linda, Karin och Kalle har spelats in på medhavd dators inspelningsfunktion, och de delar 
som varit av relevans för forskningsfrågorna har transkriberats. Intervjuerna med Robin & 
Annelie, Bosse, Rosa, Chris och Birgitta har antecknats vid intervjutillfället och refererats 
också i efterhand. 
 

4.5 Tillvägagångssätt 
Vi har genomfört nio semistrukturerade intervjuer med vår intervjuguide som stöd. 
Intervjuerna bygger delvis på inspelat material, delvis på nedskrivna anteckningar.  
Vårt syfte har varit att besvara våra forskningsfrågor, vilka är följande: 
 

• Vad förenar och skiljer bibliotek respektive bokhandel åt ifråga om urvalet, med 
avseende på marknad, kvalitet och efterfrågan, i urvalet av skönlitteratur? 

• Vilka friheter och begränsningar har bokhandel respektive bibliotek i inköpsfrågor? 
 
Vi har ställt frågor om hur urvalet går till i praktiken; hur man går tillväga i sina bedömningar, 
vilken roll användarnas inflytande spelar; om man har omvärldsbevakning; från vilka kanaler 
de köper in sin litteratur och hur stort inflytande dessa har; hur stort inflytande våra 
informanter själva har; vad som kännetecknar en bok av hög kvalitet; hur de tänker kring 
relationen mellan bokhandel och bibliotek ifråga om urvalet osv. 

 

4.6 Presentation av informanter 
Bokhandelschefen Chris är 60 år och har jobbat som butikschef inom en av de två 
bokhandelskedjorna i en större stad i fyra år. Dessförinnan har han arbetat på en stor svensk 
varuhuskedja i nästan 40 år, vilket tyder på lång yrkeserfarenhet i säljbranschen 
Bokhandelschefen Kalle är i 50-årsåldern och har varit ägare till en bokhandel i en mindre 
stad i några år och sammanlagt jobbat på bokhandeln i tjugo år. Bokhandelschefen Linda är i 
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50-årsåldern och har jobbat på en bokhandel i en mindre stad i tio år, och dessförinnan har 
hon rika erfarenheter från böckernas värld inom såväl bibliotek, andra bokhandlar och har 
även drivit en egen bokhandel. Bibliotekarien Robin är 59 år och har jobbat på ett 
folkbibliotek i en större stad i 26 år. Bibliotekarien Anneli är 39 år och har jobbat på 
folkbibliotek sedan början av 2000-talet. Hon kompletterar vår intervju med Robin med sina 
egna reflektioner. Bibliotekarien Kim är 46 år och har jobbat på ett folkbibliotek i en mindre 
stad i 12 år, just nu vikarierar han som inköpsansvarig för skönlitteratur för vuxna. 
Bibliotekarien Karin är i 50-årsåldern och har jobbat på ett folkbibliotek i en mindre stad i 17 
år, och har varit bibliotekets chef de senaste åtta åren. Bokhandelschefen Bosse är 51 år och 
jobbat i branschen från och till i över 30 år, varav åtta av dessa år drivit en självägd bokhandel 
i en svensk turiststad. Bibliotekarien Rosa är 37 år och arbetar med inköp av skönlitteratur på 
ett hybridbibliotek, högskole- och folkbibliotek, i en mindre stad. Marknadschefen Birgitta är 
51 år och har jobbat i 25 år i bokhandel. För närvarande är hon marknadschef för en större 
svensk bokhandelskedja. 
 

5 RESULTAT OCH ANALYS  
Här presenterar vi vår empiri och redogör för bokhandelsvärldens och bibliotekens 
distributionstjänster.  
 
Vi vill först redogöra för bokhandelsvärldens och bibliotekens distributionstjänster, som vi 
kommer att ta upp i det följande. På biblioteken finns BTJ, Bibliotekstjänst, till 
bibliotekariernas hjälp, då de skall samla information om nya boktitlar och välja om dessa 
skall köpas in. De tillhandahåller listor över nya böcker med lektörsomdömen, som 
bibliotekarierna får ta del av. En motsvarighet i bokhandelsbranschen är Bokrondellen, en 
tjänst som bokhandlarna använder sig av för att läsa på om de utgivna böckerna, samt se dess 
tillgängliga status i lager, vad den kostar, om den går att beställa eller är definitivt slut. Man 
kan säga att Bokrondellen fungerar som en mellanhand till bokhandeln och förlagen. I 
Bokrondellen är böckerna klassificerade enligt SAB-systemet som de flesta folkbibliotek 
fortfarande har kvar.  
 

Vi har delat in rösterna i tre olika teman; marknadsanpassning och urval, efterfrågan och 
kvalitet. Ibland går de in i varandra, vilket är en naturlig följd när intervjufrågorna hänger 
ihop i vår semistrukturerade intervjumall. Det första temat kommer innehålla mer information 
i stort genom dess mer breda utgångsläge. 
 
 

5.1 Marknadsanpassning och urval på biblioteken 
Karin 
När BTJ:s listor kommer var fjortonde dag har de inköpsmöten. De har sina respektive 
områden som de bevakar, och ansvarar då för bevakning av den aktuella utgivningen, föreslår 
nya inköp samt ansvarar för gallringen inom sina respektive områden. Av tradition har detta 
varit en syssla förbehållen endast utbildade bibliotekarier. 
 
På biblioteket gör de sina bedömningar inför urvalet genom att läsa bokrecensionslistor från 
Bibliotekstjänst. Karin tycker att BTJ:s listor har blivit bättre än vad de varit förut; nu är de 
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mycket uppdaterade och allting går betydligt snabbare - förut tog det betydligt längre tid från 
det att en bok kom ut tills att den fanns recenserad i BTJ och blev möjlig att köpa in. 
 
Man håller koll på när det kommer nya upplagor av efterfrågade titlar, och sådana 
urvalsbeslut sker nästan per automatik. I övrigt säger Karin: Det går lite på känn… Vi har ju 
ingen uttalad policy… När man har ämnesansvar så känner man ämnet och vet vad 
användarna frågar efter... / Och skönlitteratur… Då är det också en blandning där, att man 
vet vad som kommer att gå åt direkt och även det som får bra recensioner som är lite mer 
okänt. Och att vi följer upp sådant som är bra (när man köpt in tidigare verk av samma 
författare, vår anm.). Och vi köper in i stort sett allt som står i efterfrågepärmen. 
 
Angående bibliotekets kulturpolitiska uppdrag och hur detta speglar inköpspolitiken, säger 
Karin: Det är ju det att vi ska ha fri och oberoende tillgång till information och upplevelse, 
och då är det så att vi eftersträvar att köpa in allsidigt och med kvalitet då...[apropå det nya 
bibliotekslagsförslaget som vi diskuterat innan; ”folkbibliotekets utbud skall präglas av 
allsidighet och kvalitet”, men att det däremot inte definieras vad allsidighet och kvalitet exakt 
är för något...] 
 
Robin  
Robins huvudsakliga ansvarsområde på biblioteket är inköp av deckare, lyrik och dramatik, 
och alla fjärrlån. På biblioteken förekommer inga bokmöten kring inköpsurval, som vissa 
bibliotek har kring litteraturinköp, utan alla har olika ansvarsområden som de tar hand om. 
Listorna kommer var fjortonde dag och utifrån dessa görs urvalet. Listorna är en förteckning 
över alla verk som ges ut i Sverige och recensioner av dessa. Dessa listor som ges ut är riktiga 
luntor. Ca 200 verk i veckan ges ut i Sverige! De delas upp inom bibliotekspersonalen utefter 
olika bevakningsområden. Robin berättar också om ett norrländskt oberoende förlag i Umeå, 
som fångar upp de mindre förlagen och ger ut listor över deras nyutgivna verk. Urvalet av 
litteraturen styrs alltså utifrån vad BTJ presenterar i sina listor, och även det som 
bibliotekarierna själva har snappat upp som intressant utifrån vad de hört i media eller fått 
förfrågan efter av användare. 
 
Bibliotekets urvalspolitik är i viss mån påverkad av budget. T ex måste man planera inköp av 
antal exemplar av en bok utefter hur populär den är. Bildas lång kö på en bok måste pengar 
avsättas till att köpa fler ex av just denna titel än andra nya böcker. 
 
 
Kim 
Kim berättar att urvalsarbetet i praktiken innebär att de utgår från BTJ:s listor. Det är en 
grupp som bestämmer om urvalet tillsammans, men Kim har stort inflytande och säger att han 
ibland kan ha sista ordet. Denna grupp har inte fysiska inköpsmöten längre, eftersom att de 
inte har tid till det då de är placerade på olika ställen (filialer) och istället för att träffas 
använder de BTJ:s digitala lista, där man kan föra en dialog med varandra genom att läsa och 
skriva kommentarer. 
 
