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Abstract:  The aim of this Master’s thesis is to examine how librarians in two 

Swedish public libraries view the subject of face-front marketing and 
literary hierarchy. The questions posed in this thesis are: How do two 
public libraries in Sweden market fictional literature? Which literature 
does get marketed? How do the librarians view fictional literature? How 
do the librarians view marketing? and Does Herbert Gans’ literary scale 
work to examine the marketing of fictional literature in two Swedish 
public libraries?  

  
The theoretical starting-points are Niels Ole Pors’ thoughts on stock 
development, Philip Kotler’s thoughts on the responsible non-profit 
organisation and Herbert Gans’ thoughts on taste-publics and taste-
cultures.   

 
The empirical material was gathered through qualitative interviews with 
library staff in two public libraries in the south of Sweden, and by 
reading a sample of the fictional literature exposed in these libraries. 
This material was then analyzed using the theories listed above. Results 
showed that librarians in public libraries in similar sized communities 
have very different ideas on which literature that should be marketed 
through face-front marketing, but they use the same argument as to why 
they choose to expose a certain kind of literature.  
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1. Inledning och problemformulering  
 
Svenska folkbibliotek har flera stora uppdrag. Två av dessa är att de skall verka för 
lässtimulerande samt att de även skall verka för kulturell vidareutveckling. 
Bibliotekslagens andra paragraf tar upp den förstnämnda punkten:  
 
 2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information,  
 upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall  
 alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek.1 
 
UNESCO’s folkbiblioteksmanifest från 1994 tar upp den andra punkten: 
 
  Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en grundförutsättning  
 för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell  
 utveckling för den enskilde och för olika grupper i samhället.2 
 
Folkbiblioteken kan alltså inte nöja sig med att enbart ha deckare eller enbart 
lyrikböcker. Deckare kan verka lässtimulerande för en del av bibliotekets användare 
medan det kan verka som en kulturell vidareutveckling för några andra av bibliotekets 
användare. Och detsamma kan sägas om lyrikböcker eller vilken annan genre av 
litteratur som helst.  
  
Det är samtidigt viktigt att bibliotekens användare vet om att biblioteken har de olika 
typerna av litteratur. Ett sätt är så kallad face-front marketing, dvs. att placera böcker 
med framsidan ut snarare än med ryggen ut på olika temabord och skyltningshyllor.3 På 
så sätt kan användarna med en gång se de olika verken och inte bara de relativt 
anonyma bokryggarna.  
 
När man pratar om marknadsföring av litteratur på folkbibliotek är det två frågor man 
måste ställa sig:  

• Vilken påverkan har marknadsföringen av litteratur på användarna? Det 
vanligaste sättet att mäta resultatet är att undersöka utlåningsstatistiken.  

• Vilken litteratur är det som ska marknadsföras?  
Viss forskning har gjorts för att besvara fråga ett. 1986 gjorde Sarah Long ett försök att 
besvara frågan på ett filialbibliotek till Burham County Library i North Carolina i 
USA.4 300 titlar delades in i två grupper varav den ena gruppen fick stå kvar på hyllorna 
med ryggen utåt. Den andra gruppen ställdes upp på separata hyllor med framsidan utåt. 
Det visade sig att de böcker som ställts med framsidan utåt lånades ut i betydligt högre 
utsträckning än de som fått stå kvar på hyllorna med ryggen utåt. 
 

                                                 
1 Svensk bibliotekslag (SFS 2004:1261).  
2 UNESCO’s folkbiblioteksmanifest 1994. s. 9.   
3 I uppsatsen kommer denna typ av marknadsföring benämnas med den svenska ordet exponering.  
4 Baker, Sharon L. och Wallace, Karen L 2002. The Responsive Public Library – How to Develop and 
Market a Winning Collection, s. 277.     
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En nyare undersökning gjordes 2002 av Michele Seipp och Sandra Lindberg vid 
Lafayette Public Library i USA.5 Studien innehöll 182 titlar klassificerade som 
skönlitteratur för vuxna och 398 titlar klassificerade som faktaböcker för vuxna. Alla 
titlar fanns i två exemplar, ett som fick stå kvar på hyllan och ett som ställdes på en 
separat hylla med framsidan framåt. Försöket varade i tre månader och under den tiden 
lånades skönlitteraturen med framsidan synlig ut 93% mer än den som stod kvar på 
hyllorna med ryggen ut. Vad gäller faktaböckerna lånades böckerna med framsidan 
synlig ut 25% mer än de som stod med ryggen synlig. Liknande resultat syns även i 
Goldhors undersökning från 1970.6    
 
Att det fungerar att marknadsföra litteratur på folkbibliotek är alltså tydligt. Spår av 
denna attityd kan även hittas i Sverige. Ulla Forsén skriver till exempel i antologin Den 
sköna skönlitteraturen:  
 
  Hur skall jag se vad som är just för mig? I mängden kan jag ju bara se det  
  som jag redan känner till. Vet jag att jag vill ha en roman av en viss  
  författare är det enkelt. Men om jag inte vet, om jag vill få inspiration  
  att läsa något nytt, något jag kanske inte själv kan formulera – ja, då  
  är det nästan hopplöst.  
  [---]  
  Tack och lov för alla ej uppsatta böcker, för skyltbord, för små utställningar!  
  Men det räcker inte långt!7  
 
Men vilken litteratur är det då som ska marknadsföras? Rimligtvis borde det vara alla 
delar av bibliotekens bestånd. Statens kulturråd skriver i Krukmakaren i Delfi att 
marknadsföringen av kultur innebär att man talar om vad man har att erbjuda.8 Men vad 
finns det då att erbjuda? Vilken litteratur skall finnas på folkbiblioteken? Redan Valfrid 
Palmgren skrev 1909 i Bibliotek och folkuppfostran att:  
 
 Hvar finna ett uppfostringsmedel som mera uppmuntrar, ja, tvingar till  
 själfverksamhet än biblioteket som icke säger: det och det skall du  
 lära dig, utan som blott visar på sina skatter med en inbjudan; kom och  
 välj hvad som passar dig, och hvad som kan leda dig till det mål du  
 eftersträfvar?9 
 
Geir Vestheim skriver i Fornuft, kultur og velferd: ein historisk-sosiologisk studie av 
norsk folkebibliotekpolitikk att det ligger i professionens tradition att biblioteket skall 
vara neutralt och allsidigt. Biblioteket skall stå till buds med det utbud som låntagarna 
vill ha och behöver, oavsett världssyn.10  
 
Ulla Forsén skriver i Den sköna skönlitteraturen att om biblioteken enbart tillhandahöll 
den litteratur som ansågs finare av olika anledningar så skulle bibliotekets betydelse 
                                                 
5 Seipp, Michele, Lindberg, Sandra och Curry Lance, Keith 2002. Book Displays Increase Fiction 
Circulation over 90%, Non-Fiction Circulation 25%. Fast Facts – Recent Statistics from the Library 
Research Service, nr. 184.   
6 Goldhor, Herbert 1972. The effect of Prime Display Location on Public Library Circulation of Selected 
Adult Titles.  
7 Forsén, Ulla 2000. Att bygga broar – skönlitteraturen och bibliotekets roll. Den sköna skönlitteraturen,  
s. 33.  
8 Krukmakaren i Delfi 1991. s. 24.   
9 Palmgren, Valfrid citerat av Renborg, Greta 1996. Vem började marknadsföra bibliotek?. 
Biblioteksbladet, nr. 3, s. 35.     
10 Vestheim, Geir 1997. Fornuft, kultur og velferd: ein historisk-sosiologisk studie av norsk 
folkebibliotekpolitikk. s. 288.  
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minska. Många användare skulle vända biblioteket ryggen eftersom de ansåg att 
biblioteket inte hade den litteratur som de efterfrågade.11 
 
Det finns dock många sätt att dela in litteratur. Ett sätt att dela in litteratur är hierarkiskt. 
Den vanligaste indelningen är då finlitteratur och populärlitteratur, en indelning som 
lämnar mycket att önska i form av nyanser. Den amerikanska litteratursociologen 
Herbert Gans har istället byggt upp en femgradig skala som går från hög kultur till 
folkligt-låg kultur.12 Denna teori tar inte bara upp litteraturen utan även människorna 
som använder den. Eftersom folkbiblioteken är till för alla och ska som Vestheim skrev 
vara neutral så bör alla fem grupper av litteratur och användare vara representerade i 
folkbibliotekens marknadsföring.   
 
Det ligger alltså både i professionen som sådan och i bibliotekens framtid att biblioteken 
tillhandahåller information och kultur för alla. Är så inte fallet har biblioteket 
misslyckats i sitt uppdrag att vara en neutral kulturinstitution för samhällets alla 
medborgare och kommer att försvinna på grund av bristande intresse hos allmänheten. 
Men då gäller det också att biblioteken visar vad de har att erbjuda. Marknadsföringen 
av litteratur kan då vara en väg att gå.  
 

1.1 Uppsatsens relevans inom BoI 
 
Som tidigare visats i inledningen och problemformuleringen spelar marknadsföring en 
stor roll för skönlitteraturens utlåningssiffror. Det är också så att det inom non-profit 
organisationer som bibliotek finns en negativ attityd till marknadsföring. Det ses som 
någonting nära på fult att marknadsföra sig själva och sina tjänster.13 För professionens 
framtids skull är det dags att förkasta den gamla,  rädda attityden och börja diskutera 
frågor som marknadsföring, både inom utbildningarna och ute på biblioteken.  
  

1.2 Syfte 
 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka två folkbiblioteks exponering av 
skönlitteratur samt att med hjälp av Herbert Gans litterära skala belysa hurvida litterär 
hierarki är synlig i dessa folkbiblioteks marknadsföring av skönlitteratur. Uppsatsen 
syftar även till att undersöka vad det i så fall kan bero på.  
 

1.3 Frågeställningar  
 
Utifrån syftet har fyra frågeställningar konstruerats: 

• Hur går marknadsföringen av skönlitteratur till på två svenska folkbibliotek?  
• Vilken litteratur är det som marknadsförs med face-front marketing?  

Under denna fråga faller frågan om hurvida den litterära hierarkin är synlig i 
bibliotekens val av skönlitteratur att exponera?    

                                                 
11 Forsén 2000. s. 30.  
12 En genomgång av Gans teori finns under rubriken 3.3 Taste-publics och taste-cultures. 
13 Kotler, Philip 1982. Marketing for nonprofit organizations. s. 5.   
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• Vilka tankar om skönlitteratur finns hos bibliotekarierna?  
• Vilka tankar om marknadsföring finns hos bibliotekarierna? 

Ytterligare en frågeställning har lagts till för att diskutera teorin: 
• Fungerar Herbert Gans litteraturskala för att undersöka marknadsföringen av 

skönlitteratur på två svenska folkbibliotek?  
 

1.4 Avgränsningar 
 
Jag har för den här uppsatsen valt att fokusera på två folkbiblioteks marknadsföring av 
skönlitteratur. Det har inneburit att det har blivit nödvändigt att göra vissa 
avgränsningar:  

• Uppsatsen fokuserar enbart på marknadsföringen av skönlitteratur skriven för en 
vuxen publik. Detta val har gjorts eftersom barnlitteraturen, precis som 
facklitteraturen, inte har en lika tydlig hierarki.  

• Uppsatsen fokuserar enbart på exponering av skönlitteratur ur folkbibliotekens 
synvinkel. Inga samtal har förts med låntagare. Fokus i uppsatsen ligger på 
bibliotekariernas uppfattningar och attityder. Låntagarnas uppfattningar och 
attityder är ett ämne värdigt en uppsats i sig.  

 

1.5 Begrepp  
 
Marknadsföring 
Marknadsföring är ett samlingsbegrepp för en rad tekniker som syftar till att föra fram 
en tjänst, ett budskap eller en produkt till en potentiell kund.  
 
Face-front marketing/exponering 
En typ av marknadsföring av litteratur som syftar till att  visa upp framsidan av boken 
istället för den mer anonyma ryggen. Sker gärna i speciella hyllor (tex under skylten 
”bibliotekarien tipsar”) och på temabord.   
 
Populärlitteratur  
Litteratur som är populär hos många och därför har höga försäljningssiffror. Ges gärna 
ut i pocketversioner. Deckare och chick-lit är typiska exempel på populärlitteratur. 
Kallas även bred litteratur.  
 
Finare litteratur/högre stående litteratur  
Litteratur som intresserar sig för svårare sociala problem. Har ofta en mer begränsad 
läsarkrets. Nobelpriset delas gärna ut till författare inom denna grupp. Kallas även smal 
litteratur.   
 
Kiosk-/serielitteratur  
Lågprisromaner som ges ut direkt i pocket och främst säljs i tidningshyllan i mataffären. 
Harlequinromaner och deckare som Mickey Spillane-serien är typiska för denna genre.    
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1.6 Disposition  
 
I kapitel 1 går jag igenom mitt ämnesval, syfte, frågeställningar, dess relevans inom 
ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap, samt de avgränsningar som har gjorts.  
 
I kapitel 2 går jag igenom en del av det som tidigare skrivits inom ämnet under 
rubrikerna Marknadsföring, 14 skäl till skyltning, Botanisering på bibliotek och 
slutligen Litterär hierarki på bibliotek. Detta görs för att ge en bild av de faktorer som 
påverkar bibliotekens exponering av skönlitteratur samt varför det är viktigt att fundera 
på frågor som gäller exponering av skönlitteratur samt vilken litteratur det är som 
exponeras.  
 
I kapitel 3 presenteras mina teoretiska utgångspunkter i form av Niels Ole Pors 
beståndsutvecklingsmodell, Philip Kotlers teori om den ansvarstagande organisationen 
och Herbert Gans teori om taste-cultures och taste-publics.  
 
I kapitel 4 görs en genomgång av metoderna kvalitativa intervjuer och 
litteraturundersökning. Dessutom görs en genomgång av frågor som reliabilitet och 
validitet, samt även motiveringar för mina val i frågor som rör metodval och 
urvalskriterier. Detta görs för att motivera de val som jag har gjort vad gäller den 
empiriska undersökningen.  
 
I kapitel 5 presenteras de två undersökta biblioteken samt resultaten av min empiriska 
undersökning. Resultatpresentationen görs för att presentera resultaten och ge en grund 
för analysen.   
 
I kapitel 6 analyseras resultaten presenterade i kapitel 5, tillsammans med de teorier 
som presenterats i kapitel 3. Analysen syftar till att ta resultaten från den empiriska 
undersökningen och diskutera dem i ett sammanhang.  
 
I kapitel 7 diskuteras analysen, frågeställningarna gås igenom och förslag på vidare 
forskning ges. Även undersökningens brister och förtjänster gås igenom under rubriken 
Uppsatsdiskussion. Kapitelet syftar till att ge en tydlig bild av de slutsatser som har 
dragits i uppsatsen.  
 
I kapitel 8 ges slutligen en sammanfattning av uppsatsen.   
 
Efter detta följer en källförteckning samt min intervjuguide som bilaga.  
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2. Litteraturgenomgång   
 
Detta kapitel kommer att ta upp en del av den forskning som har gjorts inom ämnet 
marknadsföring av litteratur på bibliotek. Det kommer även att ta upp fenomenet 
browsing/botanisering som är en av orsakerna till varför det är så viktigt att tänka 
igenom vilken litteratur man väljer att marknadsföra på biblioteken, samt slutligen ta 
upp några av de röster som uttalat sig om litterär hierarki på svenska bibliotek under de 
senaste tio åren.   
   

2.1 Marknadsföring  
 
Dr S R Ranganathan formulerade 1931 fem lagar för biblioteken:  

1. Books are for use  
2. Every reader his book  
3. Every book it’s reader 
4. Save the time of the reader  
5. A library is a growing organism14 

Redan i dessa fem lagar går det att se ett marknadsföringsperspektiv vilket har 
observerats av S Sreenivas Rao i antologin Marketing Information Products and 
Services: A Primer for Librarians and Information Professionals.  
 
