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Abstract:  This essay focuses on strategies for acquisitions in Swedish public  
                                            libraries. The topic has been occuring in the public debate off and  
                                            on since the70s. The dominant view has been that librarians have 
                                            allowed demand direct the purchases of media and thus have 
 ignored quality literature. 
                                            This debate has caused me to reflect on the librarians constant                                
 dilemma when purchasing media. Are they supposed to choose  
                                            literature that are in demand, or should an evaluation made by  
                                            librarians be the decisive?  
                                            The previous research has shown that the library profession is  
                                            traditionally characterized by a non-judgmental approach. It also 
                                            suggests that librarians rather talk about their information  
                                            intermediary role than their work with acquisitions. 
                                            My theoretical problem is a somewhat provoking hypothesis that 
                                            librarians are reluctant to appear as arbiters and that this can have  
                                            a direct or nondirect impact on acquisitions. 
                                            My purpose with this paper is to study which one of the selection  
                                            criteria; demand, quality or professional competence is the most 
                                            dominant in the texts, an also how the acquisitions are organized. 
                                            As source material I use collection development policies. 
                                            From the result of the investigation I conclude that demand is the 
                                            dominant selection criteria. Thus it is the patron who is put at the  
                                            center, rather than quality and the librarian´s expertise regarding  
                                            acquisitions. The competence of the librarian is however mentioned 
                                            in the acquisition process, sometimes in an indirect way, but it is  
                                            not highlighted in the texts. 
                                            I therefore argue that there is evidence to suggest that librarians as  
                                            professionals do not want to emphasize their role as arbiters and  
                                            that it affects the media selection in Swedish public libraries. 
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1. Inledning 
 
Folkbiblioteken är en utav samhällets institutioner som allmänheten har störst förtroende för. 
Det är också en välbesökt kulturinstitution, även om besökssiffrorna har gått ner de senaste 
åren.1 Biblioteket är idag så mycket mer än endast en plats för att låna böcker. Du kan välja att 
läsa dagens tidning, använda en dator, gå på en Internetkurs för ovana, studera, eller kanske 
delta i evenemang alltifrån stickkaféer till sagostunder. Begrepp som kulturhus och moderna 
mötesplatser används ofta och visar på trender inom biblioteksutvecklingen. Trots detta råder 
ingen tvekan om att de flesta går till biblioteket för att låna böcker. 
 
Folkbibliotekets viktigaste uppgift är att erbjuda och förmedla ett bra medieutbud. Arbetet med 
förvärv och bestånd utgör därmed själva kärnan i verksamheten. Alla intressen ska tillgodoses, 
vilket per definition är en omöjlighet. Det blir en delikat balansgång och faktorer som 
efterfrågan, kvalitet, kvantitet, lokal anknytning, målgrupper o s v är avgörande, inte minst 
bibliotekspersonalens egna förutsättningar för att ta itu med detta arbete. 
 
Det finns riktlinjer på internationell och nationell nivå som sätter vissa ramar för vad som ska 
erbjudas på folkbiblioteken. Dessa är dock så pass generella att de endast punktvis styr 
beståndet. Bibliotekslagen anger exempelvis att media för barn och unga, funktionsnedsatta 
och invandrare skall främjas. Behovet av att ha ett mer påtagligt verktyg för sin mediehantering 
har föranlett bibliotek att upprätta egna riktlinjer, så kallade medieplaner. I dessa beskrivs 
strategier för inköp och beståndshantering. Då ämnet för min uppsats är just medieurval och 
inköpsstrategier på folkbibliotek har jag valt medieplaner som studiematerial, eftersom de ger 
en bra inblick i hur biblioteken arbetar med dessa frågor.  
 
Mitt intresse för ämnet grundar sig i min egen inblick av mediearbete på folkbibliotek och att 
jag ser en tendens till att arbetet med inköp och urval ges allt mindre utrymme ute i 
verksamheterna. Folkbibliotekens utveckling har gått från att ha varit en plats för att förmedla 
litteratur till att dessutom kunna erbjuda samhällsservice och kulturaktiviteter av olika slag. Det 
ställer andra krav på bibliotekarierna än tidigare. Bibliotekspersonal förväntas förlägga mer av 
sin tid i publik verksamhet. Det finns ofta en kommunalpolitisk vilja att biblioteken ska jobba 
på att bli mer utåtriktade, som att nå ut till grupper som inte själva besöker biblioteken.  
Stockholms stadsbibliotek har till exempel satsat mycket under de senaste åren för att nå en 
större publik. Att arbeta utåtriktat är självklart en angelägen verksamhet, men tar mycket tid i 
anspråk. Med anledning av det initierades ett nytt arbetssätt för medieurval på Stockholms 
stadsbibliotek. Genom att lägga en del av medieinköpen utanför den egna inköpsorganisationen 
kunde man frigöra personaltid till förmån för yttre tjänstgöring.2 Det nya sättet att köpa in 
medier innebar bland annat att profiltjänster som erbjuds av BTJ och Adlibris anlitades. Det har 
föranlett en debatt i media där, framför allt författare och kulturjournalister hävdar att 
profilköpen innebär ett efterfrågestyrt urval där marknaden bestämmer och att biblioteken, 
genom att släppa in utomstående aktörer, sviker sin uppgift att köpa in kvalitetslitteratur.  

                                                 
1 Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (2009). Höstligt institutionsförtroende. Ingår i Holmberg, Sören & 
Weibull, Lennart, red. Svensk höst.  Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs universitet., s. 135. (Tabell: Förtroende 
för samhällsinstitutioner) 
  Höglund, Lars & Wahlström, Eva  (2011). Bibliotek och läsande mellan digitala och fysiska media. Ingår i 
Holmberg, Sören, Weibull, Lennart & Oscarsson, Henrik, red.  Lycksalighetens ö. Göteborg: SOM-institutet, 
Göteborgs universitet., s. 300ff.   
2 Pettersson, Jan-Erik (2011). Vision och verklighet. Biblioteksbladet, nr. 2, s. 4-8. 
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Det fick mig att fundera på hur biblioteken själva står i denna fråga och vad som styr 
medieinköpen på folkbiblioteken. Genom att studera medieplaner hoppas jag kunna skapa mig 
en bild av detta. 
 
 
1.1. Definitioner  
 
Kvalitet och kvalitetslitteratur är begrepp som genomgående används i diskussionerna kring 
bibliotekens urvalspolicy. Användningen av ordet kvalitet blir sällan problematiserat, utan 
antas vara ett objektivt begrepp. Det ställs ofta gentemot något annat, som till exempel 
kommersiell och populär litteratur. I medieplanerna förekommer huvudsakligen tre olika 
användningar av kvalitetsbegreppet; ett exempel är det ”objektiva” som förväntas stå för sig 
själv och brukar förekomma med orden god (kvalitet) och hög (kvalitet), en annan användning 
är då det kopplas samman med ett antal minimikrav på litteraturen, och en tredje där det 
beskrivs som ett subjektivt begrepp, i relation till den som brukar litteraturen. Jag återkommer 
till detta senare i uppsatsen. 
 
Ordet medier har två betydelser, dels ”kanaler för information och underhållning”, dels 
”sammanfattande benämning på det material som finns på folkbibliotek”3 För att inte förvirring 
ska uppstå kommer jag fortsättningsvis att använda mig av pluralformen, media till att gälla 
press, tidskrifter o s v, medan formen, medier avser material på bibliotek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 NE Nationalencyklopedin AB, http://www.ne.se/sok?q=media 
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2.  Bakgrund 
 
Jag vill i detta avsnitt redogöra för en del punkter som har påverkat hur bibliotekens arbete med 
urval och inköp av medier ser ut. Först börjar jag med en översikt över den debatt som varit om 
folkbibliotekens inköp i media med en kort tillbakablick. Sedan följer de styrdokument som är 
relevanta i ämnet. Jag väljer även att ge en beskrivning av BTJ:s och Adlibris profiltjänster för 
att ge en bakgrund till inslagen i debatten. Till sist tar jag upp ett biblioteksprojekt som har haft 
ett stort inflytande på bibliotekens mediearbete.  
 
 
2.1. Folkbibliotekens medieurval i debatten 
 
Debatten om folkbibliotekens bokinköp och urvalsmetoder har under lång tid pågått i framför 
allt dagspressen. Alltsedan 70-talet har frågan om kvalitet kontra kvantitet debatterats. 
Biblioteken har beskyllts för att låta efterfrågan styra sina inköp i alltför hög grad på bekostnad 
av kvalitet. Beskyllningarna har framför allt kommit från författare och andra kulturskribenter. 
Vad bibliotekarierna själva har ansett i frågan har varit mindre tydligt, eftersom de sällan 
uttalat sig i pressen.4Att det inom professionen kan finnas olika åsikter ges exempel på senare i 
detta avsnitt. 
 
När folkbiblioteken överfördes i kommunal regi 1965 var tanken att höja kvalitén på både 
bibliotek och bibliotekarier. Ett standardiserat biblioteksväsen skulle garantera rätten till ett bra 
utbud och professionell personal.5 I Litteraturutredningen, L68 undersöktes folkbibliotekens 
inköpsurval med BTJ:s lektörsomdömen som underlag. De kvalitetskriterier som lektörerna på 
BTJ då hade att utgå ifrån var person-, tids- och miljöskildring, underhållningsvärde, språk och 
stil, konstnärligt värde och ideologiska tendenser. Fram till 1970 gjordes även ett förhandsurval 
av BTJ då endast den litteratur som godkänts av lektörerna kom med i sambindningslistorna. 
Från och med 1970 inkluderades även de böcker som fått negativa recensioner.6 I och med 
denna mer neutrala hållning från BTJ upplevde bibliotekspersonal att inköpsarbetet 
försvårades. De fick nu i högre grad själva stå för urvalet.7 BTJ trappade därmed på sätt och vis 
ned på sin inköpsvägledning till att lämna det arbetet åt biblioteken. Idag går utvecklingen 
snarare mot att BTJ återigen vill ge vägledning och till och med ta över en del av urvalsarbetet 
med sina profiltjänster. Mot slutet av 70-talet blev biblioteken och bibliotekarier anklagade av 
kulturskribenter i dagspressen för sina inköpsval av skönlitteratur. Debatten utgjorde 
bakgrunden till Folkbiblioteksutredningen, FB80. Bibliotekarier ansågs ge vika för en 
kommersialiserad marknad och blev dessutom anklagade för att inte vara kompetenta nog för 
att bedöma litterär kvalitet. Kritiken kom främst från vänstersympatiserande författare och 
kulturpersonligheter.8  
Det var stundtals en hätsk debatt som fortsatte in på 80-talet av bland andra Lars-Olof Franzén, 
som hårt kritiserade BTJ:s lektörsomdömen och det starka inflytande som de hade på 

                                                 
4 Stenberg, Catharina (2001). Litteraturpolitik och bibliotek: En kulturpolitisk analys av bibliotekens 
litteraturförvärv speglad i Litteraturutredningen L 68 och Folkbiblioteksutredningen FB 80.  Borås: Valfrid 
(Skrifter från Valfrid, 23). Bibliotekshögskolan i Borås.,  
Hedemark, Åse (2009). Det föreställda folkbiblioteket: En diskursanalytisk studie av biblioteksdebatter i svenska 
medier 1970-2006. Uppsala: Uppsala universitet, Institutionen för ABM. Diss. (Skrifter utgivna av Institutionen 
för ABM vid Uppsala universitet, 1652-5353;3) 
5 Stenberg 2001, s. 45f. 
6 Ibid., s. 49ff. 
7 Ibid., s. 52. 
8 Ibid., s. 76. 
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bibliotekariers inköpspolitik. 9 Reaktionen från biblioteksvärlden var relativt lågmäld med 
enstaka artiklar i Biblioteksbladet som försvarade BTJ:s sambindningslistor.10 Synpunkterna 
aktualiserades på 90talet då nedskärningar i medieanslagen åter satte fokus på vad som 
egentligen skulle köpas in till folkbiblioteken.  
 
Hur ser det då ut på senare tid? Finns intresset kvar för dessa frågor under 2000-talet och 
framåt? Ja, kvalitet kontra efterfrågan är fortfarande en stående punkt på agendan. 
 
De som betonar vikten av att kvalitetskriterier ska styra bibliotekens urval och inköp, lyfter 
gärna fram den tryckta boken som ideal. Exempel på det kan ses i en artikel av Cecilia 
Gustafsson, nuvarande ordförande i Sveriges Författarförbunds biblioteksråd. Hon beklagar att 
biblioteken inte tar tillvara de böcker som med jämna mellanrum distribueras gratis från 
Kulturrådet. En bibliotekarie uttalar sig om att det är svårt att hinna med hanteringen av dem 
och att de tar mycket plats. En avvägning måste därför göras i förhållande till hur stor 
efterfrågan är. Hon menar på att ha böcker som endast fungerar som hyllvärmare, finns inget 
utrymme för. Artikelförfattarens slutsats blir att folkbiblioteken inte bryr sig om 
kvalitetslitteratur.11 
 
En flitig biblioteksdebattör, Annina Rabe, som bland annat skriver för Svenska Dagbladet, 
antyder även hon att biblioteken inte längre står upp för boken, i meningen den goda 
skönlitterära boken med ett erkänt konstnärligt värde. Biblioteken är inte längre i första hand en 
plats för litteratur.12 I debattboken Framtiden är nu beskriver hon ett folkbibliotek som 
genomgår en identitetskris. I sin strävan efter att följa med utvecklingen offras litteraturen till 
förmån för en mer upplevelseorienterad mötesplats.13  
 
Kvalitet knyts ofta samman med den tryckta boken, gärna en smal utgivning av svensk 
skönlitteratur. Mot detta ställs det efterfrågestyrda urvalet, som idag inte längre exemplifieras 
med ett utbud av kiosklitteratur, utan snarare TV-spel, filmer och genrer som fantasy.14 När det 
efterfrågestyrda inköpen gått över styr, menar Rasmus Fleischer, är då böcker sammansatta av 
wikipediafakta har köpts in till biblioteken: 
 
        Vissa bibliotek har inte bara köpt in denna robotiserade skräplitteratur utan även försvarat 
         inköpen med  hänvisning till en reel efterfrågan… 
         En sådan provokation mot bildningsidealet inbjuder till en motreaktion, med förnyade krav på   
         att biblioteken ska uppvisa en viss auktoritet i sitt urval. 15 
 
Argument för att bibliotekens inköpsval påverkar villkoren för de små förlagen ses också i 
debatten. På grund av att biblioteken köper in fler böcker på efterfrågebasis kan många utav de 
små bokförlagen inte satsa lika mycket på ”osäkra kort”. Det får på sikt konsekvenser för hela 

                                                 
9 Franzén, Lars-Olof (1983). Bibliotekstjänsts recensioner: Lathund för icke läskunniga. Dagens Nyheter, 1983-
07-25, kultursidan. 
10 Stenberg 2001, s. 82. 
11 Gustafsson, Cecilia (2005). Biblioteken väljer bort var femte kvalitetsbok. Sydsvenska Dagbladet,  2005-02-15, 
kultursidan. 
12 Rabe, Annina (2011). Kulturen måste få ta plats. Svenska Dagbladet, 2011-02-05, kultursektionen. 
13 Rabe, Annina (2010a). Biblioteket – älskade vän. Ingår i Nielsén, Tobias, Nilsson, Sven, ed. Framtiden är nu. 
Stockholm: Volante. S. 142-147. 
14 af Kleen, Björn (2011). Du sköna nya mötesplats. Vi Läser, nr 1, s. 26-31. 
15 Fleischer, Rasmus (2011). Det selektiva biblioteket. Kap. 1 i Fleischer, Rasmus (2011). Boken & Biblioteket. 
Stockholm: INK Bokförlag., s. 9. 
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bokutgivningen.16 Minskade medieanslag i kombination med ökade utgifter för inköpen gör att 
det inte bara köps färre titlar, utan även färre exemplar totalt. Eftersom de små förlagen står för 
mångfald och bredd får det konsekvenser för det kvalitativa utbudet, menar Ann Steiner som 
bland annat forskar om den svenska bokmarknaden på Lunds universitet. 17  
 
När det gäller representanter från biblioteksvärlden är synpunkterna inte lika homogena. En 
artikel i Svensk bokhandel illustrerar detta väl. Här kan begreppet kvalitet likaväl knytas 
samman med ett urval baserat på kvalitetskriterier, som till ett efterfrågestyrt urval. I artikeln 
konstateras att ungefär hälften av Göteborgs folkbibliotek har ”Kitty-böcker” i sitt bestånd och 
således hälften som inte har det. Det finns bibliotekarier som betonar vikten av att biblioteken 
står för ett brett sortiment och känner ett professionellt ansvar att värna den smala svenska 
skönlitteraturen. Att bara köpa på efterfrågan innebär för dem i förlängningen ett hot mot 
demokratin och läsfrämjandet. Precis samma argument används för att hävda hur viktigt det är 
att utbudet inte ligger för långt ifrån låntagarnas önskemål. Om så är fallet kan detta bidra till 
att besökare skräms bort och att biblioteken därmed förlorar sin läsfrämjande funktion. Det är 
invånarnas önskemål som är grunden för verksamheten och det refereras till det politiska 
uppdraget. Kundundersökningar visar att populära medier som ljudböcker, filmer och TV-spel 
är efterfrågade av låntagarna och då är det bibliotekens skyldighet att köpa in fler av dessa. 
”Tiden är förbi när biblioteken agerar smakdomare”, som någon uttalar sig.18 
 
Hur man organiserar arbetet med inköp och urval på biblioteken har inte rönt samma intresse i 
debatten, men införandet av de s k profiltjänsterna på en del folkbibliotek har satt ämnet i 
fokus. En del bibliotek använder idag olika tjänster för att effektivisera inköpsprocessen. Det 
rör sig i vissa fall endast om att förbeställa vissa populära titlar, men kan även innebära att man 
låter en utomstående aktör göra urvalet på en i förhand bestämd profil. Det är framför allt BTJ 
och Adlibris som erbjuder dessa tjänster. 
 
De som livligast debatterar profiltjänsterna är oftast desamma som kritiserar de efterfrågestyrda 
inköpen. Profiltjänsterna kopplas i dessa fall samman med att marknaden styr bibliotekens 
urval genom att kommersiella företag är inblandade och att det i förlängningen utgör ett hot 
mot demokratin.19 Det vanligaste argumentet mot profiltjänsterna är annars att de urholkar 
bibliotekariernas kompetens. Det som kan gå förlorat är förmågan att bedöma litteraturens 
framtida värde eller relevans då möjligheten till att ständigt hålla sig à jour minskar. En 
utomstående aktör kan aldrig ha samma kännedom om det lokala behovet. Ett påpekande görs 
även om inköpsmötenas betydelse som kunskapsbas och den nytta man har av dessa vid t ex 
lästips i sin utåtriktade verksamhet. Genom att lämna över en del av urvalsarbetet gör 
bibliotekarierna sig själva en björntjänst, samtidigt som de sviker folkbildningen och 
kvalitetstänkandet.20 De fåtal röster som är positiva till profiltjänsterna kommer företrädesvis 
från biblioteksrepresentanter. Argumenten är att mer tid kan läggas på bibliotekariernas viktiga 
utåtriktade verksamhet och att urvals- och inköpsarbetet kan koncentreras till de mer 
svårbedömda titlarna och en utökad ämnesbevakning. Det finns även röster från 

                                                 
16 Westlund, Bo (2007). Bibblan – inte bara smala titlar. Svensk bokhandel, nr. 21, s. 32-35. 
17 Steiner, Ann (2012).  Litteraturen i mediesamhället. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur., s. 215ff. 
18 Westlund 2007, s. 32-35. 
19 Klingspor 2010-11-11, Expressen,  http://gt.expressen.se/kultur/1.2209126/adlibris-mjolkar-biblioteken. 
20 Fleischer 2011, s. 9., Rabe, Annina (2010b). Reclaime the bibliotekarie. Biblioteksbladet, nr. 10, s. 29; Kalmteg 
2005-03-04, DN,  http://www.dn.se/kultur-noje/bibliotekens-bokval-under-lupp;  Hermansson, Christer (2010). Åk 
ut och prata om kvalitetslitteratur! Svenska Dagbladet, 2010-11-29, kultursektionen 
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bibliotekspersonal som är negativa till profiltjänsterna som de bland annat ser som en 
konsekvens av personalneddragningar.21 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att frågor om inköp och urval av medier på folkbibliotek 
fortsatt är aktuella i biblioteksdebatten på 2000-talet. Är det då samma frågor som diskuteras? 
Ja, i princip, men med lite nya infallsvinklar. 
 