På frågan om BTJ täcker in allt svarar han att inget egentligen kan täcka in allt, men nästan, 
och att det framförallt kan röra sig om debutanter från egenutgivande förlag som inte alltid får 
in sina böcker i BTJ:s listor, men då kan förlagen mejla direkt till biblioteket istället. Kim 
läser BTJ:s recensioner och försöker i mån av tid att hålla sig à jour med recensioner i 
dagspress. Ibland kan det bli att Kim bara läser en recension av en bok som underlag för 
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inköpsbeslut och menar då att man får hoppas att den (recensionen) är bra och tydliggör vad 
den handlar om. Ibland är inte recensionen så bra som man kunde önska, menar Kim, utan 
mest en redogörelse för bokens innehåll, och att det då kan bli ganska svårt att bilda sig en 
uppfattning. Kim ägnar inte tid åt att läsa bok- och biblioteksbloggar, på grund av tidsbrist. 
När det gäller BTJ menar Kim att de har ett väldigt stort inflytande fortfarande, trots 
konkurrens från många håll. Kim menar att den stora grejen är listorna med recensioner som 
biblioteken har svårt att klara sig utan. 
 
Rosa  
Rosa berättar att litteraturinköpen är uppdelade på tre personer i biblioteket. En har ansvar för 
lyrik och dramatik, en för fantasy, och hon själv för de andra avdelningarna på 
skönlitteraturområdet. Hon säger att de satsar mycket på omvärldsbevakning och försöker 
snappa upp vilken litteratur som ligger i tiden. 
 

5.2 Marknadsanpassning och urval inom bokhandel 
Chris uppger att butiken ingår i en mycket centralstyrd kedja, i synnerhet med avseende på 
urvalet. Bokbeståndet bestäms av ledningen i Stockholm efter butikens storlek i kvadratmeter. 
Det Chris kan påverka är inköp av lokala böcker. Ortsrelaterade författare brukar själva 
komma in för att sälja sina verk. Mindre förlag kontaktar butiken eller vice versa. 
 
Linda berättar att det här är en bransch i gungning nu, med många nedskärningar på gång, t 
ex bland förlagsrepresentanter som brukat resa runt till bokhandlar och presenterat utbudet. 
Hon menar att inköpen kommer att förändras på så vis att de kommer att styras mer centralt 
än vad som är fallet idag, och mer än så vet Linda inte om framtiden. Hittills har det varit så 
att varje butik får en kvot tilldelad, och huvudkontoret bestämmer olika titlar som de har 
skyldighet att ta emot och sälja i butiken, men utöver det har butiken en regional förankring 
med satsning på lokala författare, som kan sälja bättre än de stora som säljer bra i riket som 
helhet, t ex Lassemajas Detektivbyrå (serie av olika böcker om olika mysterier och uppdrag, 
se exempelvis Widmark 2007). 
 
På frågan om Bokrondellen fångar upp allt av den utgivna litteraturen får vi till svar att den 
täcker in alla större förlag och de flesta av de mindre. De säger att nackdelen med 
informationen om böckerna i Bokrondellen är att det består av förlagets presentationer. Detta 
är inte helt bra för att det blir skevt; det beror på hur förlagen förutsett bokens genomslag; hur 
förlagen (som vill sälja) presenterar boken osv, istället för en mera kritisk sammanfattning av 
t ex en oberoende litteraturskribent eller så. Kunderna kan initiera nya inköp. I övrigt säger 
Linda att man i bokhandeln har god koll på kundkretsen och vet vad som går hem i staden. 
Linda berättar att för att kunna saluföra en bok, känner hon att hon måste kunna stå för och ta 
ansvar för innehållet. Särskilt aktualiseras denna fråga beträffande barn- och 
ungdomslitteraturen. Hon berättar om en Bert-bok för många år sen som hade lite väl 
avancerat innehåll med sexuell anspelning, som hon inte köpte in trots att en kund ville köpa 
den till sitt 10-åriga barnbarn. Linda berättar om tiden med egen bokhandel, då hon haft stor 
makt att bestämma över utbudet; ingen kunde gå vidare till chefen, för hon var chefen. Ville 
hon inte ta in en bok så gjorde hon inte det, helt enkelt. Hon var inte tvungen till någonting 
eller styrd av någon; hon var fri och hon hade stor makt att styra över vilket utbud som 
kunderna hade att välja på. Jag berättar om mitt jobb på en turistbyrå i Hälsingland där jag 
kände samma sak; jag kunde riva ner affischer om jag ville det, bestämma vilka som skulle 
sättas upp, gömma vissa broschyrer i lådor och skåp och därmed censurera information för 
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turisterna, och styra över vilken information som de fick ta del av. Och samtidigt, precis som 
Linda berättat, att jag måste kunna stå för mina tips; inte påstå att en sevärdhet är en sevärdhet 
bara för att någon påstått det, för precis som i bokhandeln (och på biblioteket) kan det hända 
att besökarna kommer och är missnöjda efteråt (med en sevärdhet som inte var något att se, 
med en bok som inte varit något att ha). 
 
Linda är väldigt glad över att i en bokhandel kunna ha många exemplar och att efter att en 
blivit såld finns det många exemplar till att sälja, men att de inte har möjlighet att ha böcker i 
lager som är några år gamla. Linda säger att en bok får en allt kortare livslängd. På biblioteket 
var fördelen att gamla böcker kunde stå kvar fast de är slutsålda på förlaget, och därmed är 
biblioteket (och möjligen något antikvariat) det enda stället att få tag på de titlarna, och hon 
berättar att hon var väldigt lycklig när hon på biblioteket kunde låna ut t ex Anne på 
Grönkulla (se Montgomery), bara för att i nästa stund gripas av resignation; ”jag måste vänta 
fyra veckor innan jag kan låna ut den igen, minst..!”. Linda menar att det är en helt annan sak 
att vara författare nu jämfört med förr, då det var svårt att bli utgiven och hårda överordnade 
makter styrde… Nu kan vem som helst ge ut en bok, och om inget förlag nappar kan man 
starta ett eget förlag och låta trycka boken själv och så vidare. Linda menar att en följd därav 
är att långtifrån allt som ges ut är någonting att ha, men för alla ”författare” är deras bok deras 
egen lilla bebis, världens bästa bok, mitt livs novell, och de är omåttligt stolta och så vidare. 
Linda säger att de tar in ett antal exemplar och säljer på kommission, så att författarens släkt 
och vänner ska kunna komma och köpa boken i bokhandeln, men i övrigt har de sällan några 
större framgångar. 
 
Kalle säger att deras butik är en självständig bokhandel som får hjälp med datasystem, 
prissättning, marknadsföring och inköp av kedjans huvudkontor. Kalle sitter i inköpsgruppen 
för papper och kontorsmaterial och säger att urvalet inom litteraturen går till så att 
huvudkontorets personal träffar inköpsgruppen för litteratur och presenterar hela utgivningen, 
och inköpsgruppen väljer därefter ut det som är av intresse för deras aktuella bokhandel. 
Uppslagen till urvalet kommer alltså sammanfattningsvis från inköpsmöten, recensioner och 
kundernas efterfrågan. 
 
Vi har även kommit i kontakt med en av de “fria” bokhandelsbutikerna, d v s de som inte 
ligger under någon kedja. Istället samverkar dem i ett nätverk, som ger ut en gemensam 
katalog med mer utförligt beskrivande recensioner över böckerna, författarporträtt och nya 
trender. En av dem är bokhandeln i en mindre svensk stad. Bosse berättar att han nu vid 
hopslagningen av de två kedjorna valt att bli självständig, när inköpsupplägget och samarbetet 
i den stora kedjan upplevdes för fattigt och styrt. Bosses motto är att en bokhandel måste 
samarbeta lokalt och tillsammans med dem som står bakom böckerna, d v s författarna, för att 
sedan kunna rekommendera böckerna. Eftersom det inte finns någon ledning som toppstyr 
litteratururvalet kommer många förlag på besök direkt till butiken för att marknadsföra och 
skapa dialog. Även författarbesök hör till vanligheten då det också brukar bli ett samarbete 
med biblioteket på orten. Även för att komplettera snabblån, d v s när en titel efterfrågas mer 
än vad biblioteket har resurser till och fler exemplar behöver ordnas fram. Bosse är även aktiv 
i att anordna Bokens dag då ett tiotal författare bjuds in i samarbete med ABF. 
Bosse menar att det är viktigt att det i samhället finns kvar en fri plats där böcker kan 
diskuteras och där möten kring bokprat uppstår naturligt. Han ser bokhandeln som bärare av 
den nyutgivna litteraturen. 
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På huvudkontoret där Birgitta jobbar, köper man direkt av förlagen, några alternativa 
leverantörer finns inte då man själv är en form av distributör. Man styrs inte av några få stora 
förlag, utan är öppen för alla som vill ge ut en titel. De flesta förlag har förändrats i storlek. 
Det finns å ena sidan de stora jätteförlagen, men i spåren av den tekniska utvecklingen när det 
gäller att trycka böcker har det å andra sidan uppstått en mängd småförlag vars utbud man tar 
lika stor hänsyn till. Bokhandelskedjan träffar dessa regelbundet vid inköpsmöten. Hit 
kommer även olika säljbolag. Det krävs stor framförhållning i bokbranschen, men även 
lyhördhet för att författande är en skaparprocess som får ta sin tid. Det går inte att stressa fram 
fortsättningen på en bok bara för att läsarna är nyfikna på nya delar. I april t ex visas titlar upp 
som ska lanseras till höstutgivningen. Det gäller att man hittar något som kan säljas både i 
små och stora butiker. 
 