Ranganathans första lag handlar om att maximera användandet av böcker. Den andra 
lagen handlar om att läsarens behov kommer först och de måste bli tillfredsställda. Den 
tredje lagen handlar om att hitta en läsare för varje bok. Den fjärde lagen om att 
organisera samlingarna så att läsaren snabbt kan hitta det han eller hon söker. Och den 
femte lagen till sist handlar om tillväxt och förnyelse.15 Det är alltså inte svårt att se 
marknadsföringstankarna som ligger bakom Ranganathans fem lagar. Speciellt tydligt 
blir det i den tredje lagen där målet som Sreenivas Rao skriver förmodligen är att nå ut 
till besökarna.16    
 
Men hur bestämmer man då det bästa sättet att nå ut med material till låntagarna? I 
magisteruppsatsen Exponera mera – Ett arbete om skyltning på bibliotek undersöker 
Louise Berggren och Jonas Bolding hurvida det är en bra idé att hämta inspiration kring 
exponering av material på biblioteken från den kommersiella sektorn.17 I uppsatsen 
kommer författarna fram till att det finns inga rimliga motsättningar till varför 
biblioteken inte skulle kunna applicera affärernas metoder för att exponera varor. 
                                                 
14 S R Ranganathan citerat av Sreenivas Rao, S 1999. Introduction to Marketing of Information Products 
and Services. Marketing Information Products and Services: A Primer for Librarians and Information 
Professionals, s. 6.    
15 Sreenivas Rao 1999. s. 6.  
16 Sreenivas Rao 1999. s. 6. 
17 Berggren, Louise och Bolding, Jonas 2001. Exponera mera – Ett arbete om skyltning på bibliotek.  
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Författarna har även i sin undersökning funnit ett visst missnöje hos bibliotekarierna 
med det exponeringsarbete som görs på biblioteken idag. Exponeringen av litteratur 
uppges inte vara en självklar prioritering.18  
 
Ett annat försök att besvara denna fråga gör Sharon L. Baker och Karen L. Wallace i 
The Responsive Public Library: How to Develop and Market a Winning Collection när 
de listar ytterligare fyra frågor som är viktiga för bibliotekarien att fundera på:19  
Vilka distrubitionskanaler ska biblioteket använda?  
Under den här frågan hamnar besluten om vilken typ av bibliotek som ska finnas på 
orten. Filialbibliotek, huvudbibliotek, bokbuss och så vidare. Även bibliotekens 
uppsökande verksamhet faller under denna fråga. Det gäller att fundera på vilket 
alternativ som passar orten och dess invånare bäst, men även vilket som fungerar bäst 
efter de ekonomiska förutsättningarna.  
Hur ska personalen distrubiera material via dessa kanaler?  
Nu kommer den svåra avvägningen av vilket material biblioteket ska köpa in och var 
det ska placeras. Ska det till exempel hamna i bokbussen eller ska det finnas i 
biblioteksbyggnaden? Två faktorer som biblioteket kan fundera över för att fatta dessa 
beslut är, för det första hur liknande material har mottagits i de olika kanalerna tidigare. 
Brukar deckare gå bra i bokbussen eller passar någon annan genre bättre där? Den andra 
faktorn är kortsiktiga och långsiktiga behov hos målgruppen. Ett fängelsebibliotek har 
förmodligen ett större behov av böcker om drogrehabilitation medan ett bibliotek i ett 
samhälle med hög invandring kan tänkas behöva böcker om att lära sig språket.     
Hur ska personalen distrubiera material mellan samlingar i en biblioteksbyggnad?  
Det finns många olika sätt att arrangera material på ett bibliotek och de olika sätten går 
på en skala från fullt integrerad, där alla typer av material finns på samma hyllor, till 
fullt segregerad, där olika typer av material står på olika hyllor. Båda systemen kan 
orsaka förvirring hos användarna och det är därför inte ett enkelt beslut att fatta om hur 
samlingarna ska organiseras. Lyckade beslut i denna fråga vilar på sex frågor:  

•    Har användarna några speciella behov som kan råka bli förbisedda i ett 
integrerat system?  
Exempelvis indelningen av barnavdelningen i bilderböcker, hcf och hcg för att       
hjälpa barn hitta litteratur av lämplig svårighetsgrad.   

• Kommer storleken av en integrerad samling hjälpa eller stjälpa för användarna?  
I ett större bibliotek, med fler material att välja bland kan det bli svårt att hitta   
en specifik titel ifall samlingen inte är uppdelad i exempelvis tonårsböcker och 
vuxenböcker.   

• Kommer användarna att behöva hjälp för att använda samlingarna på grund av 
det valda systemet? 
Ämnen som ligger nära varandra men som hamnar på olika ställen i systemet  
kan bli svåra att hitta och användarna kommer då att behöva bibliotekariens 
hjälp för att nå fram till den information som de behöver.  

• Kommer det att gå snabbare att hitta information ifall olika material står på olika 
ställen? 
Ett bra exempel på detta är sorteringen av biografier. Hade dessa sorterats in 
bland till exempel skönlitteraturen hade det blivit mycket svårare att hitta dessa 

                                                 
18 Berggren och Bolding 2001. s. 52.  
19 Baker och Wallace 2002. s. 121-150.  
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verk. Ett annat tydligt exempel är displayer med ny litteratur för att hjälpa 
botaniserande låntagare.20   

• Behöver bibliotekarierna snabb tillgång till delar av samlingen för att hjälpa 
användarna?  
Att hysa referensverk nära informationsdisken till exempel kan hjälpa 
bibliotekarierna att hjälpa låntagarna snabbare.  

• Utgör den fysiska karaktären av ett material ett hinder för att det ska kunna 
integreras?  
Böcker kommer i alla storlekar och former, vissa är så höga att de inte får plats 
på hyllorna tillsammans med andra böcker. Dessa böcker sorteras därför ofta ut 
till folianthyllor.  

Hur kan interiören bli designad för att få så effektiv distribuering som möjligt?  
Ju större ett bibliotek blir desto svårare är det också för användarna att hitta den 
information eller den litteratur som de efterfrågar. Speciellt svårt är detta problem för 
den ovane biblioteksbesökaren. En inbjudande design med skyltar som visar besökarna 
var viss information finns är en stor hjälp för dessa användare. Även placeringen av 
material kan ha en stor effekt på låntagarens bild av biblioteket. Välplanerade ställ med 
boktips på väl uttänkta ställen i biblioteket gör att den ovane låntagaren kan skapa sig en 
första kontakt med biblioteket och dess material utan att behöva bege sig in i de ibland 
skrämmande mängderna av hyllor och litteratur.    
 
Men varför är det då så viktigt att marknadsföra biblioteket och dess samlingar? 
Anledningarna är många. Dinesh K. Gupta tar upp några av dom i sin artikel 
”Marketing of Library and Information Services: Building a New Discipline for Library 
and Information Science Education in Asia”.21 Anledningarna nämnda är bland andra 
att användarna blir nöjdare, ökat stöd för biblioteket i samhället och en ökad 
medvetenhet från bibliotekets sida om användarna och deras behov. Den viktigaste 
marknadsföringen av ett bibliotek, menar Gupta sker inne på själva biblioteket. Att 
användarna är nöjda med den service som dom får och att dom kan hitta den 
information och den litteratur de är ute efter är den bästa marknadsföringen ett bibliotek 
kan få.      
 

2.2 14 skäl till skyltning22  
 
Stephanie Bogwardt listar i boken Library Display 14 skäl till att marknadsföra 
litteratur på bibliotek:23  

1. För att göra bibliotekets resurser synliga  
Bogwardt skriver:  

 
 The revelation of the beauty of the finest human minds, the courage, the  
 humour, and the ingenuity of man, and the infinite variety of his universe 
 it is in the power of the librarian to offer all this to his readers, to his  
 community, provided that his love of his craft, his love of his fellow-man,  

                                                 
20 En genomgång av begreppet botanisering finns under rubrik 2.3 Botanisering på bibliotek.   
21 Gupta, Dinesh K. 2003. Marketing of Library and Information Services: Building a New Discipline for 
Library and Information Science Education in Asia. Malaysian Journal of Library & Information 
Science, nr. 2, s. 96ff.  
22 Skyltning och displayer behöver inte innehålla litteratur, men kan göra det.  
23 Bogwardt, Stephanie 1970. Library Display, s. 11-21.    
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 his skill and his sales initiative are enough. Artfully and unobtrusively, he  
 offers this glorious wealth to those who enter his doors.24  

 
Bogwardt fortsätter sedan med att konstatera att mängden böcker på ett bibliotek 
täcker så många aspekter att det är nödvändigt att påminna allmänheten om 
bibliotekets resurser.   

2. För att få maximerad användning av varje bok 
Böcker som står kvar på hyllan år efter år är meningslösa och är en dålig 
investering. Det gäller därför att göra de böckerna synliga. Alla böcker har 
någonting som kan vara av intresse för någon, men då måste denna någon först 
veta om att just den boken existerar. Först när en bok har hittat sin läsare och 
kommit ut i cirkulering blir den värd den investering som den kostade att köpa 
in.  

3. För att sammanföra böcker separerade av klassifikationssystem 
En display kan användas för att föra samman böcker inom ett tema som har 
separerats av klassifikationssystemet. Bogwardt tar upp exemplet Charles 
Dickens. I en display kan romaner av Charles Dickens och biografier om 
Charles Dickens sammanföras istället för att stå åtskilda på olika platser i 
biblioteket. Ett annat exempel skulle kunna vara faktaböcker om berg som 
sammanförs med romaner om bergsbestigning.  

4. För att sammanföra böcker separerade av storlek och form  
Folianter, häften, lyrikböcker, romaner och tidsskrifter kan sammanföras inom 
gemensamma teman på en display för att på så sätt komma samman på ett annat 
sätt än vad de kan i hyllorna där de ofta är sorterade efter form men även efter 
storlek, då exempelvis folianter gärna får en egen hylla.   

5. För att visa att böcker relaterar till alla livets aspekter  
Det finns böcker om allting som intresserar allmänheten, men många missar en 
stor del av de här titlarna på grund av att dom inte blir synliga när de står på 
hyllorna. Genom att lyfta fram några titlar åt gången kan biblioteket visa upp 
sina samlingar och hjälpa besökaren att hitta just den boken som relaterar till det 
han eller hon behöver eller vill ha just då.  

6. För att bygga upp ”public goodwill”25 
Ett projekt med displayer i Baltimore 1933 visade att de i samhället som hade 
bidragit med material till displayerna efteråt blev flitiga användare av 
biblioteket. Det visade sig också att samhället i stort kände en ökad stolthet över 
sitt bibliotek.  

7. För att hjälpa studenter 
En lärare har inte alltid möjlighet att ta upp alla aspekter av ett problem, tex en 
konflikt någonstans i världen. De intresserade eleverna kan då istället komma till 
biblioteket och genom displayerna få tips till vidare självstudier. Ett nära 
samarbete mellan skola och bibliotek är här en bra ide så att bibliotekarien vet 
vilka teman som kommer att fokuseras på under terminen och kan utefter det 
sammanställa displayer.  

8. För att föra ut information 
Displayer kan handla om allt från det lokala till händelser runt om i världen. Det 
de har gemensamt är dock att de vill föra ut information till låntagarna.  

9. För att uttrycka en idé 
                                                 
24 Bogwardt 1970. s. 12.   
25 I brist på lämpliga svenska översättningar kommer de engelska orden ”public goodwill” och 
”international goodwill” att användas.   
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För att föra ut tanken om religionsfrihet satsade ett bibliotek i New Jersey 1946 
på en display där de ställde ut religiösa texter från protestantismen, katolicismen 
och judendomen samtidigt som en grammofon spelade en inspelning med citat, 
inlästa av Orson Welles, som handlade om att behandla alla, oavsett religion 
lika. Detta är bara ett exempel på hur man kan använda displayer för att föra ut 
en mer abstrakt tanke eller idé.    

10. För att bygga upp ”international goodwill” 
För att fostra relationer med andra länder kan böcker på andra språk eller 
utgivna i andra länder ställas fram. Även reseguider kan hjälpa till med detta 
syfte.  

11. För att öka cirkulation  
Det har tidigare i den här uppsatsen visats på hur displayer kan påverka 
cirkulationstalen positivt.26  

12. För att visa bibliotekets intresse i samhällets aktiviteter  
Det är av yttersta vikt att biblioteket visar ett intresse i vad som händer i 
samhället. Kan inte användarna enkelt hitta information om det som händer runt 
omkring dom för tillfället så kommer de till sist att tröttna och slutar besöka 
biblioteket.   

13. För att öka läsningsstandarder 
Bogwardt menar att ett av de viktigaste skälen till displayer och ett av 
bibliotekariernas viktigaste uppdrag är att få besökarna bort från fiktionen och 
istället satsa på den så kallat värdigare litteraturen. Detta är en attityd som går att 
se även idag. Sara Appelqvist och Elin Boardy skriver i magisteruppsatsen Det 
är ett yrkesmässigt dilemma – om förmedling av skönlitteratur på ett 
folkbibliotek bland annat om vilken litteratur som bibliotekarierna anser att de 
bör förmedla.27 Uppsatsförfattarna finner hos bibliotekarierna en vilja att 
förmedla den så kallat finare litteraturen snarare än populärlitteraturen. 
Samtidigt ser bibliotekarierna enligt Appelqvist och Boardy en risk med detta då 
det skulle kunna minska cirkulationen av litteratur och att användarna skulle 
kunna se bibliotekarierna som smakdomare.28   

14. För att ge färg och variation  
Ett bibliotek som aldrig förändras blir lätt tråkigt för besökarna. Ett tråkigt 
bibliotek kommer inte att bli besökt. Genom att variera böckerna som skyltas 
med och genom färgerna på framsidorna av böckerna kan biblioteket väldigt 
enkelt bli mer levande.  

 

2.3 Botanisering på bibliotek  
 
En viktig del av marknadsföringen av litteratur på bibliotek är fenomenet browsing eller 
botanisering på svenska. Undersökningar gjorda i USA under 1970-talet visar att mellan 
14 och 77% av material lånade på akademiska bibliotek hittas genom att låntagaren 
söker med viss planlöshet på hyllorna.29 Undersökningarna har ett antal år på nacken 
                                                 
26 För ytterligare läsning, se kapitel 1.Inledning och problemformulering.  
27 Appelqvist, Sara och Boardy, Elin 2008. Det är ett yrkesmässigt dilemma – om förmedling av 
skönlitteratur på ett folkbibliotek.   
28 Appelqvist och Boardy 2008. s. 48.  
29 Lawrence, Gary S och Oja, Anne R. 1980. The use of General Collections at the University of 
California: A Study of Unrecorded Use, At-the-Shelf Discovery, and Immediacy of Need for Materials at 
the Davis and Santa Cruz Campus Libraries., s. 60.      
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men det är inte svårt att tänka sig att liknande siffror är gällande även för svenska 
folkbibliotek av idag. Eftersom en så stor del av litteraturen hittas genom botanisering 
ger det en extra vink till vikten av marknadsföring.  
 
Webster’s ordbok definierar botanisering som:  

1. To look over casually (as a book):SKIM / he lazily browsed the headlines;  
2. To skim through a book reading at random passages that catch the eye;  
3. To look over book (as in a store or library) especially in order to decide what 

one wants to buy, borrow, or read;  
4. To casually inspect goods offered for sale usually without prior or serious 

intention of buying;  
5. To make an examination without real knowledge or purpose;  
6. Browsing room: a room or section in a library designed to allow patrons an 

opportunity to freely examine and browse in a collection of books.30  
Definitionerna av botanisering är många och har en lång historia inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen. Diskussionen går tillbaka ända till 1930-talets diskussioner 
om hurvida biblioteket skulle ha öppna eller stängda hyllor.31  
 
Många av definitionerna ser botanisering som en aktivitet utan ett specifikt mål. Men 
det stämmer inte in på alla beskrivningar av fenomenet. Botanisering är en sökprocess 
där inte alla kriterierna är kända från början. Tre nivåer av målmedvetenhet inom 
botanisering har dock definierats:  

1.  En strukturerad aktivitet där målet är känt från början. (Exempelvis när 
låntagaren vet vilken titel han eller hon vill ha från skönlitteraturavdelningen) 

2.  En relativt strukturerad aktivitet där kända sökvägar konsulteras regelbundet för 
att se ifall någonting nytt har kommit. (Exempelvis när låntagaren tittar till 
gamla favoritförfattaren på hyllan för att se ifall de har kommit ut med 
någonting nytt)  

3.  En ostrukturerad aktivitet där ödet får bestämma vad som hittas. (Exempelvis en 
planlös vandring bland skönlitteraturhyllorna. Här kan marknadsföring i form av 
displayer och liknande vara låntagaren till stor hjälp)32  

 
Lotte Fredriksen och Darina Gustavsson undersöker i magisteruppsatsen Alternativa 
hylluppställningar – En användarundersökning på fyra folkbibliotek användarnas 
attityder till alternativa hylluppställningar och hur sådana påverkar deras sökprocess.33 
En av de alternativa hylluppställningarna är så kallad face-front marketing och 
sökprocessen använd är just botanisering. En majoritet av användarna i undersökningen 
menar på att face-front marketing påverkar deras val av litteratur och flera ser positivt 
på denna typ av exponering av medier eftersom det innebär att de enkelt kan få nya 
boktips.34  
 

                                                 
30 Webster’s Third New International Dictionary citerat av Chang, Shan-Ju och Rice, Ronald E. 1993. 
Browsing: A Multidimensional Framework. Annual Review of Information Science and Technology, nr. 
28, s. 231.  
31 Chang och Rice 1993. s. 234.  
32 Chang och Rice 1993. s. 234f.   
33 Fredriksen, Lotte och Gustavsson, Darina 2007. Alternativa hylluppställningar – En 
användarundersökning på fyra folkbibliotek.  
34 Fredriksen och Gustavsson 2007. s. 50.   



 16

En liknande attityd kan hittas även hos en del av bibliotekarierna i Annika Olsson och 
Kerstin Olssons magisteruppsats Alternativ hylluppställning – En undersökning av 
hylluppställning och biblioteksmiljö på Västerviks stadsbibliotek, där en del av 
bibliotekarierna menar på att det är en bra idé att placera populära böcker väl synliga för 
att hjälpa botaniserande besökare.35 Men samidigt menar andra bibliotekarier i Olsson 
och Olssons undersökning på att det kan vara en precis lika god idé att placera populära 
titlar långt bak i biblioteket, ungefär samma strategi som matbutiker använder när de 
placerar mjölken långt ifrån kassorna, och tvingar då besökarna att ta sig genom hela 
biblioteket för att nå vanligen utlånade titlar.36 På så sätt tvingas besökarna till att se  
även resten av bibliotekets bestånd.  