Genomgående är det kvalitet kontra efterfrågan som står i centrum. Författare anklagade 
tidigare bibliotekarier för att vara inkompetenta och låta BTJ:s sambindningslistor styra urvalet. 
BTJ, och i än högre grad Adlibris, är fortsatt anklagade för att styra urvalet på biblioteken, men 
nu i form av profilköp.  
 
 
2.2. BTJ:s och Adlibris medietjänster    

 
BTJ och Adlibris är de utomstående aktörer som i de flesta fall är involverade i 
folkbibliotekens inköpsorganisation. De erbjuder båda olika typer av tjänster inom 
mediehantering. 
 
BTJ, eller med det fullständiga namnet BTJ Sverige AB, har en lång tradition av samarbete 
med de svenska folkbiblioteken. BTJ har funnits som aktiebolag sedan 1960, men redan 1936 
bildade SAB (Sveriges Allmänna Biblioteksförening) Bibliotekens Försäljningscentral. Tanken 
var, att genom en gemensam produktion av biblioteksbundna böcker hålla nere kostnaden för 
alla Sveriges folkbibliotek. BTJ står fortfarande för merparten av alla biblioteksutrustade 
böcker, men tillhandahåller idag även outrustat material på grund av bibliotekens strama 
budgetar. Idag ägs bolaget av Ratos och Litorina Kapital. Det BTJ annars mest är förknippat 
med är det häfte, som utkommer 24 gånger om året och som nästan alla bibliotek prenumererar 
på. Det innehåller en presentation av den aktuella utgivningen inom olika genrer med 
tillhörande lektörsomdömen. BTJ erbjuder även bibliografisk service i form av katalogposter 
till folkbiblioteken.  
 
Det som väckt intresse i pressen är profiltjänsterna. Det innebär att BTJ i det här fallet, 
tillsammans med det enskilda biblioteket, gör en profil för vilka medier som ska köpas in. De 
övertar därmed en del av det dagliga urvalsarbete som normalt sköts av en eller flera 
bibliotekarier på biblioteken. En variant på temat är något som kallas ”Btj Medieurval”, som 
består av färdiga paket inom valfri genre, där ett urval av det senaste inom utgivningen sätts 
samman utan inblandning av beställaren. Btj benämner dessa paket som ”kvalitetsurval”, men 
de trycker framför allt på att det är ett sätt att frigöra tid för bibliotekspersonal, ”genom att 
leverera de mest efterfrågade titlarna”.22  
 
Som en intressant jämförelse vill jag nämna hur den norska motsvarigheten till BTJ, 
Bibliotekssentralen pläderar för att höja kunskapen för de som arbetar med medieförvärv, för 
att stå emot ”bestsellertyrannin”. En representant för Bibliotekssentralen menar att ”massmedia 
styr i alltför hög grad bibliotekens inköp i Norge” och att kommersiella krafter får råda. 
Bibliotekssentralen ägs av de norska kommunerna och Norsk biblioteksförening och låter 
vinsten gå tillbaka till biblioteken i form av stipendier och investeringar i nya tjänster och 
produkter. Även Bibliotekssentralen erbjuder profiltjänster liksom BTJ. Tjänsten innebär att 
                                                 
21 Kalmteg 2005-03-04, DN,  http://www.dn.se/kultur-noje/bibliotekens-bokval-under-lupp ; Pettersson 2011, s. 4-
8; Lindberg, Niclas (2011b). Är det fult att ge folk vad de anser sig behöva? Biblioteksbladet, nr. 1, s. 19-20.      
22 BTJ Sverige AB, http://www.btj.se/.  
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färdiga paket med en ”väl avvägd blandning av böcker” levereras till biblioteken. Detta 
möjliggör att tid kan användas till annat som t ex förmedling och kontakt med låntagarna. 
Samtidigt vill man höja kunskapsnivån hos inköpsansvariga och säger att planer på att erbjuda 
utbildningar för denna grupp planeras.23 Den norska Bibliotekssentralen använder i stort sett 
samma argument. Här finns dock en något ambivalent hållning, då man både uppmanar till att 
lägga mer tid på utbildning om medieanskaffning, samtidigt som man poängterar att tiden som 
”frigörs” kan utnyttjas till kontakt med låntagarna. 
 
Adlibris  grundades 1997 av fyra personer och har sedan dess gått från att endast vara en 
Internetbokhandel till att vara en av folkbibliotekens största leverantör. Adlibris ägs sedan 2005 
av Bonniers. Precis som BTJ erbjuder de biblioteksutrustade böcker. Deras främsta 
säljargument är priset och snabba leveranser. Förutom inköpslistor har de också börjat 
tillhandahålla förenklade katalogposter till biblioteken.24 Även Adlibris erbjuder 
inköpsvägledning till folkbiblioteken. På hemsidan finns ingen information att tillgå om dessa 
tjänster, utan den intresserade hänvisas till att ta kontakt med dem, men utifrån uttalanden från 
Pär Svärdson, (VD på Adlibris 2010), ser det i huvudsak ut så här; biblioteket sätter upp en rad 
kategorier, som sedan ligger till grund för en klassning som görs av Adlibris personal. All 
svensk bokutgivning rankas utifrån en kommersiell bedömning från klass A till F, där A är 
storsäljare. Utifrån en profil som biblioteken lägger upp väljer sedan Adlibris ut medierna som 
levereras till biblioteken.25     
 
 
 
2.3. Styrdokument 
 
I många av folkbibliotekens medieplaner förekommer hänvisningar till ett antal styrdokument 
och riktlinjer. Förenta Nationernas organ UNESCO har utfärdat riktlinjer för folkbibliotek och 
skolbibliotek, varav folkbiblioteksmanifestet ofta figurerar i dokumenten. Bibliotekslagen och 
kommunala måldokument är också vanliga inslag i medieplanerna. Förklaringen är att alla 
folkbibliotek har dessa dokument som en gemensam värdegrund för sina verksamheter.  
 
Bibliotekslagens främsta inverkan på medieurvalet är att vissa grupper i samhället enligt lag 
skall prioriteras, nämligen funktionshindrade, invandrare och andra minoriteter samt barn och 
unga.26 Utbudet av medier för dessa målgrupper skall således säkerställas, men utöver det står 
inget om vad som bör köpas in till biblioteken. Under en paragraf står även att ”kommuner och 
landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna”.27 Detta tolkar jag som att det är 
biblioteksplaner som avses. 
 
När det gäller UNESCO:s riktlinjer kommer jag endast att kommentera 
folkbiblioteksmanifestet.28 Det går lite mer in på detalj när det gäller det praktiska arbetet på ett 
folkbibliotek. En intressant detalj är att även detta dokument nämner vissa prioriterade grupper. 
Förutom de som nämndes ovan finns även patienter på sjukhus och interner inom 
kriminalvården med. Detta har inte fått en stor genomslagskraft i de medieplaner jag läst och 

                                                 
23 Eriksson, Tove 2010-04-17,  http://www.framsidan.net/2010/04/inkopsansvariga-behover-battre-kunskap/. 
24 Adlibris AB,  http://www.adlibris.com/se/library.aspx.  
25 Schmidt, Lars (2010). Adlibris betygsätter böcker åt biblioteken. Svensk Bokhandel, nr. 16, s. 6. 
26 SFS 1996:1596. Se: Bibliotekslag, (§8, §9).        
27 Ibid., (§7). 
28 Svenska Unescorådet (1995).  http://www.unesco.se/shared/document/skrifter/Unescos folkbiblioteksmanifest 
Nr 2-1995.pdf. 
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det har uppenbarligen heller inte uppmärksammats i biblioteksplaner med tanke på alla de 
sjukhusbibliotek som avvecklats under de senaste åren. Med referens till bibliotekets samlingar 
och tjänster står det i texten att ”kvalitet samt anpassning till lokala förutsättningar och behov 
skall tjäna som grundläggande princip”. Samlingarna skall heller inte vara utsatta för 
”kommersiella påtryckningar”. Det står inget specifikt om inköpsorganisation, men det påpekas 
att bibliotekarier ska ha rätt kompetens så att bibliotekets tjänster kan hålla en ”fullgod 
kvalitet”.29  
 
Kommunpolitiska mål nämns också ofta som styrdokument. Ibland finns direkta hänvisningar 
till den här typen av mål i medieplanerna och förslag på åtgärder som kan bidra till att 
förverkliga dem, och ibland finns de endast med som en bilaga utan ytterligare kommentarer. 
Dessa mål spelar en betydligt större roll i biblioteksplanerna som de flesta folkbibliotek har 
upprättat och som då i sig används som ett styrdokument till medieplanerna. Förutom de 
måldokument som nämnts ovan kan även regionala riktlinjer förekomma, som exempelvis 
gemensamma riktlinjer för fjärrlån och talböcker. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att förutom vissa inslag i folkbiblioteksmanifestet där 
kvalitet och kompetens berörs är styrdokumenten så pass allmänt hållna att ett egentligt verktyg 
för urvalsarbetet på biblioteken utgör de inte. Inte heller finns direktiv för hur organisationen 
kring detta arbete ska se ut.                       
 
 
 
2.4. GÖK-projektet       
 
I början av 90-talet initierades GÖK-projektet av Statens kulturråd, vars främsta syfte var att 
vända dalande utlåningssiffror. Försöksbiblioteken var Linnéstadens stadsdelsbibliotek i 
Göteborg, Örnsköldsviks stadsbibliotek samt Kalmars stadsbibliotek. Inom ramarna av 
projektet skulle man uppnå två saker; att förbättra servicen till låntagarna och att undersöka hur 
ett ökat låntagarinflytande kunde påverka mediebeståndet på folkbiblioteken. Därtill skulle en 
omprövning av kvalitets- och folkbildningsbegreppet göras. Det var det första egentliga 
försöket att på allvar förändra förvärvsprocessen på folkbibliotek. Förutom att köpa mer på 
efterfrågan, skulle själva arbetet med inköp och urval av medier omprövas. 30  
 
På agendan, via Tyskland, stod även det tredelade biblioteket, som innebar att man exponerar 
böckerna enligt en viss ordning i bibliotekslokalen; närmast entrén placeras ett urval av media  
på ett mer användarvänligt sätt än vad SAB-systemets regler föreskriver. Urvalet är populärt 
och tänkt att snabbt fånga den ovane besökarens intresse. Längre in i biblioteket står böckerna 
uppställda enligt traditionellt sätt och i ett närliggande magasin återfinns äldre böcker med få 
utlån.31 
 
Projektet i Kalmar uppmärksammades huvudsakligen för sin tämligen omfattande gallring av 
samlingarna. De som hördes i debatten var framför allt lokala författare och kulturjournalister. 
Gallringen hade egentligen inte någon direkt koppling till projektet, men blev här närmast 
synonymt med det. Biblioteket initierade gallringen snarare inför projektet, för att detta arbete 

                                                 
29 Ibid., s. 17-20. 
30 Appelqvist, Rolf (1993). Vad händer i Kalmar: Uppfattningar om debatten kring GÖK-projektet 1991-1992 vid 
biblioteket i Kalmar. Borås: Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. (På uppdrag av Statens kulturråd). 
31 Höglund, Anna-Lena & Klingberg, Christer (2001). Strategisk medieplanering för folkbibliotek. Linköping: 
Janus., s. 35ff. 
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sedan länge varit eftersatt. Det kritikerna såg var ett bibliotek som slängde ut ett kulturarv till 
förmån för ett efterfrågestyrt bestånd. Kritiker fanns även internt, om än i ganska blygsam 
skala. Synpunkter om otillräcklig kompetens inför gallringsförfarandet framfördes och späddes 
på genom ett nytänkande av arbetssätt för medier som infördes.  
 
Medieorganisationen var tänkt att involvera så många ur personalen som möjligt och både 
bibliotekarier och assistenter skulle ingå. Arbetslag som ansvarade för varsitt ämnesområde och 
med en egen budget bildades. Personlig kompetens togs i beaktande jämte enbart formell 
utbildning. I rapporten från Kalmar-projektet beskrivs hur en del av personalen uppfattade sin 
tidigare yrkesposition som hotad gentemot den plattare organisation som projektet 
implementerade och att kunskap inte längre premierades. Det gällde, dels inom 
arbetsorganisationen, dels gentemot låntagarna, som tillmättes större inflytande över 
urvalsprocessen.32 
 
Den allmänna kritiken från kulturjournalister och även från bibliotekshåll var annars farhågan 
om att alltför stor del av medieanslagen skulle gå till populistiska böcker inom kvasivetenskap 
och massproducerad skönlitteratur när en efterfrågestyrd inköpspolicy infördes.  
Detta blev dock inte fallet visade de utvärderingar som gjordes inom projektet och som Lars 
Mild bland annat beskriver i sin magisteruppsats om GÖK-projektet.33 Det som något oväntat 
stod för den största efterfrågan var den kvalificerade facklitteraturen.34 Den slutgiltiga 
rapporten från Kulturrådet fastslog att utlånen på samtliga av de tre försöksbiblioteken hade 
ökat avsevärt.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 Appelqvist 1993. 
33 Mild, Lars (2011). Förändringsvillkor och förändringsambitioner inom folkbiblioteken: En samtidshistorisk 
studie med fokus på de tre GÖK-biblioteken under två decennier. Borås: Högskolan i Borås, 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap.(Magisteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 2011:20)., s. 29ff. 
34 Höglund & Klingberg 2001, s. 38. 
35 Evaluating the GÖK project. The innovative capacity of the Swedish library system. (1995). Stockholm. 
Rapport från Statens Kulturråd 1995:4 i Mild 2011, s. 34. 
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3. Problem och syfte 
 
3.1. Problemformulering 
 
I avsnittet om hur folkbibliotekens medieinköp speglats i debatten har jag gett exempel på 
åsikter som ofta tas upp i framför allt dagspressen. Ett vanligt argument har varit och är att 
biblioteken och bibliotekarierna inte bryr sig om kvalitetslitteraturen, utan istället låter 
efterfrågan styra inköpen. De som står för denna åsikt är framför allt författare och 
kulturjournalister.  
 
Den här bilden bekräftas av Åse Hedemark och Catharina Stenberg som båda har undersökt 
biblioteksdebatter och visat hur denna grupp i hög grad har medverkat i dessa. Författare och 
andra kulturskribenter har en stark röst i det offentliga rummet och får därmed stor 
genomslagskraft för sina åsikter. Som exempel på det kan nämnas hur debatten om bibliotekens 
inköp av skönlitteratur ledde till Folkbiblioteksutredningen 1980, vars främsta syfte var att 
utreda om kvalitetsskillnader fanns i bibliotekens utbud.36 Kultureliten vill således se ett 
folkbibliotek som agerar kvalitetsbedömare för allmänhetens bästa, som tycks innebära att köpa 
in böcker av god kvalitet för att låntagarna själva inte skulle välja sådan litteratur. 
 
Vad biblioteken och bibliotekarierna anser i frågan är inte lika tydligt. Som jag kunde 
konstatera i debattavsnittet hörs inte lika ofta röster från biblioteksrepresentanter i debatten. Då 
det görs är de inte samstämmiga. Det finns exempel på bibliotekarier som betonar vikten av att 
göra ett kvalitativt urval för att slå vakt om den smalare litteraturen. De menar att om inte den 
smalare kvalitetslitteraturen köps in går det ut över folkbildningen och därmed demokratin. Å 
andra sidan finns det de som betonar låntagarnas roll i urvalsprocessen, som ett viktigt led för 
demokratin och läsfrämjandet. ”Tiden är förbi när biblioteken agerar smakdomare”, som en 
bibliotekarie uttalar sig i en artikel. Om utbudet inte motsvarar allmänhetens förväntningar 
riskerar biblioteken att bli ointressanta att besöka. Det är även en medborgerlig rättighet att få 
valuta för sina skattepengar enligt denna ståndpunkt.37 
 
I forskningen om medieurval på folkbiblioteken tycks det också finnas en ambivalent hållning 
till vad eller vem som ska styra urval och inköp. I en del litteratur är det den pålästa 
bibliotekarien som är idealet och som står som garant för god kvalitet i urvalet.38 Det är annars 
ett balanserat förhållningssätt som jag anser kommer till uttryck i majoriteten av  texterna som 
behandlar ämnet. Det innebär att det som biblioteken och bibliotekarierna vill uppnå med sina 
inköp väger lika tungt som låntagarnas önskemål. Inte minst gäller detta Höglund & Klingbergs 
bok, Strategisk medieplanering för folkbibliotek.39   
 
Arbetet med inköp och urval beskrivs ofta vara präglade av bibliotekariernas deskriptiva 
kultursyn. Idealet är att förhålla sig neutral och icke-värderande i sin yrkesroll, vilket gör rollen 

                                                 
36 Stenberg 2001, Hedemark 2009. 
37 Westlund 2007, s. 32-35. 
38 Se t ex Pors, Niels Ole (1990). Döde böger og tomme hylder: Om evaluering og styring af bibliotekets 
materialebestand. Valby: Danmarks biblioteksforenings forlag och Hjørland, Birger, red. (1997). Faglitteratur: 
Kvalitet, vurdering og selektion: Grundbog i materialevalg. 2 rev. udg., Bd. 1. Borås & Köpenhamn: Valfrid. 
(Skrifter från Valfrid, 8).   
39 Höglund & Klingberg 2001. 
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som kvalitetsbedömare känslig. Samtidigt som medvetenheten om att subjektivitet och 
normativa inslag i urvalssituationen ändå ofta förekommer, speciellt för barn och unga.40 
 
Den svenska staten ger i bibliotekslagen inga klara besked om vad som ska styra bibliotekens 
inköp. Där lyfts vissa grupper fram som ska prioriteras, men annars inga specifika krav på 
urval. UNESCO:s folkbiblioteksmanifest nämner kvalitet i allmänna ordalag, men betonar 
framför allt vikten av allsidighet i utbudet och medietyper. De är alltför vaga för att vara ett 
reellt stöd i dessa frågor. De är således till stor del upp till de enskilda biblioteken att sätta upp 
sina egna riktlinjer för vad som ska styra urvalet av medier.  
 
Min problemformulering rör sig således kring bibliotekariers roll som kvalitetsbedömare i 
allmänhetens tjänst. I debatten är det framför allt kulturjournalister som har åsikter om hur 
bibliotekens urval ska gå till och biblioteksprofessionen tycks inta en ambivalent hållning till 
problemet. Finns det en tendens att inte vilja framstå som ”smakdomare” och får det i så fall 
konsekvenser för inköps- och urvalsprocessen på biblioteken? 
 
