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Abstract:  The purpose of this bachelor thesis is to accomplish an 
  understanding for how librarians purchase fiction literature in 
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           To answer these questions, we have performed four qualitative 
           interviews with librarians in three Swedish municipalities. We 
           have also performed a smaller document study to give us an 
           overview of the used guidelines at the selected libraries. The 
           results of our survey have been analyzed on the basis of our 
           revised version of Sanna Taljas model The Interpretative 
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1 Inledning
Folkbiblioteket är exempel på en kulturinstitution som berörs av de nya mål som regeringen 
överlämnade till riksdagen i september 2009 i proposition 2009/10:3 Tid för kultur. 
Riksdagen antog i sin tur de nya kulturpolitiska målen i december 2009. Målen är 
nationella och ska styra den statliga kulturpolitiken, och blir även vägledande för 
kommuner och landsting när det gäller deras kulturpolitik. Kulturen ska enligt målen vara 
dynamisk och utmanande, samt en obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Det 
framgår även att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och att kreativitet, 
mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling (2009, s. 26). För att 
uppnå målen ska kulturpolitiken främja alla medborgares möjlighet till kulturupplevelser, 
bildning, och till att utveckla sina skapande förmågor. Barn och ungas rätt till kultur ska 
särskilt uppmärksammas (ibid.,).  

Folkbiblioteken innehar fortfarande en ställning som en av de mest besökta 
kulturinstitutionerna i Sverige (Hansson 2005, s. 11). Biblioteken och dess personal 
påverkar vad det är för form av kultur som förmedlas till användarna, hur mångfalden på 
biblioteken främjas, vilken form av information det är som ska spridas, samt hur den ska 
spridas. 
  
1.1 Problembeskrivning

Ulla Forsén, som tidigare har varit verksam som bland annat bibliotekschef i Alingsås, tar i 
Den skö ̈na skö ̈nlitteraturen: i och utanfo ̈r biblioteket upp ett citat av Lasse Sandberg:                                                                                                               
"Passar inte galoscherna kanske vi får erbjuda en stråhatt i samma storlek?"
Syftet med Sandbergs citat är att det enligt Forsén ska tala om en bitande ironi på 
biblioteksdebatten när det gäller skönlitteratur och urval. I huvudsak handlar debatten om 
var gränsen ska gå mellan vad som av kvalitetsskäl är rimligt att köpa in, och vad som inte 
är rimligt. Förr skulle biblioteken sträva mot ett normerande finkulturellt tak och fostra 
användarna. Det var under den tiden biblioteken arbetade fram alternativlistor till de mest 
efterfrågade populärförfattarna. Med detta återkopplat till Sandbergs citat fick biblioteken 
istället börja erbjuda en stråhatt istället för en galosch. Resultatet blir att det finkulturella 
taket idag är borta, och att ett flertal olika kulturinstitutioner nu samverkar mer. Forsén 
menar med detta att det inte längre finns någon samstämmighet av vad kvalitet är (Forsén 
2006, s. 30 f). Detta exempel visar enligt oss hur biblioteken började arbeta mer efter 
samhällets värderingar än sina egna. Den populära litteraturen blev mer inflytelserik och 
fick ett större utrymme i bibliotekens verksamhet. I och med detta blev det från 
bibliotekens sida mer fokus på vad invånarna i samhället, användarna, efterfrågade. Hur 
biblioteken möter användarnas efterfrågningar av litteratur är en central och viktig del i vår 
undersökning.

Åse Kristine Tveit har bland annat tidigare varit verksam vid Høgskolen i Oslo. I Velge och 
vrake samlingsutvikling i folkebibliotek  tar Tveit precis som Forsén upp vad biblioteken 
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ska förmedla till användarna. Folkbibliotekens uppdrag är enligt Tveit att tillgodose 
samtliga medborgare med ett bestånd som ska upplevas som aktuellt och samtidigt präglas 
av en god kvalitet. Bibliotekspersonalen har dock svårt att hålla sig neutrala eftersom det i 
slutändan är de som har makten att avgöra vad det är som ska köpas in och vad som ska 
gallras. (Tveit 2006, s. 7). Skillnaden som kan ses mellan Tveit och Forsén är att Tveit talar 
om ett utbud på biblioteken som har en god kvalitet, medan Forsén talar om ett utbud där 
det inte längre existerar någon riktig uppfattning om god kvalitet, enligt henne. Vad för 
litteratur som anses vara av god kvalitet eller inte anser vi vara relevant för denna 
undersökning. Personalens personliga inställning till kvaliteten på den litteratur som köps 
in får troligtvis ett stort utrymme på biblioteken enligt oss.

I Den litterä ̈ra institutionen av Arne Melberg förklaras den litterära institutionen som en 
institution där litteraturen är en del av samhället. Litterära institutionens karaktär bestäms 
av dess säregna institutionella förhållanden, den bestämmer i sin tur litteraturens plats i 
samhällets helhet (Melberg 1975, s. 9). Melberg talar om utvecklingen av idén om den 
litterära institutionen, att den har skett gradvist och oregelbundet genom åren. Det litterära 
fältet består av materiella produktionsförhållanden, upphovsmannarätt, förlagssystem och 
masspublik samt intresseområden som formelement och genrer. Institutionen definieras av 
litteraturens innebörd och gränser, samt vad som kan räknas som litteratur och upplevelsen 
av den litteraturen (ibid., s. 22). Något att ha i åtanke när det gäller Melbergs text är att när 
han beskriver den litterära institutionen som finns i dagsläget så talar han om en institution 
som fanns för 35 år sedan. Några exempel på när den litterära institutionen förändrats ser vi 
i Forséns presenterade text.  I och med att biblioteken bytte fokus och lät den populära, mer 
efterfrågade litteraturen bli mer inflytelserik och få ett större utrymme i verksamheten 
förändrades även till viss del även den litterära institutionen.

Vi kan även koppla den litterära institutionen till det Forsén talar om, och som vi redan 
påpekat, att det inte finns några direkta riktlinjer vid urval och inköp till folkbibliotek. 
Forsén säger att mycket frihet därför ges till de professionellt aktiva och personalen på det 
enskilda biblioteken. Vidare skriver Forsén att personalen i kraft av sin utbildning och 
bibliotekstraditioner trots friheten i stora drag agerar på ett likartat sätt. Utgivning, 
medieanslag, befintligt bestånd, personalens kompetens och mål samt eventuella mål från 
styrande politiker är exempel på faktorer som enskilda bibliotek måste väga in vid varje 
urvalstillfälle (Forsén 2006, s. 28f). Det finns enligt oss många olika faktorer att förhålla sig 
till för personalen på landets folkbibliotek. Detta faktum i kombination med den frihet som 
Forsén talar om gör arbetet komplicerat. Den litterära institutionen, som är en del av 
biblioteksverksamheten påverkar litteraturens kvalitet och de inköp som görs. Samtidigt 
finns det olika motiv och syften som ligger bakom de inköp och urval som biblioteken får 
arbeta med varje dag.