Birgitta berättar att alla titlar som skickas in bedöms likvärdigt. Man tittar även här på titlar 
som kan vara av intresse lokalt för olika butiker. Inköparens professionella integritet är viktig, 
men än viktigare är förlagens förmåga att lyfta fram boken. Förlagets uppgift är göra 
attraktiva omslag och ordna fram fina översättningar. Är förlaget litet måste 
bokhandelsledningen jobba mer på att marknadsföra boken. 
 
Idag är det väldigt viktigt med författaren som person som sådan den visas upp av medier, 
därför har svenska titlar gått om de utländska i popularitet. Birgitta poängterar värdet i att 
snabbt komma ut med svenska översättningar av de engelska utgåvorna, så de engelska inte 
börjar säljas direkt till den yngre generationen som inte har något emot att läsa på engelska. 
Då minskar utgivningen på svenska. Självklart har bokhandeln en tuff marknad att slå sig 
fram på, eftersom böcker idag säljs överallt; på bensinmackar, Icaaffärer och varuhus, men 
bokhandeln är särskilt viktig kulturpolitiskt, genom sin direkta kundkontakt och en personal 
som kan tipsa besökare om specifika boktitlar. Det håller litteraturen levande i samhället om 
det fortfarande finns en plats kvar, förutom biblioteken, där litteraturen diskuteras. 
 

5.3 Biblioteken om efterfrågan 
Karin uppger att användarna i den mån de uttrycker önskemål har stort inflytande: 
“Vi måste vara med i utvecklingen och ge folk... Har man gjort sig besväret att komma 
hit och fråga efter en bok så ska man få den, annars kommer man inte tillbaka....” Det har 
dock inte alltid varit så, berättar hon; när Karin började jobba på biblioteket rådde stor 
konsensus om att man inte skulle köpa in någonting som inte var med på BTJ:s listor, men det 
har Karin jobbat hårt för att ändra på. Nya upplagor av efterfrågade titlar köps in per 
automatik. 
 
Ibland är BTJ långsamma med att recensera nyutkomna verk och därför kan vissa böcker 
köpas in tidigare av biblioteket själva - utan inköpsförslag från BTJ på initiativ av låntagare 
ofta, berättar Robin. Det kan räcka med att någon enstaka person frågar efter en titel så köps 
den in. Då köper biblioteken in direkt från t ex internetbokhandel, men huvudsakligen BTJ 
som är främsta distributör och utrustar böckerna för bibliotekssammanhang (plastar in och 
förstärker pärmar). Det kan räcka med att någon enstaka användare efterfrågar en bok så köps 
den in. Likaledes påverkar användarna på så sätt att om vissa titlar blir populära och får långa 
reservationsköer, köper de in fler exemplar av dessa titlar. Fjärrlånemöjligheten gör att 
beståndet kan varieras utefter användarens behov. 
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Kim stämmer in i de övrigas svar; mellan 10 och 20 inköpsförslag kommer in per månad och 
de köper in i stort sett allt. Oftast är det böcker som fått medial uppmärksamhet, vilket Kim 
menar borgar för en viss kvalitet, på så sätt att det är sällan böcker tas upp i de större 
sammanhangen som är undermåliga på olika sätt. Ibland kommer det in förslag på udda 
böcker som inte får så mycket uppmärksamhet. Användarna har också stort inflytande. Mellan 
10 och 20 inköpsförslag kommer in per månad. Oftast är det böcker som fått medial 
uppmärksamhet, vilket Kim menar borgar för en viss kvalitet, på så sätt att det är sällan 
böcker tas upp i de större sammanhangen som är undermåliga på olika sätt. Ibland kommer 
det in förslag på udda böcker som inte fått så mycket uppmärksamhet i allmänhet. 
 
När det gäller Kims eget inflytande, och kollegornas, menar Kim att det hör ihop med att:  
”man kan sitt bestånd, och att man får låta besluten föregås av att ställa sig själv 
frågorna: Platsar den här boken? Finns det en anledning till att köpa den egentligen? 
Hur viktigt är det att vi har den? Finns det en anledning till att inte köpa den? Och så 
vidare.” Följaktligen så är det BTJ, användares inköpsförslag, dagspressens recensioner och 
egna infall som ger biblioteket uppslag till sitt skönlitterära urval. Kim tillägger att det är 
pinsamt när användare kommer med inköpsförslag på böcker som fått jättebra recensioner och 
uppmärksamhet, men som de av någon anledning har missat att köpa in. 
 
Rosa berättar att användarna har stort inflytande på beståndet. De skriver in inköpsförslag på 
bibliotekets hemsida i ett formulär under fliken “Lämna inköpsförslag”, och varje vecka 
kollar personalen det och får uppslag till nya inköp. I övrigt används BTJ-listor med 
lektörsomdömen. För att avgöra om en bok verkar intressant och aktuell att köpa in, går man 
efter recensioner och “böcker det pratas om”, oavsett språk. När det bildats kö på en bok köps 
fler exemplar in. 
 

5.4 Bokhandeln om efterfrågan 
Kalle berättar att kunderna ofta beställer böcker som inte finns inne i butiken. Boken Ved 
(Mytting 2012) till exempel trodde inte ledningen på från början. Kalle köpte in den efter att 
kunderna börjat fråga efter den, och ser nu vilken succé den har blivit. En nackdel för 
användarna är att Kalle inte kan beställa in vissa klassiker, då de blir slutsålda på förlaget, 
vilket gör att det är omöjligt för bokhandeln att ta in dem, medan biblioteket kan ha dem, och 
på det sättet anser han att biblioteket har ett bättre sortiment än bokhandeln. 
 
Chris menar att kunderna har ganska mycket att säga till om, kanske inte på bassortimentet, 
men om de efterfrågar något tar man in exemplar av det. Kunder kommer ofta in och beställer 
böcker, och har dem i sina händer inom några dagar. 
 
Linda har ett lite kluvet förhållande till kundernas efterfrågan. Hon beklagar sig över det 
faktum att folk inte bryr sig så mycket om bokhandelspersonalens tips och 
rekommendationer. Om de tipsar om en bok bryr de sig inte om det. Dagen efter kanske 
boken är med i diskussionen i en tv-soffa, och då börjar kunderna strömma till bokhandeln på 
jakt efter den. Linda fascineras av den makt kända journalister och kulturvetare har. Om de 
säger “Den här måste ni läsa!” i ett tv-program, då är det bara så, men bokhandelspersonalens 
tips har inte alls samma tyngd…Trots detta har kunderna stort inflytande; hon berättar om att 
en kund frågat efter boken Norrland (Tidholm 2012), så de beställde in den via Bokrondellen, 
som de gör sina beställningar ifrån. Sedan kom nästa kund och frågade efter samma bok, och 



22 
 

ryktet spred sig så nu har de sålt flera exemplar. Därmed har också kunderna makt över 
utbudet. 
 
Femtio nyanser - serien (se James 2012, 2012 & 2013) har också blivit populär. Linda menar 
att de böckerna egentligen inte är bättre än andra i samma genre, men att de av någon 
anledning fått mycket medial uppmärksamhet och blivit ”inne”. Oavsett vad, så menar Linda 
att det finns ett grundläggande behov hos många människor av att ”vara med i klubben” och 
hänga med i senaste nytt. Linda och butikens övriga personal läser också många recensioner 
och köper in efter egen känsla ibland. Hon berättar om att en kund frågat efter boken Norrland 
(Tidholm 2012), så de beställde in den via Bokrondellen, som de gör sina beställningar ifrån. 
Sen kom nästa kund och frågade efter samma bok, och ryktet spred sig så nu har de sålt flera 
exemplar. Därmed tycks det som att kunderna också har en makt att påverka utbudet. Vi 
pratar om att det finns en underliggande föreställning om att marknaden styr konsumenter 
som marionetter, men ibland visar det sig att konsumenterna tycks leva sitt eget liv mer eller 
min-dre oberoende av marknadens krafter. T ex när böcker sprids via mun-mot-mun-metoden, 
som kanske inte bokhandeln eller ”framtidssiare” trott skulle bli någon hit… Vi pratar om 
Femtio nyanser-serien (se James 2012, 2012 & 2013). Linda menar att de böckerna 
egentligen inte är bättre än andra i samma genre, men att de av någon anledning fått mycket 
medial uppmärksamhet och blivit ”inne” och oavsett vad, så menar Linda att det finns ett 
grundläggande behov hos många människor av att ”vara med i klubben”. Användarna har 
alltså stort inflytande, i den mån de uttrycker det i informationsdisken, och deras önskemål 
samlas i en s. k efterfrågepärm. På frågan om de någon gång haft någon verklig debatt i stil 
med ”Ska vi verkligen köpa in det här?”, säger Karin: 
 
”Ja, inte om olämpligt innehåll eller så… Men jag vet att vi någon gång fått en fråga om en 
bok som hade åsikter… Det var om invandringen och vad den kostar Sverige… Och vi kände 
att det var en person som hade lite såna åsikter som ville ha den… Vi bestämde att inte köpa 
den, för det ville vi inte, men vi gav användaren tillgång till boken i alla fall genom ett 
fjärrlån.” 
 