Genom att undersöka medieplaner, utformade av bibliotekspersonal, hoppas jag kunna få 
ledtrådar till vem eller vad som styr medieinköpen och eventuellt även få en bättre inblick i hur 
bibliotekarierna ser på sin roll som kvalitetsbedömare. 
 
 
 
3.2. Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka, dels vilka urvalskriterier som lyfts fram i bibliotekens 
medieplaner och dels hur mediearbetets organisation beskrivs i dessa. 
 
De frågeställningar jag har valt är tänkta att ge en bild av vad som styr medieinköpen på 
folkbiblioteken. Jag är framför allt intresserad av att titta närmare på begreppen; efterfrågan 
och kvalitet i egenskap av urvalskriterium. Anledningen är att det är dessa båda begrepp som 
ofta ställs mot varandra i debatten. Genom att även titta på hur mediearbetet organiseras får jag 
en utökad bild av hur rollen som inköpsansvarig ser ut enligt medieplanerna. 
 

1. Vilken av urvalsfaktorerna; efterfrågan eller kvalitet dominerar i medieplanerna, och 
hur ofta förekommer ordet kompetens  i samma kontext? 

 
Jag vill här i första hand se hur begreppen kvalitet kontra efterfrågan framställs i 
medieplanerna. Vilket av de två begreppen är mest tongivande som inköpskriterium? Nämns 
bibliotekariers kompetens i de textavsnitt som beskriver vad som bör styra inköp och urval? 
 

2. Hur beskrivs mediearbetets organisation i medieplanerna? 
 
Beskrivs arbetet med inköp och urval i medieplanerna som något som involverar en enstaka 
eller några av bibliotekarierna i organisationen, eller är hela personalen delaktig i arbetet. Det 
kan ge en indikation både på hur viktigt mediearbetet är i verksamheten och vem/vilka som 
anses bör ha ansvaret för detta arbete. 
 
                                                 
40 Hansson, Johanna & Ögland, Malin (2009b). Kompetensen. Ingår i Ögland, Malin, red. Från medieplanering 
till verksamhetsutveckling: Bibliotekets roll i barns och ungdomars kunskapssökande. Lund: BTJ Förlag. S. 44-50, 
s. 45. 
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3. Vilken/vilka inköpsmetoder är vanligast förekommande i medieplanerna? 
 
Genom att titta på de metoder som används vid inköp och urval i medieplanerna och i vilken 
omfattning detta sker får jag en indikation på hur detta arbete värderas. 
 

4. Vilken/vilka leverantörer är mest anlitade enligt medieplanerna? 
 

Genom att undersöka vilka leverantörer som förekommer i medieplanerna kan jag få en bild av 
bredden av inköpskanaler.  
 
Undersökningen stödjer sig på medieplaner, som är dokument som har upprättats av de 
kommunala folkbiblioteken. De som ligger bakom arbetet med dessa dokument anges ibland 
vara en utsedd grupp ur personalen, ibland samtliga medarbetare. I de flesta fall framgår dock 
inte vilket, endast att det är det lokala biblioteket i sig som är upphovsman. I min text kommer 
orden bibliotek och bibliotekspersonal i de flesta fall användas synonymt. Med det avses 
biblioteksverksamheten, eller om man så vill, personalens arbete med mediefrågor på det 
enskilda biblioteket. Vad de enskilda bibliotekarierna och assistenterna har för åsikter kan jag 
inte säga något om. 
 
 
3.3. Avgränsning 
 
Undersökningen omfattar medieplaner från svenska folkbibliotek. Det rör sig närmare bestämt 
om kommunernas huvudbibliotek, även om biblioteken i fråga inte alltid betecknas som 
huvudbibliotek. En del bibliotek som har väldigt få anställda (fem personer eller färre) har inte 
blivit tillfrågade i undersökningen. Filialer ingår inte. Medieplanerna är från år 2004 och 
framåt, varav de flesta är från 2010 till och med 2012. 
 
Det är endast medieplaner och nedskrivna riktlinjer för beståndshantering som används som 
källmaterial, inte biblioteksplaner. Det är av två skäl. Dels finns inte samma fokus på 
medieurval i dessa, dels är de till skillnad från medieplanerna alltid offentliga dokument och 
ger mindre inblick i bibliotekspersonalens inre arbete. De medieplaner som endast består av en 
beståndsförteckning har inte kunnat användas i undersökningen. I många medieplaner finns en 
genomgång av olika avdelningar och medietyper, där urvalskriterier specifika för ämnet eller 
medietypen är beskrivna. Det är dock endast den generella urvalspolicyn och, i så hög grad 
som möjligt, de generella inköpsstrategierna jag valt att fokusera på. 
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4. Tidigare forskning 
 
Folkbibliotekens arbete med medieurval och inköp har återkommande debatterats i dagspress 
och tidskrifter, men har inte lika ofta varit ett ämne för forskningen. Det beror eventuellt på att 
ämnet betraktats som ett praktiskt hantverk och en intern angelägenhet för folkbiblioteken. 
Litteratur som på ett övergripande sätt behandlar beståndsutveckling förekommer dock mer 
flitigt inom den angloamerikanska forskningen. Exempel på det är standardverken Developing 
library and information center collections av Edward G. Evans och Managing information 
resources in libraries: collection management in theory and practice av Peter Clayton och G. 
E. Gorman.41 Det är dock de specifika förhållanden på svenska folkbibliotek som intresserar 
mig och jag har därför valt att fokusera på svenska, och i viss mån nordiska referenser. 
Merparten av det som finns att tillgå inom ämnet är studentuppsatser. 
 
Intresset för medieurval på folkbibliotek har framför allt riktats mot skönlitteraturen. I sin 
avhandling, Litteraturpolitik och Bibliotek: En kulturpolitisk analys av bibliotekens 
litteraturförvärv speglad i Litteraturutredningen L68 och Folkbiblioteksutredningen FB8042, 
tar Catharina Stenberg upp den litteraturpolitiska utvecklingen mellan 1960 och 1980-talet. Det 
som granskas är bland annat BTJ:s recensionsverksamhet och dess betydelse för 
folkbibliotekens förvärv. Hon tar även upp kvalitetsdiskussionen som präglat 
biblioteksdebatten alltsedan 1970-talet. Stenberg skriver bland annat om hur bibliotekarier blir 
anklagade för att vara alltför beroende av BTJ:s sambandslistor och hur det dominerar den 
tidvis hätska debatt som förts i pressen. De som är drivande i debatten om folkbibliotekens 
medieurval är främst vänsterorienterade författare och litteraturkritiker. I den senare 
utredningen, FB80 finns även låntagarperspektivet med. Det som kan utläsas av utredningen, 
menar Stenberg, är uppfattningen att biblioteken erbjuder all den kvalitetslitteratur som kan 
begäras, men att låntagarna inte i önskvärt antal väljer sådan litteratur.43  
 
I Danmark ser vi en liknande utveckling som den i Sverige. Anne-Lise Japsen har redogjort för 
1989 års skönlitterära utgivning i Danmark och vad folkbiblioteken valde att köpa av denna.  
Hon betonar i Biblioteket og den gode bog: Hvad styrer folkebibliotekernes anskaffelsepolitik44, 
att biblioteken i början av 90-talet fick dras med ekonomiska neddragningar, vilket drabbade 
medieanslagen. Urvalet blev därför än mer viktig och krävde mycket tid och kunskap av 
bibliotekarierna som arbetade med detta.45 Med Japsen har vi förflyttat oss till 90-talet, men 
hennes beskrivningar av den danska debatten om medieurvalen känns igen. Folkbiblioteken 
kritiseras för sina inköp av efterfrågade böcker på bekostnad av kvalitetslitteratur Även här var 
det framför allt kulturskribenter som ledde debatten, som huvudsakligen fördes i dagspressen.46 
Ståndpunkten från bibliotekarier var att folkbiblioteken inte längre kunde stå för en 
universalsamling, ett slags ”mini Kongelige bibliotek” utan var tvungna att ta hänsyn till den 
lokala profilen och vad de lokala låntagarna efterfrågade.47 
 

                                                 
41 Evans, G. Edward (1987). Developing libraries and information center collections. 2. ed. Littleton, Colorado: 
Libraries Unlimited.; Clayton, P. och Gorman, G. E. (2001). Managing information resources in libraries; 
collection management in theory and practice. London: Library Association Publication. 
42 Stenberg 2001. 
43 Ibid., s. 84ff. 
44 Japsen, Anne Lise (1992). Biblioteket og den gode bog:  Hvad styrer folkebibliotekernes anskaffelsepolitik. 
Köpenhamn: Statens Bibliotekstjeneste och Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A. S. 
45 Ibid., s. 32. 
46 Ibid., s. 14. 
47 Ibid., s. 26. 
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Precis som Catharina Stenberg skriver Åse Hedemark om biblioteksdebatter i sin avhandling. 
Hon har gjort en diskursanalytisk studie av biblioteksdebatter i svenska medier från 1970 till 
2006.48 En utav de studerade diskurserna är just diskussionerna om kvalitet kontra efterfrågan 
på biblioteken. Hedemark sorterar in denna under den bokliga diskursen, som hon menar pågått 
alltifrån 70-talet och ända in på 2000-talet, även om den inte dominerat lika mycket under det 
sista decenniet. Den bokliga diskursen består främst av argumentet att bibliotekens 
inköpspolicy ska styras av kvalitetskriterier, inte önskemål från användare. Kvalitetslitteratur 
exemplifieras ofta med svensk skönlitteratur, klassiker likväl som nyutgivna romaner som 
brukar definieras som ”smalare” litteratur. De som står för denna ståndpunkt är framför allt 
författare.49  En annan diskurs Hedemark tar upp är den informationsförmedlande diskursen. 
Den beskrivs som framåtblickande och kretsar mycket kring ny teknik. Kompetens är här 
liktydigt med kunskap om teknik och kunskapsorganisation och fokuserar inte på skönlitteratur 
och inköpspolicy. Politiker och bibliotekarier står, enligt Hedemark för denna diskurs. I 
synnerhet skulle detta gälla bibliotekarier och forskare som undervisar på Bibliotekshögskolan 
i Borås.50 Den tredje diskursen som nämns är allaktivitetsdiskursen. Den lägger betoning på 
biblioteket som bas för olika typer av aktiviteter och program som kan försiggå både i 
uppsökande form och i bibliotekslokalen.51 En slutsats som Hedemark drar är att författarna, 
som dominerar den bokliga diskursen i media, påverkar den gängse bilden av folkbiblioteket 
som finns i samhället och som i sin tur kan påverka politikers beslut. 
 
Jag ska kort nämna ytterligare en dansk bok, Döde böger og tomme hylder av Niels Pors , som 
tidigt tog upp medieurval och beståndshantering på bibliotek. Den är främst praktiskt inriktad 
med många statistiska exempel på hur man kan analysera beståndet på olika sätt. Inköpspolicy 
behandlas inte direkt, men skönlitteratur har, enligt författaren, en större grad av 
kontrollmöjligheter vid urval än vad facklitteratur har. Det skrivs mer om skönlitterära verk, i 
form av recensioner, debatter o s v. Det finns även en större konsensus kring vad som är bra 
författarskap inom skönlitteraturen än inom facklitteraturen, vilket enligt Pors förenklar 
inköpsprocessen.52 
 
Urval och inköp av facklitteratur på folkbibliotek visas mindre intresse av debattörer och 
forskare än vad urval och inköp av skönlitteratur gör. I Faglitteratur: Kvalitet, vurdering og 
selektion skriver dock Birger Hjörland om facklitteratur och urval. Hjörland menar att 
bibliotekariers främsta uppgift vid urval av facklitteratur är att ha kunskap om olika typer av 
publikationer, dess funktion och målgrupp. Det handlar ofta om att kunna bedöma ett verks 
svårighetsgrad, från enkel till avancerad. Kunskapen om förvärvskällor till facklitteraturen är 
lika nödvändig. Detta förutsätter en god kännedom om de enskilda ämnena. Kvalitetsbegreppet 
i relation till facklitteraturen är främst sammankopplat med en bedömning av 
upphovsmannens/institutionens renommé och status i forskarvärlden.53  
 
Magnus Barnholdt har i sin magisteruppsats studerat två texter utifrån deras förhållningssätt till 
beståndsutveckling av facklitteratur på folkbibliotek.54 De båda texterna är den ovan nämnda, 
                                                 
48 Hedemark 2009.  
49 Ibid., s. 62ff. 
50 Ibid., s. 57ff. 
51 Ibid., s. 51ff. 
52 Pors 1990. 
53 Hjørland 1997.  
54 Barnholdt, Magnus (2007). Urval av facklitteratur: En komparativ litteraturstudie kring beståndsutveckling av 
facklitteratur på folkbibliotek. Borås: Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och 
informationsvetenskap. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenkap, 2007:28). 
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Faglitteratur: Kvalitet, vurdering og selektion och Strategisk medieplanering för folkbibliotek 
som beskrivs nedan. Det han har undersökt är: kvalitet, svårighetsgrad och användarnas behov. 

Det var framför allt kvalitetsbedömningen och användarnas behov som intresserade mig och 
det Barnholdt kunde konstatera var att i Strategisk medieplanering för folkbibliotek relateras 
kvalitetsbegreppet till både användarens behov och den inre verksamhetens målarbete.  
Hjörland sätter kvalitet vid urval av facklitteratur främst i samband med författarens auktoritet 
inom sitt ämne.55 Som sammanfattning kommer Barnholdt fram till att det är bibliotekarien 
som äger avgörandet vid urval av facklitteraturen även om låntagarnas behov spelar allt större 
roll. Det gäller såväl vid urval av svårighetsgrad som vid kvalitetsbedömning. Bibliotekarien 
står därmed i ett maktförhållande gentemot användaren.56  
 
Anna-Lena Höglund & Christer Klingberg har i  Strategisk medieplanering för folkbibliotek 
skrivit en handbok i hur man på ett aktivt och strukturerat sätt bygger upp sitt mediebestånd.57 
Den har haft ett stort inflytande på hur medieplaner runtom i Sverige har författats. De påpekar 
att kunskaper om förvärvspolicy inte ingår i utbildningen på BHS, utan anskaffas snarare via 
arbetserfarenhet på biblioteken.58 Författarna ger oss en kort tillbakablick på 80-talets 
bokutgivning och ger exempel på hur förvärven på svenska folkbibliotek kunde se ut då. De 
refererar till en rapport, som redovisar  förhållandet mellan utgivning, bokbestånd, förvärv och 
utlån 1984. Kontentan blir att förvärven i hög grad motsvarade utgivningen, men att utlånen 
(efterfrågan) däremot inte på samma sätt motsvarade inköpen. 59 Höglund & Klingberg drar 
slutsatsen att det var andra faktorer än efterfrågan som prioriterades vid urval av media i början 
av 80-talet, som exempelvis politiska mål och att det fanns en konsensus bland inköpsansvariga 
bibliotekarier om vilket bestånd som skulle finnas på ett folkbibliotek. De menar även att 
beståndet hade en dominerande humanistisk inriktning med ett exempelvis förhållandevis litet 
bestånd av ”fritidslitteratur”, vilket enligt författarna pekar på en syn på bibliotekets roll som 
uppfostrande snarare än underhållande. 60   
 
På 2000-talet har folkbiblioteken delvis nya mål och målgrupper. Bibliotekslagen och 
styrdokument på lokal och regional nivå ställer nya krav på att låntagarna ska få sina behov 
uppfyllda. Det är dock, enligt författarna fortfarande i första hand den ”goda” litteraturen som 
skall lyftas fram.61 När det gäller att säkra kvalitet i mediearbetet är chefen a och o. Det är 
viktigt att samordna kvalitetsbegreppen från dels låntagaren synvinkel, som i möjligaste mån 
ska få sina behov tillfredsställda, och dels från biblioteksorganisationens synvinkel som måste 
hitta ett arbetssätt för att kunna förena låntagarnas och verksamhetens mål. Kvalitet är inte lika 
med höga utlån.62 Det mest effektiva sättet att nå det optimala beståndet är, enligt författarna att 
göra upp en medieplan. Förutom att chefen är nyckeln till framgång i mediearbetet föreslås 
även ämnesbevakning, som kan utföras av både bibliotekarier och assistenter. De anser också 
att informationsmöten om nyinköpt litteratur är viktigare än bokinköpsmöten, som i princip kan 
avskaffas om en tillräckligt bra medieplan har arbetats fram som kan ligga till grund för 
urvalet.63  
 
                                                 
55 Ibid., s. 52. 
56 Ibid., s. 51. 
57 Höglund & Klingberg 2001. 
58 Ibid., s. 8. 
59 Rapporten som avses är: Inger Mattsson (1984). Fjärrlån och facklitteratur på folkbibliotek. Stockholm:Liber. 
(DFI-publikationer;1984:1). 
60 Höglund & Klingberg 2001, s. 28ff. 
61 Ibid., s. 40. 
62 Ibid., s. 15ff. 
63 Ibid., s. 116f. 
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Höglund & Klingbergs bok har varit en viktig källa för projektet Strategisk medieplanering för 
barnbibliotek  som resulterade i en skrift med Malin Ögland som redaktör. Johanna Hansson 
och Malin Ögland skriver i ett kapitel att medieplanering är ett sätt att styra verksamheten och 
är helt ense med Höglund & Klingberg om att det är ett chefsuppdrag, ”man lyfter perspektivet 
utöver den individuella arbetsinsatsen och arbetar för ett gemensamt fastställt mål”.  
De menar annars att bibliotekarier alltid strävar efter att vara objektiva och att enbart 
tillhandahålla information. Detta gäller även vid inköp av medier. I realiteten är det dock 
bibliotekarien som gör urvalet och därmed styr vilken litteratur som kommer att finnas 
tillgänglig.64 Denna så kallade ”deskriptiva kultursyn”, d v s en strävan att inte värdera den 
information man förmedlar, anses mycket vanlig inom biblioteksprofessionen. Författarna 
menar dock att det är vanligt med normativa inslag vid medieinköp, framför allt för barn och 
unga.65 
 
Ett annat exempel på att bibliotekariens roll som kvalitetsbedömare  anses känslig finns i en 
rapport från 2011. Där nämner Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk 
Biblioteksförening, ett antal frågor som folkbiblioteken hela tiden brottas med. En av dem är: 
”Får en bibliotekarie komma med lästips eller endast neutralt vägleda användaren i hans eller 
hennes eget sökande?”66  
 
Förutom den tidigare nämnda uppsatsen av Barnholdt finns ytterligare ett antal uppsatser som 
berör medieurval på folkbibliotek. Kerstin Eriksson & Anna Hagenwald utgår även de från 
medieplaner i sin magisteruppsats. 67 I det här fallet ställs frågan huruvida samlingarna speglar 
ett ”balanserat bestånd” och kan bibliotekets bestånd sägas stå för demokrati och därmed knyta 
an till en av folkbibliotekets viktigaste hörnstenar? För att ta reda på det används olika 
kategorier, som är hämtade från en doktorsavhandling av Faroq M. Ali.68 De kategorier som 
var vanligast förekommande var ”bästa böckerna, balanserade medier, proportionell 
representation och alla synpunkter”, vilket enligt uppsatsförfattarna bekräftar teorin om att 
bibliotekens samlingar står för ett balanserat bestånd.69 
 
En uppsats som behandlar just urval och inköp på bibliotek är magisteruppsatsen; Outsourcing 
av urval och tjänster: En studie av hur bibliotekariers kompetens och yrkesroll påverkas av 
Bibliotekstjänsts profiltjänster. Uppsatsen tar upp problematiken med outsourcing, mer 
specifikt BTJ:s profiltjänster som erbjuds folkbiblioteken och hur de påverkar bibliotekariernas 
kompetens och yrkesroll.70 Undersökningen bygger till stor del på ett projekt från 2004 där tre 
stockholmsbibliotek tillsammans med BTJ skulle skapa en inköpsprofil för medieurval och 