 

2.4 Litterär hierarki på bibliotek  
 
Anna-Lena Höglund och Christer Klingberg skriver i Strategisk mediaplanering för 
folkbibliotek att i första hand ska biblioteken satsa på den smalare litteraturen.37 De 
menar på att den bredare litteraturen kan låntagarna få tag på var som helst. För det 
behöver de alltså inte biblioteket. De menar också på att den bredare litteraturen oftast 
inte svarar mot de mål som folkbiblioteken verkar efter. Det som ska finnas och 
exponeras är enligt Höglund och Klingberg: ”den viktiga samhällslitteraturen och annan 
humanistisk litteratur, både den som debatteras på kultursidorna och den som inte 
diskuteras i medierna.”38 Författarna nämner även botaniseringen som en viktig 
anledning till att en viss typ av litteratur ska synliggöras. De menar på att folkbiblioteket 
har ett speciellt ansvar för att de botanisernade låntagarna exponeras för, i deras mening, 
rätt typ av litteratur.39  
 
Catharina Stenberg listar i Litteraturpolitik och bibliotek – En kulturpolitisk analys av 
bibliotekens litteraturförvärv speglad i litteraturutredningen L 68 och 
folkbiblioteksutredningen FB 80 sex faktorer som påverkar bibliotekens litteratururval: 

1.   Det allmäna kulturklimatet i landet  
2.   Kommunens egen målsättning med sin biblioteksverksamhet 
3.   Önskemål från biblioteksbrukare 
4.   Det urval av nyutkommen skönlitteratur biblioteken vid olika tidpunkter har 

tillgång till 
5.   Olika principer/faktorer efter vilka sådana urval gjorts 

- ekonomiska resurser är en viktig sådan princip/faktor 
6.   De biblioteksanställdas utbildning, värderingar och uppfattning av sin yrkesroll40 

Dessa faktorer påverkar vilken litteratur som köps in och också vilken litteratur som 
exponeras.  
 
I en artikel i Svensk bokhandel 2007 uttalar sig bibliotekarier på Hisingens bibliotek i 
Göteborg om urvalet av litteratur som görs i samband med inköp.41 60% av bibliotekets 
                                                 
35 Olsson, Annika och Olsson, Kerstin 2002. Alternativ hylluppställning – En undersökning av 
hylluppställning och biblioteksmiljö på Västerviks stadsbibliotek.  
36 Olsson och Olsson 2002. s. 49.  
37 Höglund, Anna-Lena och Klingberg, Christer 2001. Strategisk medieplanering för folkbibliotek, s. 36.  
38 Höglund och Klingberg 2001. s. 36.   
39 Höglund och Klingberg 2001. s. 41.   
40 Stenberg, Catharina 2001. Litteraturpolitik och bibliotek – En kulturpolitisk analys av bibliotekens 
litteraturförvärv speglad i litteraturutredningen L68 och folkbiblioteksutredningen FB 80, s. 26f.   
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inköpsbudget lades då på deckare, thrillers och spänningsromaner. Bibliotekschefen 
Johan Edgren kommenterar med att det är viktigt för biblioteket att uppfylla besökarnas 
önskemål och att det är så de anställda på biblioteket har tolkat sitt uppdrag från 
politikerna. Men denna satsning på efterfrågade titlar har inneburit att det inte finns 
plats för osäkra titlar i budgeten. Osäkra titlar är titlar som det inte finns någon garanti 
för att de kommer att bli utlånade. Satsningen har alltså gått ut över debuterande 
författare, essäer och prosalyrik. Något som bibliotekarien Margareta Eklann tycker är 
synd. Hon kommenterar: ”Om vi inte köper in udda författare och böcker, experimentell 
prosa och nyskapande svensk litteratur, vem ska då ta ansvar för litteraturens 
framtid?”42 På Partille bibliotek menar man, enligt samma artikel, på att man måste 
”riska” och ha ett rimligt utbud av smal litteratur. Detta för att ge besökarna en chans att 
upptäcka även den litteratur som inte syns i TV.43  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
                                                                                                                                               
41 Westlund, Bo 2007. Bibblan – inte bara smala titlar: fenomen. Svensk bokhandel, nr 21, s. 32ff.    
42 Westlund 2007. s. 32.  
43 Westlund 2007. s. 33.   
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3. Teori  
Denna teorigenomgång kommer att börja med Niels Ole Pors modell för 
beståndsutveckling. Genomgången kommer sedan att ta avstamp i Pors femte steg, 
implementeringen av materialet, där marknadsföringen är en viktig del. För att få en 
förståelse för grunderna till marknadsföring kommer jag sedan att fortsätta med Philip 
Kotlers tankar kring marknadsföring i en ansvarstagande organisation. Kotlers teori är 
dock inte specifikt anpassad just för bibliotek utan för alla non-profit organisationer. Jag 
menar dock på att det inte kommer att skada användandet av teorin. Till sist kommer jag 
även att gå igenom Herbert Gans teorier kring litterär hierarki. Denna teori kommer i 
uppsatsen att användas för att göra en indelning av skönlitteraturen för att på ett 
tydligare sätt kunna visa vilken skönlitteratur som marknadsförs på de två undersökta 
folkbiblioteken.  
  

3.1 Pors beståndsutvecklingsmodell  
Denna uppsats befinner sig i Pors femte steg, implementeringen av materialen.44 Men 
jag anser det ändå viktigt att infoga processen som ligger bakom vilket material som 
kommer brukarna till livs på biblioteken. Eftertanke kring materialen är inte enbart 
viktigt när det gäller förmedling och marknadsföring av litteraturen utan i varje steg i 
processen eftersom det är avgörande för vilken litteratur som kommer att finnas att 
marknadsföra.  

 
Pors beståndsutvecklingsmodell  
 

                                                 
44 Pors, Niels Ole 1994. Tilgænglighed og græsning: Om bibliotekernes brugere, materialer og 
servicekvalitet, s. 24ff.   
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Enligt Pors sätter tre punkter ramen för bibliotekets arbete med bestånden. Den första är 
brukarna. Deras demografiska och sociala karakteristika samt vilka informationsbehov 
brukarna har är viktiga att känna till. Även hur brukarna söker information och material 
är viktigt att tänka på. Nästa viktiga punkt är just materialen. Vilken litteratur behöver 
biblioteket, dels för att tillhandahålla det material som låntagarna efterfrågar, dels för att 
få en bra samling med litteratur på olika nivåer och inom olika ämnen? Den tredje 
punkten är instutionen. Bibliotekets styrelse, ekonomi och personalorganisering är 
avgörande förutsättningar för vilka material som kan köpas in. Det är till exempel 
viktigt att ha en klar överblick över hur de ekonomiska resurserna fördelas mellan olika 
genrer och fack så att ingenting blir överrepresenterat medan något annat blir 
underrepresenterat.  
 
Med dessa tre punkter i minnet skall beståndsutvecklingen planläggas. Det innebär helt 
enkelt att biblioteket gör upp en plan för vilka material som passar för just deras 
bibliotek, dess ekonomi samt för det aktuella bibliotekets låntagare.  
 
Nästa steg i processen är att implementera den nya beståndsutvecklingsplanen i det 
dagliga biblioteksarbetet. Material skall köpas in och göras synligt för låntagarna medan 
annat material ska gallras bort.  
 
Det sjätte steget i processen är att utvärdera hur väl den nya beståndsutvecklingsplanen 
fungerar på just det biblioteket. Gjordes rätt val? och prioriterades rätt material? är 
viktiga frågor att ställa i detta steg för att sedan kunna gå vidare till det sista steget som 
är utveckling av planen.      
 

3.2 Kotlers marknadsföringsteori  
 
 Marketing is not a peripheral activity of modern organizations but one that  
 grows out of the essential quest of modern organizations to effectively serve  
 some area of human need.45 

  
Philip Kotler listar fem former av marknadsföring:  

• Produktionsorienterad vilket innebär att organisationens främsta uppgift är att 
nå effektivitet i produktion och distrubition av varor och tjänster.  

• Produktorienterad vilket innebär att organistationens främsta mål är att 
producera produkter och tjänster som organisationen tror kommer att vara bra 
för allmänheten.  

• Försäljningsorienterad vilket innebär att organisationen främst arbetar för att 
stimulera kundens intresse i organisationen.  

• Marknadsorienterad vilket innebär att organisationens främsta mål är att 
utröna behov och önskemål från en bestämd kundgrupp och sedan möta dessa 
behov och önskemål genom design, kommunikation, prissättning och förmåga 
att få ut lämpliga produkter och tjänster.  

• Socialt marknadsorienterad vilket innebär detsamma som den 
marknadsorienterade marknadsföringen, men att även tänka på samhällets bästa 
och inte enbart den enskilda kundens.46  

                                                 
45 Kotler 1982. s. 6.    
46 Kotler 1982. s. 21ff.  
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Den här uppsatsen kommer främst att titta på marknadsföring ur de två sista punkterna, 
marknadsorienterad och socialt marknadsorienterad, eftersom det är dessa två former 
som fokuserar kunden snarare än produkten eller organisationen. Detta kommer att 
göras i form av den ansvarstagande organisationen.  
 

3.2.1 Den ansvarstagande organisationen 
 
En ansvarstagande organisation är en organisation som i varje ansträngning har behoven 
och önskemålen från sina kunder i tanken och som gör allt den kan för kunderna inom 
begränsningarna av budgeten.47 Den ansvarstagande organisationen passar alltså väl in i 
beskrivningarna för marknadsorienterad och socialt marknadsorienterad 
marknadsföring.  
 
Konceptet med en ansvarstagande organisation vilar på fem antaganden48:  

1.  Alla organisationer har ett uppdrag. 
2.  För att nå missionen måste organisationen få resurser genom utbyten.  
3.  Utbyten sker med många olika publiker.  
4.  Publiken kommer att skapa sig en bild av organisationen.  
5.  Organisationen kan ta konkreta steg för att öka publikens tillfredsställelse med 

organisationen.  
 

3.2.1.1 Uppdraget   
 
Alla organisationer startar med ett uppdrag.49 Det kan till exempel vara ett sjukhus som 
vill förändra de hemlösas situation. Uppdraget är inte någonting enkelt att formulera. 
För ett bibliotek är inte uppdraget att tillhandahålla vissa specifika titlar utan snarare ta 
det ett steg uppåt genom att verka för användarnas välbefinnande eller uppfyllandet av 
användarnas informationsbehov. Att definiera uppdraget är en av de svåraste sakerna i 
de tidiga stadierna för en organisation. Kotler listar tre frågor som kan vara hjälpsamma 
i utarbetandet av ett uppdrag:  

1. Vilka är våra kunder?  
2. Vilka behov har dessa kunder?  
3. Vilka tekniker ska vi använda för att fylla dessa behov?  

För ett folkbibliotek med uppdraget att få barn intresserade av läsning skulle svaren på 
frågorna kunna bli:  

1. Vilka är våra kunder? Barn mellan sju och tio år gamla.  
2. Vilka behov har dessa kunder? Intresseväckande litteratur av lämpliga 

svårighetsgrader.  
3. Vilka tekniker ska vi använda för att fylla dessa behov? Sagostunder, boksamtal, 

temakvällar.  
Organisationens uppdrag måste dock hållas rimlig, motiverande och distinktiv. Det är 
viktigt att veta sina begränsningar och inte ge sig in i orimliga uppdrag. I exemplet med 
barns läsning ovan skulle ett orimligt uppdrag kunna vara att få alla kommunens barn i 
åldrarna sju till tio att bli regelbundna läsare. Det är rimligare att tänka sig att man kan 

                                                 
47 Kotler 1982. s. 33f.  
48 Dessa termer har översatts av uppsatsförfattaren för att främja läsbarheten.  
49 Kotler 1982. s. 34ff.  
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få 25% att bli regelbundna läsare. Även om det är bra att ha högt satta mål och satsa på 
alla barn (och det bör man göra i det här fallet) så är det enklare att få med andra till 
hjälp om man inser att det finns begränsningar. Uppdraget måste samtidigt vara 
motiverande, någonting som berikar de medverkande. I fallet med barnen ovan kan 
sådan motivation komma när ett barn som tidigare inte var en aktiv läsare börjar besöka 
biblioteket regelbundet. Uppdraget måste slutligen också vara distinktivt. Samma 
tekniker som fungerar för vuxna läsare fungerar inte alltid för barn, de tekniker som 
fungerar i grannkommunen fungerar inte alltid på det aktuella biblioteket. Det blir också 
roligare för de anställda som engarerar sig i uppdraget om de får göra något eget, 
någonting annorlunda från alla andra.  
 

3.2.1.2 Utbyten 
 
För att en organisation ska fungera krävs resurser.50 Den måste kunna attrahera nya 
medlemmar och behålla de gamla och samtidigt behålla en relativt konstant nivå av 
pengar, material, anställda, lokaler och utrustning. Enligt Kotler finns det fyra sätt att få 
resurser:  

1. Genom självproduktion.  
De anställda skapar själva allting som de behöver i form av att bygga lokaler och 
införskaffa material.  

2. Genom kraft.  
Organisationen hotar de som har resurserna eller stjäl ifrån dem.  

3. Genom bedjan.  
Spelar ut sympatikortet mot de som har resurserna. Den här tekniken fungerar 
dock enbart under en kortare period.  

4. Genom utbyte.  
Organisationen erbjuder någonting som de som har resurserna finner värdefullt. 
Så länge organisationen kan producera ett värde för de som har resurserna så 
kommer utbytet att fortsätta.       

För svenska folkbibliotek kommer de mesta av resurserna genom utbyte. Resurserna 
finns hos makthavarna och det är upp till biblioteken att visa att de utför en värdefull 
tjänst för befolkningen för att resurserna ska fortsätta komma in.  
 
Utbytet sker via fyra villkor:  

1.  Det finns minst två parter i utbytet.  
2.  Båda parter kan erbjuda den andra någonting som mottagaren ser ett värde i.  
3.  Båda parter kan kommunicera och leverera.  
4.  Båda parter är fria att acceptera eller bortse från erbjudandet.  

Utbytet är en process och inte ett enskilt event. Processen kan dock avbrytas när den ena 
partern till exempel inte längre uppfattas uppfylla sin del av avtalet.  
 

3.2.1.3 Publiker  
 
Varje organisation handskas med en lång rad olika publiker.51 Det är inte minst sant för 
folkbiblioteket som ska serva alla besökare. En publik definieras av Kolter som: en 

                                                 
50 Kotler 1982. s. 36-47.  
51 Kolter 1982. s. 47-56. 
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distinkt grupp människor eller organisationer som har ett intresse alternativt ett 
potentiellt intresse eller påverkan på organisationen.52 För ett folkbibliotek skulle en 
publik till exempel kunna vara nyblivna föräldrar på jakt efter böcker om 
barnuppfostran och en annan synskadade äldre på jakt efter böcker med stort tryck.  
 

3.2.1.4 Bilden  
 
En av de viktigaste faktorerna i markandsföringen av en organisation är den mentala 
bild som besökare och potentiella besökare har av organisationen.53 Har besökaren fått 
en positiv bild av biblioteket som en plats med bra service där han eller hon har enkelt 
kunnat hitta den litteratur och den information som han eller hon behövt så kommer den 
besökaren att återvända. Samtidigt kommer han eller hon också att locka dit fler 
besökare genom att tala väl om biblioteket, så kallad word-of-mouth marketing. Har 
besökaren dock fått en negativ bild av biblioteket med sura bibliotekarier som står och 
hyschar bakom en disk och litteratur som är svåråtkomlig så kommer han eller hon inte 
att återvända till biblioteket och kommer inte heller att få dit några nya besökare genom 
att han eller hon då talar i negativa ordalag om sin upplevelse.  
 

3.2.1.5 Tillfredsställelse   
 
Tillfredsställelsen hänger starkt ihop med bilden av biblioteket.54 Det är nivån av 
tillfredsställelse som avgör vilken bild av biblioteket, positiv eller negativ, som 
besökaren får. Det är varje ansvarstagande organisations uppdrag att utarbeta en plan för 
hur de kan öka tillfredsställelsen hos besökarna. Först måste organisationen utreda hur 
nöjda kunderna är och vad de är nöjda respektive inte är nöjda med. Detta kan göras 
genom förslagslådor, enkäter eller en personal som är öppen för att ta emot klagomål 
direkt från användarna. Det är också viktigt att uppmuntra användarna till att aktivt ta 
del i organisationen. En låntagare som inte tycker om bibliotekets urval av litteratur kan 
till exempel uppmuntras till att lämna in inköpsförslag på litteratur till bibliotekarien. 
Sedan måste biblioteket utröna hur de, på bästa sätt, kan lösa de problem som 
låntagarna presenterat för dom.   
 

3.3 Taste-publics och taste-cultures55  
 
Den mest frekvent förekommande synen på litterär hierarki är hög och låg kultur. 
Denna indelning är problematisk eftersom det ofta är svårt att ta gränser mellan de två. 
Att enbart ha två grupper eller läger innebär också att dessa blir mycket stora och två 
verk inom samma grupp kan vara vitt skilda åt i teman, berättarstruktur med mera. Den 

                                                 
52 Kotler 1982. s. 47.  
53 Kotler 1982. s. 56-62.  
54 Kotler 1982. s. 62-72.  
55 Taste-publics och taste-cultures kan översättas med smakpubliker och smakkulturer. Detta är dock inga 
bra översättningar och jag har därför valt att behålla orginaltermerna.  
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amerikanska litteratursociologen Herbert Gans delar istället in litteraturen och dess 
konsumenter i fem grupper 56: 

• Hög kultur  
• Hög-medel kultur  
• Låg-medel kultur  
• Låg kultur  
• Folklig-låg kultur57  

Denna indelning är dock anpassad efter amerikanska förhållanden. Klassystemet i USA 
ser annolunda ut än det gör i Sverige och är också mer tydligt uttalat. Gans drar, med 
avseende på klassystemet, en del linjer som tycks inskränkta och intoleranta. Ett 
exempel är att det i hans genomgång enbart är chefer och deras fruar som läser hög-
medel kultur. jag håller inte med Gans i indelningen av läsarna. Jag har ändock valt att 
ha med den delen av hans teori i min framställning eftersom den tjänar ett syfte i att visa 
på att alla människor inte läser samma litteratur, även om jag inte anser att det beror på 
social ställning utan snarare beror på intressen. Jag anser dock att indelningen av 
litteraturen i fem grupper fungerar dock även i Sverige, vilket är anledningen till att jag 
anser att denna teori går att applicera till viss del även på svenska förhållanden.  
 