Väsentligt för vår undersökning är hur personalen ställer sig till de urval de måste göra på 
respektive bibliotek. Hur personalen använder sig av egna mål samt mål berörda politiker 
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lagt fram är också viktigt i vår undersökning. Väsentligt enligt oss är också hur personalen 
ser på sin egna kompetens och hur de väljer att utnyttja den i sitt vardagliga arbete.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur bibliotekspersonal förhåller sig till inköp av 
litteratur på folkbibliotek. Vi är intresserade av att se vilka distinktioner som idag görs av 
bibliotekens personal när det gäller urval och inköp av främst skönlitteratur. Viktigt för oss 
blir också att se hur dessa distinktioner i sin tur kan relateras till den litterära institutionen.

· Vilka riktlinjer och normer används för beståndsutveckling och inköp av litteratur?  
· Vilka riktlinjer och normer anser bibliotekarien vara viktiga vid inköp? 
· Hur kan bibliotekspersonalens förhållningssätt och de värden som anses vara viktiga 

i beståndsutvecklingen relateras till den litterära institutionen? 

Tydliggöras bör, att då vi talar om riktlinjer och normer, syftar på de olika hjälpmedel 
biblioteken kan ha i sitt arbete vid inköp och beståndsutveckling. Med riktlinjer menar vi 
den dokumenterade inköpspolicy som finns att tillgå för personalen. Biblioteken arbetar på 
olika sätt och vissa kan ha mer utvecklade dokument över hur de ska arbeta och hålla en bra 
struktur. När det gäller normer syftar vi på de inte dokumenterade eller uttalade regler som 
personalen använder sig av vid urval och inköp. Normer kan ses som en form av tyst 
kunskap som personalen får genom till exempel yrkeserfarenhet.

1.3 Avgränsningar

I undersökningen avser vi inte att undersöka beståndens sammansättning, hur beståndet 
faktiskt ser ut. Tanken med undersökningen är att se hur bibliotekarierna resonerar kring 
beståndsutvecklingen, samt att se vilka riktlinjer, normer, värden som figurerar i urvals- och 
inköpssammanhanget. Undersökningen har till största del genomförts på olika 
stadsbibliotek, tillika huvudbibliotek. Vi kommer fortsättningsvis att använda oss av 
benämningen huvudbibliotek. Den litteratur vi valt att främst fokusera på i undersökningen 
är inköp av skönlitteratur, men även inköp av annan litteratur kommer att tas upp i 
undersökningen.

1.4 Centrala begrepp

· BTJ-listor, bistår biblioteken med recensioner och information om olika medier, 
biblioteken använder lisorna som urvalsunderlag vid sina inköp (Andersson 2005, s. 
5). Listorna erbjuds av företaget Bibliotekstjänst (BTJ) som säljer och utvecklar 
produkter, tjänster och teknik inom medie- och informationsområdet. 

· Förvärvs- och medieplan, plan efter vilken biblioteken arbetar för att systematiskt 
bygga upp sitt bestånd. Det kan till exempel handla om att avdelningarnas befintliga 
utseende beskrivs liksom eventuella kompletteringsbehov. Planen ska underlätta 
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bibliotekens arbete med att uppnå sina uppsatta målsättningar (Andersson 2005, s. 
5). 

· Inköpspolicy, ett dokument där bibliotekets målsättningar beskrivs. Det kan till 
exempel handla om att kvalitetsaspekter att tänka på vid inköp av litteratur beskrivs 
(ibid.,).

· Utkontraktering/outsorcing, innebär att en organisation överlåter en funktion, som 
tidigare har utförts av organisationen själv, åt en annan, extern part (Axelsson & 
Stephens 2007, s. 5). 

· Norm, (latin no´rma 'rättesnöre', 'regel'), det "normala" eller godtagna beteendet i 
till exempel en social grupp; konvention, praxis. Ett normsystem anger det normala 
mönster som individers handlingar bör överensstämma med. De är i allmänhet 
intimt förbundna med sociala värden, och de utgör medel för att förverkliga tillstånd 
som värderas högt av den samhällsgrupp som bejakar dem. De formella lagarna 
uttrycker en del av samhällets normsystem, andra finns nedlagda i traditioner, seder 
och bruk.(Nationalencyklopedin 2010, Norm) Ett exempel på norm som vi funnit i 
vår undersökning och som kan anses vara kopplad till tradition är tyst kunskap. 

· Tyst kunskap, de anställda på biblioteken kan tydligt beskriva sina avgöranden, mål 
och motiv vid inköp men har svårare att beskriva hur de konkret använder sina 
kunskaper. Emelie Andersson konstaterar i sin magisteruppsats Barnbibliotekariers 
inköp av ungdomsböcker  att det kan tolkas som att mycket av personalens 
kunnande bygger på tyst kunskap som de har skaffat sig genom erfarenheter inom 
yrket samt genom att att ha läst mycket böcker, träffat många användare och genom 
att ha arbetat med inköp av litteratur under en längre tid (Andersson 2005, s. 65).