                                                 
64 Hansson, Johanna & Ögland, Malin (2009a). Att leda och att styra. Ingår i Ögland, Malin, red. Från 
medieplanering till verksamhetsutveckling: Bibliotekets roll i barns och ungdomars kunskapssökande. Lund: BTJ 
Förlag. S. 36-40., s. 38. 
65 Hansson & Ögland 2009b, s. 45. 
66 Lindberg, Niclas (2011a). Förord. Ingår i Olika syn på saken: Folkbiblioteket bland användare, icke-användare 
och personal (2011). Stockholm: Svensk Biblioteksförening. (Svensk Biblioteksförenings rapport 2011:2). S. 3. 
67 Eriksson, Kerstin & Hagenwald, Anna (2008). To help them ro be wise: Balanserat bestånd i svenska 
folkbibliotek 2007. Borås: Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap. 
(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och 
informationsvetenskap, 2008:65). 
68 Citerad i Ali, M. Faroq (1992). The concept of balanced collection: An analysis of the collection development 
literature,      1970-1990. Ph.D., diss. Texas Women´s University.  
69 Eriksson & Hagenwald 2008, s. 67. 
70 Andersson, Lina & Bergenäs, Elisabeth (2005). Outsourcing av urval och inköp: En studie av hur 
bibliotekariers kompetens och yrkesroll påverkas av Bibliotekstjänsts profiltjänster. Lund: Lunds universitet, 
Biblioteks- och informationsvetenskap. (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds 
universitet/Biblioteks- och informationsvetenskap, BIVILs  skriftserie 2005:04). 
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sedan utvärdera resultatet. Uppsatsförfattarna är främst intresserade av huruvida arbetet med 
urval och inköp kan sägas vara en kärnkompetens för en bibliotekarie, och om så är fallet hur 
denna kompetens kan påverkas av att en yttre aktör delvis tar över arbetsuppgiften. Författarna 
summerar att arbetet med urval och inköp uppfattades som en kärnverksamhet för biblioteken 
och att man ogärna lämnade ifrån sig kontrollen över denna. De menar även att undersökningen 
visade på att profiltjänster kan påverka kompetensen negativt, t ex vid referenssamtal, när 
bibliotekarierna inte längre har samma överblick över bestånd och bokutgivning, vilket i sig 
kan påverka yrkesidentiteten. Alla höll med om att en medieplan var ett sätt att säkerställa sina 
medieval.71 
 
Från diskussioner om värdet av mediearbete förflyttas åter blickpunkten till själva 
förvärvsprocessen. I magisteruppsatsen Förvärvsprocessen – vad köper biblioteken in och 
varför?72 är intresset riktat mot skönlitterära förvärvskriterier. Här har författarna valt att 
studera förvärvslistor från ett huvudbibliotek och fyra stadsdelsbibliotek och sedan 
kompletterat det med intervjuer med inköpsansvariga bibliotekarier. Syftet var att finna likheter 
och olikheter i valet av skönlitterära inköp som speglar synen på användarna. Ingen av de 
undersökta biblioteken hade nedskrivna riktlinjer för förvärvsprocessen. Enligt respondenterna 
grundade sig arbetet med urval och beståndsarbete på bibliotekariernas långa erfarenhet. 
Principerna för vad som gällde för inköp av skönlitteratur avseende kvalitet uppfattade 
uppsatsförfattarna som i stort sett gemensam för de undersökta biblioteken, även om inte 
specifika kvalitetskriterier togs upp. Btj-listan nämndes dock som måttstock för att avgöra 
kvalitet av en av de intervjuade. Det fanns en viss skillnad i synen på användarna och deras roll 
i urvalet. Det var framför allt en röst som höjdes för att låntagarna borde ha mer inflytande än 
vad de hade i nuläget, medan de övriga i huvudsak ansåg att det var positivt med 
användarstyrning, men att det ändå var bibliotekariernas uppgift att ha det övergripande 
ansvaret för urvalet.73 
 
Författarna beskriver kvalitetsbegreppet som något som i tiden förändrats från att röra sig om 
diskussioner om enskilda skönlitterära titlar till att relatera till hela beståndet, måluppfyllelse 
och service i stort.74 Det är något som känns igen från Strategisk medieplanering för 
folkbibliotek av Höglund & Klingberg. De största skillnaderna ser författarna annars i 
relationen huvudbibliotek kontra stadsdelsbibliotek. I och med att huvudbiblioteket har 
ansvarsområden och större anslag köper man här in mer av till exempel smalare svensk och 
utländsk litteratur. Stadsdelsbiblioteken har å sin sida större möjlighet till att anpassa sina 
bestånd till den lokala publiken. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att medieurval på svenska (och nordiska) folkbibliotek 
främst har belysts utifrån en offentlig debatt, och behandlats i studentuppsatser. De senare har 
ibland använts sig av internt material, som medieplaner och intervjuer. Det finns dock inget 
exempel på en studie av medieplaner som har fokuserat på vilka av urvalskriterierna, kvalitet 
kontra efterfrågan (och kompetens) som vägt mest vid inköp och hur inköpsorganisationen 
beskrivs. 
  

                                                 
71 Ibid., s. 54. 
72 Herbertsson, Petter & Zackrisson, Hannah  (2004). Förvärvsprocesser – vad köper biblioteken in och varför?: 
En undersökning av förvärv gällande skönlitteratur på Lunds huvudbibliotek och fyra stadsdelsbibliotek. Lund: 
Lunds universitet, Biblioteks- och informationsvetenskap. (Magisteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Lunds universitet/Biblioteks- och informationsvetenskap, BIVILs skriftserie 2003:12). 
73 Ibid s., 51ff. 
74 Ibid s., 15ff. 
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5.  Teori 
 
Jag har tidigare gett exempel på hur diskussionerna om folkbibliotekens inköp har förts i 
svensk media. Det återkommande temat har varit och är alltjämt huruvida kvalitetsprinciper 
eller efterfrågan ska väga tyngst i urvalssituationen. Åse Hedemark har valt att kalla det för den 
bokliga diskursen och huvudaktörerna är författare och andra kulturskribenter. Hon menar att 
eftersom denna grupp i så hög grad dominerar debattscenen är det följaktligen deras bild av hur 
inköpen på biblioteken går till som får representera den allmänna uppfattningen.75 I 
debattartiklarna anklagar författare och kulturskribenterna biblioteken för att köpa in för lite 
kvalitetslitteratur. Vad som menas med kvalitetslitteratur definieras inte, men det framgår att 
det är den tryckta boken och framför allt svensk skönlitteratur som avses. På grund av att 
bibliotekarier inte i tillräckligt hög grad axlar rollen som kvalitetsbedömare kommer 
bibliotekens utbud att utarmas. Ett efterfrågestyrt urval innebär per definition att populära 
genrer och medieformat kommer att dominera inköpen enligt denna ståndpunkt. 
 
Trots att författare och kultureliten högljutt har kritiserat de efterfrågestyrda inköpen finns det 
en tydlig utveckling mot att låntagarinflytandet har fått en allt större betydelse när det gäller 
vad som köps in till de svenska folkbiblioteken. I Folkbiblioteksutredningen 1980, som bland 
annat var ett resultat av författarnas höjda röster i svensk press, konstateras att de kommunala 
bibliotekens utbud är av hög kvalitet, men att låntagarna inte i tillräcklig hög grad väljer 
kvalitetslitteratur. Biblioteken har alltså gjort så gott de har kunnat.76 
 
De något äldre texterna i forskningsgenomgången av Niels Pors (1990) och Birger Hjördahl 
(1997), förmedlar bilden av en bibliotekarie som är självklar och allenarådande i sin roll att 
göra bedömningar av litteratur av olika slag. Något egentligt användarperspektiv finns inte 
med. Det är annars på 90-talet som låntagarinflytandet slår igenom på allvar, med GÖK-
projektet som startskott. I projektet lät man låntagarna få direkt inflytande på inköpen på ett sätt 
som tidigare inte skett. En viktig slutsats av projektet var att ett ökat låntagarinflytande inte 
nödvändigtvis hade något samband med mängden inköp av s k skräplitteratur. Det var snarare 
avancerad facklitteratur som ökade.77 Det som utmärker de flesta texterna i 
forskningsgenomgången är en balans mellan kvalitet och efterfrågan som kriterium för vad som 
ska styra urval och inköp. Strategisk medieplanering för folkbibliotek av Anna-Lena Höglund 
& Christer Klingberg är ett bra exempel på det. Inköpen ska spegla låntagarnas behov lika 
mycket som de ska vara ett resultat av verksamhetens mål.  
 
Representanter för biblioteken ses inte lika ofta debattera urvals- och inköpsfrågor offentligt. 
Hedemark har en teori om att bibliotekarier hellre väljer att lyfta fram sitt 
informationsförmedlande uppdrag, medan kunskaper om förvärv och skönlitteratur inte lika 
ofta omtalas av bibliotekarier.78 En av anledningarna till det skulle kunna vara att alla former 
av värdering och censur är raka motsatsen till vad folkbiblioteket står för, vilket gör rollen som 
bedömare av kvalitet och hela urvalssituationen komplicerad. Då det heller inte finns några 
tydliga riktlinjer från uppdragsgivarens sida, stat och kommun, är bibliotekarierna utelämnade 
till sitt eget omdöme. Skall låntagarnas önskemål komma i första hand eller ser man som 
bibliotekarie bättre till låntagarnas behov genom att vara en ställföreträdande 
kvalitetsbedömare? 
                                                 
75 Hedemark 2009. 
76 Stenberg 2001, s. 84ff. 
77 Höglund & Klingberg 2001, s. 38. 
78 Hedemark 2009, s. 57ff. 
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Den här konflikten, eller dilemmat finns flera exempel på i forskningsgenomgången. Hansson 
och Ögland skriver till exempel att bibliotekarieprofessionen kännetecknas av en deskriptiv 
kultursyn. Det innebär att man i sin yrkesroll har ett icke-värderande och neutralt 
förhållningssätt. De nämner detta i sin beskrivning av inköpsförfarandet för barn och unga, där 
den deskriptiva kultursynen kommer i konflikt med hur de i praktiken väljer ut litteratur för 
barn, som  snarare kan definieras som normativ.79 Magnus Barnholdt ger också prov på 
liknande tankegångar i sin uppsats och menar att låntagarnas efterfrågan spelar allt större roll 
vid urvalet, men att det ändå är bibliotekarien som äger avgörandet varken han/hon vill eller ej. 
Han går till och med så långt som att säga att det sätter bibliotekarierna i en maktposition 
gentemot sina låntagare.80 
 
Som vi sett ovan har bibliotekens inköp kritiserats i media. I denna kritik finns vissa 
kategoriska ståndpunkter som återkommer och som ger en polariserad bild av hur urvalen går 
till. I debatten har bibliotekarier varit relativt frånvarande och den tidigare forskningen pekar på 
en ambivalens i urvalssituationen. Med medieplanerna som källmaterial hoppas jag få en 
tydligare bild av hur bibliotekarierna ställer sig till dessa frågor. 
 
Som en utgångspunkt för analysen av medieplanerna använder jag de beskrivningar som 
förekommer i debatten och som jag strukturerat upp enligt den polariserade bild som ofta ses 
där. Jag har låtit kvalitet och efterfrågan, fungera som kontrahenter för att de för det mesta 
används på det sättet i texterna.  
 
 
  
 
 
 
  
  
 
 
 
Figur 1. Debattmodellen. En modell över den polariserade bilden av urval och inköp på bibliotek enligt debatten.  
 
 
När kvalitetskriterier lyfts fram som det viktigaste inköpsargumentet knyts det ofta samman 
med att det är bibliotekariens kompetens och arbete med urval och inköp som ligger bakom. 
Det är också den tryckta boken, gärna skönlitteratur som får representera kvalitetslitteratur. När 
det efterfrågestyrda urvalet nämns är det i stället förknippat med att marknaden styr, ofta i form 
av profiltjänster erbjudna av kommersiella bolag. Det efterfrågestyrda urvalet blir mest 
sammankopplat med populära medier som t ex TV-spel och genrer som fantasy osv. I det 
kvalitetsstyrda urvalet står bibliotekarien mer i fokus och i det efterfrågestyrda är det 
låntagaren. Modellen ovan, som jag valt att kalla ”debattmodellen”, är tänkt att vara en hjälp i 
analysarbetet. Finns samma polariserade beskrivningar av urvalsarbetet i medieplanerna, med 
antingen ett kvalitetsstyrt urval eller ett efterfrågestyrt urval som närmast kan liknas vid 
kontrasterande idealtyper. 
 
                                                 
79 Hansson & Ögland 2009b, s. 45. 
80 Barnholdt 2007, s. 51. 
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6. Material och metod 
 
6.1. Medieplaner som källmaterial 
 
Vid varje form av undersökning är det viktigt att få en förståelse för den eller de källor som 
valts som studiematerial. I den här uppsatsen används dokument som källmaterial.  
  
En medieplan är inte detsamma som en biblioteksplan. Det finns en definition utarbetad av 
Svensk Biblioteksförening som sätter ramarna för en biblioteksplan: 
 
                 Med en biblioteksplan avses ett politiskt förankrat styrande dokument som omfattar en 
                 analys av det samlade biblioteksbehovet i en kommun och åtgärder för hur dessa behov  
                 skall tillgodoses. Denna biblioteksplan skall förutom folkbiblioteksverksamheten också 
                 innefatta biblioteksbehovet vad gäller utbildning, omsorg, vård och näringsliv.81    
  
Biblioteksplanen är ett övergripande dokument, som kan sägas vara bibliotekets  
omvärldsanalys, framför allt över den egna kommunen, ibland även i ett vidare perspektiv. En 
avgörande skillnad är att det rör sig om ett offentligt dokument, ett politiskt förankrat  
dokument, som ofta finns som en länk på bibliotekens hemsidor. Medieplanen kan i vissa fall 
vara förankrad av kommunens kulturnämnd, eller ingå som en bilaga till en biblioteksplan, men 
är i de allra flesta fall att betrakta som ett mindre offentligt dokument än biblioteksplanen. 
Biblioteksplaner är ofta författade av bibliotekschefer medan det är mer brukligt att 
medieplaner involverar en större del av bibliotekspersonalen. Medieplanerna beskrivs ofta som 
ett internt verktyg för personalen och i några fall står det uttryckligen att de är interna 
dokument. Under min insamling av dessa texter har jag även förstått att det inte är självklart att 
man vill offentliggöra dem. 
 
Jag skulle dock i princip klassa medieplanen som ett offentligt källmaterial. De är dokument 
som både forskare och allmänhet till övervägande del kan få ta del av om det efterfrågas.82 Det 
är dock intressant att biblioteken själva kan ha så vitt skilda uppfattningar om detta. 
 
 
6.2. Metod 
 
Jag hade från början inte någon klar uppfattning om vilken metod jag skulle välja. Materialet 
och mina preliminära frågeställningar har i växelverkan lett fram till mitt val och både metod 
och tillvägagångssätt har ändrats under arbetets gång. Innan den egentliga analysen påbörjades 
läste jag igenom ett antal medieplaner för att få ett grepp om materialet. Det var nödvändigt för 
att pröva vilken typ av analysmetod som skulle kunna fungera. Min första tanke om en 
argumentationsanalys fick snabbt förkastas, då det ganska snart stod klart att texterna innehöll 
mycket få egentliga argument.  
Min huvudmetod är kvantitativ innehållsanalys. Det innebär att ett antal ord eller företeelser 
väljs ut som särskilt viktiga för det som ska undersökas. Frekvensen av dessa ord räknas sedan 
och ju fler gånger de förekommer i textmaterialet desto större betydelse tillmäts de. Mätningen 

                                                 
81 Axelsson, Peter, red. (2001). Biblioteksplaner – en idéskrift. Lund: Svensk Biblioteksförening., s. 5 
82 May, Tim  (2001). Samhällsvetenskaplig forskning. Lund: Studentlitteratur., s. 217ff, Scott, John, C. (1990). A 
Matter of Record: Documentary Sources in Social Research. Cambridge: Polity., s. 14ff. Dokument indelas ofta i 
kategorier utifrån tillgänglighetsgrad från hemliga till helt öppna för allmänheten. 
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resulterar i ett statistiskt material som sedan analyseras.83 Jag har valt att göra en tabell, som 
huvudsakligen har mätt förekomsten av en kategori, respektive avsaknad av detsamma. Detta 
beskrivs mer utförligt under avsnitt 6.3. Min intention var att få överblick över ett material och 
eventuellt kunna urskilja mönster och trender i materialet, vilket den kvantitativa 
innehållsanalysen lämpar sig väl för. Metoden är även användbar då en företeelse i ett antal 
texter jämförs med en företeelse utanför texten. Likaså kan metoden användas för att se hur 
något värderas eller framställs.84  
 
Som ett komplement till den kvantitativa undersökningen har jag i analysavsnitten även 
inkluderat citat från medieplanerna i min tolkning av resultatet. Det kan finnas olika skäl till att 
kombinera en kvantitativ och en kvalitativ metod. Jag använder framför allt det kvalitativa 
inslaget som ett komplement för att illustrera och belysa mina statistiska data. Att belysa och 
tydliggöra sina kvantitativa resultat kan enligt Bryman vara en anledning att använda sig av en 
kombinerad metod.85 
 
Insamlingen av undersökningsmaterialet började med att jag skickade en förfrågan via e-post 
(se bil.1) till alla folkbibliotek i södra Sverige och bad dem skicka mig sina medieplaner eller 
motsvarande dokument.86 Jag ansåg att skicka brev skulle både vara dyrbart och ta onödig lång 
tid, vilket fick mig att föredra e-post. Med e-post har man dessutom bättre möjligheter att 
skicka ut påminnelser, vilket behövdes. Avgränsningen som omfattade södra Sverige 
förmodade jag skulle täcka mitt behov av undersökningsmaterial. Efter ett tag stod det dock 
klart att textmaterialet inte blev så omfattande som jag hade trott, och jag valde därför att 
utvidga materialinsamlingen till att gälla hela Sverige.  
 
Av de 242 bibliotek som tillfrågades blev resultatet endast 45st medieplaner. Många biblioteket 
svarade att de hade för avsikt att göra en, men ännu inte hunnit. En annan anledning till att de 
tillfrågade biblioteken inte valt att bidra kan vara att de har en gammal medieplan som inte 
uppdaterats på många år, vilket kanske kan uppfattas som ett misslyckande. Skillnaden mellan 
olika regioner var tydlig. Utav landets 20 regioner fick jag medieplaner från 13. Regionen som 
skickade flest dokument var Skåne, sedan kom Västra Götaland, Blekinge och Jönköping. De 
övriga bidragen var spridda geografiskt. Förvånansvärt många svarade att de just stod i begrepp 
att börja med en medieplan, eller att de skulle göra det inom en snar framtid. Det tyder på att 
det är något som finns på många biblioteks agenda, men förmodligen inte har högsta prioritet. 
 
Mitt urvalsförfarande var att utav de 50 medieplaner som stod till mitt förfogande valde jag att 
använda mig av 45 st. De avgränsningar jag gjorde var att följande kriterier skulle uppfyllas: 
 

• Kommunala huvudbibliotek i Sverige 
• Innehåller text som berör medieförvärv i stort, inte enbart enstaka signum, samt tar upp 

åtminstone någon av mina teman; urval, organisation, metod eller leverantör. 
Att jag endast inkluderar medieplaner från kommunernas huvudbibliotek beror på att filialer 
och de mindre kommunbiblioteken i stort sett aldrig har egna medieplaner. Att skicka e-post till 
alla filialer skulle ta orimligt lång tid i förhållande till vad det skulle kunna tillföra. 
 