Det är samtidigt värt att notera att indelningen i litteratur inte sker inom vattentäta skott. 
Ett bra exempel på det är fenomenet med teckande serier som inom Gans indelning 
faller under kategorin folklig-låg kultur. Många av de teckande serierna är dock mycket 
innovativa i form och symbolism och skulle mycket väl kunna placeras in i kategorin 
hög kultur.  
 
Det ska också tilläggas att den indelning av användare som här görs i de olika 
kategorierna inte heller är vattentät utan avser den kategori som användarna hämtar den 
mesta av sin kultur ifrån. Användarna söker sig gärna till andra taste-cultures, det gäller 
både uppåt och neråt.  
 
Jag menar inte på att denna indelning är hierarkisk i det att en kategori är högre eller 
mer värd än en annan. Indelning används enbart för att klassificera olika typer av 
litteratur och inte för att kriticera användandet av en specifik kultur.  
 
Jag kommer nu att gå igenom de fem grupperna och vad de innebär.  
 

3.3.1 Hög kultur  
 
Den höga kulturen domineras av skapare och kritiker. Användarna kan dock delas in i 
två grupper:  

• Den skapar-orienterade gruppen användare som ser kulturen utifrån ett 
skaparperspektiv. De behöver dock inte själva vara skapare.  

• Den användar-orienterade gruppen användare som är mer intresserade av 
produkten än av själva skaparprocessen.  

                                                 
56 Jag har här valt att översätta termerna. Detta menar jag skadar inte teoriframställningen utan är enbart 
av läsvänliga syften.  
57 Gans, Herbert J. 1999. Popular Culture and High Culture: An Analysis and Evaluation of Taste, s. 100-
120.    
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Användarna av hög kultur är högt utbildade personer av över- och övre medelklass med 
arbeten främst inom den akademiska sfären. Dessa användare lägger stort fokus på 
konstruktion, vilket innebär att form, substans, metod och symbolism har ett högre 
värde än själva handlingen. Handlingen i sig är mer fokuserad på känslor och 
intraspektion än på aktion. Stort fokus sätts på själva karaktärerna och explorationen av 
filosofiska, psykologiska och sociala teman. Mycket av innehållet i litteraturen kan 
också förstås på mer än en nivå. Litteraturens hjältar och hjältinnor är ofta modellerade 
efter skaparen själv och handskas ofta med teman som socialt utanförskap och 
konflikten mellan individ och samhälle, en reflektion av skaparens marginella roll i 
samhället. Litteraturen publiceras främst av små förlag och stora förlag som är villiga 
att förlora pengar för att istället vinna prestige.58  
 

3.3.2 Hög-medel kultur  
 
Användarna av hög-medel kultur kommer från den övre-medelklassen och består främst 
av högre chefer och deras fruar med högre utbildning. Intresset för kultur är stort i 
denna grupp men till skillnad från den användar-orienterade gruppen av hög kultur är 
användarna av hög-medel kultur inte lika intresserade av innovation i form och metod 
utan mer intresserade av handling. Litteraturens handling är här viktigare än 
karaktärernas känslor och hjältarna och hjältinnorna spelar en större roll än i den höga 
kulturen. Litteraturen reflekterar gärna den övre-medelklassens intressen, aktiviteter och 
idéer. Karriärer och sociala organisationer spelar därför en viktig roll i handlingen i 
denna litteratur. Hjältarna är fokuserade på att nå mål i tävlingar mot andra, mot 
byråkratin och mot naturen. Hjältinnorna kämpar för att tävla mot männen i de 
mansdominerade företagen, män som är gifta med sina arbeten samt med potentialen 
och problemen sammankopplande med kvinnornas frigörelse. Handlingen i litteraturen 
är ofta sammankopplad med individens åstadkommanden och en strävan efter att nå 
högre upp i samhällshierarkin.59  
 

3.3.3 Låg-medel kultur  
 
Användarna av låg-medel kultur kommer från medel- och lägre medelklass, ofta lärare, 
revisorer och liknande yrken. Litteraturen fokuserar handlingen, och formen finns 
enbart för att lyfta fram handlingen. Litteraturen kännetecknas även av att det inte finns 
några frågetecken kvar i slutet av litteraturen, alla tvivel har lösts upp. Hjältarna är 
vanliga människor samt ovanliga människor med traditionella värderingar. De 
traditionella värderingarna är viktiga och instutioner som kyrkan spelar en viktig roll i 
hjältarnas och hjältinnornas liv. Familjedramer handlar gärna om problemet med att 
upprätthålla tradition och ordning mot sexuella impulser och andra oroande influenser. 
Litteraturen är inte så intresserad av hur samhället fungerar utan snarare av att de 
traditionella värderingarna lever kvar ostörda. Även fiktiva versioner av aktuella 
händelser och fiktionaliserade biografier av kända personer är starkt förekommande 
inom den låga-medel kulturen. Författarna i denna grupp blir ofta mycket populära och 
säljer bra, gärna i pocketformat.60    
                                                 
58 Gans 1999. s. 100-106.  
59 Gans 1999. s. 106ff.  
60 Gans 1999. s. 110-115.  
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3.3.4 Låg kultur  
 
Användarna av den låga kulturen är främst de äldre medlemmarna av den lägre 
medelklassen samt fabriksarbetare och servicearbetare. Litteraturens form har för denna 
grupp ingen vikt utan det är handlingen som är det centrala. Ingen vikt läggs heller vid 
abstrakta idéer eller nutida sociala problem. Litteraturen handlar istället gärna om hur 
traditionella arbetarklassvärderingar vinner över lusten att ge efter för andra beteenden 
och impulser. Stor vikt läggs vid kampen mellan gott och ont och det finns en klar linje 
mellan hjältar och skurkar. Hjälten segrar dock alltid över det onda. Det finns här en 
tydlig indelning mellan kvinnlig litteratur och manlig litteratur. Den kvinnliga 
litteraturen är ofta mycket romantisk, exempelvis Harlequinromaner, medan den 
manliga litteraturen är mer actionfylld, gärna westerns och hårdkokta deckare.61  
 

3.3.5 Folklig-låg kultur 
 
Denna litteratur är en blanding av folkkultur och den låga kulturen från innan andra 
världskriget. Användarna är lågt utbildade, ofta från städernas sämre ställda områden. 
Skvallerpress och tecknade serier är viktig litteratur inom denna grupp.62  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
61 Gans 1999. s. 115ff.  
62 Gans 1999. s. 119f.  
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4. Metod  
 
Under den här rubriken kommer jag att presentera de två metoder som har använts för  
den empiriska undersökningen i den här uppsatsen. Den första metoden är kvalitativa 
intervjuer, genomförda med respondenter från två folkbibliotek, och den andra är en 
litteraturundersökning, gjord på ett urval av den exponerade litteraturen på de aktuella 
folkbiblioteken.  
 

4.1 Kvalitativa intervjuer 
 
Merriam skriver att kvalitativ forskning lämpar sig bäst när målet med forskningen är 
att nå förståelse för eller beskriva ett fenomen.63 
 
Det finns flera typer av intervjuer som varierar mellan strukturerade och ostrukturerade. 
I den strukturerade intervjun har forskaren kontrollen över både frågornas och svarens 
utformning. Den strukturerade intervjun har stora likheter med en enkät, med skillnaden 
att svaren inte skrivs ned av respondenten utan besvaras muntligen till den som 
intervjuar.64 I den delvis strukturerade intervjun, eller semistrukturerade intervjun, har 
forskaren möjlighet att använda sig av sina, sedan innan, skrivna frågor men samtidigt 
lyssna in vart intervjun eller samtalet är på väg, för att på så sätt kunna komma med 
lämpliga följdfrågor, ta de egna frågorna i en lämpligare ordning och till och med föra 
in samtalet på ett nytt, från början inte förutsett, spår för att få intressant information om 
ett ämne forskaren inte reflekterat över innan intervjusituationen.65 Slutligen i den 
ostrukturerade intervjun presenterar forskaren enbart ett tema och låter sedan 
respondenten spåna fritt kring temat.66  
 
Jag har i min empiriska undersökning valt att utföra semistrukturerade intervjuer. Detta 
för att jag ville få fram respondenternas egna åsikter och tankar. Jag ville även att de 
skulle kunna komma bort från spåret, för att på så sätt få tillgång till information som 
jag inte nödvändigtvis tänkt på i förväg. Jag ville dock inte satsa på en ostrukturerad 
intervjuform eftersom jag fortfarande ville ha viss kontroll över vart intervjun var på 

                                                 
63 Merriam, Sharan B. 1994. Fallstudien som forskningsmetod, s. 32.   
64 Denscombe, Martyn 2009. Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna, s. 233f.   
65 Merriam 1994. s. 88.    
Denscombe 2009. s. 234f.  
66 Denscombe 2009. s. 235.   
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väg, och på så sätt försäkra mig om att ingenting viktigt förbisågs, vilket jag ser som 
risken med den ostrukturerade intervjun.  
 
Anledningen till att jag valde att göra just intervjuer och inte observationer eller en 
enkätundersökning var just för att jag ville få fram respondenternas tankar och attityder 
till ämnet. Det hade varit svårt att få fram med hjälp av en enkät eller genom 
observationer, undersökningsmetoder som är mer lämpade för att få fram statistiska 
data.  
 

4.1.1 Urval  
 
Biblioteken har valts ut efter storlek och geografiskt läge.67 Jag valde medvetet ut två 
bibliotek i mindre samhällen i södra Sverige. Detta gjordes eftersom jag ville ha en viss 
storlek på biblioteken och dess användargrupp. Storleken på biblioteket har en stor 
påverkan på vilken litteratur biblioteket kan köpa in och därmed också marknadsföra. 
Ett litet filialbibliotek har helt andra förutsättningar än ett större stadsbibliotek. Mitt mål 
var att hitta två bibliotek som låg mitt emellan de två.  
 
Jag har först tagit kontakt med bibliotekscheferna på respektive bibliotek och de har 
blivit mina första respondenter. De har sedan presenterat mig för ytterligare 
respondenter som kunde ha någonting att säga om mitt ämne. Urvalet av respondenter 
har därför blivit baserat på bibliotekschefernas uppfattningar. Eftersom inget av 
biblioteken har en tydligt utpekad marknadsföringsansvarig har det varit en stor hjälp att 
få veta vilka som istället har ett speciellt intresse för ämnet. Det finns heller ingen 
anledning att tro att bibliotekscheferna skulle gömma undan någon viktig. Jag känner 
därför att jag kan lita på deras omdöme.  
 
Intervjuerna har därmed genomförts med två bibliotekschefer, en från varje bibliotek, 
samt med en bibliotekarie och en bibliotekskanslist från Bibliotek A och två 
bibliotekarier från Bibliotek B.  
  

4.1.2 Intervjugenomförande  
 
Intervjuerna har inte genomförts på ett konsekvent sätt genom hela undersökningen vad 
gäller intervjusituationen. Intervju ett genomfördes enskilt på respondentens kontor, 
intervju två och tre genomfördes på plats ute i biblioteket. Detta gjordes dock under en 
tid på dagen då biblioteket inte var så frekvent använt och det fungerade väl att hålla ett 
samtal gående utan distraktioner. Intervju fyra började som ett enskilt samtal på 
respondentens kontor för att sedan utvecklas till en diskussion mellan först två och 
sedan tre respondenter vartefter de kom tillbaka efter sin lunchtimme. Placeringen på 
bibliotekschefens kontor, som inte är hemmaplan för två av respondenterna, samt att 
bibliotekschefen var närvarande i diskussionen skulle kunna hindra respondenterna att 
tala fritt men jag tror inte att det har påverkat respondenterna så till den grad att de har 
ändrat sina åsikter. Ämnet i sig är inte heller så kontroversiellt att det föreligger grund 
för att tro att någon skulle ändra sina personliga åsikter.  
 
                                                 
67 Storleken på samhället hittades via SCB’s befolkningsstatistik.   
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Intervjuerna har spelats in med hjälp av en mobiltelefon, för att sedan transkriberas. 
Respondenterna har tillfrågats om de tycker att det är okej att inspelning görs och 
försäkrats att inspelningarna är enbart för att hjälpa mig, och kommer inte att höras av 
någon annan än mig.    
 
Intervjuerna har gjorts efter min intervjuguide, men har med avsikt hållits öppna.68 Jag 
har medvetet låtit respondenterna glida bort från frågan när så har hänt eftersom det då 
kan framkomma intressanta aspekter på ämnet som jag inte har tänkt på i förväg och 
alltså inte har någon fråga kring.  
 

4.1.3 Forskningsetik  
 
Respondenterna har blivit tillfrågade om de vill vara anonyma i den här uppsatsen. Alla 
har godkännt att bli namngivna och att biblioteket blir namngivet. Jag har trots det valt 
att hålla dom anonyma eftersom det inte tjänar mitt syfte att namnge någon eller tala om 
vilka specifika bibliotek undersökningen är utförd på. För den invigde är det dock 
tydligt vilka bibliotek det rör sig om.  
 
Bibliotekscheferna har även blivit tillfrågade om möjligheten att göra en 
litteraturundersökning på den exponerade litteraturen och de har godkännt att jag har 
genomfört en sådan.   
   

4.1.4 Reliabilitet och validitet 
 
Merriam menar på att frågor om validitet och reliabilitet är speciellt viktiga i kvalitativa 
fallundersökningar eftersom det, till skillnad från i experimentella undersökningar, inte 
går att bestämma några riktlinjer för dessa frågor i förväg.69 Detta kapitel kommer att ta 
upp tre faktorer gällande forskningens riktighet, inre validitet, extern validitet och 
reliabilitet.  
 

4.1.4.1 Inre validitet 
 
Inre validitet eller intern validitet behandlar frågan om hurvida forskningens resultat 
stämmer med verkligheten. Merriam refererar till en artikel skriven av J.W. Ratcliffe 
som listar tre saker som forskaren måste tänka på: 

1. Att informationen inte har en egen röst utan måste tolkas.  
2. Att man inte kan observera eller mäta en företeelse utan att förändra situationen.  
3. Att ord är abstrakta och inte är verkligheten i sig utan endast är representationer 

av verkligheten. 
Ratcliffe drar av dessa tre punkter slutsatsen att det finns inget universellt sätt att 
garantera säkerheten i ett forskningsresultat, det finns bara tolkningar av 
forskningsresultatet.70  
 
                                                 
68 För intervjuguiden, se bilaga 1.   
69 Merriam 1994. s. 174.   
70 Ratcliffe, refererad av Merriam 1994. s. 177.   
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Kvalitativ forskning syftar till att undersöka människors tolkning av sin verklighet. 
Detta innebär att det inte är viktigt ifall någonting faktiskt är sant utan vikten ligger 
snarare vid att människor ser det som sant. Att kunna bedöma validiteten i forskningen 
handlar därför snarare om att återge människors tolkning av verkligheten så att 
forskningen blir trovärdig för den som konstruerat den aktuella tolkningen från första 
början.71  
 
Enligt Merriam finns det sex strategier för att säkerställa den inre validiteten: 

1.   Triangulering.  
Triangulering innebär att flera forskare använder samma informationskällor men 
olika metoder för att bekräfta resultaten.  

2.   Deltagarkontroll.  
Respondenterna får tillgång till tolkningarna forskaren gjort för att därefter ta 
ställning till om resultaten är trovärdiga.  

3.   Långtgående observationer.  
Observationer genomförs under en längre tidsperiod, alternativt upprepade 
observartioner av en företeelse.  

4.   Horisontell granskning och kritik.  
  Forskaren ber kollegor att kommentera resultaten.  
5.   Deltagande tillvägagångssätt.  

De människor som studeras finns med i processen från den första 
begreppsbildningen till skrivandet av slutrapporten.  

6.   Klargörande av skevheter.  
Forskaren uttrycker sina utgångspunkter, underliggande antaganden och 
teoretiska perspektiv när undersökningen startas.72   

 
För den här undersökningen har dock tidsaspekten varit en betydande faktor och det har 
därför inte funnits möjlighet att använda någon av dessa strategier. Den inre validiteten 
har därför inte kunnat säkerställas. Det innebär också att de slutsatser som dras i 
uppsatsen baseras på ett litet snitt i tiden och därför inte anses gälla för en annan 
tidpunkt.  
 

4.1.4.2 Extern validitet  
 
Extern, eller yttre validitet ställer frågan om hur generaliserbara resultaten från 
forskningen är. Frågan om generalisering har diskuterats vida i forskningssammanhang 
och vissa forskare menar på att det är meningslöst att försöka generalisera utifrån ett 
enda fall. Argument finns också för att det är verkningslöst att generalisera när 
forskningen handlar om individer och deras föreställningsvärld.73  
 

4.1.4.3 Reliabilitet  
 
Reliabilitet ställer frågan om hurvida resultaten i en undersökning kan upprepas, och 
kommer den då att ge samma resultat? Frågan om reliabilitet är svår att besvara i 

                                                 
71 Merriam 1994. s. 178.   
72 Merriam 1994. s. 179f.  
73 Merriam 1994. s. 183f.   
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kvalitativa undersökningar eftersom människors världsbild är under ständig 
förändring.74  
 
Reliabiliteten i min undersökning är därför låg. Respondenterna kan ha förändrat sin syn 
på ämnet och därför säga andra saker vid ett annat intervjutillfälle. De skönlitterära titlar 
som exponeras kommer med stor säkerhet att vara andra vid ett annat tillfälle, vilket ger 
ett annat urval att undersöka och möjligtvis därför också helt andra slutsatser.    
 