· Kvalitet, (lat. qua´litas 'beskaffenhet', 'egenskap', av qua´lis 'på något sätt 
beskaffad'), inom filosofin i regel detsamma som egenskap. Sedan antiken har man 
sökt skilja mellan primära egenskaper, till exempel volym och massa, som skulle 
tillhöra tingen oberoende av om vi varseblir dem, och sekundära, till exempel röd 
och väldoftande, som skulle bero på våra sinnens sätt att fungera. Med tertiära 
kvaliteter har man inom estetiken ibland menat sådana som harmonisk och 
balanserad och är beroende av de primära och sekundära. Till exempel kan man inte 
föreställa sig att två konstverk som har exakt samma primära och sekundära 
egenskaper skulle kunna skilja sig åt när det gäller deras tertiära kvaliteter. 
(Nationalencyklopedin 2010, sökord Kvalitet). Detta kan kopplas till litterär 
kvalitet, som innebär att två verk kan ha samma egenskaper och att man kan skilja 
dem åt genom vad som är god och vad som är dålig kvalitet. I undersökningen kan 
kvalitet enligt oss kopplas till de olika nivåer som bibliotekarier anser vara viktiga 
när det gäller inköp av skönlitteratur. Litteraturen har olika nivåer av kvalitet, till 
exempel hög och låg.
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2 Tidigare forskning och litteratur
Här presenteras den litteratur och tidigare forskning som är relevant för vår undersökning. 
Flera andra uppsatser kring inköp och urval på bibliotek har redan gjorts, varav många har 
fokuserat på litteratur för barn och ungdomar. Litteraturgenomgången och den tidigare 
forskningen anknyter till det problemområde som undersökts och som är av relevans för 
studien. Litteraturen vi presenterar i detta kapitel anknyter till det biblioteks- och 
informationsvetenskapliga fältet, samt relaterar till vår problembeskrivning och de 
frågeställningar som presenterats. Presentationen av tidigare forskning och litteratur har vi 
valt att dela in i två olika grupper, forskning och litteratur om kulturpolitik, samt forskning 
och litteratur om den litterära institutionen. Dessa två indelningar kan ha en tendens att 
påverka varandra och de utgör praktiker och diskurser som går in i varandra. Vi valde dock 
att ha denna uppdelning då det blir enklare för läsaren att se skillnader i den litteratur vi 
använt oss av. Den kulturpolitiska litteraturen är mer inriktad på biblioteket som en 
verksam institution, där lagar och kulturpolitiska mål diskuteras, medan den litterära 
institutionen diskuterar de riktlinjer och normer som styr och kan ses i inköpsprocessen. 
Här ryms även de problem som kan uppstå vid inköp.  
  
2.1 Kulturpolitik

Vilken litteratur som ska köpas in till biblioteken berör bland annat Susanna Broms i 
Biblioteken och juridiken. Broms har bland annat arbetat som jurist på Kungliga 
bibliotekets avdelning för nationell samordning och utveckling. Enligt Broms framgår det 
att de enskilda biblioteken förfogar över sina egna samlingar och kan på så vis bestämma 
vad som ska köpas in eller fjärrlånas till biblioteket.

Broms tar i ett exempel upp att biblioteken kan bestämma att  viss litteratur inte är 
tillräckligt bra för att den ska fjärrlånas till biblioteket. Detta kan också vara anledningen 
till att biblioteket inte själva hade köpt in litteraturen till sina samlingar. 
Justitieombudsmannen (JO) konstaterar i beslut 1998-01-09, i ärende dnr 4338-1996, att ett  
fjärrlån är att betrakta som ett tillfälligt förvärv. Därmed finns det också enligt JO en 
koppling mellan ett biblioteks inköpsrutiner och bibliotekets fjärrlåneprinciper. Litteratur 
som av olika etiska skäl inte har köpts in ska inte heller fjärrlånas till biblioteket. Lika lite 
som användarna kan kräva att biblioteket tar in viss litteratur kan de tvinga biblioteket att ta 
bort den från sitt utbud (Broms 2005, s. 32).

Cecilie Naper verksam som førsteamanuensis i bibliotek- og informasjonsvitenskap vid 
Høgskolen i Oslo tar i  Det siviliserte informasjonssamfunn bland annat upp det som skett 
på de svenska biblioteken i och med den liberala bokmarknaden. Enligt henne ger den 
ytterligare stöd för regeringens regler när det gäller inköp, och att kulturpolitiska medel 
påverkar det som lånas ut på folkbiblioteken (Naper 2007, s. 239). Vi kommer att 
återkomma till Napers text under 3.2 Genomgång av modell och smakbegrepp.
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Exempel på vad som har skett under liberaliseringen av den svenska bokmarknaden tas 
bland annat upp av Rolf Yrlid i Litteraturens villkor. Yrlid har bland annat varit verksam 
som lärare i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Bland annat framkommer det att det 
från mitten av 1960-talet i Sverige från flera håll hade höjts röster om att de statliga 
stödåtgärderna inom litteraturområdet skulle utvidgas. Önskemålen som framfördes var att 
det skulle införas en svensk motsvarighet till den norska litteraturordningen, litteraturstödet 
(Yrlid 1994, s. 117). Litteraturstöd infördes i Sverige 1 juli 1975. Reglerna för stödet 
framkommer i "Förordningen om statligt litteraturstöd" SFS 1975:493 och litteraturstödet 
administreras av Statens Kulturråd (ibid., s. 123f). Litteraturstödet ska främja kvalitet och 
mångsidighet i bokutgivningen, och läsarna ska garanteras ett brett urval av god litteratur. 
Stödet ges idag, med vissa undantag, enbart till litteratur på svenska, och litteratur som 
beviljats litteraturstöd får automatiskt också distributionsstöd. Det innebär att titeln 
distribueras till landets huvudbibliotek, vilket samtliga våra undersökta bibliotek är. Av den 
anledningen är villkoret för att den sökande ska kunna få litteraturstöd att den kan leverera 
291 exemplar (Litteraturstöd 2010, Statens Kulturråd).  

Ulla Forsén som presenterats under 1.1 beskriver vad hon ser  som byggandet av broar 
mellan användarna och litteraturen. Kommunen har enligt Forsén det största ansvaret för 
bibliotekens inköp. Det ska finnas kulturpolitiskt skrivna mål att följa, men dessa mål är 
oftast för breda och svepande. Bibliotekslagen säger inte heller mycket om hur beståndet 
ska se ut utan är endast uppbyggd på att läsning ska främjas (Forsén 2000, s. 28f). Det som 
Forsén  tar upp ger oss en bra bild av hur verksamheten ser ut på biblioteken i dagsläget när 
det gäller kritik kring inköp. I kapitlet syns även hur biblioteken arbetar med inköp av 
smalare litteratur och efterfrågan. Forsén kan bli användbar för oss i undersökningen när vi 
ska diskutera vårt resultat.

Åse Kristine Tveit, som tidigare presenterats under 1.1 skriver att det allt större utbudet av 
olika medier och aktörer som finns att tillgå idag, samt en minskad ekonomi för 
biblioteken, gör att inköpsarbetet kan ses som allt mer komplicerat. Det är ett arbete som tar 
allt mer tid för personalen, och för att använda arbetstiden på biblioteken mer effektivt, har 
flera bibliotek därför börjat låta utomstående aktörer göra medieinköpen. Utkontraktering, 
eller outsorcing, kan enligt Tveit effektivisera det dagliga arbetet då personalen kan ägna 
sin arbetstid åt andra arbetsuppgifter (2006, s. 8). Exempel på olika aktörer som biblioteken 
arbetar med idag är BTJ, Adlibris och andra nätbokhandlare, lokala bokhandlare, 
antikvariat med flera.