                                                 
83 May 2001, s. 229ff, Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2005). Textens mening och makt: Metodbok  i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur., s. 43ff. 
84 Bergström & Boréus 2005, s. 46f. 
85 Bryman 2011, s. 575. 
86 Jag har använt mig av INETMEDIA.nu:s index över Sveriges folkbibliotek, som länkar till hemsidor, 
    http://www.inetmedia.nu/bibliotek/folkbibliotek/. Nikos Markovits är ansvarig utgivare.  
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6.3.  Tema, kategori och kodord 
 
Två begrepp som brukar nämnas i samband med kvantitativa undersökningar är ”reliabilitet” 
och ”validitet”.87 Reliabilitet rör sig om att de mätningar som görs med hjälp av en kvantitativ 
metod är pålitliga. Det är t ex viktigt att kategorier och kodord som valts som mått är 
väldefinierade och så pass avgränsande att det inte uppstår tolkningssituationer inför varje nytt 
testmaterial. En första genomläsning av materialet för att skapa sig en överblick var 
nödvändigt. Att sedan göra en form av pilotstudie och pröva de kategorier och kanske framför 
allt kodord som valts var även det en process. I de första mätningarna hade jag med betydligt 
fler kodord för att definiera framför allt kategorierna efterfrågan och kvalitet. Det reviderades 
sedan till ett betydligt färre antal kodord som bättre motsvarade det jag var ute efter, vilket var 
de fall efterfrågan avser en aktiv låntagarförfrågan respektive användningen av ordet kvalitet. 
 
Ett mått på reliabilitet kan även vara att mätningarna får samma resultat oavsett vem som utför 
dessa. I mitt fall bortfaller den risken, eftersom det endast är jag som undersöker. Jag kände 
ändå ett behov av möjlighet till efterkontroll och gjorde därför analysen i två steg. Det första 
var rent textbaserat och innebar att jag under varje kategori förde in textutdrag där kodorden 
förekom. På så vis kunde jag gå tillbaka till kontexten om jag blev osäker på någon bedömning. 
Det andra var att göra ett kodschema där frekvensen av orden sedan fördes in, som i sin tur 
kunde ligga till grund för ett statistiskt resultat.  
 
Validitet är nära sammanknutet till reliabilitet, men innebär i mitt fall, att de kodord som valts 
verkligen mäter de fenomen som de var tänkta att mäta. Ett exempel på att säkra en god 
validitet kan vara att ha förkunskaper om mediearbete på folkbibliotek, för att på så sätt öka 
förutsättningarna att välja ”rätt” kodord. Min erfarenhet av ett sådant arbete bör således ge en 
god grund att stå på. Jag upplever dock att både reliabilitet och validitet är något som bör 
eftersträvas, men är omöjligt att helt säkerställa. 
 
De övergripande aspekterna eller teman, som jag har valt är: urval, organisation, metod och 
leverantör. Nedanstående uppställning kan kallas kodschema, som är ett sätt att strukturera 
materialet i en innehållsanalys. Utifrån mina frågeställningar har jag ringat in fyra olika 
intresseområden, som får representera mina teman. Under var och en av dessa finns de 
kategorier jag valt att fokusera på. För att exakt veta vad jag letar efter i texterna och för att 
kunna behandla dessa på ett likvärdigt sett, har jag definierat exakt vilka ord och uttryck som 
skall representera de olika kategorierna, de s.k. kodorden. 
 
Urvalsfaktorer vid inköp: Urval  
Efterfrågan:  efterfrågan, inköpsförslag, önskemål, låntagaren medaktör vid urval 
Kvalitet: kvalitet, högt kvalitativt utbud, hög kvalitativ nivå, kvalitetsbedömning, kvalitetskrav, 
kvalitetskriterier, kvalitetsmässig, kvalitetsfrågan 
Efterfrågan/kvalitet: se ovan 
Kompetens: kompetens, kunskap, erfarenhet, bedömning utifrån egna kriterier 
 
Inköpsorganisation;  Organisation 
Hela personalen: arbetslag, team, grupper, decentraliserad medieorganisation 
Ämnesansvariga bibliotekarier: ämnesansvariga, ämnesbevakare 
Enskilda inköpare: inköpsansvariga, mediebibliotekarie 

                                                 
87 Bryman, Alan (2011).  Samhällsvetenskapliga metoder. 2. uppl. Malmö: Liber., s. 160ff. 
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Inköpsmetoder; Metod 
Btj-häftet:  Btj-häftet, sambindningslistan,  
Ämnesbevakning: ämnesbevakning, recensioner i media, bevakning av utgivning, 
personalbokcirkel 
Möten: bokmöten, inköpsmöten, referensmöten 
Profiltjänster: profiltjänster, profilinköp 
 
Leverantörer; Leverantör 
Btj 
Adlibris  
Övriga:  lokal bokhandel, bokus, boktjänst, bokbörsen, bokia, ll-förlag, ginza, förlagEtt, cdon, 
filmbiblioteket, libris.se, orientalia.se 
 
Samtliga kategorier gäller för bibliotekens förvärvshantering i stort och avser alltså inte 
enskilda medier eller signum.  
 
Valet av efterfrågan och kvalitet som urvalskategorier kändes självklar, eftersom just dessa 
båda begrepp så ofta ställs mot varandra, som jag tidigare nämnt. Det jag var intresserad av var 
att se vilket av de två begreppen som framhävdes mest i medieplanerna. Båda termerna var 
flitigt förekommande i texterna och ofta fanns båda med.  
 
Tillvägagångssättet har varit att i en första frekvenstabell (se bil. 2) notera alla gånger någon av 
kodorden för kategorierna fanns med. I några fall har båda kategorierna, efterfrågan och 
kvalitet, förekommit i samma kontext, men endast den ena räknats med. Det är i meningar som, 
”om prioritering måste göras kommer kvalitet att styra före tillfällig hög efterfrågan”. Det är då 
det klart framgår att den ena kategorin spelar en underordnad roll, som detta undantag från 
ordinarie mätning har gjorts. I det citerade exemplet ovan har således endast kvalitet noterats i 
frekvenstabellen. 
 
Mätningen av urvalskriterierna, efterfrågan och kvalitet har sedan bearbetats vidare. I tabell nr 
2 (se bil. 3) har jag i de medieplaner som fått högst frekvens av någon av de två kategorierna 
satt en etta för den kategori som dominerat och en nolla för den andra. I de dokument där det 
vägt jämnt har jag noterat en etta under den kombinerade kategorin, efterfrågan/kvalitet. Syftet 
med denna bearbetning av urvalskriterierna var att jag ville tydliggöra vilken av 
urvalskriterierna som dominerade i de olika medieplanerna och även i hur många av texterna 
som båda kategorierna var jämbördiga. 
 
När det gäller urvalskategorin kompetens och de övriga kategorierna under tema: organisation, 
metod och leverantör har de noterats med en etta vid förekomsten av en kategori och en nolla 
vid avsaknad av detsamma. Jag har i dessa fall endast intresserat mig för om ett fenomen har 
förekommit eller inte. Finns ordet ämnesbevakning med i texten har jag alltså räknat det som 
en etta även om ordet används fler gånger i samma medieplan. Däremot kan flera olika 
metoder, likväl som leverantörer förekomma i samma dokument och då har alla förekommande 
kategorierna räknats (se bil.3). 
 
Som kodord för kategorin kvalitet har endast ordet ”kvalitet” (och varianter på ordet) räknats 
med, eftersom det var användningen av just detta begrepp som intresserade mig. Detsamma 
gäller kategorin efterfrågan. Endast då det är fråga om en explicit efterfrågan, eller önskemål 
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från låntagare har det noterats. Att tillmötesgå ett behov från kommuninvånare är en annan sak 
och har lika mycket med kompetens och kvalitet att göra.88 Till detta kommer kompetens under 
urvalskategorin och det har räknats med då det nämns i samband med de generella 
inköpsrutinerna. 
 
Under organisation har jag riktat in mig på hur mediearbetet har fördelats inom 
personalgruppen. Är det enstaka bibliotekarier som har ansvaret, eller fördelas arbetet på olika 
sätt. Rör det sig i så fall om en fördelning mellan bibliotekarierna i verksamheten, eller är hela 
personalgruppen involverad i arbetet. Ibland har informationen varit för knapp för att kunna 
göra någon skattning. 
 
Under metod har jag valt de olika kategorierna för att se vilket sätt att arbeta med inköpsurval 
som förekom flest gånger i medieplanerna. En utav kategorierna, profiltjänster har upptagit en 
stor del i debatten och det kunde därför vara intressant att se hur stor andel av medieplanerna 
som nämnde detta. Här fanns dock ett stort mörkertal precis som under temat organisation, d v 
s att ingen mätning kunnat göras då ingenting skrevs om det i texten.  
 
Till sist kommer leverantörsfrågan där jag listat Btj och Adlibris som varsin kategori, eftersom 
jag förutsåg att dessa är de klart mest förekommande. Andra leverantörer som har nämnts är 
sammanställda under övriga. Detta tema har jag tagit med för att se hur diversifieringen ser ut 
när det gäller val av leverantör. 
 
Det jag använder den kvantitativa innehållsanalysen till är att se de stora dragen, att se vilka 
uppfattningar och värderingar som dominerar, och vilka som inte gör det. Metoden har sina 
begränsningar. En vanlig invändning mot metoden är just att den inte fångar upp nyanser, det 
outtalade i en text. Kritik finns även gentemot sättet att mäta. Att ett ord förekommer fler 
gånger behöver inte alltid betyda att det dominerar i texten.89  
 
Jag har dock valt att kombinera min kvantitativa metod med en kvalitativ metod, vilket innebär 
att jag utifrån en analysmodell tolkar det statistiska underlaget med hjälp av exempel från 
medieplanernas texter. Den kvalitativa textanalysen anser jag ger belysande exempel som ökar 
förståelsen för det som undersöks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
88 Höglund & Klingberg, 2001, s. 37. 
89 Bergström & Boréus 2005, s. 77. 
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7. Resultat och analys 
 
7.1. Medieplanernas struktur 
 
Medieplaner kan variera i omfattning. En del är på några sidor, medan andra kan omfatta ett 
hundratal sidor, då ofta med en fullständig beståndsbeskrivning med tillhörande statistik över 
samtliga signum. Det finns exempel på planer som endast består av en analys över beståndet. 
De medieplaner som jag inkluderar i min undersökning har alla texter som beskriver mål och 
kriterier för urval och inköp, och eventuellt även hur inköpsorganisationen ser ut. Det finns en 
intention att ständigt uppdatera detta dokument, men ett tämligen stort antal planer har inte 
reviderats sedan de upprättades. 
 
Många medieplaner tar upp punkter som Höglund & Klingberg nämner i Strategisk 
medieplanering och det är tydligt att boken varit ett rättesnöre får många bibliotek.  
 
Jag kommer nu kort beskriva stående inslag i medieplanerna, sådant som kan sägas vara 
gemensamt för alla medieplaner och riktlinjer: 
 

• Inledande ord med syftet för medieplanen mer eller mindre uttalad. 
• Styrdokument.  
• Prioriterade målgrupper (barn & unga, invandrare, funktionsnedsatta). 
• Medieplan(beståndsplan) av varierande slag , beskrivning - statistik - analys.  
• Inköpsrutiner/organisation. 
• Rutiner för fjärrlån. 
• Rutiner för gallring och magasinering. 
 

Det finns även en inköpspolicy som används av i stort sett alla bibliotek och som beskriver 
vilka medier som ska prioriteras: 

 
- Medier för att främja läsandet för barn o unga. 
- Medier för funktionsnedsatta. 
- Medier för de invandrargrupper som finns i kommunen. 
- Lokalhistorisk litteratur. 

 
… och vad man tar avstånd ifrån: 
 

- Medier som spekulerar i våld och rasism, (ibland nämns sexism). 
 
I medieplanerna kan finnas många formuleringar och punkter som har karaktären av 
standardiseringar, men det finns även utrymme för det egna bibliotekets inriktningar och 
ståndpunkter. Arbetet med medieplanerna beskrivs i många fall som en mödosam process och 
resultatet är ett dokument som bör vittna om ett gediget framarbetat material som jag anser 
utgör en god kunskapskälla för mina frågeställningar.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 29

 
7.2. Resultat och analys 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka, dels vilka urvalskriterier som lyfts fram i bibliotekens 
medieplaner och dels hur mediearbetets organisation beskrivs i dessa. 
 

1. Vilken av urvalsfaktorerna; efterfrågan eller kvalitet dominerar i medieplanerna, och 
hur ofta förekommer ordet kompetens  i samma kontext? 

2. Hur beskrivs mediearbetets organisation i medieplanerna? 
3. Vilken/vilka inköpsmetoder är vanligast förekommande i medieplanerna? 
4. Vilken/vilka leverantörer är mest anlitade enligt medieplanerna? 

  
Kapitlet är indelat i fyra underrubriker där de fyra frågeställningarna besvaras. Under varje 
rubrik redovisas först resultatet av innehållsanalysen i form av ett diagram med en förklarande 
text. Därefter kommer ett analysavsnitt där resultatet från undersökningen diskuteras med den 
debattmodell som illustrerades i teoriavsnittet som bakgrund. 
 
I analysavsnitten kommer citat från medieplaner att användas som komplettering. De citat som 
förekommer är alla hämtade från medieplanerna som ingått i undersökningen. På grund av att 
jag bundit mig till att låta upphovet till dessa vara anonyma, finns inga referenser angivna. 
 
I åtminstone tre av de fyra teman jag valt finns det ett relativt stort bortfall. Det rör sig om 
organisation, metod samt leverantör. Det är ett faktum som jag har att förhålla mig till och ökar 
naturligtvis osäkerheten i resultatet och därmed svårigheten att kunna säga något definitivt om 
dessa aspekter. Jag anser dock att även frånvaron av information kan säga något. De saker som 
inte tas med i en text är troligen inte prioriterat, eller så kan det uppfattas som självklart och 
därför inte lyfts fram i en medieplan. Jag kommer att kommentera detta mer under respektive 
tema. 
 
Jag vill även göra det tydligt att analysen bygger på ett textmaterial där folkbibliotek 
dokumenterat sin medieplanering. Analysen kan inte säga något om vad den enskilda 
medarbetaren anser i frågan. 
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7.3. Urval   
 
Vilken av urvalsfaktorerna; efterfrågan eller kvalitet dominerar i medieplanerna och hur ofta 
förekommer ordet kompetens i samma kontext?  
 
 
7.3.1. Resultatet av tema: urval – efterfrågan och kvalitet. 

Urval: Efterfrågan - Kvalitet
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Diagram 1a. Antalet medieplaner där någon av urvalskategorierna efterfrågan, efterfrågan/kvalitet och kvalitet 
dominerar. I 2 medieplaner finns ingen av kategorierna nämnd. 
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7.3.2. Resultatet av tema: urval - kompetens 

Urval: Kompetens
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Diagram 1b. Antalet medieplaner där urvalskategorin kompetens förekommer. I 33 medieplaner finns inte 
kompetens med. 
 
Den mest dominerande urvalskategorin av de tre jag valt att undersöka var kategorin, 
efterfrågan. Det var den mest frekventa och mest framträdande i 20 medieplaner, vilket utgör 
44%. Kategorin kvalitet var viktigast i 10 av planerna, vilket motsvarar 22%. De fall som 
efterfrågan och kvalitet bedömdes vara jämbördiga resulterade i 12 stycken, vilket blir 27%. 
Slutligen mättes frekvensen av kategorin kompetens till 12, även det 27%. Det var endast 3 av 
de sammanlagt 45 medieplanerna som inte nämnde någon av de tre kategorierna. 
 
Jag undersökte även om kompetens förekom mer frekvent tillsammans med kvalitet jämfört 
med efterfrågan och kunde konstatera att något sådant samband inte fanns. Kompetens fanns 
inte med som ensam kategori i någon av texterna. 
 
Urval hör till det tema som har det minsta bortfallet av antalet kategorier, endast tre 
medieplaner saknar alla tre urvalskriterier. Anledningen till att bortfallet är minst här, beror nog 
på att i stort sett alla medieplaner har med ett avsnitt som beskriver bibliotekets 
inköps(urvals)policy.  
 
Förutom den standardiserade policyn, som jag tidigare nämnt och som alla folkbiblioteken 
delar, kan även efterfrågan, kvalitet och kompetens beskrivas som vanliga kriterier vid inköp. 
Att lyfta fram dessa som ett viktigt kriterium för urvalet är definitivt en medveten strategi. 
 
Efterfrågan är således den kategori som dominerar i medieplanerna. Med tanke på det lilla 
bortfallet i denna fråga, anser jag att det tyder på att väldigt många folkbibliotek har  
låntagarnas efterfrågan som en viktig faktor i valet av medieinköp. Det är den enskilt största 
kategorin. Därefter kom den kombinerade kategorin, kvalitet/efterfrågan som förekom lika 
många gånger som kategorin kompetens. Kvalitet var den minst vanliga kategorin i mätningen. 
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7.3.3. Analys 
 
Enligt företrädare för författare och andra kulturskribenter är folkbibliotekens inköp alltför 
styrda av låntagarnas önskemål och hur den breda bokutgivningen ser ut. Inköp av 
”Wikipediaböcker” nämns som avskräckande exempel då det efterfrågestyrda biblioteket har 
gått för långt och helt har tappat sin auktoritet i urvalssituationen. Normen bör istället vara att 
sätta kvalitetskriterier före efterfrågan. Det är speciellt klassiker och den smala svenska 
skönlitteraturen, författare och kulturjournalister vurmar för. 
 
Att värna om den svenska smala utgivningen och ”kvalitetslitteratur”, speciellt i tider med 
minskade medieanslag, får medhåll även bland vissa representanter från biblioteken. Deras 
invändning är att om det efterfrågestyrda urvalet får råda hotas läsfrämjandet och i 
förlängningen demokratin. Å andra sidan finns de som hävdar låntagarnas självklara rätt till 
inflytande och att biblioteken har ett politiskt uppdrag att tillgodose kommuninvånarnas 
önskemål. De hävdar tvärtom att inte möta låntagarnas önskemål kan avskräcka folk till att 
komma till biblioteken och därmed verka direkt negativt för läsfrämjandet.  
 
”Mediebeståndet, som ska vara aktuellt, brett och mångsidigt samt utgå från brukarnas 
efterfrågan, ska hålla hög kvalitet och spegla samtiden.” Denna mening, eller något liknande 
går att finna i många medieplaner. Det är lätt att förstå det dilemma som kan uppstå då 
folkbiblioteken ska försöka leva upp till denna idealbild. En idealbild som även utgör själva 
grundtanken i folkbibliotekets uppdrag, att erbjuda det mesta till de flesta. En önskan om att 
kunna tillhandahålla både det eftertraktade och det smala och oväntade, både det breda och det 
djupa, är en tydlig tråd i de flesta av texterna, men kanske framför allt i medieplanerna från 
2004 till och med 2009.  
 
Ett annat uttryck som ofta förekommer i de tidigare texterna är: ”verksamhetens mål och 
brukarnas efterfrågan”, som också uttrycker den balans som man vill uppnå och som jag kan 
ana är en direkt påverkan från Höglund & Klingbergs bok, Strategisk medieplanering för 
folkbibliotek. Där framhävs verksamhetens arbete med mål som mycket viktig för mediearbetet 
och även vikten av både kvalitet och efterfrågan. Det borde dock vara: verksamhetens mål och 
brukarnas behov, om det ska ligga riktigt i linje med tankarna hos Höglund & Klingberg.  
 