4.1.5 Analysmetod  
 
Under analysen av det insamlade intervjumaterialet har jag använt mig av en teknik 
beskriven av Jan Trost i boken Kvalitativa intervjuer.75 Tekniken består av att 
forskaren, efter att ha skrivit ut intervjuerna, läser igenom det skrivna och med pennor i 
olika färger stryker under viktiga inslag i intervjun. De olika färgerna representerar 
olika teman, och på så sätt framkommer tydliga kategorier i intervjun. Mindre 
anteckningar görs även i marginalerna. Trost påpekar dock att det är viktigt att man 
”ställer samma analytiska frågor” till alla de utskrivna intervjuerna. Ställer man olika 
frågor får man också olika svar.76    
 

4.2 Litteraturundersökning  
 
För att studera vilken litteratur som exponeras på de undersökta biblioteken har jag valt 
att göra en litteraturundersökning av tio titlar på varje bibliotek, varav fem är 
gemensamma för de båda biblioteken. Anledningen till att jag har valt att göra en 
litteraturundersökning är för att enbart en observationsomgång skulle inte ge 
tillförlitliga svar utan enbart placera titlarna i den kategori som de till det yttre skulle 
kunna tänkas tillhöra. De skönlitterära titlarna har lästs igenom noggrannt för att sedan 
jämföras med de kriterier som ställts upp av Herbert Gans.77 
 
Jag har valt att själv läsa igenom titlarna, istället för att förlita mig på omdömen gjorda 
av exempelvis Bibliotekstjänst (BTJ) eftersom Bibliotekstjänsts sambindningslistor inte 
är uppbyggda efter Herbert Gans kategorier. Genom att göra en egen genomläsning och 
kategorisering finns det en risk att klassificeringen av de skönlitterära titlarna baseras på 
egna smakomdömmen. Jag menar dock på att Gans kriterier är så pass utförliga att den 
risken är minimal. Gans kriterier grundar sig heller inte på någon åsikt om litterär 
kvalitet utan klassificeringen görs på innehåll och betoning på form och handling i de 
skönlitterära texterna. Detta gör att jag i indelningen inte tar rollen som smakdomare 
utan enbart klassificerar texterna utifrån hur de är skrivna (form) och vad de är skrivna 
om (handling).  
 
På grund av tidsaspekten för den här uppsatsen, har inte alla titlar som de två 
biblioteken exponerar kunnat undersökas utan ett urval har fått göras. Detta är ett 
problem eftersom det inte ger en sanningsenlig bild av de undersökta bibliotekens 
                                                 
74 Merriam 1994. s. 180f.  
75 Trost, Jan 2005. Kvalitativa intervjuer.  
76 Trost 2005. s. 132.   
77 Gans kategorier och kriterier för varje kategori kan läsas i kapitel 3.3.   
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fullständiga exponering utan enbart på en liten del av det. Ett urval har trots det varit 
nödvändigt. Nedan följer de kriterier på vilka urvalet av titlar har gjorts.  
 

4.2.1 Urvalskriterier  
 
I urvalet av titlar har jag försökt att inte begränsa mig till en typ av litteratur eller en typ 
av författare. I urvalet hittas därför både spännande böcker och romantiska böcker, såväl 
som både prosa och lyrik. Bland författarna finns både män och kvinnor, debutanter och 
tidigare publicerade författare samt författare från flera olika världsdelar.  
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5. Resultat 
 
Rubrik 5.1 och 5.2 syftar till att presentera de bibliotek där min empiriska studie har 
genomförts. Rubrik 5.3 presenterar vad som framkom under intervjuundersökningen 
och rubrik 5.4 redovisar slutligen det empiriska materialet för och resultaten av 
litteraturundersökningen.  
 

5.1 Bibliotek A 
 
Bibliotek A ligger i en kommun med cirka 15 000 invånare och är huvudbibliotek i 
kommunen. Biblioteket fäster stor uppmärksamhet på marknadsföring med bland annat 
bokblogg och regelbundna bokfikor på programmet. 2007 genomförde biblioteket en 
enkätundersökning bland de i kommunen som inte använder biblioteket, det vill säga de 
som inte har ett lånekort eller vars lånekort inte har använts under de senaste åren. En 
återkommande åsikt i denna enkät var att kommuninvånarna inte kände till biblioteket, 
alternativt inte kände till vad biblioteket kunde erbjuda dem. Efter denna enkät har stort 
fokus legat på att marknadsföra biblioteket utåt, en taktik som tycks ha fungerat då 
bibliotekarierna har sett en ökning i antalet besök, utlån och nya användare. Ingen 
marknadsföringsansvarig har dock utsetts utan bibliotekets anställda delar på 
uppgifterna efter en marknadsföringsplan.   
 
En av de första sakerna som besökaren ser när han eller hon kommer in i biblioteket är 
ett par hyllor kallade ”Framsidan!”. Här exponeras litteratur med framsidan framåt. De 
anställda har märkt att ”Framsidan!” är mycket populär och att majoriteten av 
låntagarna får sin litteratur därifrån. Övrig face-front marketing i biblioteket sker på 
snurrhyllor och på speciella hyllor på gavlarna på de vanliga hyllorna. Gavelhyllorna 
exponerar den litteratur som finns i de sammankopplade hyllorna, exempelvis 
gavelhyllan på hyllan för lyrik exponerar diktböcker. Dessa hyllor innehåller också 
återkommade teman som Aktuellt i radio och TV, Veckans författare samt Veckans 
dikt. Snurrhyllorna exponerar teman som exempelvis barndomsskildringar. Även en 
hylla för nya böcker finns i biblioteket.    
 
Respondenterna A1 - A3 består av två bibliotekarier samt en bibliotekskanslist.  
 

5.2 Bibliotek B 
 
Bibliotek B ligger i en kommun med cirka 19 000 invånare och är huvudbibliotek i 
kommunen. Biblioteket har för närvarande ingen marknadsföringsansvarig då denna 
gick i pension i början av året. På grund av rådande ekonomiska klimat har ingen ny 
kunnat anställas utan uppgifterna har delats upp på övriga anställda. Detta har inneburit 
att marknadsföringen har blivit underprioriterad under de senaste månaderna.  
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En stor del av exponeringen av litteratur på bibliotek B är av nya inköp. Ytterligare 
exponering av skönlitteratur sker på den översta hyllan i de vanliga hyllorna som är 
reserverad för face-front marketing. Även ett temabord finns i biblioteket med 
varierande teman. Biblioteket är litet och långsmalt och har inte mycket plats för större 
temaskyltningar och andra liknande projekt.  
 
Respondenterna B1 - B3 består av tre bibliotekarier.   
 

5.3 Resultat från intervjuundersökningen 
  
Under denna rubrik presenteras de resultat som framkom under de genomförda 
intervjuerna med fem bibliotekarier och en bibliotekskanslist, som genomförts under 
våren 2009.  
 

5.3.1 Respondenternas tankar om marknadsföring  
 
På bibliotek A menar man att den skönlitteratur som ska exponeras är den populära. 
Respondenterna beskriver denna attityd med att de låntagare som vill ha smalare 
litteratur är ofta de som är mer bevandrade i litteratur och i hur biblioteket är uppbyggt. 
De hittar den litteratur de är ute efter i alla fall utan att den behöver exponeras. Det är 
därför viktigare att exponera den mer populära litteraturen eftersom den attraherar de 
flesta av biblioteksbesökarna inklusive de som är mer ovana vid biblioteket och dess 
system. På ”Framsidan!” är därför målsättningen att litteraturen som står där ska vara 
nyare och bred. Respondent A1 berättar om en litteraturindelning som hon fick lära sig 
när hon gick bibliotekarieutbildningen. Indelningen består av A, B och C litteratur, där 
A-litteraturen är smal, påtänkt för nobelpriset och alltid recenserad. B-litteraturen är det 
stora mellanskiktet som vanligtvis recenseras men som inte finns, eller kommer att 
finnas, med i den litteraturhistoriska kanon.78 C-litteraturen är populära böcker som 
chick-litteraturen och författare som Nora Roberts och Danielle Steel.79 Tanken med 
”Framsidan!” är att den ska innehålla böcker ur kategorierna B och C.  
 
Respondent A2 påpekar att skyltningen ska locka besökare till läsning. Hon jämför 
bibliotekarier med försäljare och menar på att det är bibliotekariens uppgift att se till att 
användarna hittar till det fina. Gärna nya författare som användarna inte vet finns.  
 
På bibliotek B menar man att den skönlitteratur som ska exponeras är den smalare 
litteraturen. Den populära litteraturen hittar ändå fram till sina läsare och försvinner från 
hyllan. Det är den smalare litteraturen som behöver draghjälp. Respondent B1 påpekar 
att det är inte alltid hon ser att biblioteken vågar göra smalare temautställningar utan att 
det oftast blir väldigt kundtillvänt.  
 

                                                 
78 Bergsten och Elleström förklarar begreppet kanon som de litterära verk som oavsett människors 
personliga smak utgör det kulturella arvet. 
Bergsten, Staffan och Elleström, Lars 2004. Litteraturhistoriens grundbegrepp, s. 31.   
79 Chick-litteraturen eller kortare chick-litt är en genre som har nått stor popularitet under de seanste åren 
och som cirkulerar kring kvinnor i 30-års åldern som försöker hitta den rätta mannen att dela sitt liv med.  
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Respondent B1 anser att hela biblioteksverksamheten är en form av exponering. Att 
varje bok som ställs ut på hyllan exponeras, och att det är mycket viktigt, speciellt när 
det gäller skönlitteratur eftersom låntagarna av skönlitteratur använder sig av browsing i 
mycket högre grad än de låntagare som söker efter facklitteratur. En låntagare som 
söker facklitteratur är mer säker på vad han eller hon vill ha, eller åtminstone på ett 
ungefär var i biblioteket de kan hitta det de söker, medan låntagarna av skönlitteratur 
går omkring på hyllorna och tittar mer planlöst. Respondent B1 säger också att det är ett 
av de stora problemen inom biblioteksproffessionen att bibliotekarier är så dåliga på 
marknadsföring, eller snarare att proffessionen själva anser sig vara dåliga på 
marknadsföring. Det finns enligt respondent B1 en attityd i proffessionen att 
marknadsföring behöver de inte göra något åt och att det ingår inte i deras utbildning. 
Stora insatser behövs, enligt respondent B1, för att komma upp i en godtagbar nivå. Hon 
ser därför med glädje på ett nytt projekt som startats på länsnivå, inriktat på just 
marknadsföring av bibliotek, vilket kommer att ge möjlighet för personalen att få 
utbildning inom ämnet marknadsföring. Bibliotek B skriver i sin biblioteksplan just att 
de vill förbättra marknadsföringen mot allmänheten och att de vill specifikt förändra 
bibliotekets vuxenavdelning för bättre exponering av medier.80  
 
Respondent B2 referar till Kråkan i barnböckerna om Mamma Mu när ämnet 
marknadsföring kommer på tal. När Kråkan städade la han allting överst så att han 
skulle kunna hitta det sedan. Och ungefär så menar hon på att hennes tankar kring 
marknadsföring ser ut. Man vill lägga allting så att det blir väl synligt för låntagarna. 
Hon refererar också till en undersökning hon läst som säger att när människor tittar i en 
bokhylla så tittar de enbart tre fjärdedelar av varje hylla. Hon försöker därför att inte 
hålla hyllorna så fulla utan lämna plats på den sista fjärdedelen för exponering av 
litteratur. Det har visat sig att fler böcker på hyllan innebär inte högre utlåningstal utan 
snarare tvärtom eftersom det är lättare att hitta om man inte proppar hyllan full.     
 
Respondenterna på bibliotek B menar på att det är viktigt att biblioteket exponerar de 
författare som inte är så stora att de får ett stort mediepådrag när de släpper en ny titel. 
En bok av en okänd författare kan vara precis lika bra som en bok av en välkänd 
författare. Problemet är bara att den inte alltid blir uppmärksammad av allmänheten. Då 
är det bibliotekets uppgift att se till att även den titeln får den uppmärksamhet som den 
faktiskt förtjänar. 
 
Respondenterna på bibliotek A har sett positiva reaktioner från allmänheten till 
exponeringen på hyllan kallad ”Framsidan!”. De har märkt att majoriteten av deras 
låntagare lånar främst från ”Framsidan!”. Med en sådan tillströmning av lån på just 
denna hylla, menar respondenterna, att det är viktigt för biblioteket att det är rätt 
litteratur som står på hyllan. De vill inte lura sina läsare att ta med sig en för svår bok 
hem. Det skulle potentiellt kunna skada användarnas syn på biblioteket.   
 

5.3.2 Respondenternas tankar om litterär hierarki  
 
På bibliotek A säger en av respondenterna att bibliotekarier får inte fungera som 
smakdomare, det är inte bibliotekariens uppgift, och att hon har sett skräckexempel på 
det på andra bibliotek.   
                                                 
80 Denna biblioteksplan har vid uppsatsens skrivande ännu inte blivit godkänd i kommunstyrelsen.  
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På bibliotek B berättar en av respondenterna att diskussionen om litterär hierarki var 
större på 1970-talet men att den ändå finns kvar i dag till en viss del men att det idag är 
viktigare att människor läser snarare än vad dom läser. Även kampen mot 
kommersialismen, som var ett viktigt argument i debatten under 1970-talet, har förlorat 
sin vikt. Respondenten pekar också på en skillnad mellan vuxenavdelningen och 
barnavdelningen. Det är vanligare att man tänker på frågor som litterär kvalitet och att 
ha en mer pedagogisk vinkling på litteraturen på barnavdelningen men att man undviker 
det på vuxenavdelningen eftersom man inte vill skriva vuxna människor på näsan. Men 
även på barnavdelningen har den attityden minskat sedan 1970-talet då böcker kunde bli 
rödlistade för minsta lilla. Överhuvutaget finns en annan attityd mot skönlitteraturen 
och mot användarnas egen möjlighet till att välja än vad som fanns för snart 40 år sedan. 
Naturligtvis sker dock ett urval, eftersom biblioteket inte har budget för att köpa in all 
den litteratur som ges ut, och vissa böcker som kan anses vara av sämre kvalitet 
försvinner därför. Men vuxna läsare förväntas ändock att kunna se vilken litteratur som 
är för dom och vilken litteratur som dom anser vara bra själva. En av respondenterna på 
bibliotek A berättar om ett av sina första bibliotekariejobb, ett vikariat på en bokbuss. 
Den ordinarie bibliotekarien sa då till henne att hon inte skulle sätta sig på några höga 
hästar utan ge användarna vad dom vill ha. Något som följt med henne under hennes 
karriär.  
 
Det finns dock ett intresse för den smalare litteraturen på biblioteken. Respondenterna 
på bibliotek B menar på att den vanligaste anledningen till att biblioteket inte köper in 
inköpsförslag är snarare att titlarna är för smala, än att de skulle hålla dålig kvalitet.  
 
En av respondenterna på bibliotek A uttrycker att hon själv gärna tar strid för den smala 
litteraturen på biblioteket, men hon menar att den har sin plats. Det passar inte att 
exponera svårtillgängligare litteratur och författare på ett sådant sätt att den ovane 
läsaren kan blanda ihop dem med enklare litteratur och bli chockad när han eller hon 
kommer hem och börjar läsa, det skulle potentiellt till och med kunna skada bibliotekets 
anseende.   
 

5.3.3 Respondenternas tankar om skönlitteratur  
 
På bibliotek A menar man att skönlitteraturen har en otroligt viktig roll på bilioteken 
idag. De styrker den uppfattningen i det att de tror att skönlitteraturen är på väg tillbaka. 
Från att biblioteken och bibliotekarier under de senaste åren varit mer intresserade av 
den nya tekniken så tycker de sig se att skönlitteraturen börjar återfå sin roll på 
biblioteken. En av respondenterna uttrycker vikten av litteratur med utalandet att 
”skönlitteratur, det är allt nästan”.  
 
Även på bibliotek B finns attityden att skönlitteraturen har en mycket stor roll på 
biblioteket. De tre respondenterna kommer under det gemensamma samtalet fram till att 
som bibliotekarie tillbringar man en stor del av sin tid med att diskutera litteratur med 
låntagarna. Många av låntagarna kommer till informationsdisken just i syftet att få ett 
bra boktips. Och är det en bok som bibliotekarien själv tycker om så påverkar det 
låntagaren eftersom bibliotekarien då pratar varmare om boken än om det är en bok han 
eller hon inte tycker om själv.   
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5.4 Resultat från litteraturundersökningen 
 
Under den här rubriken kommer jag att presentera de titlar som ligger till grund för min 
litteraturundersökning. Fem titlar som exponeras på bibliotek A, fem titlar som 
exponeras på bibliotek B, samt fem titlar som exponeras på både bibliotek A och B. 
Under varje presentation finns en klassificering som baseras på de kategorier som 
presenteras i kapitel 3.3. 
 

5.4.1 Bibliotek A  
 
En presentation av bibliotek A hittas under kapitel 5.1. 
 

Nora Ikstena – Livets fest81 
 
Helena ska begrava sin mor Eleonora, en kvinna hon aldrig riktigt kände och det enda 
hon hade gemensamt med sin mor var de syner de båda delade. Till begravningen har 
Eleonora bjudit in sju människor, alla mycket olika. De sju kände Eleonora under olika 
perioder i hennes liv och nu är de där för att säga sina sista farväl. Under natten efter 
begravningen berättar de sju gästerna om sina minnen av Eleonora för Helena. Det är 
berättelser som rör sig genom tid och rum, genom lycka och sorg. Men varje minne 
lägger en ny bit i pusslet som är Eleonora. Genom dessa sju människors minnen kan så 
Helena äntligen lära känna kvinnan som lämnade bort henne som liten och äntligen få 
ro i sig själv och i sitt förhållande med omvärlden.  
 