Martin Axelsson och Andreas Stephens tar i sin magisteruppsats Nya va ̈gar i en fö ̈ränderlig 
tid upp folkbibliotekens värdegrund, samt vilka normer och riktlinjer som präglar synen på 
folkbibliotekens roll och uppdrag. En utgångspunkt i uppsatsen är biblioteks- och 
informationsvetenskapens samhällsperspektiv, som enligt författarna kan sägas utgå från 
insikten om att det finns en relation mellan bibliotekens utformning av verksamheten och 
det sociala sammanhang i vilket de fungerar. Detta anser författarna innebär att 
folkbibliotekarieprofessionen, liksom hela dess verksamhet, bygger på någon form av 
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värdegrund. Fokus i Axelssons och Stephens uppsats är riktat mot den kulturpolitiska 
argumentation som präglar biblioteket, och bemötandet av idén om utkontraktering av 
urvals- och inköpsfunktionen. Urval och inköp kan enligt Axelsson och Stephens kopplas 
till frågor som har med bibliotekens kärnverksamhet, samt deras grundläggande värderingar 
att göra. Funktionen är viktig för bland annat bibliotekariernas kännedom om den egna 
samlingen, vilket i sin tur är avgörande när det gäller bemötandet av användarna. Intressant 
enligt författarna är huruvida folkbibliotekens kulturpolitiska inriktning har låtit sig 
omformas av en anpassning efter utvecklingens krav på ökad flexibilitet och ekonomiskt 
värde (Axelsson och Stephens 2007, s. 4ff).

Axelsson och Stephens skriver även att bibliotekens målgrupp kan definieras som samtliga 
medborgare, och det bidrar enligt dem till en osäkerhet kring folkbibliotekens uppgift. 
Respondenterna i deras undersökning konstaterar att trots att de har samtliga medborgare 
som målgrupp måste personalen ständigt välja att prioritera vissa grupper (ibid., s. 43). 
Problemet med att rikta sig till flera olika användargrupper tar även Dorte Skot-Hansen upp 
i "Kultur til tiden". Hon drar slutsatsen att biblioteken nu lärt sig vissa 
marknadsföringsstrategier, till exempel att om man försöker sälja en produkt till alla, så är 
risken att det slutar med att man inte säljer den till någon (Skot- Hansen 1999, s. 15). 
Axelsson och Stephens, samt Skot- Hansens slutsats, är att biblioteken måste rikta in sig på 
olika målgrupper som prioriteras framför andra. Vi är i vår undersökning intresserade av de 
riktlinjer och normer som präglar synen på folkbibliotekens roll och uppdrag när det gäller 
urval och inköp. Utkontraktering ser vi som ett alternativ för biblioteken när det gäller att 
kunna effektivisera arbetet, samt att komma ifrån att personalens egen smak påverkar 
utbudet. Av den anledningen tycker vi att ämnet är intressant i vår undersökning.

2.2 Litterära institutionen
 
I Malin Almqvists magisteruppsats Urvalsproblematiken på folkbibliotek har författaren 
undersökt bibliotekens problematik vid urval. Uppsatsen inriktar sig på val av skönlitteratur 
i inköpssammanhang på folkbibliotek. Frågor hon ställer sig är vilka teorier, värderingar, 
föreställningar och ideal man kan finna i litteraturen som beskriver problemområdet. Fokus 
i Almqvists uppsats är inriktat på bibliotekariernas motiv, resonemang och överväganden i 
samband med inköp av litteratur. Hon studerar även vilken litteratur som väljs bort och 
varför (Almqvist 2009, s. 5). Syftet med undersökningen enligt Almqvist är att spegla den 
urvalsproblematik som idag finns på folkbibliotek, mot bakgrund av kvalitetsaspekter och 
den rådande urvals- och inköpssituationen (ibid., s. 7).
 
Slutsatser Almqvist drar i uppsatsen kring frågan om inköpsprocessen och 
inköpsavgöranden är att det finns en tyst överenskommelse om vad god kvalitet är och vad 
som passar på biblioteken. Personalen lutar sig gärna mot andras beslut vid inköp, att 
undersöka hur andra bibliotek har gjort när de beslutar om de skall köpa in en viss titel eller 
inte blir viktigt. BTJ- listorna används ofta, men inte i samma utsträckning som förr. Detta 
kan enligt undersökningen bero på att personalen inte vill ses som allt för styrande. BTJ- 

7



listorna ses av respondenterna som styrande och delvis begränsande i urvals- och 
inköpsarbetet (ibid., s. 48).

För att vi skulle få en bättre förståelse för  hur bibliotekarier kan tänka kring inköp på 
folkbibliotek tog vi hjälp av Emelie Anderssons magisteruppsats Barnbibliotekariers inkö ̈p 
av ungdomsbö̈cker. Andersson undersöker vad bibliotekarier ute på fältet anser sig ha för 
mål och motiv med vad de gör för inköp, samt utifrån vilka premisser det görs. Sett från ett 
användarperspektiv är det viktigt för biblioteket att det finns en genomtänkt inköpspolitik 
som kan erbjuda något som passar flera användargrupper. Då får biblioteken en viktig 
funktion för användarna, urval och inköpsarbetet får på så vis enligt Andersson en större 
betydelse (Andersson 2005, s. 1).

Andersson konstaterar i sin undersökning att respondenterna i hennes undersökning har 
svårt att identifiera vilken kunskap det är som behövs vid inköp, och hur den ska användas 
för att de ska göra så bra inköp som möjligt. Anledningen till att respondenterna har svårt 
att definiera vilken kunskap som behövs beror enligt Andersson på att det är en tyst 
kunskap de skaffat sig genom erfarenheter. Personalen anser sig inneha en bra kunskap 
kring litteratur och bokkunskap, en kompetens som enligt dem behövs för att de ska kunna 
göra bra urval. Inköpssituationen kan dock vara väldigt komplex och varierande, och därför 
kan det vara svårt för bibliotekarierna att beskriva konkret hur de gör vid varje inköp (ibid., 
s. 62ff). 

De två uppsatser vi presenterat här ovanför anser vi vara intressanta för vår undersökning 
eftersom Almqvist och Anderson, precis som vi, fokuserar på den urvalsproblematik som 
personalen på biblioteken står inför. Frågorna som  i undersökningarna är centrala i den 
litterära institutionen.