De medieplaner som har räknats till urvalskategorin, kvalitet/efterfrågan skulle jag beskriva 
som de som mest knyter an till folkbibliotekets traditionella syn på medieurval. För dessa 
bibliotek är det lika mycket fokus på kvalitetskriterier som på användarnas önskemål. Det finns 
en tydlig ambition att med sitt urval verka för folkbildning med ett så brett utbud som möjligt, 
samtidigt som en strävan finns att tillmötesgå låntagarnas önskningar. Jag tolkar denna kategori 
som ett icke-ställningstagande. Låntagaren skall ha tillgång till ett kvalitativt utbud, samtidigt 
som man vill tillmötesgå de önskemål som finns. Att profilera sig genom sina inköp och 
medieurval är inte en strävan för dessa bibliotek. 
 
I de medieplaner där en mer polariserad syn på inköpspolicyn framträder, tycker jag mig se att 
de generas utifrån två olika perspektiv, ett användarperspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 
Det förstnämnda representeras av efterfrågekategorin och det andra av kvalitetskategorin.  
 
De dokument som jag fört till kategorin efterfrågan, menar jag alltså, beskriver urvals- och 
inköpsstrategier utifrån ett användarperspektiv. För att illustrera detta har jag valt ett antal citat 
från medieplanerna som ingår i undersökningen: 
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          Biblioteket ska regelbundet göra brukarundersökningar. 
 
          …en bättre bild av vilka låntagarna är och vad dom har för krav på biblioteket. 

 
Biblioteket vill ge bra service genom att ha rätt litteratur, alltså det som efterfrågas. 
 
…användarperspektiv ska genomsyra verksamheten. 
 
Bibliotekets folkbildarroll håller på att förskjutas och till viss del ersättas med en tydligare fokus 
på vad som verkligen lånas och efterfrågas. 
 
I fokus står brukarnas behov och efterfrågan. 
 
Biblioteksanvändaren är en viktig medaktör i medieurvalet. 
 
…våra kunder förväntar sig att nya titlar skall finnas att tillgå på biblioteket. 
 
Biblioteket får inte avstå från inköp endast med motiveringen att något är för dyrt. 

                   
Efterfrågan är, som konstaterats, den kategori som dominerar i medieplanerna. Trots att 
folkbiblioteken fått mycket kritik för denna hållning av författare och andra, har den 
användarorienterade inköpspolicyn framhärdat. Det är inte min intention i denna uppsats att ta 
reda på orsakerna till detta, men det jag kan konstatera är att det finns tydliga spår av GÖK-
projektets idéer i medieplanerna, trots att det snart är tjugo år sedan det initierades. Framför allt 
är det ”att köpa på efterfrågan” och ”låta låntagarna vara delaktiga i medievalet”, som känns 
igen från detta projekt.  
 
En annan viktig faktor för efterfrågekategorins dominans kan säkerligen kopplas till 
kulturpolitiska styrdokument, speciellt kommunalpolitiska mål. Trots att de flesta medieplaner 
är att betrakta som interna dokument, hänvisas ofta till kommunala mål och att en strävan finns 
att uppfylla kommuninvånarnas behov.  
 
Jag misstänker att det även finns en något slarvig användning av ordet efterfrågan. I många fall 
verkar det användas synonymt med behov, vilket innefattar så mycket mer än endast köpa in 
det som låntagaren önskar.90 Det finns, som jag uppfattar det en närmast retorisk standard att 
knyta an till kulturpolitiska mål, men det är mycket sällan det konkretiseras i den löpande 
texten. 
 
De dokument som jag främst knutit till kategorin kvalitet, utgår i stället från ett 
verksamhetsperspektiv då det gäller inköps- och urvalsstrategier. Jag vill nedan ge följande 
exempel på detta: 
 

… vi kan avstå inköpsförslag om de inte motsvarar våra kvalitetskrav. 
 
… fokus riktas på kärnverksamheten: bibliotekets hantering av media… 
 
Medier som är aktuella och mycket omtalade men som kanske saknar litterär kvalitet kan 
biblioteket avstå från att köpa in. 
 
Alla inköp måste vägas mot kvalitetsbegreppet. 

                                                 
90 Höglund & Klingberg, 2001, s.37. 
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Biblioteket skall visa respekt för den enskildes önskemål men alltid främja god kvalitet vid val av 
media. 
 
… ta hänsyn till kvalitetsfrågan vid bedömning av hur många exemplar som ska köpas in av en 
viss titel. 
 
… av ekonomiska skäl måste göra en prioritering bedömer vi det som betydligt viktigare att satsa 
på samlingarnas bredd och tänka långsiktigt, än att möta ett ytterst tillfälligt hårt tryck på en viss, 
omtalad (och ofta hårt marknadsförd och i handeln lättillgänglig) titel. 

                   
Lägg märke till det sistnämnda citatet ovan och jämför det med det sista citatet under 
motsvarande exempel på användarperspektivet. Här blir de olika perspektiven mycket tydliga. I 
de kvalitetshävdande texterna är det verksamheten som är utgångspunkten. Det är biblioteket, 
eller bibliotekspersonalen som har kontroll över vad som köps in och vad som väljs bort. 
 
Det finns även exempel på påverkan från GÖK-projektet när det gäller användningen av 
kvalitetsbegreppet i en del medieplaner. En av punkterna som ingick i projektet var att 
ompröva kvalitetsbegreppet och i några dokument finns exempel på en relativistisk syn på detta 
begrepp, som var vanlig i projektet. Kvalitet beskrivs då som subjektivt och relateras till vem 
det är som ska använda den: 
 

Kvalitet är ett subjektivt begrepp och bestäms av rådande normer och den enskildes önskemål. 
 

Materialet bör bedömas i förhållande till hur det uppfyller bibliotekens mål och ska också 
värderas efter varje enskild genres förutsättningar. Kvalitet är mer än litterär och estetisk kvalitet 
och begreppet bör inte tolkas för snävt. 
 
Mediet har värde/kvalitet om det används. 

 
Detta förhållningssätt skiljer sig från det begrepp som ofta benämns, kvalitetskrav. Det kan 
även översättas med minimikrav. En kvalitativ bedömning görs nästan alltid utifrån dessa tre 
grunder: 
 

I inköpsarbetet kan kvalitet bedömas ur olika aspekter. Litterär  kvalitet handlar om 
personskildring, miljö, språk m.m. Värderingar kan handla om könsroller, främlingsfientlighet, 
rasism och liknande. Vederhäftighet handlar t ex om tillförlitlighet och aktualitet. 

                            
Den vanligaste användningen av begreppet är dock det objektiva kvalitetsbegreppet, som inte 
ges någon närmare förklaring, och kan exemplifieras med ”av god kvalitet”, ”kvalitativt utbud” 
och liknande. 
 
Förekomsten av ordet kvalitet finns förutom i avsnitten som beskriver inköpskriterier och 
policy, även i samband med skönlitteratur och barnlitteratur. Där definieras ordet som ett i 
huvudsak litterärt/konstnärligt begrepp. 
 
Facklitteratur nämns mycket sällan i samband med ordet kvalitet. 
 
Viktigt att notera här är att endast i de fall kategorierna efterfrågan och kvalitet nämns i 
samband med biblioteksverksamhetens generella urvals- och inköpspolicy noteras dem. Om 
kategorierna återfinns under enskilda signum eller genre är de inte medräknade i analysen. 
Detta gäller således även skönlitteraturen, som tillsammans med barnlitteraturen är de medier 
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där ordet kvalitet oftast förekommer. Då det i stort sett alltid är just skönlitteraturen som 
författare och andra kulturpersoner åberopar i sina kvalitetsdiskussioner är detta värt att nämnas 
och gör naturligtvis bilden av en efterfrågestyrd inköpspolicy något mindre tydlig. Det som 
författarna framför allt vurmade för i artiklarna var klassiker och svensk smal skönlitteratur. 
Även i en del medieplaner nämns den smala (ofta svenska) utgivningen, men klassiker nämns 
mycket sällan. 
 
Det finns en tendens till att det balanserande förhållningssättet till vad som bör köpas in till 
biblioteken spelar en allt mindre roll i de senare medieplanerna. Det tyder på att 
verksamheterna i högre grad tar ställning i frågan om efterfrågan eller kvalitet. Kan det vara 
budgetneddragningar som är orsaken till detta och bidrar till att ett val blir nödvändigt? 
Kommentarer om den ekonomiska situationen förekommer endast ibland och kan förstås vara 
en viktig faktor även om det inte skrivs ned i dokumenten. 
 
Författarna har den goda boken i fokus när de skriver sina artiklar. Så är inte fallet i 
medieplanerna, där vikten av att tillgängliggöra alla typer av medier betonas. Enligt 
UNESCO:s folkbiblioteksmanifest är folkbiblioteken ålagda att erbjuda alla typer av medier: 
”Samlingar och tjänster skall omfatta alla slag av lämpliga medier, förmedlade genom modern 
teknologi såväl som traditionellt material.”91 
 
Förutom att kunna erbjuda alternativa medier till prioriterade grupper som till exempel barn 
med dyslexi och äldre med synnedsättning, finns alltså ett uppdrag att tillgängliggöra den nya 
tekniken. I medieplanerna inkluderas ljudböcker, mp3-böcker, dvd, musikcd, pc- och tv-spel 
samt e-media som exempel på medier som bör finnas till utlån vid biblioteken. Det finns texter 
som uttrycker oro för hur medieanslaget skall räcka till för den stora bredden av material, som 
ju ofta även är tämligen kostsamt. Inskränkningar på TV-spel föreslås som en eventualitet i ett 
par dokument, dock inte på e-media som i realiteten är det som gör de största hålen i anslagen. 
 
Hur ställer sig då beskrivningarna från medieplanerna i relation till det efterfrågestyrda urvalet 
i modellen? Ja, att majoriteten av biblioteksverksamheterna har en efterfrågestyrd 
inköpsstrategi stämmer överens med debattmodellen. Nästan hälften av medieplanerna har en 
urvalsprofil som, enligt min tolkning, huvudsakligen hävdar efterfrågan mest. Kvalitet är dock 
som urvalskriterium inte obetydlig. I ungefär en femtedel av medieplanerna är det faktiskt den 
avgörande faktorn bakom inköpsbesluten. Det finns också en påtaglig ambivalens i de olika 
medieplanerna, representerade av de dokument där inget ställningstagande för antingen kvalitet 
eller efterfrågan kunde göras. Bilden är dessutom mer komplex i medieplanerna, med olika mål 
och målgrupper och andra faktorer som spelar in än den ofta mycket förenklade svartvita bild 
som återfinns i artiklarna skrivna av kulturskribenterna. Jag kunde även konstatera att kategorin 
kompetens inte förekom fler gånger tillsammans med kvalitet än med efterfrågan.  
 
Att bibliotekarien borde sätta ned foten och vara ”auktoritär” i sitt urval av medier var ett 
argument som förekom i debatten.92 Om man låter andra aktörer ta över inköpsarbetet riskeras 
inte bara den personliga yrkeskompetensen, utan även beståndet på folkbiblioteken i stort. 
Bibliotekariens uppgift är att kunna bedöma litteratur, att kunna se vad som har ett framtida 
värde. Frånsäger sig biblioteken sin uppgift att vara kvalitetsbedömare får det konsekvenser 
även för bibliotekariens litteraturförmedlande roll ute i verksamheten, enligt författare och 
kulturjournalister. 
                                                 
91 Svenska Unescorådet (1995).  http://www.unesco-sweden.org/dokument/tv%E500version2.pdf 
92 Se citatet på sidan 7. Fleischer, Rasmus (2011). Det selektiva biblioteket. Kap. 1 i Fleischer, Rasmus (2011). 
Boken & Biblioteket. Stockholm: INK Bokförlag., s. 9. 
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Det är drygt en fjärdedel av medieplanerna som nämner kompetens i samband med 
förvärvsprocessen. 
 
Kompetens, kunskap, eller erfarenhet inom arbetet med inköp av medier manifesterar sig lite 
olika i medieplanerna. Jag ska ge några exempel på hur det kan komma till uttryck i texterna: 
 

Mycket kunskap finns redan hos personalen – man har köpt in böcker länge och kan sina ämnen. 
Biblioteket står inför ett generationsskifte där det är viktigt att på ett strukturerat sätt föra kunskap 
vidare till de nya bibliotekarier som kommer. 
 
Framför allt bör det finnas en god balans mellan personalens kompetens att skapa ett bra urval av 
medier på alla nivåer och allmänhetens efterfrågan av litteratur på en viss nivå. 
 
Grunden för medieurvalet ska vara personalens kompetens i form av t. ex. en aktiv 
mediebevakning, i kombination med besökarnas önskemål. 
 
Biblioteket har en öppenhet och kunnighet om nya medier. 
 
Vi betonar vikten av en kontinuerlig kompetensutveckling inom olika mediefrågor för 
bibliotekspersonalen i organisationen. Detta gäller såväl möjligheten till att vara uppdaterad inom 
skönlitteratur och olika fackämnen, som att hänga med i den digitala och tekniska utvecklingen… 
 
Bedömningen sker med hjälp av recensioner och information i olika medier liksom av              
bibliotekariernas kompetens och kännedom om lokala behov och önskemål. 

          
I det första exemplet ser man kompetensen som ett arv som ska förvaltas och förmedlas från 
person till person. Det kan även gälla hävdandet av personalens kompetens att välja medier 
gentemot låntagarnas önskemål, (som i citat två antas vara undermåliga?). I det sista exemplet 
tas bibliotekariens erfarenhet och kunskap om lokala förhållanden upp. 
 
Att referera till sin kompetens i urvalssituationen är förhållandevis ovanligt i medieplanerna 
och kan därmed sägas passa in i mönstret enligt uppställningen i modellen. Utav de texter som 
gör det, menar jag att det är ingen som hävdar en sådan auktoritär kompetens som Rasmus 
Fleischer ger uttryck för. Däremot finns tendenser till att koppla kompetensbegreppet till vikten 
av att ha kontroll över vad som köps in, speciellt då ekonomiska ramar nämns. I dessa fall finns 
den auktoritära rollen som urvalsbedömare något mer närvarande.  
 
Dessutom kunde jag konstatera att de kvalitetshävdande dokumenten hade ett 
verksamhetsperspektiv, vilket indirekt kan beskrivas som att det är bibliotekariernas kompetens 
som avgör urvalet. Man väljer dock inte att lyfta fram detta i medieplanerna. 
 
Att det är förhållandevis få medieplaner som har med kompetens i omnämnandet av 
urvalsprocessen skulle även kunna tyda på att antingen ses det som en självklarhet, eller så kan 
det vara som Åse Hedemark skriver i sin avhandling, att bibliotekarier framför allt framhäver 
sin kompetens i samband med sin informationsförmedlande yrkesroll och inte i första hand 
med inköp och urval av medier.  
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7.4. Organisation 
 
Hur beskrivs mediearbetets organisation i medieplanerna? 
 
7.4.1. Resultatet av tema: organisation 
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Diagram 2. Visar antalet medieplaner där kategorierna hela personalen, ämnesansvariga bibliotekarier och 
enskilda bibliotekarier förekommer. I 15 medieplaner finns ingen av kategorierna nämnd. 
 
 
I diagram två visas hur många medieplaner som hade en beskrivning av en medieorganisation. 
De texter som inte hade med någon sådan beskrivning, eller hade alltför knapphändig 
information om detta var 15 stycken, vilket är 33%. 
 
Den största kategorin, hela personalen, mättes till 14 stycken (31%). Det mest kännetecknande 
med denna kategori var att arbetet i stort sett alltid innebar någon form av lagarbete. Det 
uttrycktes i texten för det mesta som en decentraliserad organisation med en tydlig inriktning 
mot delaktighet och medansvar. Den näst vanligaste kategorin, ämnesansvariga bibliotekarier, 
förekom i 11 medieplaner, vilket  är 24%. Även i den här kategorin fanns en tydlig tanke om 
fördelning av inköpsansvaret, men i det här fallet mellan bibliotekarierna i verksamheten. 
Enstaka bibliotekarier, avsåg när en, eller ett fåtal individer har ansvaret för inköpen utan 
någon direkt samverkan. Dessa var 4 till antalet, ca 11%. En viss grad av subjektiv tolkning 
från min sida har förekommit, men i de medieplaner informationen varit alltför knapphändig 
har de utgått från mätningen.  
 
Resultatet visar att det var en majoritet av de berörda biblioteken som arbetar i team, eller med 
hela personalen delaktig i inköpsarbetet. Det var också vanligt med en arbetsfördelning mellan 
bibliotekarierna i arbetsgruppen. På grund av att 33% av medieplanerna saknade tydlig 
beskrivning av sin organisation är det dock vanskligt att dra några säkra slutsatser.  
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En anledning till att så pass många dokument inte beskriver sin organisation kan vara att 
organisationen ser ut som den alltid har gjort. Den ses som självklar. Ett vanligt sätt att arbeta 
med inköp har enligt min erfarenhet varit att medieansvariga skött inköpen. Resultatet som 
diagram 2 illustrerar får därför ses på med viss försiktighet. Om flertalet av medieplanerna som 
inte angett någon av kategorierna kan föras över till kategorin, enstaka inköpare, ser situationen 
annorlunda ut.  
 
Resultatet visar dock att hela personalen är involverad i mediearbetet i de flesta medieplaner, 
vilket innebär en dominans av en relativt stor och decentraliserad medieorganisation. 
 
 
7.4.2. Analys 
 
I debatten finns en tydlig koppling mellan profiltjänster och marknaden å ena sidan och 
bibliotekariens kompetens och inköpsorganisation å andra sidan. Hur arbetet med förvärven ska 
organiseras på folkbiblioteket kommenteras inte ofta i debatten, förutom att det anses att för 
litet tid läggs på detta arbete. Rasmus Fleischer menar att profiltjänsterna är ett led i trenden 
mot centralisering av inköpsarbetet, som även yttrar sig i att medieorganisationen flyttas från 
filialer till huvudbiblioteken. Det är, enligt honom, inte bara ett problem för bibliotekariernas 
kompetens, utan även en försämring av demokratin. 
 
Ungefär en tredjedel av medieplanerna beskriver inte hur inköpsorganisationen ser ut. Det är 
annars en övervägande del som har en decentraliserad organisation, med reservation för hur det 
stora bortfallet ska tolkas. Det som framför allt indikerar en decentraliserad organisation i 
medieplanerna är beskrivningar av arbetslag. En av målsättningarna i GÖK-projektet var att 
ompröva sättet att arbeta med mediefrågor. Tanken var att införa en mer platt organisation, 
eller om man så vill, en mer decentraliserad organisation med ett utökat medarbetaransvar där 
all personal involveras. I projektet ingick också att ifrågasätta kvalitetsbegreppet och kanske 
framför allt vem som skulle avgöra vad som var kvalitet. Det innebar inte bara att låntagarna 
blev jämställda med bibliotekarierna som kvalitetsbedömare, utan även att hela 
bibliotekspersonalen ansågs som kompetenta för dessa uppgifter.  
 