Den kinesiska ask-struktur som finns i romanen är där för att föra handlingen framåt 
och för att presentera de ämnen som behandlas.82  
 
Stor vikt läggs vid symboler, speciellt vattnet spelar en viktig roll i de syner som Helena 
och Eleonora delar.  
Klassificering: Hög kultur   
 

Lloyd Jones – Att tro på Mister Pip83 
 
På en liten, tropisk ö bor trettonåriga Matilda med sin mamma. Pappan har försvunnit 
och bosatt sig i Australien. På ön finns en vit man, kallad Glosöga. Mannens egentliga 
namn är Mr Watts och i brist på andra blir han barnens lärare. Första dagen i skolan tar 
Mr Watts fram ett exemplar av Charles Dickens Lysande utsikter och historien om den 
unge Pips öde i 1800-talets England får en stor effekt på Matilda. Detta trots stora 
protester från Matildas mamma som vill att barnen ska få lära sig bibeln och som 
skräms av Mr Watts ateism. Utanför skolsalen rasar kriget mellan rödskinnen och 
rebellerna, kallade Rambosar. På stranden gör Matilda en form av altare till den 
                                                 
81 Ikstena, Nora 2008. Livets fest.   
82 Holmberg och Ohlsson beskriver en kinesisk ask-struktur som när en berättelse öppnas in mot en annan 
berättelse. 
Holmberg, Claes-Göran och Ohlsson, Anders 1999. Epikanalys: En introduktion, s. 76.   
83 Jones, Loyd 2008. Att tro på Mister Pip.   
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engelske pojken som påverkat henne så. Det kommer att få förödande konsekvenser. 
Rödskinnen kommer till deras lilla by, som ditintills varit förskonad från större angrepp. 
När de ser namnet Pip i sanden tror de att det är en av rebellerna och att byn gömmer 
honom. I ett försök att locka fram denna mystiska Pip bränner rödskinnen alla byns 
ägodelar. Men det är inte sista gången byn drabbas av rödskinnens grymhet. Matilda får 
till sist lämna ön och som vuxen gör hon en resa i Mr Watts fotspår för att lösa upp de 
sista frågetecknen kring mannen som påverkade hennes liv så.  
Klassificering: Låg-medel kultur 
 

Alain Mabanckou – Slut på kritan84 
 
På baren Slut på kritan sitter den före detta läraren Spruckna glaset. Ägaren till baren, 
Envisa snigeln, har bett honom (eller snarare sagt till honom) att skriva ner historien om 
Slut på kritan och de människor som befinner sig där. Ryktet sprider sig snart att 
Spruckna glaset skriver en bok om Slut på kritan och gästerna kommer till honom med 
sina historier. Det är berättelser om hur det kom sig att de hamnade där de gjorde, 
historier om skilsmässor och försvunna möjligheter. Om hur det kom sig att de en gång 
så framträdande samhällsmedborgarna hamnade utanför samhället. Romanen är 
uppbyggd efter en kinesisk ask-struktur och ramberättelsen fokuserar på skrivandets 
svåra konst. Till skillnad från i Nora Ikstenas Livets fest så syftar formen inte lika 
mycket till att föra handlingen framåt utan formen är i sig viktigare än själva 
handlingen. Att författaren uppskattar att leka med formerna visar sig inte minst i det 
faktum att det inte finns några punkter i romanen. Styckena är uppbyggda som långa 
meningar, läsbara med hjälp av kommatering.  
Klassificering: Hög kultur 
 

Haruki Murakami – Sputnikälskling85 
 
K är kär i sin bästa vän Sumire, men Sumire är inte intresserad av honom. Hon är mer 
intresserad av att skriva den bästa roman världen någonsin har skådat. Tillsammans 
diskuterar dom skapandets konst och varför vissa romaner blir bättre än andra. Så träffar 
Sumire Myū, en femton år äldre kvinna på en bröllopsmottagning och blir omedelbart 
stormande förälskad i henne. Då försvinner Sumires lust att skriva. Myū har dock inga 
liknande känslor för Sumire men anställer henne som sin assistent. Under en resa till 
Grekland försvinner plötsligt Sumire spårlöst och K åker dit för att hjälpa Myū att leta 
efter henne. I Sumires resväska hittar K historien om hur Myūs personlighet delades i 
två för fjorton år sedan. Men det finns fortfarande inga spår av Sumire.  
 
Det finns en hel del frågor kvar i slutet av romanen, Vad hände egentligen med Sumire? 
Vem var Myūs dubbelgångare som hon såg i sin lägenhet när hon själv satt i ett tomt 
pariserhjul? Varifrån kom musiken på det tomma berget i Grekland?  
 
Fokuset i romanen ligger på de tre karaktärerna. Även när Sumire försvinner stannar 
fokus kvar på hur K hanterar sin väns försvinnande snarare än på vad som händer med 
Sumire.  

                                                 
84 Mabanckou, Alain 2008. Slut på kritan.   
85 Murakami, Haruki 2008. Sputnikälskling.   
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Mycket i romanen kan tolkas på mer än ett sätt. Romanen erbjuder ett sätt att tolka en 
del av händelserna men skymtar samtidigt att det finns fler sätt att se på det som står 
skrivet, medan en del av det skrivna är helt upp till läsaren att tolka för sig själv.     
Klassificering: Hög kultur  
 

Amanda Svensson – Hey Dolly86 
 
Dolly är 18 år och hennes liv går allt annat än på räls. Pojkvännen Mårten är tråkig som 
få och vännerna Emma och Katrin har egna problem att hantera. Mamman och de två 
syskonen är otroligt duktiga och välartade och Dolly känner att hon inte passar in. Den 
enda Dolly kan prata med är vännen Marvin. Så träffar Dolly Rockstjärnan, en kille som 
gör precis vad som faller honom in. Men finns han på riktigt? Tillsammans med vännen 
Marvin försöker Dolly reda ut sina känslor och konfrontera sina rädslor genom en serie 
övningar. Bland annat måste hon gå på en visning av en obskyr utländsk film för att 
försöka övervinna sin rädsla för cineaster och filosofer. Först när hon konfronterat sina 
rädslor kan hon hitta tillbaka till sig själv igen och transformeras från en barnslig 
tonåring till en vuxen kvinna som står för sina handlingar. Men romanen handlar lika 
mycket om tävlingen mellan individ och samhälle och om att vinna mot naturen i en 
kamp om att få vara sig själv och stå upp för sin roll som kvinna.  
Klassificering: Hög-medel kultur  
 

5.4.2 Bibliotek B 
 
En presentation av bibliotek B hittas i kapitel 5.2.  
 

Marjaneh Bakhtiari – Kalla det vad fan du vill87 
 
Panthea och Amir har lämnat Iran med sina två barn för att komma till Sverige. Men väl 
här inser dom att det är inte så enkelt att komma till ett nytt land som dom först trodde. 
Språket är konstigt och trots att båda två har höga akademiska utbildningar så kan dom 
inte få jobb inom sina ämnen. Panthea tvingas jobba på dagis medan Amir försöker sig 
på både pizzor och taxibilar. Dottern Bahar bryr sig inte så mycket om frågor som 
integration och etnisk tillhörighet. Hon är mer intresserad av att umgås med sin svenska 
pojkvän och vännen Moses, slöja ser hon som en attraktiv modeacessoar snarare än som 
ett tecken på hennes religion. Sonen Shervin är mer intresserad av hiphop-musik och att 
hänga med vännerna än att lyssna på faderns historier om det forna hemlandet. Det är en 
roman om kampen för att ta sig framåt i ett samhälle som man aldrig riktigt kan kalla 
sitt eget. 
Klassificering: Hög-medel kultur    
 

                                                 
86 Svensson, Amanda 2008. Hey Dolly.   
87 Bakhtiari, Marjaneh 2005. Kalla det vad fan du vill.    



 39

Jonas Brun – Den andra tiden88 
 
Fredrik och hans mamma skall tillbringa sommaren hos Fredriks mormor. De kommer 
dit efter att mamman lämnat Fredriks pappa, med blåmärkena på armarna dolda under 
klänningsärmarna. Livet hos mormodern segar sig fram. Mormorn rör sig långsamt 
omkring och det samma tycks kunna sägas om tiden. Luften är instängd i det gamla 
huset och Fredriks mamma tillbringar de första dagarna av vistelsen i sängen. Ett besök 
från moster Nina och en resa till Danmark är det enda som bryter monotonin. Men så 
blir mormodern sjuk och plötsligt börjar en liten flicka i vit klänning uppenbara sig i 
huset. Det är mammans syster som dog när hon var barn.  
 
Romanens fokus ligger hos Fredriks upplevelser och det han ser och upplever under 
sommaren. Det är en mycket stillsam roman där inte så mycket händer men som lämnar 
efter sig en rad frågetecken, Hur kom det sig att den lilla flickan dök upp plötsligt? Vad 
hände egentligen för alla de där åren sedan? Det är inte mycket som får svar, helt enkelt 
för att Fredrik inte får veta svaren och därmed inte kan förmedla dem till läsaren.  
Klassificering: Hög kultur  
 

Mike Gayle – Min legendariska flickvän89 
 
Will är 26 år och arbetar som lärare. Lägenheten är fallfärdig och ekonomin inte den 
bästa. Det enda som lyfter upp misären är vännerna. Och så tankarna på Aggi, hans före 
detta flickvän. Men vet han egentligen vem hon är? Hur kommer det sig att just hon har 
blivit den som fastnat på näthinnan, som blivit legenden som alla andra potentiella 
flickvänner jämförs med? Min legendariska flickvän tillhör den något nyare genren 
manlig chick-litt. Istället för en kvinna i 30-års åldern som söker efter den rätta handlar 
det nu istället om en man i 30-års åldern som söker efter den rätta.  
Klassificering: Låg-medel kultur   
 

Bob Hansson – Här ligger jag och duger90 
 
Samlingsvolym med dikterna från böckerna Heja världen! och Lugna puckarnas 
mosebok. Dikterna behandlar ämnen om allt mellan och himmel och jord. Dikterna är 
ofta vaga och handlingen, i den mån det finns någon, är inte klargjord. Det finns stora 
möjligheter för tolkning av dikterna. Mycket beror det på användningen av 
tolkningsbara symboler.   
Klassificering: Hög kultur 
 

Silke Scheuermann – Timmen mellan hund och varg91 
 
Ines och hennes syster kunde inte vara mer olika. Ines är den struliga konstnären medan 
hennes syster är den duktiga journalisten. När systern, romanens jag, återkommer till 

                                                 
88 Brun, Jonas 2004. Den andra tiden.   
89 Gayle, Mike 2004. Min legendariska flickvän.  
90 Hansson, Bob 2001. Här ligger jag och duger.   
91 Scheuermann, Silke 2007. Timmen mellan hund och varg.   
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Frankfurt efter att ha bott i Rom återförenas systrarna. Men det visar sig med en gång att 
allt inte står rätt till med Ines. För systern som är van vid att Ines får precis vad hon vill 
och aldrig har tagit ansvar för något kommer det inte som en chock. Ines visar sig snart 
vara en alkoholist med ett struligt kärleksliv. Pojkvännen Kai har tröttnat på hennes 
eskapader och att aldrig veta var han har sin flickvän. I mixen finns också Carol som är 
kär i Ines, men som samtidigt lever tillsammans med flickvännen Rebecka. Ines syster 
får nu den otrevliga uppgiften att återigen försöka reda upp sin systers struliga tillvaro 
och återställa hennes värderingar av sig själv och av människorna i sin närhet.  
Klassificering: Låg-medel kultur 
 

5.4.3 Bibliotek A och B 
 
Dessa fem titlar exponeras på både bibliotek A och B.  
 

Trezza Azzopardi – Ett blått brus92 
 
Lewis och Anna är två mycket olika människor på två helt olika platser. Men de har en 
sak gemensamt, de är båda mycket ensamma. Lewis lever ett kringflackande liv där han 
försörjer sig på diverse svarta småjobb, oförmögen att glömma det som hände dagen då 
hans tvillingbror dog när de var i de tidiga tonåren. Oförmögen att komma vidare. Anna 
lever ett stillsamt liv i London när, efter att hennes mamma fallit ner för en trappa, hon 
kallas till sin mor för att hjälpa till vid moderns Bed & Breakfast. En dag checkar Lewis 
in, och han och Anna kommer allt närmare varandra. Men det är svårt att tänka framåt 
när man inte kan släppa det förflutna. Till slut löser sig i alla fall allting och alla frågor 
besvaras när Lewis och Anna äntligen hittar tillbaka till sina traditionella värderingar 
och till varandra igen.  
Klassificering: Låg-medel kultur   
 

Maria Ernestam – Caipirinha med döden93 
 
Erica är i 30-års åldern och har precis blivit lämnad av sin sambo Tom. Så en kväll, 
efter ett par glas vin, ringer en attraktiv man på Ericas dörr och presenterar sig som 
Döden. Erica och hennes nya vän inleder snart ett förhållande, men att ha ett förhållande 
med Döden har sina sidor och Ericas liv blir snart mer komplicerat än hon någonsin 
hade kunnat förvänta sig.   
 
Caipirinha med Döden är en lite annorlunda variant av den så kallade chick-litteraturen.  
Klassificering: Låg-medel kultur  
 

                                                 
92 Azzopardi, Trezza 2007. Ett blått brus.   
93 Ernestam, Maria 2005. Caipirinha med Döden.   
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Jurij Korotkov – Tyll, svett och frusna själar94 
 
Julka är en ung balletdansös på en internatskola i Moskva. Hennes dagar går ut på att 
dansa och då och då skriva brev till sin familj som hon inte har sett på åtta år. Så en dag 
träffar hon Igor, en ung student som är så långt ifrån balettens och skolans hårda regim 
man kan komma. De två inleder ett förhållande men Julka har svårt att släppa den 
disciplin som hon har levt med under större delen av sitt liv. Så skadas skolans stora 
stjärna, Julkas vän Sveta, och Julka får chansen att bli solist. Det är dock en position 
som gör de andra flickorna svårt avundsjuka och som innebär hårt arbete för Julka. 
Snart måste hon fatta ett svårt beslut, Igor eller dansen. Tyll, svett och frusna själar är 
en roman om att tävla med andra och sig själv för att nå fram till sin dröm.  
Klassificering: Hög-medel kultur 
 

Colum McCann – Zoli95 
 
Zoli är en ung romsk flicka som tack vare sin morfar får lära sig att läsa och skriva. 
Kunskaper som inte är vanliga bland romer. I tjugoårsåldern träffar så Zoli den engelske 
översättaren Swann och hans vän, poeten och redaktören Stránský. Stránský vill ge ut 
Zolis sånger i diktform och snart blir hon rösten för den nya tiden. Men det hela går 
fruktansvärt fel. Med Zolis dikter som argument tvingar staten in romerna till höghusen 
i staden. Romerna skyller på Zoli och hon blir bannlyst. Ute på vägarna förlorar Zoli 
mycket av de värderingar hon fick lära sig som flicka. Men hon återfår till slut en del av 
sin historia och sina seder.  
Klassificering: Låg-medel kultur 
 

Sofi Oksanen – Stalins kossor96 
 
Historien handlar om tre generationer kvinnor: Sofia, hennes dotter Katariina och 
barnbarnet Anna. Sofia tvingas under lång tid uppfostra sina två döttrar själv i en liten 
estnisk by medan mannen gömmer sig i skogen för ryssar och tyskar. Även efter det att 
maken kommit tillbaka är fattigdomen stor för den lilla familjen. Dottern Katariina 
flyttar på 1970-talet till Finland med sin nya finska make, men äktenskapet är allt annat 
än lyckligt och Katariina lever i ständig rädsla för att bli tillbakaskickad till Estland. 
Katariinas dotter Anna, som är romanens huvudsakliga berättare, har sina egna problem 
att handskas med. Ett svårt kontrollbehov av ätandet har utvecklats till en kombination 
av bulimi och anorexi. Genom romanen förs, delvis mellan raderna, en djup diskussion 
om utanförskap och hur det påverkar människor, både psykiskt och fysiskt, och hur det 
slutligen kan föras över från en generation till en annan.  
Klassificering: Hög kultur     
 
 
 
 

                                                 
94 Korokov, Jurij 2008. Tyll, svett och frusna själar.   
95 McCann, Colum 2008. Zoli.   
96 Oksanen, Sofi 2007. Stalins kossor.   
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6. Analys 
 
I analysen kommer två teman att diskuteras, marknadsföring av skönlitteratur och 
litterär hierarki. Dessa två teman kommer att analyseras med hjälp av resultaten från 
den empiriska undersökningen och de utvalda teorierna.97 
 

6.1 Marknadsföring av skönlitteratur  
 
Under denna rubrik återfinns de fem steg som presenterades i kapitel 3.2.1 Den 
ansvarstagande organisationen. De fem stegen kommer att diskuteras tillsammans med 
det empiriska materialet, samt med Pors beståndsutvecklingsmodell, för att utröna hur 
de två undersökta biblioteken arbetar med marknadsföringen av skönlitteratur.  
 

6.1.1 Uppdraget  
 
Uppdraget handlar enligt Kotler om att verka för användarnas välbefinnande. Uppdraget 
är speciellt tydlig på bibliotek A som har en uttalad tanke om att inte sätta för svår 
litteratur på hyllan kallad ”Framsidan!”. Tanken är att låntagarna inte ska bli skrämda 
utav den skönlitteratur som står på hyllan utan snarare bli inbjudna till att öka sin 
läsning och sitt biblioteksanvändande.  
 