Karin nämner att de har haft diskussioner om vissa av användarnas förslag, men inte direkt på 
grund av innehållet, men om huruvida det ibland är försvarbart att köpa in vissa titlar på 
grund av budgetfrågor, och det kan man säga är indirekt på grund av innehållet i alla fall, 
eftersom att vissa titlar kommer ju oavsett budget alltid att köpas in. 
 
”Femtio nyanser”-böckerna (se James 2012, 2012, 2013) har varit väldigt populära, och 
utöver dem har det kommit spinoff-böcker som utger sig vara litteratur av ungefär samma 
uppbyggnad och innehåll... Det var Harlequin som hade tre böcker av samma uppbyggnad 
nyligen som folk efterfrågade och de har då på biblioteket frågat sig: ”Ska vi köpa allt det här 
nu då, bara för att Femtio nyanser blivit så inne...”. Men de tog in det ändå, till slut, trots 
nedskärningstider. Karin uttrycker att de haft problem med många långa norska serier om 
bönder, för att de är så långa, t ex Isfolket (Margit Sandemos serie Sagan om Isfolket om 47 
böcker ut-givna 1982-1989, vår anm.) Det kommer ut nya upplagor hela tiden, så där har de 
sagt stopp nu. 
 
Bosse framhäver vikten av var butiken är belägen. Stadens befolkning ökar betydligt under 
sommaren och under helghögtider, eftersom många människor har sina feriehus i trakten. 
Detta ställer högre krav på ett brett sortiment i bokhandeln som efterfrågas av t ex människor 
från Mälardalen och Stockholm. All skönlitteratur som ges ut på Bonniers är det stort intresse 
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av så det måste köpas in, berättar han. Självklart köper de in det som efterfrågas, men bara i 
enstaka exemplar vid kundbeställningar.  
 
På frågan om vad man gör när en efterfrågad titel är “definitivt slut” på förlagen berättar 
Birgitta att förlagen får mycket förfrågningar och påtryckningar om att komma ut med nya 
upplagor om en bok saknas ute på marknaden, men att de inte kan gå dessa till mötes med 
tanke på rättigheter etc. Efterfrågan styr naturligtvis, men inte på det sättet att kunderna 
vänder sig direkt till bokhandelsledningen med förslag. Först när man börjat sälja en bok och 
ser dess framgång förstår man att den är något att satsa på. En bok bli populär utan 
förvarning, och det gäller för förlagen att vara öppen för trender som dyker upp på marknaden 
och söka efter liknande typ av genre. En titel kan bana väg till nya titlar av samma slag. 
Givetvis måste även förlagen försöka hålla en bredd i utbudet. Vissa titlar kräver mer tålamod 
i marknadsföringen. Bokrecensioner hade större inflytande tidigare än vad det nu har. 
 

5.5 Kvalitet på bibliotek 
Angående vad som kännetecknar en bok av hög kvalitet säger bibliotekarien Karin:  
Det är väl att... Det är väl språk och miljöskildringar och människoskildringar... som 
använder ett språk på ett bra sätt... Det är jättesvårt att bedöma... Det behöver inte vara 
nyskapande, men... Ja, det är jättesvårt att säga nu på rak arm... 
 
Recensioner är inte alltid lämpliga som måttstock, menar Karin, på grund att det finns så 
många olika åsikter. Karin berättar om användare som kommer och frågar efter en bok som 
fått Nobelpriset och så vidare, men att bibliotekarien ifråga känner på sig att vad personen 
egentligen vill ha är något lättläst (alltså nödvändigtvis inte en Nobelpristagare), och tillägger 
också att man läser på olika sätt och för olika behov. 
 
Bibliotekarien Robin funderar över sin egen smak, och ser kvalitet i t ex tysken Thomas 
Manns verk. Han är nyfiken på hur bra nyöversättningen av hans Doktor Faustus kommer 
säljas eller utlånas. Bok av god/hög kvalitet är detta oavsett popularitet idag. En bok kan 
också köpas in utefter historiska perspektiv: “kriterier som sitter i väggarna”, dvs. inte utefter 
hur låntagarvänlig den är utan vilket kulturhistoriskt arv den bär med sig i bibliotekets 
bestånd.  
 
Om man jämför bokhandelsbranschens syn på en bok med kvalitet som en som säljer bra, ser 
Robin att en bok som inte lånas ut jämt kan vara av bättre kvalitet än en som ständigt är 
utlånad. Det viktiga är att den överhuvudtaget finns tillgänglig - och håller tidens tand. Det 
mesta som finns i bokhandeln finns i biblioteken, men inte tvärtom. 
 
Robin minns att det ända in på 70-talet fanns bokhandlar som innehade den totala utgivningen 
av årets böcker. Sedan har det kommit upplagor av ett fåtal som ges ut; när de sålt slut beställs 
de inte in igen, utan räknas som gamla och dagsländor. En boks livslängd i bokhandeln är 
mycket kort. Givetvis har internetbokhandeln tagit över mycket av beställningsjobb som 
tidigare sköttes åt kunden på större bokhandlare. 
 
Sortimentet är ingalunda komplett på biblioteket, enligt Robin. Böcker kan bli utslitna, gå 
sönder och gulna. Dessa gallras ut och ersätts inte nödvändigtvis av nya exemplar eftersom 
nya upplagor eller rättigheterna till dessa saknas; alltså inte på grund av dess förlegade 
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innehåll eller att de inte är intresse, utan på grund av svårigheter att få tag på nya. Ibland 
vänder sig då biblioteket till antikvariaten som har en värdefull uppgift här att fylla. 
 
Övrig skönlitteratur bevakas av Anneli. Hon menar att nästan alla nyutgivna romaner köps in 
av biblioteket - om det inte skulle vara så att någon av dem fått en mycket dålig recension 
bland BTJ:s listor. I övrigt är det fråga om mycket neutrala recensioner där en bok beskrivs 
med ca 150 ord. Man utgår annars från lektörsomdömen från förlagen. Klassiker köps alltid in 
i nya upplagor. 
Kvalitet är inte bara det man själv väljer ut, utan det som är språkligt berättartekniskt 
raffinerat, enligt Robin. T ex Torgny Lindgrens “skrönor” där berättandet ibland överträffar 
själva handlingen, ser hon som böcker av god kvalitet. Anneli läser gärna skandinaviska 
författare eller på originalspråket engelska, eftersom en bok förlorar mycket i översättningen. 
På biblioteken satsas lite extra på vissa nyutkomna böcker med starkt tryck på. Dessa får man 
bara låna i sju dagar och intresset är mycket stort. 
 
På frågan om vad som är en bok av hög kvalitet säger bibliotekarien Kim att det ligger i 
betraktarens ögon, och att man kan göra det enkelt för sig och se till om recensionerna är bra, 
men att man alltid kan fundera på om det skulle kunna vara mer än så. Kim tar upp P O 
Enquist som exempel: ”Det blir ju alltid ett himla rabalder så fort han skriver en bok 
överhuvudtaget, och han får jättebra recensioner för det mesta, ingen tvivlar på att det är 
kvalitet... Sen kan det bli diskussioner om innehållet, men alla är ändå överens om att det är 
kvalitet, trots att man kan ifrågasätta bokens innehåll. Och då kan man ju fråga sig: Om det 
ändå är kvalitet trots att innehållet kan ifrågasättas, vad är då kvalitet? Är det då bara fråga 
om en viss stil? Det finns hur mycket som helst att diskutera när det gäller den frågan.” 
På frågan om det finns något dokument i stil med en formell skriven inköpspolicy, säger Kim 
att det kan finnas något som skapats för många år sen, men att det inte är något som styr dem, 
utan Kim uttrycker sig på följande vis: 
 
”Man jobbar hela tiden med att det ska vara kvalitet och så… Det är inte så viktigt med 
dokument… Förr var det mycket mer aktuellt att diskutera såna frågor som ’vad är 
kvalitet?’, till exempel för 20-30 år sen, inte är aktuella nu… Världen har förändrats, 
och biblioteken har förändrats…” 
 
Att man inte längre har en diskussion om vad kvalitet är, föranleder följdfrågan om varför det 
är så. Kim säger att diskussionen kan dyka upp fortfarande, vid de mest oväntade tillfällen. 
Senast var för åtta år sedan då de skulle köpa in en fantasyserie som var ganska blodig: 
 
”Det är bara det att nu, skulle vi ha köpt in den idag, då skulle ingen ha höjt på ögonbrynen. 
Allting utvecklas åt olika håll. Det var bara det att det var nytt, med exceptionellt och 
detaljerat våld. Det var nytt för oss och därför behövde vi diskutera: Är det här nånting vi ska 
stå för. Nuförtiden förekommer det överallt, i alla sammanhang.” 
 