Jofrid Karner Smidt är verksam som førsteamanuensis i bibliotek- og 
informasjonsvitenskap vid Høgskolen i Oslo. Karner Smidt tar i "Bibliotekariens smag och 
literaturformedlingens normer"  upp vad det är som kan ses känneteckna bibliotekariens 
smak samt hur det i sin tur påverkar den litteratur som förmedlas till användarna. Som 
utgångspunkt valde författaren att se det som att folkbiblioteken bildat en grund för en mer 
professionell miljö, där gemensam utbildning samt praktik bidragit till attityder och 
värderingar. Effekten blir enligt Karner Smidt att det påverkar bibliotekspersonalens 
litterära smak, samt det som förmedlas till användarna (Karner Smidt 2007, s. 292). 
Bibliotekariens litterära smak är en del av den litterära institutionen, och därför tycker vi att 
den diskussionen är viktig att lyfta fram i det här sammanhanget. Återigen vill vi betona att 
det är viktigt att ha i åtanke när det gäller den litterära institutionen att det är en institution 
som ständigt utvecklas och förändras.
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3 Teori
I detta kapitel redogörs för den teori och de begrepp som vi valt att använda oss av för att 
kunna analysera vårt empiriska material. Teorin och begreppen kommer att presenteras 
under 3.1 och beröras mer ingående under 3.2. I analysdelen kommer sedan teorin och 
begreppen att kopplas samman med vårt empiriska material. 

3.1 Bibliotekets beståndsrepertoar enligt Talja

Vi har i teorin bland annat utgått från de repertoarer som Sanna Talja identifierat i sin 
avhandling Music, Culture and the Library. Talja är verksam som universitetslektor vid 
Tammerfors universitet, vid institutionen för informationsvetenskap inom området 
kunskapsorganisation och kunskapshantering. Taljas modell The Interpretative Repertoires 
of the Music Library som vi valt att använda oss av som teori beskriver ett analysverktyg av 
olika repertoarer. Dessa repertoarer beskriver syftet med bibliotekets bestånd och bygger på 
intervjuer av bibliotekens användare (2001, s. 64f).

Taljas modell ger oss en tydligare bild av hur biblioteken idag sätter värde på olika typer av 
skönlitteratur. De mönster som dyker upp i analysen av vår empiri, tillsammans med 
modellen, kan fastställa eller motverka vår problembeskrivning. Vi valde Taljas modell på 
grund av hennes undersöknings likheter med vår då vi precis som Talja ville få fram den 
personligt inriktade attityden hos respondenterna när det kommer till urval och inköp. 

Taljas avhandling koncentrerar sig, till skillnad från vår studie, mer på musikbibliotek i 
Finland. Hon hävdar dock att hennes modell även är användbar till analys av andra medier 
som television, radio, litteratur och diskussioner vid konst. Analysen koncentrerar sig inte 
på konkret praktik, som till exempel vid ekonomisk distribution, biblioteksanvändning eller 
urvalsprocesser, utan den är mer grundläggande i förståelse kring tankar om 
kulturinstitutionen i samhället (Talja, 2001, s. 206). Det kan tas för givet att bibliotekens 
användare inte har tillräckligt mycket kunskap om biblioteksverksamheten för att kunna 
överväga alternativa tillvägagångssätt som bibliotekarierna kan arbeta med. Därför vill 
Talja ta reda på vad användarna har för tankar och kunskap om bibliotekariernas uppgifter 
och verksamheten. Till sina intervjuer hade hon olika teman som diskuterades, till exempel 
frågor kring folkbibliotekens musikserviceroll och serviceprinciper, musikkultur och 
musiklivet. Respondenternas personliga relation till olika typer av musik togs även de upp i 
Taljas intervjuer (ibid., s. 20). Hon tar samt upp de diskussioner kring biblioteken som är 
vanligast och mest delade i de olika intervjuerna. Talja konstaterar att när man talar om 
bibliotek så är ett mer balanserat bestånd en återkommande idé. Alla musikgenrer och alla 
typer av smak ska bli representerade i samlingen på biblioteket enligt Taljas respondenter 
(ibid., s. 47). Med koppling till detta fenomen ser vi Taljas tre diskurser och hur de kan 
beskriva vad biblioteket kan sträva efter för utbud. De tre förhållningssätten beskrivs som 
repertoarer och översatta till svenska lyder de så här:
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· Det allmänna bildningsutbudet 
· Det alternativa utbudet  
· Det efterfrågestyrda utbudet (Talja 2001, s. 47). 

     
General Education 
repertoire 

Alternative Repertoire Demand Repertoire 

Music library 
role 

Culural institution An alternative to other 
provision channels 

Social service 
institution 

Idea of 
collection 
buildning 

Collects the basic 
repertory of each 
genre 

Reflects the diversity of 
music 

Repsonds to users´ 
needs 

Target of 
criticism 

Line that follows 
demand and 
concentrates on 
novelties 

Line that follows 
mainstream supply, 
instructive line reflecting 
“good taste”   

Line that emphasizes 
high culture and 
abstract quality 

Selection 
Criteria 

Historical significanse Marginal areas, 
experiments, new trends 

Systematic 
following of local 
demand 

User Categories Music students/
entertainment listeners 

Passive listeners/ 
specialized fans 

User/non-users, rock 
generations/older 
age classes 

Music 
categories 

Serious/ light, Lasting/ 
superficial, classics/ 
mode music 

Mainstream/marginal, 
commercial/
noncommercial 

Popular music/
rarities, novelties/
underused materials 

Materials not to 
be acquired 

Novelties, mode 
music, superficial pop, 
entertainment 

Chart music, basic rock, 
basic classics 

Rarely used 
materials 

Distribution 
among styles 

Half classical music, 
half light music 

Half according to demand, 
half rarer and lesser- 
known music 

On grounds of loan 
figures, the share of 
classical music must 
not exceed demand 

Expertise 
required on 
selection 

Expertise in music, 
degree in musicology 
or music training 

Awareness of marginal 
areas, familiarity with 
independent and small 
record production 

Knowledge about 
users´ and potential 
users´ needs. 

Library´s ethical 
quality 

Provides a chance for 
all to develop, train 
and cultivate 
themselves in the field 
of music 

Guarantees opportunities 
for musical experi-
mentation, supports 
noncommercial alternatives 

Satisfies musical 
needs without 
evaluative attitudes 

Tabell 1. The Interpretative Repertoires of the Music Library after Talja 2001, s. 64f 
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Taljas avhandling är uppdelad i flera olika kapitel där hon redogör för analysen av det 
empiriska material som hon fått fram in i sin undersökning. Vi har valt att koncentrera oss 
på de intervjuer som hon gjorde med användarna, och de repertoarer kring bibliotekets 
bestånd som hon identifierade i det empiriska materialet. Taljas modell visar resultatet av 
vad hon har kommit fram till i sina intervjuer med användarna. Denna begreppsapparat har 
arbetats om en del för att bättre passa litteratur på folkbibliotek. Vi har även översatt 
ursprungsmodellen till svenska. I arbetet med att anpassa modellen har vi även kombinerat 
flera av elementen i Taljas repertoarer och gjort dem till ett. Det rör sig om "bibliotekets 
litterära roll" och "samlingens uppbyggnad", samt elementen "litterära genrer" och 
"distribution kring stilar" som vi valde att binda samman från Taljas modell och 
komplettera med elementen från Napers text. Detta för att vi ville få en bättre förståelse för 
detta element och samt mer kunna gå in på djupet vad de undersökta biblioteken kan ha för 
distinktioner när det gäller smak. Vi har även valt att inte använda oss av elementen 
"Material som inte är förvärvat/uppnått" och "Kritik mot de olika utbuden" över huvud 
taget eftersom vi inte ansåg dem nödvändiga i detta sammanhang. Samt på grund av att den 
empiri som skulle tas upp under dessa element kunde även platsa in under andra element. 
Av det som från början var tio element finns nu sex stycken kvar.