Kotler ställer i samband med frågan om uppdraget ytterligare tre frågor:  

1.   Vilka är våra kunder? 
2.   Vilka behov har dessa kunder? 
3.   Vilka tekniker ska vi använda för att fylla dessa behov? 

Svaren på dessa frågor i bibliotek As arbete med hyllan ”Framsidan!” skulle bli: 
1.   Ovana läsare och ovana biblioteksanvändare 
2.   Lättläst, alternativt lättillgänglig, litteratur som är enkel att se 
3.   En tydlig exponering av lättillgänglig skönlitteratur, placerad väl synlig från 

både ingång och lånedisk/informationsdisk.  
 
Uppdraget är inte lika tydligt uttalad på bibliotek B, men finns där ändock. Tanken där 
är att få ut den mer osynliga, den smala, litteraturen. Resonemanget bakom denna tanke 
är att den populära, välkända litteraturen, försvinner ändå från hyllorna eftersom den är 
synlig i andra sammanhang. Inriktningen på bibliotek B är alltså mer produktorienterad 
än kundorienterad. Svaren på Kotlers tre frågor skulle på bibliotek B kunna se ut som 
följer:  

1.   Den okända, smala, litteraturen som inte lånas ut så ofta 
2.   Att synas, så att den kan hitta en läsekrets 
3.   Exponering av smal litteratur  

Denna produktorientering innebär inte att biblioteket inte är kundorienterat utan enbart 
att exponeringen är produktorienterad. Det stora målet bakom denna fokusering är att 
introducera låntagarna till nya författare som de annars inte hade känt till och på så sätt 
erbjuda låntagarna nya läsupplevelser.  
 
                                                 
97 För närmare beskrivningar, se kapitel 3 och 5.   
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Kotler nämner att det är viktigt att hitta någonting motiverande för de aktiva, i de här 
fallen de biblioteksanställda. I fallet med bibliotek A skulle en sådan motivation kunna 
komma när en tidigare ovan biblioteksbesökare söker sig bort från ”Framsidan!” och 
ger sig in bland de övriga hyllorna i biblioteket. Motivationen kan även komma när en 
ovan läsare känner sig mogen att ge sig in på en något svårare författare än tidigare och 
kommer tillbaka och är mycket nöjd med sin läsning. För exemplet i bibliotek B skulle 
en sådan motivation kunna komma när biblioteket ser en ökad utlåning på en författare 
som tidigare varit relativt okänd hos låntagarna.  
 

6.1.2 Utbyten  
 
Som tidigare nämnts så krävs det resurser för biblioteksverksamheter. Resurserna 
kommer oftast genom ett utbyte med politiker. För att ett utbyte ska kunna ske måste 
dock biblioteket visa att de genomför en viktig tjänst för samhället. Ett sätt att göra detta 
är att kunna peka på statistiken, så här många lån har vi, så här många besök har vi och 
så vidare. Det gäller alltså för biblioteken att fortsätta få in besökare och få besökarna 
att ta med sig material hem. Ett sätt att göra detta är med attraktiva skyltningar som 
lockar besökarna, nya som vana, att låna med sig en bok hem från biblioteket. På 
bibliotek A har satsningar gjorts på nya och ovana låntagare genom att placera en stor 
del av exponeringen väl synligt. En enkät som gjordes av biblioteket 2007 visade att 
många av de som inte besöker biblioteket inte visste om vad biblioteket kan erbjuda 
dom. Genom att satsa mer på marknadsföring ut mot denna grupp för att få in dom i 
biblioteket och sedan, när dom kommer in, göra det lätt för dom att hitta, har biblioteket 
märkt en ökad besöksfrekvens och höjda utlåningstal.   
 
Även på bibliotek B planerar man en ökad satsning på marknadsföring mot 
allmänheten. Stor förhoppning läggs på ett nystartat projekt på länsnivå som kommer att 
ge biblioteket större möjligheter till marknadsföring av dess tjänster. Även i dess 
biblioteksplan tar bibliotek B upp marknadsföringen mot allmänheten som ett av sina 
mål som de vill förbättra, med en specificering mot exponeringen av litteratur på 
vuxenavdelningen. Biblioteksplanen ska godkännas av kommunstyrelsen, vilket ger 
biblioteket en möjlighet att beskriva för de som har resurserna varför det är viktigt med 
marknadsföringen utåt.   
 

6.1.3 Publiker  
 
Ett bibliotek har en lång rad av olika typer av besökare att rikta sig till och alla ska 
kunna få samma service. Det vore dock inte rimligt, och heller inte önskvärt, att rikta 
lika mycket exponering till alla olika typer av besökare. Biblioteket måste välja en 
specifik målgrupp som den större delen av exponeringen riktar sig till och satsa på den. 
Sedan kan den målgruppsplaceringen variera kraftigt, från att en period rikta sig till, 
exempelvis, nya mödrar till att en annan period istället rikta sig främst till exempelvis 
ovana läsare. Det är här viktigt att som Pors beskriver det känna till vilka sina brukare är 
och vilka behov just de brukarna har.  
 
Som tidigare konstaterats riktar sig bibliotek A i sin största exponeringssatsning till de 
mer ovana läsarna och besökarna. Det gäller alltså för dem att ha tillgång till 
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skönlitteratur  som passar för just denna grupp och att även ha möjligheter till att 
exponera denna litteratur på ett bra och tydligt sätt. Även om bibliotek A i sin 
exponering håller sig undan de svåraste författarna, så är det inte enbart den populära, 
breda, litteraturen som exponeras. I den litteraturundersökning som gjorts för denna 
uppsats, visade det sig att litteraturen som exponerades låg i grupperna hög, hög-medel 
och låg-medelkultur. Biblioteket tillhandahåller i sin exponering alltså inte bara den 
enklare litteraturen utan även litteratur med svårtillgängligare uppbyggnad.  
 
Bibliotek B riktar sig, i sin fokusering på smal litteratur, snarare till de mer vana 
läsarna. Det gäller då för dom att ha tillgång till skönlitteratur som passar bra för denna 
grupp, samt att finna lämpliga sätt att exponera denna litteratur. Exponeringen av 
litteratur på bibliotek B följer dock inte helt denna fokusering, vilket kommer att 
diskuteras ytterligare i kapitel 6.2. Bibliotek B exponerar, precis som bibliotek A, 
litteratur som passar in i Gans tre första kategorier. Detta innebär att biblioteket har 
litteratur som intresserar läsarna av dessa tre grupper av litteratur, och alltså inte bara 
läsarna av den första kategorin, hög kultur.  
 
Även om biblioteken har uttalade fokuseringar på viss litteratur på vissa hyllor, 
överrensstämmande med verkligheten eller ej, så innebär inte det att de helt glömmer 
andra brukargrupper i sina tankar och att ingen annan exponering av litteratur sker mot 
andra grupper. Bibliotek A har mindre exponeringar runt om i biblioteket som är 
inriktade på andra, mer vana, grupper som lättare hittar runt om i biblioteket. Bibliotek 
B har ett liknande system där ett bra exempel är ett temabord som, vid intervjutillfället, 
riktade sig till personer drabbade av finanskrisen.   
 

6.1.4 Bilden  
 
Kotler beskriver samhällets mentala bild av organisationen som en av de viktigaste 
faktorerna i marknadsföringen. Det gäller att se till att allmänheten har en positiv bild av 
biblioteket, som en plats där de kan få tag på den information som de behöver. Bibliotek 
As satsning på enklare, mer lättillgänglig litteratur, arbetar mot det målet. Biblioteket 
har en uttalad tanke om att inte skrämma iväg ovana besökare genom att sätta upp för 
svår litteratur, något som skulle kunna ge bilden av biblioteket som en plats för 
kultursnobberi och ingenting för den lättsamme läsaren. På så sätt känns biblioteket som 
en plats för alla, snarare än som en plats för eliten. Bibliotekarierna på biblioteket har 
dessutom en uttalad filosofi om att de inte får agera smakdomare, att det inte är deras 
plats att göra det. Men det finns risker även med denna filosofi. En sådan är att den som 
är ute efter den smalare litteraturen, och som tar en första titt på hyllan kallad 
”Framsidan!” skulle kunna få bilden av biblioteket som en instution som enbart bryr sig 
om den delen av befolkningen som är ute efter mer lätttillgänglig litteratur. Biblioteket 
motiverar sitt beslut med att de som efterfrågar den smalare litteraturen ofta har en 
större biblioteksvana och därför lättare själva kan söka rätt på det de vill ha i hyllorna. 
Men det kan vara farligt att anta att bara för att en person läser mycket lyrik så har han 
eller hon automatiskt en vana i att söka på ett bibliotek. Min undersökning visar dock, 
vilket nämnts tidigare och kommer diskuteras ytterligare under kapitel 6.2, att det inte är 
enbart lättillgänglig eller populär litteratur som exponeras. 
 
Bibliotek B har här tagit, vad som skulle kunna vara, en farligare väg. Genom att uttalat 
satsa på den smalare litteraturen, kan de potentiellt bli sedda som en så kallad 
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finkulturell instution, och ingenting för den vanliga människan. Problemet är dock inte 
ett faktum eftersom, även om biblioteket har den tanken, så är det inte enbart smal 
litteratur som exponeras.98    
 

6.1.5 Tillfredsställelse99  
 
Det finns många sätt att mäta hur tillfredsställd allmänheten är med bibliotekets arbete. 
Ett sätt är att göra en enkät, något som bibliotek A gjorde under 2007. Den enkäten 
riktade sig dock till de i allmänheten som inte besökte biblioteket och frågade varför de 
inte besökte biblioteket. Resultatet visade att det inte var för att de tillfrågade inte tyckte 
att biblioteket gjorde ett bra jobb utan snarare för att de inte visste om att biblioteket 
fanns, eller vad de kunde ha för nytta av biblioteket. Ett svar som visar att även om 
biblioteket sköter sig inne på biblioteket så är de inte lika duktiga på att låta allmänheten 
få veta om bibliotekets existens. Detta är ett problem som nu fokuseras.  
 
Under slutet av 2008 genomförde bibliotek A en enkät bland de invånare som besöker 
biblioteket.100 203 biblioteksbesökare besvarade enkäten och 74% sade att de på det 
hela taget var nöjda med biblioteket, 23% sade att de var delvis nöjda med biblioteket 
på det hela taget. 81% menade på att biblioteket mötte de krav som var rimliga att ställa 
och 44% menade på att det var lätt att hitta i biblioteket. Men som i varje 
enkätundersökning så måste man ställa sig frågan om hur trovärdiga resultaten är. 
Frågorna är ställda till biblioteksbesökare men det finns ingen fråga om hur ofta de 
besöker biblioteket. Beroende på biblioteksvana hos enkätbesvararna så skulle svaren 
kunna se helt olika ut. En grupp som besvarar enkäten första eller andra gången de 
kommer in i biblioteket  skulle kunna se helt andra saker än en grupp som kan 
biblioteket på sina fem fingrar. Det är också intressant att ställa sig frågan om vad som 
är rimliga krav. Frågan som ställs är om: ”Biblioteket uppfyller de krav som jag tycker 
att det är rimligt att ställa”. Vad som är rimligt är också väldigt personligt. För en 
person är det rimligt att biblioteket har titlar av vissa, välkända, författare medan det för 
en annan person kan vara helt rimligt att biblioteket har öppet till sent på kvällen. 
Enkäten visade dock en hög tillfredsställelse hos enkätbesvararna med biblioteket och 
dess tjänster.   
 
På bibliotek B har ingen undersökning gjorts om hurvida låntagarna är nöjda med 
biblioteket. Respondenterna talar dock om att låntagarna är flitiga med att lämna in 
inköpsförslag på litteratur, vilket är ett sätt för besökarna att öka sin tillfredsställelse 
med bibliotekets material. Respondenterna säger dock att det är bara en liten del av 
låntagarna som utnyttjar denna möjlighet, vilket innebär att det är en mycket liten del av 
låntagarna som har en investering i bibliotekets bestånd. I biblioteksplanen har 
biblioteket dock uttryckt en vilja att undersöka vilka förbättringar som behövs i 
samband med kundkontakt.  
 
                                                 
98 Detta komer att diskuteras vidare under rubriken 6.2 Litterär hierarki.  
99 Trots att ingen användarundersökning har genomförts i samband med den här uppsatsen och de 
presenterade undersökningarna fångar inte bara hela biblioteket, inte bara marknadsföringen, utan även 
vid en annan tidpunkt, så anser jag det vara värdefullt att ta med även dessa undersökningar eftersom det 
ger en bra bild av bibliotekens engagemang i frågor som rör marknadsföring och besökares 
tillfredsställelse.  
100 Enkäten och svarsstatistiken har hämtats från bibliotekets hemsida  
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Det som sker här är det som Pors tar upp som sitt sjätte steg, att utvärdera. Vad tyckte 
egentligen besökarna? Var det rätt litteratur som exponerades? Var det lätt för 
låntagarna att hitta den litteratur som dom, kanske utan att veta om det, efterfrågade? 
 

6.2 Litterär hierarki  
 
Det är intressant att se att de båda undersökta biblioteken har helt olika åsikter om 
vilken  litteratur det är som ska exponeras, samtidigt som de har samma argument för 
varför de exponerar den litteratur som de gör. På bibliotek A menar man att man ska 
exponera den populära, eller breda, litteraturen eftersom den smala litteraturen ändå 
hittar fram till sina läsare. På bibliotek B menar man istället att det är den smala 
litteraturen som ska exponeras eftersom den breda litteraturen ändå hittar sina läsare.  
 
Men det är en sak att säga hur man vill att det ska se ut. Det är en helt annan sak hur det 
faktiskt ser ut i verkligheten. Titlarna i den empiriska litteraturundersökningen är enbart 
ett urval och kan därför ge en missvisande bild av verkligheten. En låntagare skulle 
dock kunna få med sig just dessa tio titlar hem från biblioteket och utifrån dessa bilda 
sig en uppfattning om vilken typ av litteratur som just det biblioteket är främst 
intresserade av. Just därför kommer samma slutsatser, som den låntagaren skulle kunna 
göra, även att göras här.  
 
På bibliotek A menar respondenterna att på hyllan kallad ”Framsidan!” ska det finnas 
enbart enklare, mer lättillgänglig, litteratur. Min undersökning visar dock att även om 
biblioteket inte exponerar svåra klassiska författare som Borges och Marquez på 
”Framsidan!” så är ändå fyra av tio undersökta titlar, vad Herbert Gans beskriver som 
Hög kultur, vilket kan ses i tabell 1. Resterande sex titlar faller inom det stora 
mellanskiktet som Gans kallar medelkultur, hög och låg. Inga titlar faller inom de två 
sista nivåerna, låg kultur och folklig-låg kultur. Detta kan bero på att bibliotek gärna 
sorterar seriealbum, som ingår i kategorin folklig-låg kultur, för sig och blandar inte in 
dom med den övriga skönlitteraturen. Kioskromanen, som räknas in som låg kultur, har 
länge räknats som litteratur av för dålig kvalitet för att passa in på biblioteken.101 Detta 
skulle kunna förklara varför denna typ av litteratur inte har dykt upp i min 
undersökning.  
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Tabell 1 Klassificeringen av exponerade titlar på bibliotek A  
Den vertikala axeln anger titlarna i antal  

                                                 
101 Andra vanligt använda begrepp för denna typ av litteratur är serielitteratur och skräplitteratur. För mer 
läsning om denna typ av litteratur, se till exempel Lindung, Yngve (red) 1977. Kiosklitteraturen.    
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På bibliotek B intar man en annan position om vilken litteratur som ska exponeras. 
Respondenterna menar på att det är den smala litteraturen som bör exponeras eftersom 
den bredare litteraturen får en hel del exponering genom intervjuer med författare och 
liknande i medierna. Trots det hamnar enbart tre av de undersökta titlarna inom 
kategorin som Herbert Gans kallar Hög kultur, vilket kan ses i tabell 2. Detta medan sju 
titlar hamnar inom det stora mellanskiktet, återigen både hög och låg. Precis som hos 
bibliotek A hamnar inga titlar inom kategorierna låg kultur och folklig låg kultur. 
Anledningarna kan antas vara de samma som för bibliotek A.  
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Tabell 2 Klassificeringen av exponerade titlar på bibliotek B 
Den vertikala axeln anger titlarna i antal 
 
Men vad beror då detta på? En anledning kan vara att Gans indelning inte tar speciell 
hänsyn till ett verks tillgänglighet för läsaren, utan fokuserar på form och handling, 
vilket gör den annorlunda än de indelningar som är mer frekvent använda. Flera av 
titlarna som exponeras på biblioteken skulle i en annan indelning ha kunnat räknas som 
populärlitteratur eftersom de är lättillgängliga, men som, på grund av deras fokusering 
på form och intraspektion, hos Gans klassificeras som Hög kultur.  
 
En annan orsak skulle kunna vara att undersökningen inte gjordes specifikt på hyllor 
som är inriktade på smal litteratur, detta gäller främst på bibliotek B där undersökningen 
gjordes på exponering av skönlitteratur på hela vuxenavdelningen. Detta gjordes inte på 
bibliotek A eftersom de uttalade en så tydlig fokusering på just hyllan kallad 
”Framsidan!” så att fokuseringen hamnade just på den. Hade undersökningen gjorts på 
bibliotek Bs lyrikavdelning exempelvis hade resultaten blivit annorlunda. Men 
lyrikavdelningen är en så pass liten avdelning av biblioteket att det inte hade gett en 
rättvis bild av exponeringen av skönlitteratur.  
 
Ytterligare en orsak är tiden för undersökningen. Hade undersökningen gjorts vid en 
annan tidpunkt hade andra titlar blivit exponerade och hade möjligen gett andra resultat.  
  