Angående hur bibliotekets kulturpolitiska uppdrag speglar inköpspolitiken säger Kim: 
 
”Vi ska tillhandahålla böcker som angår skattebetalarna, det vill säga de som har finansierat 
det här... Därför måste vi ha en bredd och kvalitet... Det måste finnas en bas på biblioteket... 
Det har ju varit en del diskussioner genom åren om bibliotek som har velat förnya sig och 
ändra inriktning... GÖK-projektet till exempel. Och därmed får kritik för att man går för 
mycket på inköpsförslag och säljer ut sig.../ Men jag tror att väldigt få av dom där är några 
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saker som lyckas när man tittar närmare på det... / Nuförtiden handlar det väldigt mycket om 
att ha det som är aktuellt och relevant... Att man kanske inte sparar böcker som inte har lästs 
på tio år... Resurserna medför att man inte får ha så mycket böcker stående som inte 
används.” 
 
Beträffande det numera strukna målet i svensk kulturpolitik; ”Motverka kommersialismens 
negativa verkningar” säger Kim: 
”Det hänger väl ihop med det här att tiderna förändras, men till viss del gäller det ändå... Att 
vi kan erbjuda ett alternativ... Och det gäller samtidigt att ha en balans i relation till 
användarna. Vad fungerar? Vi kan inte ha någonting som är helt irrelevant...” 
 
Kim har noterat att jag [Linnéa, vår anm.] har en bok med mig, nyligen inköpt på Röda korset 
[Hans Falks Uppväxt, en mer eller mindre självbiografisk roman av sonen till Kerstin 
Thorvall, vår anm.] och säger: ”Det är ett exempel på en bok som inte lånas så jättemycket, 
men som ändå har ett berättigande i ett visst antal år framöver.” 

 

5.6 Kvalitet i bokhandel 
Enligt Chris ligger kvalitetsbegreppet i försäljningssiffrorna. Zlatan-boken (Ibrahimovic & 
Lagercrantz 2011) räddade hela bokhandelsbranschen år 2011 enligt honom; även de som 
annars så gott som aldrig läser böcker köpte den, vilket måste betyda att den hade ett värde. 
Alltså visas en boks kvalité här på dess aktualitet och attraktion på marknaden. 
 
För Kalle är en bok av hög kvalitet en bok som ger “en sån grym läsupplevelse; att man mår 
bra inombords, att det bara flyter på...”. Kalle säger att han måste läsa allt, men att det mest 
blir deckare. Tidsbrist är en bidragande orsak till att han inte kan läsa i högre utsträckning. 
 
En bok av hög kvalitet kännetecknas enligt Linda av ett bra språk, som också ska vara 
grammatiskt korrekt, boken ska gärna ge någon kunskap som man inte hade förut och bra 
personskildringar. Identifikationsaspekten är också viktig, menar Linda, som gärna läser om 
folk i sin egen ålder. Dessutom tycker Linda om författare som vågar ta ut svängarna med sitt 
språk. 
Linda menar att man trots allt måste gå till sig själv när man rekommenderar böcker; man kan 
inte bortse från sina egna preferenser. Linda tror inte att det skiljer så mycket mellan 
bokhandelns och bibliotekets urval längre. Jag säger att trots att biblioteken mer och mer styrs 
av efterfrågan vill man fortfarande värna om ”kvalitet” och litteraturstödda titlar. Linda håller 
delvis med, men ställer sig kritisk till hur biblioteken tänker beträffande att nå ut med de 
smalare titlarna; hon berättar om ett bibliotek som hade alla litteraturstödda titlar samlade på 
ett ställe; ett separat rum, som annars användes som konferensrum, det var inte låst eller så, 
men i alla fall – vilken signal ger en sådan strategi, när man väljer att ha ”den smalare 
litteraturen” i ett separat rum, frågar hon sig. Det är intressant. 
 
En “bra bok” för Bosse är att den ska ge läsaren något av värde, den behöver nödvändigtvis 
inte sälja bra, tvärtom. Han ser ofta att något som inte håller så hög klass säljer bra enbart 
därför att media fångat upp det. 
 
För Birgitta kan en boks kvalitet endast bedömas utefter hur hög relevans den har för den 
specifika individen. Annars handlar kvalité också om bra språk, rejält utformade exemplar i 
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fråga om papperskvalité och väl genomtänkt design. En bok skall hålla ett tag, trots att den 
inte behandlas som en biblioteksbok. Förlagen är väldigt skickliga på att formge böcker 
utefter sitt syfte så de blir attraktiva varor. Kanske naturligt för en marknadschef på en 
bokhandelskedja att sätta bokens estetik högt. 

 

5.7 Relationen bokhandel och bibliotek 
Angående relationen mellan bokhandel och bibliotek menar Kim att det är som att de sneglar 
lite på varandra och är avundsjuka på varandra av olika skäl; bokhandeln på biblioteket för att 
biblioteket har möjlighet att plocka fram en fem år gammal bok, och biblioteket på 
bokhandeln för att bokhandeln kan ha hundra exemplar att skylta med, vilket ger ett attraktivt 
utbud. Biblioteket har ett system där man står på kö för nya böcker, och de cirkulerar flitigt 
mellan låntagarna medan de är nya och står följaktligen inte på hyllan och är synliga där, 
vilket i-bland föranleder att folk undrar: Har ni inte köpt in den boken? Finns den tillgänglig? 
Kim tillägger att verksamheterna dock har helt olika uppdrag och kan influeras av varandra. 
Kim avslutar med att berätta om lyckade arrangemang i samarbete med den lokala 
bokhandeln, då biblioteket haft författarbesök och bokhandeln varit på plats och sålt böcker. 
 
Karin säger att de två verksamheterna inte är konkurrenter, som det ibland uppfattats, och 
berättar om samarbete med bokhandeln med författarbesök och att de äger rum på biblioteket. 
Man delar på kostnaderna för marknadsföring av evenemanget; bokhandeln säljer 
boken/böckerna av författaren på plats, och biblioteket flaggar för att boken/böckerna också 
finns till utlån, men att ingen tar illa upp av varandra i det avseendet. Bokhandeln har ingen 
möjlighet att ha lager, menar Karin, och därför har en bok längre livslängd på biblioteket; den 
får stå där längre än vad den får i en bokhandel. 
 
Chris syn på relationen mellan bokhandeln och biblioteket är att biblioteket är ett 
komplement till bokhandelskedjan, inte heller han ser någon konkurrens. Samarbetet som en 
gång fanns då bokhandeln i staden hade hand om alla bibliotekets beställningar och leveranser 
åkte i skytteltrafik mellan biblioteket och bokhandeln, är inte längre kvar. Ändå samverkar 
dem fortfarande, enligt Chris. Det som bokhandeln inte längre säljer kanske biblioteken kan 
erbjuda, och om biblioteken får alltför lång kö på en nyutgiven titel kan användarna välja att 
köpa boken istället. 
 
Att biblioteken och bokhandlarna även har gått in på varandras revir visar det faktum att tre 
bokklubbar, drivna i bokhandelsregi, finns representerade ute på marknaden som erbjuder 
låneverksamhet mot viss betalning. Den ena kedjan har liksom biblioteken en 
utlåningsverksamhet i form av en klubb där man får låna 52 titlar under ett år, om man hinner 
en i veckan. På den andra kedjan finns en motsvarande verksamhet där 60 böcker kan få läsas 
under ett år, och sista boken får man behålla. Det positiva med denna verksamhet är att 
kunderna snabbt får tillgång till rykande färska böcker direkt när de har kommit ut och att det 
är snabbare cirkulation på dem än på ett bibliotek. Ytterligare en motsvarighet har de fria 
bokhandelsbutikerna som ingår i ett nätverk ordnat där man också betalar en summa, och får 
tillgång till böckerna i olika “boklådor” runt om i Sverige som ingår i samma grupp. Man får 
behålla sista boken man lånar. Likaså förekommer det att det säljs ut böcker idag på bibliotek, 
men de har förvisso några år på nacken och är ofta utgallrade på grund av ålder eller 
irrelevans. 
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På en av kedjorna finns också en utlåningsverksamhet för barn, en möjlighet att få ta 
“Läsborgarmärket”, där barn efter att ha läst ett visst antal böcker blir tilldelade pins med 
olika graderingar. Detta går helt i linje med bibliotekens läsfrämjande verksamheter. Vidare är 
det inte heller ett villkor på att böckerna skall vara inköpta på just denna bokhandel, utan kan 
även gynna bibliotekens tillströmning på barn och deras boklån. 
 