Taljas diskurser ser hon som olika repertoarer, och dessa repertoarer kan vi även se som 
idealtyper. Idealtyperna kan fungera som ett analytiskt instrument för oss när det gäller att 
kunna renodla de typiska samhälleliga fenomen som kan dyka upp i en undersökning. Detta 
kan förknippas med sociologen Max Weber, som förklarar detta begrepp som en typ av 
tankekonstruktion (Bergström & Borèus 2005, s. 159).  Enligt Talja kan termen 
kategorisering tillhöra ideologin på det sätt att den talar om samhällets historia och 
traditioner (2001, s. 8).
  
Respondenterna i Taljas undersökning är användare, och våra respondenter är 
bibliotekspersonal. Av den anledningen har vi fått anpassa modellen till ett 
verksamhetsperspektiv, istället för som i Taljas fall, ett användarperspektiv. Syftet med vår 
studie är att undersöka hur bibliotekspersonal förhåller sig till inköp av skönlitteratur, och 
av den anledningen valde vi att intervjua bibliotekarier, inte användare. Båda dessa grupper 
har dock ett socialt, kulturellt och historiskt sammanhang när det gäller folkbibliotek.

Som komplement till Taljas repertoarer valde vi att använda oss av Bourdieus 
smakbegrepp, så som de relateras till det svenska och norska litterära fältet i en studie av 
Cecilie Naper. I sin text redogör Naper för svensk och norsk litteraturpolitik under senare 
delen av 1900-talet, och gör mot denna bakgrund en smakanalys av utlåningen vid 
folkbiblioteken i de båda länderna, sett ur historiskt och ideologiskt perspektiv. Naper 
presenterar Bourdieus distinktioner hämtade från den litterärt orienterade Les Régles de 
l'art från 1992. Bourdieu arbetar med tre huvudtyper av smak: den rena smaken, 
medelsmaken och den folkliga. Med hjälp av hans smaksociologi kan Naper försöka hålla 
den norska inköpsordningens målsättningar om bredd, variation och kvalitet. Naper avser 
den underhållande litteratur och de smaktyper som ligger till grund för biblioteken i Norge 
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(2007, s. 226f). Naper diskuterar olika litterära priser, och i detta samband 
biblioteksstatistikens litterära profil, samt vilken typ av smak som regerar på biblioteken i 
Norge. Hon placerar författare och titlar från biblioteksstatistiken i förhållande till 
prestigefyllda kritikerpriser på ena sidan, och populärpriser som bokhandelspriser på den 
andra sidan (ibid., s. 232).

3.2 Genomgång av modell och smakbegrepp
                   
Element av repertoarer Det allmänna 

bildningsutbudet 
Det alternativa 
bildningsutbudet 

Det efterfråge- 
styrda utbudet 

Bibliotekets  
Litterära roll och 
samlingens 
uppbyggnad 

Litterära institutionen 
väljer bestånd från 
varje genre 

Ett alternativ till 
andra aktörer, 
reflekterar över 
mångfald av litteratur 

Den socialt 
serviceinriktade 
institutionen, svarar 
på användarnas 
behov 

Urvalskriterier Historisk betydelse Marginal, 
experimenterar med 
nya trender 

Följer systematiskt 
en lokal efterfrågan 

Användargrupper Studenter samt den 
mer bildade publiken

Specialiserade fans Användare/icke 
användare, äldre, 
medelålders 
användare 

Behövd expertis 
vid urval 

Expertis inom 
litteratur, utbildning, 
erfarenhet inom 
området 

Medvetenhet om 
marginella områden 
kunskap om 
fristående och smalare 
litteratur 

Kunskap om 
användare och 
potentiella 
användares behov   

Bibliotekets etiska 
kvalitet 

Ger en chans till 
utveckling, övning 
och vidareutbildning 
inom fältet litteratur 

Garanterad möjlighet 
till litterära 
experiment, stödjer 
ickelönande alternativ 

Tillfredsställer 
litterära behov utan 
värderande attityd 

Litterära genrer och 
stilar 

Mellan smaken, den 
rena smaken 

Den rena smaken Den folkliga 
smaken 

Tabell 2. Bibliotekens beståndsrepertoarer, bearbetning efter Talja 2001, s. 64f 

Det allmänna bildningsutbudet

Biblioteken arbetar efter långsiktiga mål och bygger upp en samling som har ett värde i ett 
längre perspektiv och litteratur som kan ha en historisk betydelse. Dess kvalitet anses vara 
högre än det som användarna efterfrågar mer kortsiktigt, detta för att skattebetalarna istället 
ska få någon form av kulturell bas. Genom det allmänna bildningsutbudet ges användarna 
möjlighet till en allmän, grundläggande förståelse för den kultur och historia som samhället 
befinner sig i. När det gäller bibliotekets litterära roll kan det allmänna bildningsutbudet ses 
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som en del av den litterära institutionen på det sätt att den inriktar sig på en mer utbildande 
och studieinriktande beståndsutveckling. De användargrupper som i så fall mest använder 
sig av utbudet är enligt Talja främst studerande och bibliotekets mer bildade publik. 
Samtidigt kan utbudet klassificeras in i olika nivåer av läsare. På den lägsta nivån är det 
läsare som inte läser lika effektivt utan mer sällan, mest i förbifarten och för nöjes skull. På 
en högre nivå finns det ett aktivt intresse i litteraturen, och viljan att vilja lära sig och få 
kunskap om litteraturens historia. Den centrala idén med utbudet är att det ska byggas upp 
av ett basbestånd som ska innehålla delar av bibliotekets alla centrala inriktningar och 
pelare i varje litterär genre. Den expertis som efterfrågas vid urval är enligt Taljas 
respondenter att bibliotekarier ska ha en utbildning samt erfarenhet inom området litteratur 
för att kunna nå upp till den standard som de själva vill ha. Bibliotekets etiska kvalitet när 
det gäller utbudet ska ge användarna en chans till att utveckla sin litterära smak inom den 
litterära institutionen. Den höga kvalitet som man vill förmedla ska även kunna förmedlas 
till den mer nutida publiken. I utbudet syns en rad olika genrer och stilar med både bredare 
och smalare tyngdpunkt. Ett exempel är att utbudet kan vara både seriöst skrivet och 
lättläst, men ska fortfarande ha en kvalitetssträvan där ungefär halva delen av utbudet ska 
vara klassiker (Talja 2001, s. 50f).