Jag har tidigare i uppsatsen argumenterat för att alla fem kategorier borde vara 
representerade på folkbiblioteken, för att i enlighet med Vestheim, hålla biblioteket 
neutralt.102 Biblioteken arbetar dock under en strikt budget och vissa urval tvingas 
därför göras. Viss litteratur, den låga kulturen, tvingas bort till förmån för annan 
litteratur. Viss litteratur exponeras för sig själv, den folkliga-låga kulturen, vilket är 
återigen varför den inte finns representerad i den här uppsatsen. 
                                                 
102 Se kapitel 1. Inledning och problemformulering.  
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7. Diskussion och slutsatser  
 
Under den här rubriken kommer jag att gå igenom mina fem frågeställningar för att 
sammanfatta och diskutera svaren på dem. Under rubriken Uppsatsdiskussion kommer 
jag att ta upp förtjänster och brister med studien och med uppsatsen som en helhet. 
Slutligen kommer jag även att ge förslag på vidare forskning.  
 

7.1 Hur går marknadsföringen av skönlitteratur till på 
två svenska folkbibliotek? 
 
Det finns stora skillnader mellan de två biblioteken i undersökningen, vad gäller 
marknadsföringen av skönlitteratur.  
 
Bibliotek A satsar hårt på marknadsföringen av skönlitteratur med bokfikor och en 
bokblogg. De har även designat in tydliga exponeringsmöjligheter i bibliotekets 
inredning, med en stor hylla för exponering kallad ”Framsidan!” samt även snurrställ 
och mindre hyllor på gavlarna av de vanliga hyllorna. ”Framsidan!” är placerad så att 
den är väl synlig för besökare när de kommer in i biblioteket.  
 
På bibliotek B ligger fokus på exponeringen av litteratur, både skönlitteratur och 
facklitteratur. På grund av bibliotekets design finns det dock inte så stora möjligheter 
för exponering som de skulle önska. Det finns helt enkelt inte plats. Viss exponering 
görs dock. Den översta hyllan i de vanliga bokhyllorna på skönlitteraturavdelningen har 
avdelats till exponering. Det finns även ett par hyllor runt om i biblioteket som 
exponerar nyförvärv. På så sätt kan biblioteket exponera en hel del litteratur utan att 
använda sig av stora hyllor som tar upp extra plats.  
 
Platsbrist är ett stort problem för biblioteken och det gäller att göra så mycket man kan 
med det man har. I fallet med bibliotek A har mycket av den inre designen av 
biblioteket gällt just att få fram litteraturen. Problemet för bibliotek B är att lokalen är 
mycket långsmal och placeringen av till exempel ett snurrställ kan orsaka en hel del 
huvudvärk för personalen. De båda biblioteken har tvingats göra så gott de har kunnat i 
att få fram exponeringsmöjligheter för skönlitteraturen.   
 

7.2 Vilken litteratur är det som marknadsförs med face-
front marketing? 
 
De två biblioteken har vitt spridda åsikter om vilken litteratur det är som ska exponeras. 
På bibliotek A menar man att man satsar främst på den breda litteraturen, med 
argumentet att de låntagare som är ute efter den smalare litteraturen hittar den ändå, 
eftersom de har en större biblioteksvana. På bibliotek B menar man att man istället 
satsar mer på den smala litteraturen eftersom den populära, breda, litteraturen hittar till 
sina läsare i alla fall.  
 
Litteraturen undersökt i min empiriska studie av den exponerade litteraturen på de båda 
biblioteken varierar mellan hög kultur och låg-medel kultur, med inga markanta 
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skillnader mellan de tre representerade grupperna. I ett större urval skulle skillnader 
möjligtvis bli mer synliga. Inga titlar i urvalet representerade Gans två sista kategorier, 
låg kultur och folklig-låg kultur. Anledningen till det tros vara att den låga kulturen 
traditionellt har haft svårt att hitta en plats på biblioteket, eftersom den ansetts vara av 
sämre kvalitet. Anledningen till att inga folkligt-låga titlar har funnits tros vara att den 
gruppen, som främst representeras av tecknade serier, exponeras för sig själv på 
biblioteken, och alltså inte som en del av skönlitteraturen. Bibliotekens målsättningar 
med exponeringen, vilka framkom under intervjuundersökningen, och verkligheten, 
vilket framkom under litteraturstudien, stämmer alltså inte helt överrens. Detta kan bero 
på brister i teorin, vilket diskuteras ytterligare i kapitel 7.5. Det kan också bero på 
brister i metoden, ett urval behöver inte vara respresentativt. Det kan, slutligen, också 
bero på folkbibliotekens vilja att möta alla användares behov.  
 
Inga definitiva slutsatser går att dra, på grund av det begränsade urvalet och på grund av 
vissa brister i teorin, vilket kommer att diskuteras nedan, men det tycks ändå tyda på att 
biblioteken trots vissa uttalade fokuseringar ändock exponerar titlar från alla de tre övre 
grupperna i ungefär samma skala. Detta menar jag på är någonting positivt. Att enbart 
tydligt  exponera en typ av litteratur skulle riskera att stöta bort en del av besökarna, och 
för ett folkbibliotek som ska vara för alla skulle en sådan total fokusering kunna riskera 
att stöta bort en del av deras användare.   
 

7.3 Vilka tankar om skönlitteratur finns hos 
bibliotekarierna? 
 
Skönlitteraturen spelar en viktig roll på de undersökta folkbiblioteken. En respondent 
menar på att boken är på väg tillbaka i fokus, efter att ha blivit något undanskuffad till 
förmån för ny teknik under de senaste åren. En annan respondent utrycker det i tanken 
att skönlitteraturen, den är allt nästan.  
 
Skönlitteraturen har och kommer att fortsätta ha en viktig position på svenska 
folkbibliotek, så länge som den blir uppmärksammad. Marknadsföring i form av face-
front marketing, exponering, är en viktig del av detta. En bok som står tyst på hyllan 
kommer ingen till nytta, men en bok som syns och därmed får föra ut sitt budskap till 
allmänheten kommer att bli läst och diskuterad och kommer att finnas kvar i många år 
framöver.  
 

7.4 Vilka tankar om marknadsföring finns hos 
bibliotekarierna? 
 
Marknadsföringen av skönlitteratur på folkbibliotek spelar en stor roll. Det märks inte 
minst i ett utalande av en av respondenterna för den här uppsatsen, i vilket hon säger att 
bibliotekarier är i grund och botten försäljare, det är bibliotekariens uppgift att visa 
användarna till det fina.   
 
Bibliotek B har under den senaste tiden fått uppleva en del bakslag i sin marknadsföring 
av litteratur, i och med att den förra ansvariga bibliotekarien har gått i pension och en ny 
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har inte kunnat anställas på grund av budgetskäl. Detta har inneburit att resterande 
bibliotekarier har fått dela på marknadsföringsuppgifterna utöver sina vanliga 
arbetsuppgifter. Biblioteket  har dock stora förhoppningar på ett nystartat projekt på 
länsnivå som kommer att ge bibliotekarierna en möjlighet att utöka sina kunskaper inom 
marknadsföring och ge biblioteket bättre resurser. En av respondenterna uttalar tanken 
att det är synd att bibliotekariekåren är så dåliga på just marknadsföring, och har så 
dåligt självförtroende när det gäller marknadsföring. Hon hoppas på en förbättring.  
 
Efter en enkätundersökning 2007 har bibliotek A satsat mer på marknadsföring än 
tidigare och en detaljerad marknadsföringsplan om vem som har vilket ansvar har 
utarbetats. Marknadsföringen ses som en viktig del i arbetet och de anställda är 
engagerade i detta arbete.   
 
Marknadsföringen är viktig. Det syns speciellt i fallet med bibliotek As 
enkätundersökning. Utan marknadsföring visste inte allmänheten om att biblioteket 
fanns och vad det kunde göra för dem. Det samma går att säga om exponeringen av 
skönlitteratur inne på biblioteket. Om en titel inte exponeras, hur ska då låntagaren veta 
att den existerar? Ett alternativ är att söka i katalogen, men undersökningar visar att en 
stor del av bibliotekens låntagare hittar sin litteratur genom botanisering. För denna 
stora grupp av låntagare är exponeringen av litteratur en mycket viktig källa till vilken 
litteratur som sedan följer med dem hem.  
 

7.5 Fungerar Herbert Gans litteraturskala för att 
undersöka marknadsföringen av skönlitteratur på 
svenska folkbibliotek? 
 
Det finns en del problem med att använda Herbert Gans teori för att undersöka svenska 
förhållanden. Det största problemet är att bibliotekarierna själva inte använder sig av 
Gans eller tänker i de banorna. De tänker istället i banorna av finkultur och 
populärkultur eller den tredelade skalan som presenterades av respondent A1. Problemet 
för forskaren som tänker i Gans termer blir då att översätta bibliotekariernas synsätt till 
sitt eget synsätt, vilket medför vissa problem eftersom skalorna inte är uppbyggda på 
samma sätt. Skalan finkultur vs. populärkultur och den tredelade skalan är båda 
uppbyggda efter litteraturens kvalitet och läsbarhet, det vill säga svårläst eller lättläst. 
Gans skala däremot är uppbyggd att fokusera mer på handling och form än på litterär 
kvalitet. Detta innebär att titlar som räknas som finkultur i en skala kan räknas som låg-
medel kultur i Gans skala, och motsatt, en titel som räknas som hög kultur i Gans skala 
kan räknas som populärkultur i en annan skala.   
 
De två stora problemen med att använda Gans skala i Sverige är alltså att den inte är 
frekvent använd eller allmänt känd bland bibliotekspersonal i Sverige samt att den 
skiljer sig i sina bedömningsgrunder från de mer allmänt använda litteraturskalorna.  
 
Detta innbär inte att Gans är oanvändbar för svenska förhållanden, men det innebär att 
den svenska forskaren som väljer att använda sig av Herbert Gans måste vara konstant 
medveten om problemen med skalan.  
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Det finns dock en positiv sak med Gans skala, som jag menar på gör den mer användbar 
än andra skalor. Det är just att den har andra bedömningsgrunder. Eftersom den inte 
använder litterär kvalitet som en faktor, en faktor som är svårbedömd och mycket 
personlig, så ger den en säkrare bild av ett litterärt verks position i systemet än andra 
skalor, som ger olika resultat beroende på vad varje person anser om ett visst verk.  
 

7.6 Uppsatsdiskussion  
 
Det finns ett par förtjänster men också ett par brister med studien som ligger till grund 
för den här uppsatsen, samt för uppsatsen som helhet.  
 
Uppsatsens och studiens förtjänster menar jag på är att uppsatsen skapar viss 
uppmärksamhet kring det viktiga ämnet marknadsföring av skönlitteratur. En av 
respondenterna i min undersökning uttryckte att hon tyckte att det var ledsamt att 
bibliotekariekåren som helhet inte är mer involverade i frågor som rör marknadsföring. 
Förhoppningen från min sida är att denna uppsats ska kunna hjälpa till i detta problem. 
Studien har dock visat på att det finns en viss vilja hos bibliotekarier, iallafall på de två 
undersökta biblioteken, att diskutera frågor som rör marknadsföring. En sista förtjänst 
med studien, som jag ser det, är att den tydligt visar på en viss skillnad mellan 
bibliotekariernas målsättningar, med vilken litteratur de vill exponera, och vilken 
litteratur som faktiskt exponeras. Det är viktigt att detta kommer upp till ytan så att det 
kan reflekteras kring.  
 
Bristerna med undersökningen och i uppsatsen som helhet har att göra med valen av 
metod och teori. Gans litteraturskala är inte frekvent använd i sverige vilket orsakar en 
del problem för forskaren eftersom bedömningsgrunderna för litteraturen skiljer sig från 
de som bibliotekarierna på de undersökta biblioteken arbetar efter. Den andra bristen 
finns, som nämnts i metoden, i att ett urval gjorts bland den undersökta litteraturen. 
Detta innebär att resultaten inte är helt odiskutabla. Med ett annat urval skulle andra 
reslutat kunnat nås. Jag menar dock på att dessa brister inte är så stora att det påverkar 
undersökningens resultat så till den grad att de blir ointressanta eller för den delen 
orelevanta.  
 
Studiens resultat gäller dock enbart för de två undersökta biblioteken, vid den 
undersökta tidpunkten, och är inte generaliserbara för fler bibliotek. Studien är för liten 
för att några klara slutsatser ska kunna dras om andra bibliotek.   
 

7.7 Förslag på vidare forskning  
 
Det finns många intressanta aspekter av exponering av skönlitteratur som kan vara av 
intresse för forskning. Jag kommer här enbart att nämna några.  
 
En intressant undersökning vore exponeringen av barnlitteratur. Litterär hierarki spelar 
inte en lika framträdande roll i diskussionen kring barnlitteratur men det finns andra 
intressanta aspekter, som till exempel ett genusperspektiv. Vem riktar sig den 
exponerade litteraturen till? pojkar eller flickor?. Därmed inte sagt att barn inte läser 
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över genusgränserna, men böcker om dinosaurier riktar sig främst till pojkar, medan 
böcker om hästar riktar sig främst till flickor.  
 
I min undersökning har jag fått göra en del avgränsningar. Dessa ämnen som har blivit 
bortplockade från min undersökning skulle utgöra intressant forskning helt på egen 
hand. Exempel på det är användarnas perspektiv, större och mindre bibliotek samt andra 
typer av bibliotek. 
 
Ytterligare ett förslag på vidare forskning är att göra en undersökning i stil med de som 
gjorts av exempelvis Herbert Goldhor och Michele Seipp.103 En liknande svensk 
undersökning finns inte gjord under de senaste åren, vad jag har kunnat hitta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

                                                 
103 Se kapitel 1. Inledning och problemformulering.   
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8. Sammanfattning  
 
Syftet med den här uppsatsen var att undersöka två folkbiblioteks exponering av 
skönlitteratur samt att med hjälp av Herbert Gans litterära skala belysa hurvida litterär 
hierarki är synlig i dessa folkbiblioteks marknadsföring av skönlitteratur. Uppsatsen 
syftade även till att undersöka vad det i så fall kan bero på.  
 
Utifrån detta syfte skapades fyra frågeställningar: 

• Hur går marknadsföringen av skönlitteratur till på två svenska folkbibliotek? 
• Vilken litteratur är det som marknadsförs? 
• Vilka tankar om skönlitteratur finns hos bibliotekarierna? 
• Vilka tankar om marknadsföring finns hos bibliotekarierna? 

Ytterligare en frågeställning tillkom om teorins användarhet: 
• Fungerar Herbert Gans litteraturskala för att undersöka marknadsföringen av 

skönlitteratur på svenska folkbibliotek?  
 
Som teoretisk utgångspunkt har jag använt mig av Niels Ole Pors 
beståndsutvecklingsmodell, Philip Kotlers teori om den ansvarstagande organisationen 
samt Herbert Gans teori om taste-cultures och taste-publics.  
 
Den empiriska undersökningen har utförts på två folkbibliotek i södra Sverige under 
våren 2009, och har bestått av kvalitativa intervjuer med bibliotekschefer och övriga 
biblioteksanställda, samt en litteraturundersökning, där den exponerade litteraturen har 
delats in i kategorier uppställda av Herbert Gans.  
 
Analysen och diskussionen av det empiriska materialet har visat att de två undersökta 
biblioteken har helt olika syner på exponering, men ger liknande motiveringar till varför 
de väljer att exponera en viss typ av litteratur.  
 
Analysen har också visat att titlarna som exponeras inte alltid stämmer överens med vad 
respondenterna säger att de främst vill exponera. Detta kan dock bero på att Gans 
litteraturindelning skiljer sig från övriga litteraturindelningar i det att den inte tar upp 
det skrivnas kvalitet, utan snarare fokuserar på det skrivnas handling och form. En titel 
som räknas som hög kultur i Gans skala skulle alltså mycket väl kunna räknas som 
populärkultur i en annan skala, och vice versa. Ett annat problem med Gans skala som 
har visat sig är att den är relativt okänd hos bibliotekarierna, och används därför inte för 
att klassificera litteratur. Skillnaderna i tankesätt kring litteraturen skiljer sig därför åt, 
vilket har gjort det svårare att dra konkreta slutsatser.  
 
Slutsatsen av uppsatsen är att även om de två undersökta biblioteken säger att de tänker 
på den litterära hierarkin i valet av litteratur att exponera så är ingen kategori av 
litteratur tydligare synlig än någon annan. Detta tros bero på folkbibliotekens 
inneboende önskan och mål om att tillgodose behoven av alla sorters kundgrupper och 
inte bara en eller två.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide  
Hur går marknadsföringen av skönlitteratur till på biblioteket? 
 
Berätta om marknadsföringen av litteratur som en del i ditt arbete? 

- Vad är av stor betydelse/mindre betydelse 
 
Berätta om skönlitteraturen som en del i ditt arbete? 

- Vad är av stor betydelse/mindre betydelse 
 
Hur väljer ni vilka teman som ska marknadsföras? 
 
Hur väljer ni vilken litteratur som ska marknadsföras? 
 
Spelar litterär hierarki in som en faktor i besluten om vilken litteratur som ska 
marknadsföras? 
 
Berätta om ifall det finns en tanke om en bra blandning? 
 
Berätta om ifall det finns en förevisande mission om vad som är bra och dålig litteratur?  
 
Berätta om ifall det finns en mission bakom valet av skönlitteratur? 

- ex, att få låntagarna mer intresserade / kunniga inom ett visst ämne 
 
Berätta om ifall det finns någon långtgående planering kring marknadsföringen? 

- ex, de här temana vill vi ha marknadsfört under det här året 
 
Berätta om ifall det finns några eget skrivna dokument eller policys som är relevanta?  

- nationella dokument eller policys  
 
 
 