Bosse tycker att samarbetet med ortens bibliotek är bra och utvecklande. De bjuder 
gemensamt in författare och Bosse är med och anordnar Bokens dag som även 
uppmärksammas på biblioteket. Kontakten med förlagen är flitig och de passar även på att 
besöka ortens bibliotek på samma gång.  
 
Angående relationen mellan bokhandel och bibliotek säger Kalle:“Vi kompletterar varandra. 
Jag tycker att vi har rätt lika sortiment...// Vissa klassiker kan vi inte beställa in, för att de blir 
slutsålda på förlaget och då är det kört för oss, medan de kan finnas kvar på biblioteket, och 
på det sättet har ju därmed biblioteket ett bättre sortiment än vi.” 
 
Birgitta säger att relationen med biblioteken skulle kunna utnyttjas mer. Samarbetet skulle 
vara mycket bättre om inte biblioteken var låsta vid sina upphandlingsavtal med t ex Adlibris 
och BTJ som de nu är bundna till. Nyhetspulsen som bokhandlarna fångar upp och sättet att 
marknadsföra en bok kunde också utnyttjas av biblioteken för att hålla sig mer dagsaktuella. 
 

6 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
Här sammanfattar vi resultaten från vår undersökning. Under 5.1 och 5.2 redogör vi för 
urvalet i relation till marknaden, i det här avseendet distributionskanalerna som inom 
bokhandeln är Bokrondellen och inom biblioteken BTJ. Under 5.3 och 5.4 redogör vi för den 
roll efterfrågan spelar inom verksamheterna. Under 5.5 och 5.6 redogör vi för 
kvalitetsaspekterna.  
 
Vi är medvetna om att resultat med hänvisning till tidigare forskning kring inköp och 
litteratururval hos bokhandlarna inte kan mäta sig med den vi har kring biblioteken. Kanske 
ligger orsaken i att biblioteken med dess anställda redan från början har en större 
läsfokusering, och därmed har det skrivits mer om deras litteratururval. Att det finns mer 
forskning inom biblioteksvärlden och dess arbetsverktyg är inte märkligt, då det utbildas 
människor för yrket och det pågår en forskning inom området. De flesta vi intervjuat inom 
bokhandeln har ofta jobbat sig upp inom säljbranschen utan specifik litterär utbildning, och på 
så sätt skaffat sig kunskap och erfarenhet genom yrket i sig. Vad vi vet finns idag ingen 
utbildning i att “bli bokhandlare”. Dock har det funnits, men kom inte för att stanna. 
 

6.1 Marknad 
När det gäller urvalet i praktiken har alla våra intervjuade bibliotekarier gemensamt att de 
utgår från BTJ:s listor, som trots konkurrens från många håll fortfarande står sig. Det tycks 
som om biblioteken har svårt att klara sig utan BTJ:s hjälp. Detta på grund av att BTJ sparar 
en massa tid som bibliotekarierna annars hade behövt lägga på att läsa recensioner på andra 
håll. En av våra informanter, Kim [och troligen alla andra också] läser dock andra recensioner 
än BTJ:s också, ibland. Det kan kopplas till det Stenberg skriver om BTJ; att bibliotekarierna 
blir beroende av BTJ:s omdömen och inte har möjlighet att ta del av andras (se avsnitt 2.1). 
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På Kims bibliotek har man inte tid att ha möten och samla alla, utan de använder sig istället 
av BTJ:s digitala lista, där man kan läsa recensioner och skriva och läsa kommentarer, och på 
det sättet interagera med varandra. Utöver det som BTJ presenterar förekommer inköp av små 
och egenutgivande förlag som antingen kontaktar biblioteken direkt eller vice versa. Kim 
pekar ut en nackdel med BTJ:s recensioner; ibland är det mest en redogörelse för bokens 
innehåll, och det kan då bli svårt att bilda sig en uppfattning. kan kopplas till Stenberg, som 
hänvisar till Furuland; bibliotekarierna blir beroende av BTJ:s omdömen och har inte 
möjlighet att ta del av andras recensioner (se avsnitt 2.1). Detta är oftast på grund av tidsbrist, 
antar vi. 
På Karins bibliotek har de fortfarande inköpsmöten var fjortonde dag när BTJ:s lista kommer. 
Man delar upp ansvaret bland personalen på olika områden, liksom man gör på Karis 
bibliotek. Karis ansvarsområden är deckare, lyrik och dramatik, till exempel. 
 
En motsvarighet till BTJ i bokhandelsvärlden är Bokrondellen, där bokhandelspersonalen 
läser information om böcker och köper in dem. Resultaten från våra intervjuer tyder på att det 
finns brister hos både bibliotekariernas BTJ och bokhandlarnas Bokrondellen, på så sätt att 
informationen om böckerna inte alltid håller måttet (i BTJ är det ibland mera en redogörelse 
för bokens innehåll från A till Ö istället för en mera värderande text som kan ge läsaren en 
uppfattning om bokens kvalitet, till exempel, och hos bokhandlarna är det brister i 
informationen i Bokrondellen på grund av att informationen kommer från förlagen, vilket är 
dåligt på grund av att den informationen påverkas av hur förlagen förutsett böckernas 
genomslag, hur förlagen (som finns till för att sälja) presenterar boken osv, hur bra förlagen är 
på att presentera den o s v istället för att den informationen är mera utav en kritisk 
sammanfattning av en oberoende litteraturskribent. Dessvärre är de i händerna på dem, liksom 
bibliotekarier är i händerna på systemleverantörer när det gäller biblioteksdatasystem osv... 
Och samtidigt; visst sker beställningarna från BTJ och Bokrondellen, men de har ju 
naturligtvis alla möjligheter, förutom tidsbrist, att ta del av andra recensioner och information 
om böcker än via deras huvudsakliga kanal. En motsvarighet till bibliotekens budget är den 
kvot varje bokhandel tilldelas. I övrigt får man inom dessa ramar bestämma själv. Detta kan 
kopplas till Hjörland (se avsnitt 2.1). 
 

6.2 Efterfrågan 
Alla bibliotekarier vi intervjuat uppger att användarna har stort inflytande över beståndet. På 
Karins bibliotek har man en pärm där användare eller bibliotekarier kan anteckna 
inköpsförslag. På Rosas och Kims bibliotek har man ett webbformulär där man kan lämna 
förslag. På Robins bibliotek finns möjlighet att lämna förslag både över webben och över 
disken. Titlarna som användarna föreslår köps nästan alltid in, uppger våra informanter. Det 
framgår också att det är viktigt att skylta med böcker, som Tveit skriver om, och kanske bli 
mer lik bokhandeln här. Biblioteken jobbar på det. 
 
När det gäller bokhandeln är efterfrågan en annan sak; det går att beställa böcker som inte 
bokhandeln har inne, men då är tanken att kunden skall köpa just det exemplaret av 
boken. Det är inte möjligt att påverka på så sätt att böcker skall köpas in för att de bör 
ingå i det allmänna utbudet, för den sakens skull. Det kan dock bli en sådan påverkan 
om en kund frågar efter en bok, och dagen efter kommer nästa, och ryktet sprider sig; då 
kan det påverka bokhandeln att köpa in ett antal exemplar utöver dessa, så att det finns 
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inne. En nackdel är att bokhandeln inte kan ta in vissa klassiker som kunder efterfrågar, då de 
blir slutsålda på förlaget och rättigheterna har gått ut för att kunna ge ut de i nytryck. På det 
sättet tycker bl a vår informant Kalle att biblioteket har ett bättre sortiment än bokhandeln.  
Höglund & Klingberg skriver om att biblioteken bör anpassa sig lokalt i sitt sortiment, men 
det är istället bokhandeln, och särskilt den nya storkedjan som i framtiden tänker sig att satsa 
på intressanta titlar utifrån butikens geografiska läge: “Den nya strategin gör det också möjligt 
för en butik att välja 150 lokalt anpassade titlar.” (Schmidt 2013 s. 20). 
 