Att arbeta i arbetslag, eller team, är ett exempel på en sådan organisation. Det kan beskrivas på 
följande sätt i medieplanerna: 
 
       Bibliotekets medieorganisation utgår från de principer som bibliotekets organisation 
       bygger på: 

• Helhet 
• Delaktighet 
• Medansvar 
• Processinriktat arbete 

       Det innebär att: 
• Inköpen decentraliseras i hela organisationen 
• Fler blir delaktiga i inköpsprocessen genom ämnesbevakning 
• Fler delar på ansvar 
• Snabbare och effektivare inköp 

       
Det är inte alla medieplaner som har en lika uttalad riktning mot denna platta organisation, men 
arbetsfördelning i arbetslag är mycket utbredd. Rollen som kvalitetsbedömare är här inte tydlig 
och framför allt inte knuten till någon speciell person. 
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GÖK-projektet tycks ha påverkat inköpsorganisationen på många folkbibliotek. Trenden mot 
centralisering inom medieorganisationen tycks därmed inte stämma överens med det som står 
att läsa i debattartiklarna. Filialernas situation kan jag inte säga något säkert om, eftersom jag 
inte undersökt deras mediehantering. Det finns dock uppgifter om att huvudbiblioteket i många 
fall står för inköpen för hela organisationen, även om det inte alls alltid är fallet. 
 
Den förväntade bilden av en mycket liten medieorganisation, där  en eller ett fåtal har hand om 
inköpen stämmer alltså inte in på medieplanernas beskrivningar, även om bortfallet i urvalet är 
en stor osäkerhetsfaktor. 
 
 
7.5.  Metod 
 
Vilken/vilka inköpsmetoder är vanligast förekommande i medieplanerna? 
 
7.5.1. Resultatet av tema: metod 
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Diagram 3. Fördelningen i procent av kategorierna: Btj-listan, möten, ämnesbevakning och profil. I 14 
medieplaner finns ingen av kategorierna nämnd. 
 
Även under detta tema fanns en tämligen stor andel medieplaner som inte nämnde någon av 
kategorierna, närmare bestämt 14 stycken, vilket utgör 21,5%. Resultatet från de övriga visade 
att ämnesbevakning var den mest förekommande kategorin, den fanns med i 19 av planerna, 
vilket är 29% av kategorifördelningen. Möten kommer på andra plats med 23%, vilket fanns 
med i 15 medieplaner. Nästan lika ofta förekom Btj-listan, närmare bestämt i 14 av planerna, 
vilket är 21,5%. Endast 5% av de nämnda kategorierna angav profilinköp. I två av dessa 3 
exempel där profilinköp förekom fanns även uppgifter om ämnesbevakning. (Ingen av de 3 
planerna som hade kategorin profil hade samtidigt med kategorin kompetens.) 
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Även här var bortfallet i det statistiska urvalet stort, vilket jag finner anmärkningsvärt. Det sätt 
på hur man kommer fram till vad som ska köpas in och de kanaler man väljer förväntade jag 
mig vara en viktig del av bibliotekets medieplanering. 
 
Den metod som förekom flest antal gånger var ämnesbevakning. En förklaring till det kan vara 
att i och med att verksamheten bestämmer sig för att upprätta en medieplan kan det vara ett 
steg i en process. En process där biblioteket på ett mer aktivt sätt arbetar med dessa frågor och 
kanske blir medveten om behovet av en utökad bevakning. Btj-listan är alltså inte den mest 
använda metoden, även om jag i några fall misstänker att möten även inkluderar Btj-listan, 
vilket inte står att läsa i texten. Jag skulle därför vilja tillägga att det är minst 14 av 45 
medieplaner som har med denna kategori. Det finns dock endast 4 texter som nämner Btj-listan 
som enda metod för medieinköpen. 
 
Inköp med hjälp av profiltjänster var en metod som endast användes av tre bibliotek. Något 
som förvånade, eftersom det har fått såpass stor uppmärksamhet i mediedebatten. 
 
 
7.5.2. Analys 
 
Bibliotekariernas beroende av sambindningslistorna från BTJ var hårt kritiserad på 70-talet av 
representanter för författare och kulturjournalister. Idag finns sambindningslistan kvar, men går 
nu under namnet BTJ-häftet och en rad nya tjänster har utvecklats. BTJ har inte längre samma 
monopolställning inom svensk biblioteksservice, nätbokhandeln Adlibris har tagit stora 
marknadsandelar och fler står på kö. Det är framför allt Adlibris profiltjänster som upprört 
känslor bland författarna. Även BTJ erbjuder dessa tjänster, men pekas inte ut på samma sätt i 
pressen. Profilinköpen kopplas till ett marknadsstyrt urval, som i förlängningen kan utgöra ett 
hot mot demokratin.  
 
I debatten finns även synpunkter om att biblioteken lägger allt mindre tid på inköpsmöten och 
att BTJ-häftet anpassas mer och mer till marknaden.  Från bibliotekshåll har profilköpen också 
gett upphov till farhågor, men majoriteten av rösterna menar att tiden som frigörs istället kan 
användas till bevakning av den smalare och mer svårbedömda utgivningen. 
 
Det visade sig att endast tre av biblioteken uppgav att de använde sig av profiltjänster. I två av 
texterna anges att ämnesbevakning ingår i urvalsförfarandet. Det framgår även att profiltjänsten 
enbart berör delar av medieinköpen. Med förbehållet att många dokument inte hade med någon 
beskrivning av sin urvalsmetod, var ämnesbevakning den mest frekventa kategorin. Jag drar 
därmed slutsatsen att det är något som praktiseras på ett stort antal bibliotek. 
 
Användningen av BTJ-häftet tycks ha tappat sin monopolställning på folkbiblioteken. Endast 4 
bibliotek angav att de enbart nyttjade häftet vid medieinköpen. Det finns dock anledning att 
misstänka ett visst mörkertal här. I de exempel endast möten nämns i medieplanerna kan det 
innebära att även BTJ-häftet används som metod. Häftet publiceras var fjortonde dag och det 
har på många bibliotek funnits en praxis att ha inköpsmöten med samma intervall.  
 
Det fenomen som kanske främst förknippas med det efterfrågestyrda urvalet är användningen 
av profiltjänster. Det sambandet finns inte i medieplanerna. Endast tre av biblioteken uppger 
profiltjänster som en metod att köpa in medier. Två av de tre biblioteken uppger dessutom att 
ämnesbevakning praktiseras vid sidan av dessa tjänster.  
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Att ämnesbevakning ingår i inköpsarbetet visade sig vara ett tämligen utbrett fenomen och 
tyder på att urvalsarbetet på biblioteken är mer omfattande än vad som antytts i debatten. Både 
storleken på inköpsorganisationen och beskrivningarna av de sätt man arbetar på passar därmed 
inte så bra in på det efterfrågestyrda urvalet i debattmodellen. 
 
 
7.6. Leverantör 
 
Vilken/vilka leverantörer är mest anlitade enligt medieplanerna? 
 
7.6.1. Resultatet av tema: leverantör. 
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Diagram 4. Fördelningen i procent av kategorierna: Btj, Adlibris och övriga. I 17 medieplaner finns ingen av 
kategorierna nämnd. 

 
Under detta tema fanns det största antalet medieplaner som inte nämner någon av kategorierna, 
nämligen 17 stycken, vilket motsvaras av 21%.  
 
Btj var den mest använda leverantören. I 35% av kategorifördelningen i texterna, eller i 28 
planer fanns denna kategori. Sedan följer Adlibris, som fanns med i 19 av planerna, eller 
motsvarande 24%. I 6 medieplaner nämndes Btj som enda leverantör. 16 medieplaner listade 
övriga leverantörer, vilket motsvaras av 20%. I denna kategori ingick i stort sett alltid en lokal 
bokhandel. Det var även vanligt med medieföretag som specialiserat sig på AV-material inom 
denna grupp. 
 
Att så mycket som 17 medieplaner inte beskrev vilken leverantör som används kan väcka 
förvåning. I det här fallet anar jag att det beror på att leverantören/leverantörerna kan växla. 
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Avtal görs kanske endast för ett år i taget, och för att inte behöva uppdatera sin medieplan varje 
år specificeras ingen leverantör. Men är det inte det som är tanken med en medieplan? 
Resultatet visar i alla fall att Btj är den mest anlitade leverantören. Adlibris anlitas också i hög 
grad. Siffran för Adlibris kan eventuellt vara något högre, eftersom det finns några texter som 
endast nämner ”nätbokhandel” utan vidare förklaring.   
 
Det är 20% av biblioteken som anger att de utnyttjar övriga leverantörer vid sidan av de stora. 
Som exempel på dessa övriga ingår nästan alltid en lokal bokhandel. Det finns även exempel på 
andra nätbokhandlare förutom Adlibris. Annars är det företag som Cdon, Ginza, och andra AV-
leverantörer som nämns. Det är 6 bibliotek som uppger att de endast anlitar Btj. 
 
 
7.6.2. Analys 
 
Som jag nämnde under föregående tema har BTJ länge haft en särställning som leverantör till 
de svenska folkbiblioteken. På senare år har dock nätleverantörer som Adlibris utökat sin 
verksamhet gentemot biblioteken och därmed på allvar börjat konkurrera om bibliotekens 
medieanslag. Adlibris har kritiserats för sina profiltjänster, som enligt författarrepresentanter 
enbart bygger på förväntade försäljningssiffror. Det hävdas att biblioteken därigenom låter 
kommersiella krafter ta över medieurvalet. 
 
Synpunkter finns även på de små förlagens minskade roll som leverantörer till folkbiblioteken, 
vilket antas bero på neddragningar av medieanslagen.  
 
Överraskande nog fanns även ett stort antal medieplaner som inte angav någon leverantör. Det 
kan möjligen bero på att upphandlingen av leverantör i den stund medieplanen skrivs inte är 
klar, alternativt att man inte uppger det för att inte behöva uppdatera sin plan så ofta. Det 
framgår dock att BTJ är den mest anlitade leverantören och i sex dokument anges företaget 
som enda leverantör. Det är för mig oväntat höga siffror, jag hade inte förväntat mig att BTJ 
fortfarande hade en så pass dominerande ställning som leverantör. Inte oväntat kommer 
Adlibris på andra plats och i ungefär en tredjedel av medieplanerna anges exempel på övriga 
leverantörer. Förutom lokala bokhandlare utgörs denna grupp av övriga nätbokhandlare, men 
framför allt av leverantörer av AV-material. Små bokförlag nämns i något fall, men lyser i stort 
sett med sin frånvaro. Det stärker argumentet om att folkbiblioteken inte köper från de små 
förlagen, om det inte sker indirekt via Btj och Adlibris. 
 
Att utifrån resultatet säga något om huruvida marknaden, eller kommersiella krafter styr urvalet 
är något vanskligt. Klart är dock att både BTJ och Adlibris är kommersiella bolag som helt 
dominerar leverantörvalet och att väldigt få små förlag anlitas. Spridningen av antalet 
leverantörer är alltså förhållandevis liten. Med tanke på att ämnesbevakning var en vanlig 
metod att arbeta med urvalet på hade jag förväntat mig att fler inköpskanaler hade använts. 
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8. Slutsatser 
 
Uppsatsen behandlar ämnet inköps- och urvalsstrategier på folkbiblioteken. Det är ett 
ämnesområde som förekommit flitigt i biblioteksdebatten ända från 70-talet till idag. Ett 
genomgående tema i debatten har varit att biblioteken sviker kvalitetslitteraturen och låter 
marknaden på olika sätt styra urvalet. Det kan vara allt ifrån att tillmötesgå populistiska 
önskemål från låntagare till att låta inköpen skötas av yttre aktörer. Ett vanligt argument är att 
bibliotekarierna inte använder sin kompetens till att göra kvalitativa val som de borde. 
Argumenten som framförs kallar Åse Hedemark för ”den bokliga diskursen” i sin avhandling 
om biblioteksdebatter från 1970 till 2006. Relativt få röster hörs från biblioteken i debatten, 
men exempel finns på yttranden om att bibliotekarier ogärna vill fungera som ”smakdomare” 
för sina användare. Den motsatta åsikten, att det är just det som är bibliotekariens uppgift finns 
dock också representerad.  
 
Exemplet belyser en problematik som biblioteken ständigt brottas med när det gäller inköp av 
medier. Ska de välja litteratur som efterfrågas i första hand, eller ska en kvalitetsbedömning 
gjord av en bibliotekarie vara det vägledande. De styrdokument som finns är vaga och ger inga 
klara besked, vilket lämnar avgörandet till bibliotekarierna. 
 
Som problemformulering ställde jag mig därför frågan hur bibliotekarier ställer sig till sin roll 
som bedömare av litteratur. Finns det en utbredd ståndpunkt bland bibliotekarier om att inte 
framstå som kvalitetsbedömare och är det något som märks i bibliotekens urval och inköp av 
medier? 
 
Genom att undersöka medieplaner, bibliotekens egna beskrivningar av sina inköps- och 
urvalsstrategier, var mitt syfte med uppsatsen att undersöka dels vilka urvalskriterier som 
betonas mest i medieplanerna och dels hur organisationen kring inköpen beskrivs i dessa. 
Metoden jag valde var en innehållsanalys, vars syfte är att mäta frekvensen av utvalda ord i en 
text. 
 
Resultatet av innehållsanalysen visade att efterfrågan var en mycket viktig faktor vid inköp, det 
var den enskilt mest dominerande kategorin i min mätning. Det tyder på att efterfrågan är en 
utav de viktigaste urvalskriterierna och ger därmed de tongivande i debatten, dvs. författare och 
kulturjournalisterna rätt i sin uppfattning att efterfrågan, i alla fall till stor del, styr bibliotekens 
inköp. Kvalitetskategorin dominerade i ungefär en fjärdedel av dokumenten och är alltså en 
betydligt mindre faktor. Ungefär lika många betonade både kvalitet och efterfrågan lika 
mycket, vilket indikerar att man inte vill ta ställning i frågan. 
 
Det finns skäl till att fundera över kvalitetskategorins betydelse i texterna. Kvalitetsbegreppet i 
medieplanerna uppfattade jag som mer komplext än det som förekom i debattartiklarna. Dels 
fanns ordet kvalitet med på ett liknande sätt som det som används i pressen, d v s utan någon 
egentlig definition och som förmodligen är tänkt att uppfattas som ett objektivt uttryck, där god 
kvalitet och en god bok förutsätts vara självklara fenomen. Det finns dock även exempel på hur 
begreppet används på ett annat sätt. Ordet kvalitetskrav som i det här samanhanget blir liktydigt 
med ett slags minimikrav, där litteraturen bedöms utifrån ett antal punkter som ska uppfyllas 
för att vara ”kvalitativt godkända”. Dessa punkter är: litterär kvalitet, värderingar och 
vederhäftighet. Ibland tillkommer även ett språkligt och innehållsmässigt krav. Denna 
användning av kvalitetsbegreppet är nära besläktad med ovanstående användning. Det tredje 
bruket av begreppet beskriver en relation till något. Det kan vara en målgrupp, en genre, eller 
verksamhetens mål. När denna definition av kvalitet används är det ofta en markering gentemot 
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den mer traditionella beskrivningen av kvalitetskraven som nämnts ovan. Det är framför allt 
kvalitetsbegreppet som relateras till användare eller verksamhet som skiljer sig från hur ordet 
används i t ex artiklarna. Det är också denna användning av kvalitet i medieplanerna som kan 
leda till att vissa mätningar av kvalitetskategorin kan vara tveksamma, eftersom dessa även 
skulle kunna tolkas som att tillhöra kategorin efterfrågan. Som exempel kan nämnas när 
mediernas kvalitet relateras till den som brukar dem. Det är relativt få gånger den här 
användningen av begreppet har förekommit i medieplanerna, likväl är det något som bör 
nämnas. 
 
Urvalskategorin kompetens gav ett ganska blygsamt resultat i undersökningen, det var drygt en 
fjärdedel av medieplanerna som nämnde denna kategori i samband med inköpskriterierna. I 
dokumenten som hade kvalitet som dominerande urvalskriterium fanns å andra sidan ett 
verksamhetsperspektiv, som indirekt pekar på att man anser att bibliotekarierna skall avgöra 
urvalet. Kompetens som begrepp är dock inget som biblioteken väljer att lyfta fram i texterna. 
 
Bilden av hur inköpsorganisationen ser ut var inte enhetlig, men var mer organiserad än vad jag 
hade förväntat mig. Det var relativt vanligt att större delen av bibliotekspersonalen var 
engagerad i arbetet. Mitt intryck är därför att det finns många bibliotek som har en utvecklad 
strategi bakom sitt mediearbete och att man vill lägga inköpsansvaret på ett flertal personer i 
stället för en enda. 
 
Vid sidan av kvalitet kontra efterfrågan, var intresset för profilinköp stort i debatten. 
Argumenten var att profiltjänsterna underminerar demokratin genom att kommersiella krafter 
får ta över medieurvalet och att bibliotekariernas kompetens hotas.  Medieplanerna visade dock 
att profiltjänster endast användes i tre av de medverkande biblioteken. I samtliga fall användes 
profilerna till en begränsad del av inköpen och var dessutom i två av de tre exemplen 
kombinerade med ämnesbevakning. Det ska dock sägas att i de få texter som profiltjänster 
anlitades fanns inte heller kategorin kompetens med, vilket går i linje med teorin att profilinköp 
sätter kompetensen på undantag.  
 
Bilden av ett folkbibliotek som lyft ut sin inköpsorganisation till en yttre aktör tycks dock inte 
bekräftas av bibliotekens dokument. Beskrivningarna av vilka metoder som användes i 
inköpsprocessen gav annars ett tämligen varierat intryck. Alltifrån att endast använda sig av 
Btj-häftet till en rad olika metoder att hålla sig à jour med den litterära utgivningen. Det mest 
iögonfallande var att ämnesbevakning var en så pass utbredd metod i inköpsprocessen. Btj-
häftet som enda underlag för inköp angavs endast i fyra medieplaner, men Btj var störst som 
leverantör och har alltså fortfarande en stark ställning på folkbiblioteken. 
 
Som analytisk utgångspunkt använde jag mig av den debatt där framför allt författare och 
kulturjournalister beskriver folkbibliotekens inköp av medier. I de artiklar jag läst har jag funnit 
ett visst mönster som jag valt att åskådliggöra som en modell med två riktningar. Den ena är 
det kvalitetsstyrda urvalet som beskriver hur majoriteten av debattörerna anser att 
folkbiblioteken borde sköta sina inköp och det efterfrågestyrda urvalet som beskriver hur 
debattörerna uppfattar att urval och inköp på biblioteken ser ut. 
 
Med den polariserade debattbilden som jämförelse kunde jag konstatera att ingen av 
riktningarna helt och hållet stämde in på beskrivningarna från medieplanerna.  
 



 
 

 45

Jag uppfattade det som att det var ett utpräglat användar/låntagarperspektiv som låg bakom det 
efterfrågestyrda urvalet, men att det inte var förknippat med till exempel profiltjänster och 
marknaden så som debattmodellen antyder. 
 
När det kvalitetsstyrda urvalet betonades mest var det i stället ett tydligt verksamhetsperspektiv. 
En intressant skillnad var att den tydliga kopplingen mellan ett kvalitetsstyrt urval och 
bibliotekariens kompetens som fanns i debatten, inte kunde påvisas i medieplanerna. Här 
förekom bibliotekariens kompetens lika ofta tillsammans med efterfrågan som med kvalitet 
som urvalskriterium. En annan skillnad var hur kvalitetsbegreppet användes. I medieplanerna 
förekom tre olika definitioner av kvalitet, varar en av dem snarare representerade efterfrågan. 
 