Bourdieus smakbegrepp, medelsmaken, kan kopplas samman med det allmänna 
bildningsutbudet, då medelsmaken söker sig till det kretslopp där det finns kulturellt kapital 
att hämta. Den prioriterar inte experimentell eller avantgardisk konst, utan ser mer till det 
som är bekant i det goda litterära hantverket. När det gäller val av underhållande litteratur 
väljer medelsmaken att hålla sig till traditionell och gärna realistisk berättande litteratur, 
som ger möjligheten till nära identifikation med huvudrollsinnehavaren. Samtidigt bör 
språket inte belastas av en klyscha eller slitna stereotyper. Verkets exteriör ska signalera 
kultur och soliditet (Naper 2007, s. 228f). Det finns dock frågor om hur stark medelsmaken 
står sig i biblioteks Norge. Användarna föredrar bredare och mer realistiska romaner som 
har ett traditionellt formspråk. Romangenren är så populär att novellsamlingarna inte har så 
stor chans att synas och läsas bland användarna idag (ibid., s. 233f). När det kommer till 
bokhandlarpriset gäller det att litteraturen har ett pålitligt och realistiskt formspråk. Av 
samtliga vinnare av bokhandlarpriset finns 1/3 med i biblioteksstatistikens "topp 100". På 
bibliotekstoppen finns underhållningsförfattaren Anne Karin Elstad och kriminal- och 
spänningsförfattare som Gunnar Staaelsen och Fredrik Skagen. Men de två sistnämnda 
utmärker sig inte genom att ligga högt upp på utlåningsstatistiken, utan på grund av sin 
solida kvantitativa litteratur placeras de längre ner på listan. Med undantag från Elstad 
gäller detta för alla bokhandlarprisvinnare att de ligger högt upp på lånestatistiken. Det kan 
bero på att de både har vunnit bokhandlarpriser och kritikerpriser (ibid., s. 233). Litteratur 
som har fått bokhandlarpriser kan vara litteratur som både har en hög kvalitet och en lägre 
kvalitet. Denna litteratur kan därför konstateras vara en del av den mer folkliga smaken 
samt det alternativa bildningsutbudet.
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Det alternativa bildningsutbudet

Till skillnad från det allmänna bildningsutbudet ger det alternativa utbudet användarna ett 
mer kompletterande alternativ till andra aktörer på marknaden, som tillexempel ett mer 
kommersiellt och smalt utbud. Målet med utbudet är att vidga användarnas vyer och ge en 
möjlighet till att skapa en egen kulturell identitet. Bibliotekariens uppgift är att inrikta sig i 
det alternativa utbudet och finna de kanaler som för fram det. Samlingen som ryms i 
utbudet ska spegla en mångfald av olika sorters litteratur och kultur i samhället. Det 
alternativa vill mer inrikta sig på att alla verkligen kan välja vad de vill ha för litteratur, och 
komplettera med den litteraturen. De urvalskriterier som används gör att utbudet 
koncentreras till ny, smalare litteratur som utkommer. Beståndet är mest inriktat på de 
användare med specialintressen, och de som går sin egen väg istället för att följa media och 
det utbud biblioteken har i sitt basbestånd, men helst inte för enkel litteratur. Inom stilen 
ryms även en smalare, mindre igenkänd litteratur som inte syns på ytan, utan som man 
måste leta efter. Det kan röra sig om ett utbud som är mer experimentellt, men det kan 
också röra sig om litteratur som ännu inte blivit upptäckt och som väntar på att få ett större 
genomslag. Det kan också röra sig om litteratur som kan komma att påverka den litterära 
utvecklingen i framtiden. Expertis som efterfrågas vid urval är att personalen ska ha 
kunskap om användarnas samt även potentiella användares behov. Personalen ska även, 
enligt användarna, ha kunskap om marginella, smalare och mindre betydelsefulla områden. 
Bibliotekets etiska kvalitet i utbudet ska ge användarna en möjlighet till litterära experiment 
samt även en tillgång till litteratur som inte ses som direkt lönande för biblioteket. Litterära 
genrer och stilar som förekommer i utbudet är litteratur som är historiskt förankrad till 
poesi som försöker bryta ny mark och bryter mot konventioner. (Talja 2001, s. 55ff).  
  
Den rena smaken har sitt fotfäste i de mer skönlitterära härskande klasserna, som är mer 
inriktade på kulturellt kapital än på ekonomiskt kapital. Vi kan därför se ett samband 
mellan den rena smaken och det allmänna bildningsutbudet, samt det alternativa 
bildningsutbudet. Det allmänna bildningsutbudet är mer inriktad på den kulturellt litterära 
institutionen, det alternativa bildningsutbudet har också en koppling till detta på grund av 
att det i flera fall kan ses som ett komplement till det mer allmänna bildningsutbudet. Den 
rena smaken kan kännas igen på sin ansats till konst och litteratur, då den sätter form 
framför innehåll och funktion. I detta förhållningssätt till litteratur finns det alltid ett 
element av distans. Den rena smaken söker sig till litteratur som fokuserar på formella och 
estetiska aspekter. Som ett exempel på ett institutionaliserat uttryck för den rena smaken 
anför Naper prestigefyllda kritikerpriser (Naper 2007, s. 228f). När det kommer till de mer 
övriga vinnarna av kritikerpriser är det långt avstånd mellan dessa på biblioteksstatistiken. 
Det är de kritikerbelönade författarnas uppdrag att ligga i förkant, men det är inte bara nya 
kritikerbelönade författare som ännu inte har lyckats slå igenom. Ledande och etablerade 
norska författare, som till exempel kritiker- och nordisk rådsbelönade, Dag Solstad och 
Kjartan Fløgstad är representerade med endast en titel var. Även den centrala författaren 
och novellmästaren Kjell Askildsen som inte ens finns med på biblioteksstatistikens "topp 
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1000". En ljuspunkt dock är kritikerprisvinnaren Bergljot Hobæk Haff, som trettio år efter 
sin debut fick ett genombrott med sin roman Skammen 1998 (ibid., s. 233f). Naper 
förklarar även poesi och lyrik som en del av den mer smala och tunglästa genren. När det 
kommer till denna genre är den inte lika stor på läsfronten som de mer breda genrerna är 
(ibid., s. 236).  Det mer smala och experimentella formspråket kan även ha en högre rang 
inom den litterära institutionen, än litteratur som är skrivet på ett mer traditionellt 
formspråk (ibid., s. 230).