Biblioteken har inte blivit så skickliga på marknadsföring, som bokhandlarna tycker att de 
borde ha blivit. Marknadschefen vi intervjuat tycker att biblioteken har mycket att lära av 
bokhandelsbranschen där och att ett samarbete inte skulle skada. Höglund & Klingberg 
skriver om värdet att “visa upp” en bok, så man inte bara ser dess ryggpärm. Det räcker om 
man placerar den lite närmare informationsdisken under en period. De hänvisar till 
undersökningar där man visar på en klart förbättrad utlåningsstatistik när man flyttar en bok 
till ett mer synligt ställe i biblioteket som t ex till ett snurrställ eller ett bord där man plockat 
ut titlar med valda teman. 
 
Efterfrågestyrningen i litteraturinköp har gått långt, men det finns gränser. Biblioteket där 
Karin jobbar har sagt stopp för att köpa in populära böcker som ingår i långa serier, som 
Sagan om Isfolket bestående av 47 volymer. 
 
Alla våra bokhandelsinformanter läser recensioner och köper liksom biblioteken ibland in 
efter egen känsla. Ett problem för biblioteken kan vara i de fall där användarna efterfrågar en 
bok med tveksamt innehåll, som Karin som nämnde ett fall om en bok som handlade om vad 
invandringen kostar Sverige som en användare ville ha. De valde att göra ett fjärrlån, för att 
de inte ville införliva den i beståndet på grund av dess innehåll. Karin nämner också att 
trender styr. Femtio nyanser-serien har blivit väldigt populär, och efter att användarna läst 
dem väntar de på nya översättningar, och i väntan på det dyker det upp tre Harlequin-böcker 
av samma karaktär och då frågade de sig på biblioteket om det verkligen var motiverat, bara 
för att Femtio nyanser-serien blivit så inne, plus att det var nedskärningstider. Men de köpte 
in dem till slut i alla fall. Användarna har därmed stor makt. 
 

6.3 Kvalitet 
På biblioteken har man mycket större lyhördhet för användarna och deras efterfrågan på 
litteratur. Ingen bokhandel tar in titlar om de inte vet att de får den såld. Undantag är om det 
är fråga om separata kundbeställningar, som kunden går i god för att köpa när boken kommer. 
Ju mer självständig en bokhandel är ju mer intresserad är den av böckerna som handelsvara 
för sin egen skull. Hypotesen bekräftas här att det finns en skillnad i litteraturintresse 
beroende på hur toppstyrd bokhandeln är. 
 
Höglund & Klingberg (s. 36) skriver om värdet av att både uppmärksamma litteratur som tas 
upp på Kultursidorna, och den som inte media alls tar upp. Här har bibliotekarien ett ansvar 
att med urskillning välja vad som skulle kunna vara av intresse och allmänt värde. Det finns 
fortfarande en bild av biblioteken som kvalitetsgranskare, vilket vi har några belägg för. Ett 
par bibliotekarier har svarat att de gärna vill ge vissa boktitlar en chans, även när den inte fått 
goda recensioner. Dessa risker vill kanske inte en bokhandel ta om boken inte skulle sälja bra. 
Varje bibliotek önskar givetvis att deras bestånd kommer i bruk, men får inte högre anslag 
eller mer statsbidrag av en förändrad utlåningsstatistik. 
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Kvalitet för den mest toppstyrda kedjan är den säljande faktorn. En bok som blir en 
försäljningsframgång har alltså det största värdet för en av dess representanter: “Det finns inte 
plats för böcker som bara står och fungerar som hyllvärmare”. I enlighet med Höglund & 
Klingberg visar vår undersökning att biblioteken är mycket användarvänliga i sina 
bedömningar kring urval. De försöker täcka en heterogen grupp, och beställa in sådant som 
kan vara av intresse för olika grupper. Alla bibliotek vi intervjuat är alltså mycket lyhörda för 
besökarnas önskemål kring material som ska införskaffas. 
Bokhandeln har närmat sig biblioteken, mer än tvärtom är vår analys. De har blivit än mer 
läsfrämjande och har egna bokklubbar. 
 
Enligt Höglund & Klingberg (se avsnitt 2.1) är det ofta television och annan media som 
banar vägen för en framgångsrik boktitel, då den får stort genomslag hos massorna. Våra 
intervjuer har gett svar på att detta mycket riktigt stämmer, vilket bekräftas på både bokhandel 
och bibliotek, men särskilt bokhandlarna. Bibliotekarierna går mer efter recensioner från BTJ, 
men satsar även på “smala” titlar med litteraturstöd, vilket inte förkommer på bokhandeln. 
Den är alltså mer marknadsstyrd, vilket inte är så förvånande. Den bokhandelschefen som 
ändå är intresserad av bokens egen kvalité i språk och uttryck, är den som driver den 
självägda butiken. Här finns ett klart engagemang för boken som produkt, och inte bara som 
handelsvara vilken som helst. Den centralstyrda butiken ser mest kvalité i 
medieuppmärksammade böcker som inte alls behöver vara särskilt välskrivna språkligt. 
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7 SLUTSATSER 
Vårt syfte med denna uppsats har varit att studera de faktorer som styr urvalet av 
skönlitteratur inom bokhandlar och bibliotek, med avseende på marknad, efterfrågan och 
kvalitet. 
Frågorna som ställdes inledningsvis löd: 
 

• Vad förenar och skiljer bibliotek respektive bokhandel åt ifråga om urvalet, med 
avseende på marknad, kvalitet och efterfrågan, i urvalet av skönlitteratur?  

• Vilka friheter och begränsningar har bokhandel respektive bibliotek i inköpsfrågor? 
 
Här presenterar vi de svar vi kommit fram till genom studiet av litteratur och intervjuer med 
nyckelpersoner. 
 

7.1 Biblioteken 
Höglund & Klingberg menar att det måste finnas en balans och logik mellan vad som köps in 
och vad som faktiskt lånas ut. Som Tveit också skriver: biblioteken måste få med sig 
användarna för att behålla sin legitimitet. Stenberg skriver att bibliotekarierna kan bli för 
uteslutande styrda av BTJ:s listor, men våra intervjuer visar att de är relativt fria att även gå 
ifrån dessa, men använder de som stöd. 
 
Bibliotekariernas urval har BTJ som grund. Utöver det läser de recensioner och köper in 
böcker av mindre och egenutgivande förlag. De har tankar om kvalitetsbegreppet, men deras 
urval styrs endast delvis av det; de köper in böcker som användarna vill ha, och eftersträvar 
en bredd. 
 
Den användarorienterade kvalitetssynen som Johannsen skriver om stämmer in hos våra 
resultat i hög grad; man köpte in Harlequin-böcker trots ansträngd budget på grund av att 
användarna efterfrågat det. 
 
Som Evans & Saponaro skriver (se avsnitt 2.1), så tycks inte bibliotekarierna klara sig utan 
hjälpmedel. BTJ:s listor tillhandahåller en grund för att underlätta deras arbete med 
bedömning, urval och inköp, och därutöver så kommunicerar de med varandra via fysiska 
eller digitala möten, samt läser recensioner i mån av tid och eget intresse. 
 
Att bibliotekets utbud skall ha en bredd, som Forsén skriver, stämmer in på våra informanter. 
Man måste ha en bredd, man låter användarna ha stort inflytande på beståndet, man har smal 
kvalitetslitteratur, och de gånger man säger ifrån är när det är något som är helt irrelevant eller 
när användarnas inköpsförslag har innehåll som är lite väl kontroversiellt. Då användarna 
lämnar inköpsförslag säger Kim att det oftast är böcker som tagits upp i media, och att detta 
garanterar en viss kvalitet. Alla våra intervjuade bibliotekarier gör sina urval baserade på 
BTJ:s listor, användarnas inköpsförslag, egen intuition, recensioner i dagspress samt den 
information om små förlags titlar som de får via e-post. Man vill eftersträva kvalitet och 
allsidighet i sitt bestånd, och även om det kulturpolitiska målet “Motverka kommersialismens 
negativa verkningar” numera är struket, så gäller det fortfarande på så sätt att biblioteket kan 
erbjuda ett alternativ. Samtidigt inrymmer det en paradox; biblioteken blir mer och mer 
positiva till att köpa in den kommersiella litteraturen. Detta för att få användarna med sig, och 
för att inte därmed förlora sitt existensberättigande, som vår informant Karin uttrycker sig. 
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Man är också eniga om att man ska tillhandahålla böcker som angår skattebetalarna, och man 
vill värna om användarna och vara lyhörda för inköpsförslagen, så att man inte går miste om 
användare. Bokhandlarna ser en nackdel i att de inte kan ha böcker som är några år gamla, då 
de inte har möjlighet att ha lager, vilket biblioteken kan. Biblioteken har till viss del problem 
på det sättet, att resurserna medför att de inte kan ha hur många böcker som helst stående 
outnyttjade. 
 