Författare och kulturjournalister har i debatten framför allt riktat intresset mot vuxen 
skönlitteratur i bokform. Anledningen är förmodligen att de som yttrar sig, själva skriver sådan 
litteratur, eller på något annat sätt har ett personligt intresse av det. De talar utifrån sitt eget 
perspektiv och i egen sak. Bibliotekarier som arbetar med inköp har en helt annan 
utgångspunkt. Det finns så mycket mer att förhålla sig till som exempelvis Bibliotekslagens 
prioriterade målgrupper, andra kulturpolitiska mål, lokala behov o s v. Det finns inte samma 
fokus på ”den goda boken”, eftersom den endast utgör en del av hela det utbud som bör 
erbjudas av biblioteken. Spännvidden ska inte bara finnas vad gäller genrer, utan även i olika 
format från tryckta böcker till e-böcker, Mp3 o s v. Enligt min mening, har biblioteken i 
huvudsak ett pragmatiskt förhållningssätt till arbetet med inköp och urval av medier. De 
inköpsansvariga på biblioteken har med andra ord ett helt annat perspektiv och andra 
förutsättningar då de ska avgöra om en bok är värd att köpas in eller inte. 
 
Som jag kunde konstatera i undersökningen förekom kategorin profiltjänster i endast tre 
medieplaner och utan att i samband med detta nämna den problematik som diskuterades så 
frekvent i debatten. Det fanns inga exempel i texterna på en koppling mellan profiltjänster och 
marknaden. Så heller inte mellan profiltjänster och urholkning av bibliotekariernas kompetens. 
Undersökningen visade tvärtom att inköpsorganisationens olika sätt att arbeta med 
mediebevakning poängterades i medieplanerna. 
 
Om en modell över folkbibliotekens urvals- och inköpsarbete skulle göras enligt medieplanerna 
skulle den snarare se ut som i nedanstående modell.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.  Folkbibliotekens urvals- och inköpsstrategier enligt medieplanerna. 
 
 
Min något provokativa formulerade teori om att bibliotekarier ogärna vill skylta med sin roll 
som ”smakdomare” är naturligtvis inte något som undersökningen kan ge något bestämt svar 
på. En undersökning med intervjuer av bibliotekspersonal kunde vara ett intressant 
komplement att gå vidare med, men som inte rymdes inom ramen för denna uppsats. 
 

Efterfrågestyrt urval 
 
Låntagaren 
Den goda boken + Fantasy, DVD, TV-spel… 
Inköpsorganisation 
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Åse Hedemarks påpekande att bibliotekarier främst väljer att lyfta fram sitt 
informationsförmedlande uppdrag fann jag intressant. Del ligger i linje med den deskriptiva, 
eller icke-värderande kultursynen, som en del bibliotekarier menar genomsyrar professionen.  
Det fick mig att reflektera över mediearbetets status på folkbiblioteken. 
 
Att GÖK-projektets idéer från 90-talet är närvarande i flera medieplaner tolkar jag som att det 
inte har hänt så mycket sedan dess. Likaså finns många referenser till Höglund & Klingbergs 
handbok, vilket inte bara visar på att det är det senaste som skrivits inom ämnesområdet, utan 
även det enda (förutom studentuppsatser). En av anledningarna till detta, misstänker jag har att 
göra med det senaste decenniets fokusering på ny teknik. Det digitala biblioteket är ett uttryck 
som har använts för att beskriva ett folkbibliotek som följer med sin tid, och kanske ännu hellre 
ligger lite före sin tid. Detta borde ju på intet sätt stå i något motsatsförhållande till bibliotekens 
mediearbete med tanke på den tekniska utvecklingen inom just medieformatet. Men som 
Hedemark hävdar, är det framför allt de informationsrelaterade arbetsuppgifterna som kopplas 
samman med ny teknik och utvecklingsarbete på folkbiblioteken. Mediearbete och förvärv 
däremot kopplas snarare samman med ett traditionellt och föga innovativt biblioteksarbete. 
 
Med e-medias växande popularitet har dock medieförvärv och ny teknik fått en gemensam 
nämnare och därmed eventuellt kommit högre upp på agendan. Vid sidan av tvisterna om 
avgifter och förlagens restriktioner, tror jag att e-media kommer att bidra till att frågor om 
bibliotekens urvalspolicy och mediefördelning kommer mer i fokus. Inte minst på grund av att 
urvalssituationen när det gäller e-media är helt satt på undantag. 
 
Förutom bibliotekens betoning på sitt informationsförmedlande uppdrag anser jag att det går  
att hävda att bibliotekarieprofessionen genomsyras av en tradition av att förhålla sig neutral och 
icke-värderande, en deskriptiv kultursyn, vilket också kan förklara varför rollen som bedömare 
av litteratur inte är något bibliotekarier väljer att framhäva. Att erbjuda ett så stort utbud som 
möjligt till så många som möjligt var och är alltjämt en av hörnstenarna i folkbibliotekens 
fundament. Syftet är att medborgarna själva ska kunna bilda sig en uppfattning och därmed 
kunna delta i ett demokratiskt samhälle. Det är argument som återkommer i de flesta av 
styrdokumenten som berör bibliotekens verksamhet. 
 
Finns det då något som stödjer teorin om att bibliotekarier känner sig obekväma med rollen 
som bedömare av litteratur i medieplanerna? Även om definitiva slutsatser är omöjliga att göra 
med enbart resultatet från en textanalys anser jag att det finns vissa mönster i materialet som är 
värda att notera.  Dominansen av det efterfrågestyrda urvalet är förstås en faktor, men även det 
kombinerade urvalet med betoning på både efterfrågan och kvalitet vittnar om en ambivalens, 
som går i linje med ett icke-ställningstagande. Det tydligaste exemplet är annars i de 
medieplaner där kvalitetsbegreppet relateras till användaren. Medierna får ett värde när de 
brukas och att kvalitet avgörs av den som brukar materialet. Det är med andra ord inte 
bibliotekarierna som nödvändigtvis är de mest kvalificerade för detta. Formuleringarna bär 
tydliga spår från GÖK-projektet, vars viktigaste uppdrag var att ompröva kvalitetsbegreppet 
och låta låntagarna få större inflytande över vad som köptes in på folkbiblioteken.  
 
Bibliotekariernas kompetens förekom inte så ofta som urvalskriterium, däremot fanns en 
koppling till verksamheten och indirekt till att bibliotekarier skall avgöra urvalet i de 
medieplaner som lyfte fram kvalitet som urvalskriterium. Det är oftast 
biblioteksverksamheterna som i det här fallen lyfts fram och inte bibliotekariernas kompetens. 
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Jag menar därför att det finns tendenser i folkbibliotekens medieplaner som kan stödja tesen 
om att majoriteten av bibliotekarierna inte lyfter fram sin roll som kvalitetsbedömare vid inköp 
av medier. 
 
Något som ofta förekom i biblioteksdebatten var hur ekonomiska neddragningar hotade 
bibliotekariers kompetens och den smala skönlitteraturen. Ekonomi var inte en kategori som 
ingick i min undersökning, men försämrade medieanslag nämndes i flera medieplaner. Det var 
då ofta dyra medier som till exempel TV-spel och DVD som valdes bort medan  
”kvalitetslitteratur” prioriterades vid inköp. Ytterligare ett exempel på att debatten inte 
överensstämmer med beskrivningarna i medieplanerna. Personligen anser jag dock att 
ekonomiska förutsättningar är viktiga för mediearbetet. Om allt färre timmar läggs på 
urvalsarbete måste det i förlängningen betyda tappad kompetens. Det finns en gräns för hur 
mycket det går att effektivisera en verksamhet. Förvärvsarbetet i framtiden lär heller inte bli 
mindre komplicerat med tanke på elektroniskt material som skall vägas mot tryckt material, 
både budgetmässigt och bevarandemässigt. De kommunala folkbiblioteken har inte någon 
bevarandeplikt, men måste ändå erbjuda mer än det dagsaktuella  i sina samlingar för att de inte 
ska förvandlas till en bokhandel. Kommer även äldre litteratur i framtiden kunna förmedlas 
elektroniskt? Det finns många frågetecken när det gäller hur biblioteken ska arbeta med sina 
bestånd i framtiden. 
 
Oavsett hur fördelningen ser ut mellan efterfrågestyrda inköp respektive inköp grundade på 
bibliotekspersonalens omdöme, kommer det alltid att vara viktigt att ha kunnighet om den 
litterära marknaden. Det gäller såväl de nya medieformerna som att följa med i förlagens 
utgivning. Om inte kompetensen om medier finns på biblioteken kan den heller inte förmedlas 
till låntagarna. 
 
Som förslag till vidare studier i ämnet kan jag tänka mig en intervjustudie med bibliotekarier 
om hur de ser på sitt arbete med inköp som ett bra komplement till medieplanerna. Det skulle 
även vara intressant att titta närmare på användningen av kvalitetsbegreppet. En jämförelse av 
kvalitetsbegreppet i dokument från olika instanser, som till exempel medieplanen kontra de 
kommunala kulturpolitiska målen, men även hur kvalitet eventuellt tolkas olika inom en 
personalgrupp kan vara ett uppslag för vidare studier. 
 
Med anledning av det vill jag till sist nämna en intressant iakttagelse jag gjort i förslaget till 
den nya Bibliotekslagen. Här följer ett utdrag ur denna: 
             
           Begreppet kvalitet innebär att biblioteken bör göra ett aktivt urval på bland annat                              
            kvalitetskriterier när man planerar inköp eller genomför gallring av bestånden.93 
 
En av nyheterna i förslaget är ett kvalitetskrav för bibliotekens utbud. Det är även en tydlig 
markering av urvals- och inköpsarbetets betydelse i biblioteksverksamheten som inte funnits 
där tidigare. Om detta innebär att vi kommer att få se en förändring av bibliotekens urvals- och 
inköpsstrategier återstår att se. Det kan kanske en framtida undersökning av medieplaner visa. 
 
  
 
 
 

                                                 
93 Kulturdepartementet 2012, http://www.regeringen.se/sb/d/15598/a/193002 
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9. Sammanfattning    
 
Jag har valt medieurval och inköpsarbete på folkbibliotek som mitt uppsatsämne. Den tidigare 
forskningen visade att relativt få vetenskapliga texter har avhandlats inom ämnet, de flesta av 
dem är magisteruppsatser. En bok som spelat en stor roll för bibliotekens mediearbete är 
Strategisk medieplanering för folkbibliotek av Anna-Lena Höglund & Christer Klingberg.   
 
Diskussioner om bibliotekens urval har förekommit i den offentliga debatten alltsedan 70-talet. 
Åse Hedemark har benämnt detta, den bokliga diskursen och den domineras av argumenten om 
att biblioteken låter sig styras av efterfrågan och sviker kvalitetslitteraturen. 
 
Min problemformulering är inspirerad av denna debatt som bottnar i den problematik som 
biblioteken ständigt brottas med när det gäller inköp av medier. Ska de välja litteratur som 
efterfrågas i första hand, eller ska en kvalitetsbedömning gjord av en bibliotekarie vara det 
vägledande? Jag har i uppsatsen formulerat en hypotes om att bibliotekarier som yrkesgrupp 
ogärna vill framstå som ”smakdomare” och att det kan påverka hur biblioteken förhåller sig till 
medieurvalet, direkt eller indirekt.  
 
För min undersökning valde jag medieplaner från svenska folkbibliotek som studiematerial. 
Syftet med analysen var att undersöka vilka urvalskriterier som lyftes fram i medieplanerna och 
hur verksamheten organiserades.  
 
Eftersom jag ville få en uppfattning av tendenser och riktningar i mitt källmaterial ansåg jag att 
en kvantitativ innehållsanalys skulle vara lämplig. Som övergripande teman valde jag; urval, 
organisation, metod och leverantör. Störst fokus i uppsatsen har lagts på urval där 
kategorierna; efterfrågan, kvalitet och kompetens ingått. 
   
Undersökningen av medieplanerna visade att utav urvalsfaktorerna; efterfrågan, kvalitet och 
kompetens, var efterfrågan den mest tongivande i texterna. Kvalitetskategorin var hälften så 
vanlig, och ett liknande resultat fick även den kombinerade kategorin som framhöll efterfrågan 
och kvalitet i lika hög grad. Bibliotekspersonalens kompetens i samband med inköp och 
urvalsarbetet nämndes i drygt en fjärdedel av medieplanerna och spelar därmed en tämligen 
blygsam roll som urvalsfaktor i dessa dokument.  
 
Av de medieplaner som beskrev sin medieorganisation visade sig att arbete i grupp var den  
vanligaste organisationsformen, vilket antyder att det decentraliserade arbetssättet är relativt 
ofta förekommande ute på biblioteken. Ämnesbevakning var den mest använda metoden, 
därnäst kom Btj-listan, möten och på sista plats, profilköp. Till sist var Btj fortsatt den flitigast 
anlitade leverantören, följt av Adlibris. 
 
Innehållsanalysen följdes sedan upp med en analys och diskussion av resultatet. Med den 
biblioteksdebatt som förts i media som bakgrund ställde jag upp en modell som fick 
representera dels ett efterfrågestyrt urval, dels ett kvalitativt styrt urval. Denna modell  
jämfördes sedan med beskrivningarna i medieplanerna. 
 
Den kvantitativa analysen kompletterades här med ett kvalitativt moment där textutdrag från 
medieplanerna fick fungera som stöd för min tolkning av resultatet.  
 
Medieplanerna uppvisade en dominans av efterfrågan som urvalskriterium. De medieplaner 
som betonade efterfrågan mest menade jag hade ett tydligt användarperspektiv med fokus på 
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låntagare och de texter som betonade kvalitet hade ett tydligt verksamhetsperspektiv. Jag mätte 
även kategorin, efterfrågan/kvalitet, där de båda kategorierna framträdde som lika 
betydelsefulla. Denna kombinationskategori befann jag närmast representera ett icke-
ställningstagande, där målet var att i så hög grad som möjligt kunna erbjuda allt till alla, vilket 
påminde mig om en traditionell syn på biblioteket som ett folkbildningsbibliotek. 
Det komplicerades ytterligare genom att kvalitetsbegreppet i dokumenten användes på olika 
sätt. I de flesta fall användes ordet på ett liknande sätt som i debattartiklarna, i betydelsen 
”hög” kvalitet, men det fanns även exempel på hur det användes i relation till användaren och 
skulle i dessa fall i princip även kunna knytas till kategorin efterfrågan.  
  
 I medieplanerna fanns inte samma fokus på ”den goda boken” som i debatten. Styrdokument 
som bibliotekslagen, UNESCO:s folkbiblioteksmanifest och kommunala riktlinjer är 
visserligen vaga, men anger vissa prioriterade målgrupper som biblioteken ska ta särskild 
hänsyn till och även att alla typer av medier ska erbjudas. Därför finns förmodligen inte samma 
koncentration kring boken som format och kanske heller inte samma betoning på 
kvalitetslitteratur. 
 
I motsats till debattmodellen pekade resultatet från undersökningen på att inköpsorganisationen 
ansågs betydelsefull och var tämligen omfattande. Profiltjänster förekom endast i tre 
medieplaner och nämndes inte i samband med uttryck som ”bibliotekariers kompetens hotas”, 
eller ”marknaden styr urvalet”. 
 
Min tolkning av resultatet från innehållsanalysen är att folkbibliotekens urval och inköp kan 
beskrivas som en blandning av de båda riktningarna i debattmodellen. En modell där det 
efterstyrda urvalet är det dominerande och där låntagaren står i centrum. Det yttrar sig bland 
annat i att biblioteken betonar att utbudet ska bestå av alla typer av genrer och medieformat. 
Det finns också ofta en ambitiös vilja att arbeta både brett och djupt med inköp och urval. Både 
kvalitet som urvalskriterium och kompetens hos bibliotekspersonal förekommer i en hel del 
medieplaner, men är dock i minoritet och får därför betraktas som något biblioteken inte väljer 
att lyfta fram. 
 
Jag menar att det finns vissa fenomen i medieplanerna som stödjer tesen om att bibliotekarier 
inte vill framstå som kvalitetsbedömare av litteratur. Både dominansen av efterfrågan som 
urvalskriterium och de texter som inte tar ställning mellan efterfrågan och kvalitet anser jag 
talar för detta. Det gör även det faktum att kompetens har en relativt liten representation i 
dokumenten samt att kvalitetsbegreppet ibland används i kontexten att låntagaren likaväl som 
bibliotekarien kan avgöra vad som är kvalitet. Även de medieplaner som har kvalitet som 
dominerande urvalskriterium och indirekt kan kopplas till att det är bibliotekarier som bör 
avgöra urvalet kan nämnas här. Det är i dessa fall  verksamheten och inte bibliotekariernas 
kompetens som lyfts fram.  
 
Den tidigare forskningen visade bland annat att bibliotekarieprofessionen har en tradition av att 
förhålla sig neutral och inte värdera den information eller litteratur som förmedlas, en s k 
deskriptiv kultursyn. Den pekade även på att det är det informationsrelaterade uppdraget som 
bibliotekarier generellt väljer att lyfta fram.  
 
Resultatet av innehållsanalysen i kombination med de teorier jag stött på i den tidigare 
forskningen gör att min slutsats blir att det finns mycket som tyder på att bibliotekarier ogärna 
vill framstå som kvalitetsbedömare.   
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Bilaga 1. 
 
Förfrågan till huvudbibliotek i Sverige via e-post: 
 
Hej, jag heter Anette och håller just nu på med det sista momentet på BHS, mastersuppsatsen. 
Jag är intresserad av hur man arbetar med medieinköp på folkbibliotek, speciellt med avseende 
på urvalskriterier och organisationen kring detta. 
Som avstamp tänkte jag studera medieplaner och gör nu därför en allmän förfrågan till 
folkbiblioteken i Sverige. 
Är det så att Ert bibliotek har ett nedskrivet dokument i form av en medieplan, eller något 
liknande, som beskriver arbetet med inköp av media i er verksamhet? 
Om så är fallet skulle jag vara mycket tacksam om Ni kunde maila det till mig, alla format går 
bra. 
Den information som jag eventuellt får ta del av kommer att behandlas på ett sådant sätt att 
inga uppgifter kommer att kunna härledas till något specifikt bibliotek. 
Tack på förhand, Anette 
  
Anette Christensen 
Distansstuderande på Mastersutbildningen på BHS, Högskolan i Borås 
e-post: S080383@student.hb.se / 
           christensenanette@hotmail.com 
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Bilaga 2. Frekvenstabell  över urvalskategorierna efterfrågan och kvalitet. 

Nr Efterfrågan Kvalitet 
1 2 3 
 2 3 4 
3 2 0 
4 1 0 
5 4 2 
6 2 2 
7 0 0 
8 1 0 
9 1 1 
10 1 0 
11 1 2 
12 2 4 
13 1 0 
14 5 1 
15 3 0 
16 1 0 
17 2 1 
18 2 2 
19 2 1 
20 3 0 
21 2 2 
22 2 2 
23 1 0 
24 1 2 
25 3 0 
26 1 0 
27 1 0 
28 1 1 
29 2 2 
30 1 4 
31 1 1 
32 2 3 
33 1 1 
34 0 1 
35 0 0 
36 2 1 
37 1 0 
38 3 4 
39 3 3 
40 1 0 
41 2 0 
42 2 0 
43 2 0 
44 2 3 
45 1 2 
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Bilaga 3. Tabell 2  
 
Nr Efterfr Efterfr/Kval Kval Komp Ämn bibl Enst Grupp Btj-häftet Möten Ämnesbev Profil Btj Adlibris Övriga 
1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 
2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 
3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
6 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 
8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 
9 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
10 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 
11 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
12 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 
13 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 
14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
15 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
16 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
17 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
18 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
19 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 
20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 
22 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 
23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
24 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
25 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 
26 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 
27 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 
29 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
30 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 
31 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
32 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 
33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
34 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
35 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 
36 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
38 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
39 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 
40 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
41 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 
42 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 
43 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
44 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 
45 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 
 22 10 11 12 11 5 14 14 15 19 3 28 19 16 
 