Biblioteken ser en nackdel i att de inte kan ha flera exemplar av en bok, som bokhandeln kan, 
och därmed ha ett attraktivt utbud. När boken är utlånad, är den borta ett tag. För att nya och 
efterfrågade titlar skall kunna lånas ut till så många som möjligt, tillämpar biblioteken ibland 
7-dagarslån. Ett antagande vi haft är att detta är för att öka statistiken, men enligt en av våra 
informanter har det inte alls med det att göra, utan syftet är att ge användarna service. Det kan 
jämföras med bokhandlarnas bokklubbar som erbjuder lika många titlar som veckor på året. 
Efterfrågestyrningen har gått långt, men man säger stopp i fall där det rör sig om långa serier 
som det ständigt kommer nya upplagor av, samt i de fall där användarnas inköpsförslag består 
av tveksamt innehåll, t ex av rasistisk karaktär. Den nackdel som Stenberg pekar ut med BTJ; 
att bibliotekarierna blir beroende av BTJ:s omdömen, och inte har möjlighet att ta del av 
andra, stämmer in till viss del men inte helt; BTJ tillhandahåller en grund som de har svårt att 
klara sig utan, då det spar tid, men de tar del av andra omdömen också, i mån av tid. Ibland 
kan det dock vara så att de inte har möjlighet att ta del av någon annan röst än BTJ:s, och då 
sätter de sitt hopp till att de gör rätt i sina beslut om att köpa in titeln. 
 
Vår slutsats är att biblioteken använder sig av BTJ, recensioner i dagspress, användarnas 
inköpsförslag, egen intuition samt information från mindre förlag som de får via e-post, när de 
väljer ut litteratur. Vidare ser vi att våra informanter uttrycker att bokhandeln och biblioteket 
kompletterar varandra på olika sätt, och att det finns för- och nackdelar med respektive 
organisation. Kvalitetstanken finns kvar inom bibliotekssfären, men efterfrågan från 
användare får allt större betydelse för deras legitimitet. Det gäller att ha en balans i relation till 
sina användare, menar man. I enlighet med Höglund & Klingberg krävs en lyhördhet för vilka 
användarna är. 
 
Biblioteken och bokhandlarna har ofta samarbete kring författarbesök, då man delar på 
kostnaden för annonsering och så vidare, och bokhandelspersonal är på plats och säljer böcker 
och bibliotekarierna flaggar för att de också finns till utlån. Det förekommer också att 
biblioteken delar upp litteratururvalet på olika ansvarsområden mellan bibliotekarierna, och 
man har då sitt respektive område vars aktuella utgivning man bevakar, och föreslår titlar till 
inköp samt gallrar inom området. 
 

7.2 Bokhandel 
Inom bokhandelsbranschen och dess urvalsprinciper har det inte forskats lika mycket som det 
gjorts i bibliotekssammanhang. Dock har det kommit fram att bokhandeln är beroende av sin 
butiksyta och när de ingått i en kedja styrs de av hårdare ramar. Därmed inte sagt att de kan 
köpa in böcker på beställning. Vi har själva kunnat skönja vissa mönster i bokhandlarnas 
resonemang kring urval. 
 
För de butiker som ingår i en kedja, ger en viss kvot ramarna för deras utbud, så som 
begränsad säljyta exempelvis. I övrigt får de bestämma själva. Potentialen för vad som kan 
köpas in i butikerna beror på kvadratmeters butikyta och hur starkt förankrade de är i en 
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kedja. Inköpen här styrs av olika controller som centralstyr butikernas sortiment. Det här 
påminner om bibliotekets budget; budgeten ger ramarna, men inom den får de bestämma 
själva, som Hjörland skriver. Hur det blir i framtiden efter fusionen av kedjorna återstår att se. 
Biblioteken är friare i inköp, utifrån varje enskild verksamhet. 
 
Enligt Litteraturutredningen (SOU 2012:65) skiljer sig de olika bokhandlarna åt i fråga om 
marknadsföring och urval. Det är givetvis mycket beroende av hur centralstyrda butikerna är i 
kedjorna, eller om de valt att stå utanför. Vår hypotes om att det finns ett större 
hänsynstagande till boken som vara, ju friare bokhandeln är, kan befästas. Det finns också en 
helt annan återkoppling till förlagsvärlden och författarna hos bokhandlarna som drivs av en 
ägare enbart, samt en större omvärldsbevakning. Den man finner på biblioteken. 
 
Vi har diskuterat olikheter och likheter. Bokhandlarna har tagit till sig bibliotekens 
låneverksamheter, men biblioteken skulle kunna bli bättre på att marknadsföra sig enligt 
åsikter från ett par av de tillfrågade bokhandelsrepresentanterna. Kontakten med media och 
det rent dagsaktuella är starkare i bokhandelsbranschen. Risken finns då att det som TV, 
tidningar och annan media inte tar upp faller bort i ett urval för bokhandeln. Man vågar inte 
köpa in det som inte kommer säkert efterfrågas. 
 
Starka marknadskrafter styr kommersialiseringen av litteraturen, vilket hotar den fysiska 
bokhandeln som kulturbärare. Hur mycket direktkontakt med förlagen och böckernas 
upphovsmän bokhandlarna har är avgörande i hur centralstyrda de respektive butikerna är. 
Det är idag de så kallade eldsjälarna i bokhandelsbranschen som är intresserade av boken som 
något som inte bara ska få höga försäljningssiffror (se avsnitt 5). Detta visar vårt möte med en 
av bokhandelscheferna för den självägda bokhandeln. 
 
Bidragande orsaker till att bokhandeln inte kan lägga sitt uteslutande fokus på litteraturen kan 
delvis vara att de även har en kontor- och pappersavdelning att ta hand om och koncentrera 
sig på, samt en begränsad yta som inte kan konkurrera med nätbokhandelns lager. 
Överhuvudtaget är bokhandlarna mer inriktade på att sälja det efterfrågade, oavsett titel, 
snarare än att skapa en bredd i sitt litteraturutbud över tiderna - det som biblioteken arbetar 
för.  
 
Fördelen bokhandelsbranschen har är att den tillgängliggör litteratur direkt vid utgivningen. 
Till biblioteken dröjer den på grund av prepareringen som krävs innan den blir en 
biblioteksbok. När den sedan infinner sig i beståndet uppstår inte sällan lång kö på en populär 
titel, då man kanske väljer att införskaffa den i en butik i stället. Det positiva med biblioteken 
är att boken sedan lever kvar länge i samlingarna, som ett kulturarv. 
 
Studien visar att bokhandel och bibliotek trots sina skillnader även har likheter och i viss mån 
likartad mission och vision: att verka för litteraturen och boken. Tillsammans utgör de en 
kraft för litteraturen i samhället. 
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BILAGA 1: VÅR INTERVJUGUIDE 
 
Hej! Kan du ge en kort beskrivning av dig själv; hur länge har du jobbat här, och så 
vidare (bakgrund)? 
 
Hur går det till när ni väljer ut och köper in böcker? 
(En stor fråga, som vi vill ska täcka in följande; om en person har ansvaret, eller om en grupp 
bestämmer, om man har dialoger i inköpsmöten som föregår besluten, hur man gör sina 
bedömningar; om BTJ eller andra aktörer spelar en roll här, om man har omvärldsbevakning; 
söker info på webben, läser recensioner, tänker på att boken ska intressera en viss målgrupp… 
litar på egen intuition och erfarenhet?) 
 
Från vilka kanaler/leverantörer köper ni in skönlitteratur? 
Hur stort inflytande har dessa på ert urval, och på vilket sätt? 
Hur stort inflytande har kunder/användare på beståndet/sortimentet? 
Hur stort inflytande har du/ni (i ev arbetsgrupp) på beståndet/sortimentet? 
Påverkad av budget, policydokument, andra faktorer? 
Vilka faktorer styr ert urval av skönlitteratur? 
Vad kännetecknar, enligt dig, en bok med hög kvalitet? 
Hur tänker du kring relationen mellan bokhandel och bibliotek ifråga om urval och inköp? 
Hur ser du på bibliotekets kulturpolitiska uppdrag, såsom detta speglas i inköpspolitiken? 
Vad ger er uppslag till urvalet? 
 
  

 
BILAGA 2: VEM SOM GJORT VAD 
Vi har skrivit inledningen och tidigare forskning- och litteraturgenomgången gemensamt, fast 
vi har fördjupat oss i olika källor. Linnéa har gjort intervjuer med Kim, Linda, Kalle och 
Karin. Hanna har gjort intervjuer med Birgitta, Bosse, Chris, Robin och Rosa. 
Intervjufrågorna har vi formulerat gemensamt, med stöd av handledare. Linnéa har skrivit 
metodavsnittet. Vi har författat abstractet gemensamt på svenska, och för de akademiska 
termerna tagit hjälp av en bekant... Hanna har sammanställt resultatredovisningen och skrivit 
ihop inledning och bakgrund. Vi har delat upp tidigare forskning- och litteraturgenomgång 
sinsemellan och fokuserat på endera bokhandel eller bibliotek. 
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