Det efterfrågestyrda utbudet

Enligt Talja vill man i det efterfrågestyrda utbudet tillfredsställa de behov som användarna 
kan tänkas ha, och bibliotekarierna lägger inte helt fokus på den kvalitet som det syftas i det 
allmänna bildningsutbudet. I beståndsutvecklingen måste personalen förhålla sig till 
konkreta behov och efterfrågan, vilket är själva utgångspunkten. Med detta utbud vill man 
reflektera över många olika smaker och se de nyanser som speglas i kulturella trender och 
bibliotekets utbud. Fokus ligger inte på att vilja öppna användarnas ögon för nya sätt att 
tänka och uppfostra, utan man förlitar sig på användarnas egen expertis och 
kvalitetsuppfattning. Bibliotekets litterära roll ses som en socialt serviceinriktad institution, 
där samlingen i utbudet speglar användarnas behov. De urvalskriterier som används gör att 
utbudet systematiskt styrs av den lokala efterfrågan hos användarna. Beståndet ligger dock 
till en stor del till grund för bibliotekets lånestatistik och den klassiska litteraturen får inte 
överstiga efterfrågan i utbudet. Precis som den litterära institutionen så definieras utbudet 
efter hur kvaliteten formas i samhället. Användargrupper som kan ses ingå i utbudet är 
bibliotekets samtliga användare, dock är en stor grupp som kan ses mer tydlig äldre och 
medelålders användare. Expertis som efterfrågas vid urval av användarna, är att personalen 
ska ha en viss kunskap om fristående samt smalare litteratur. Bibliotekets etiska kvalitet i 
utbudet ska tillfredsställa användarnas behov utan en högre värderande attityd. Litterära 
genrer och stil som framträder i utbudet kan vara mer populärlitteratur i allmänhet, men det 
kan även vara viss kvalitetslitteratur även i detta utbud. (Talja 2001, s. 58ff).
  
Den folkliga smaken har en bas i de folkliga klasserna. Denna smak, i motsatts till den rena 
och medelsmaken, prioriterar mer innehåll och funktion, medan till exempel den rena 
smaken fokuserar mer på formella och estetiska förhållanden. Därför har den folkliga 
smaken enligt oss en stark koppling till det efterfrågestyrda utbudet. Däremot har inte den 
folkliga smaken en direkt koppling till den mer äldre och medelålders användargruppen, 
utan kopplas mer till användare i alla grupper som efterfrågar. Den folkliga smaken 
kännetecknas av att det finns ett önskemål om att det ska finnas en kontinuitet mellan 
konsten och livet. I Norge opererar den folkliga smaken ofta och gärna i kiosker, mataffärer 
och bensinstationer (Naper 2007, s. 228). Den folkliga smaken tar mindre hänsyn till 
kvalitet då det efterfrågestyrda utbudet arbetar fullt ut på användarnas önskemål och inte 
lika mycket på det bildade utbudet. Både Talja och Naper är överens om att populärlitterära 
verk, som ofta har hög lånestatistik, även kan få prestigefyllda priser. Något som är viktigt 
att förstå är att underhållningslitteratur kan tänka sig spänna över ett ganska brett fält av 
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olika genrer och verk som kan relateras till både det allmänna bildningsutbudet och det 
efterfrågestyrda utbudet.
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4 Metod 
Här presenteras den valda metoden, vi redogör  även för hur vi gått till väga i 
undersökningen och hur vi använt metoden. De olika urval som gjorts framkommer också.

I studien valde vi att genomföra vad som Sharan B Merriam i Fallstudien som 
forskningsmetod beskriver som delvis strukturerade intervjuer (2009, s. 88). Vi ansåg 
intervjuformen var lämplig för oss att använda i uppsatsen då den möjliggjorde för oss som 
forskare att få en större insikt i respondenternas olika sätt att tänka och resonera, samt finna 
mönster och variationer i deras handlande. En styrka enligt oss när det gäller den valda 
intervjuformen är flexibiliteten där respondenterna ges stort utrymme att själv komma till 
tals. Eftersom vi i undersökningen var intresserade av respondenternas egna tankar om 
bokinköp och urval valde vi att använda oss av en delvis strukturerad intervjumall. Detta 
för att vi inte önskade styra intervjuerna för mycket med strikt uppställda frågor i en viss 
ordning. Intervjumallen fungerade endast som ett stöd för oss när vi under intervjuerna 
kunde säkerställa att det som skulle tas upp hade berörts. Ett alternativ för oss till den valda 
intervjuformen hade varit att genomföra mer strukturerade intervjuer, till exempel enkäter. 
Denna intervjuform hade passat vår undersökning om vi hade varit intresserade av att 
undersöka ett större antal personer under samma tid.

Vi har i studien även gjort en mindre undersökning av de olika dokument med riktlinjer 
som har funnits att tillgå på de olika folkbiblioteken. Detta för att vi ville se hur de olika 
undersökta folkbiblioteken arbetar med dokumenten, samt få en bild av hur tydliga 
riktlinjer det var som fanns. Vi har endast tagit del av dokumenten för få en tydlig överblick 
på bibliotekets verksamhet. Detta för att vi ville undersöka om det fanns någon koppling 
mellan dokumenten och resultatet av våra intervjuer. Presentation av de olika dokumenten 
sker under 5.1- 5.3.

Som ett av de första stegen i undersökning genomförde vi en pilotstudie på två mindre 
filialbibliotek. Under den studien genomfördes en intervju med en inköpsansvarig person, 
en dokumentstudie av kommunens biblioteksplan, samt andra kulturpolitiska dokument 
som inriktade sig på bibliotekets verksamhet. Vi deltog även i ett personalmöte där vi 
observerade vad som sades kring urval och inköp. Målet med pilotstudien var att undersöka 
om den tänkta empiriska insamlingsmetoden, intervjuer, skulle fungera i 
kandidatuppsatsen, eller om vi skulle behöva genomföra ändringar.

4.1 Urval

Efter pilotstudien och våra erfarenheter från den bestämde vi att övriga intervjuer skulle 
genomföras på huvudbibliotek. Anledningen till att vi ville studera bibliotek med mer 
personal på än på filialbiblioteken var bland annat att vi hoppades på att det skulle finnas 
mer dokumenterat om urval och inköp än vad vi fann under pilotstudien. Vi trodde oss även 
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få mer utförliga svar från respondenter som arbetade i en större organisation än vad vi fick 
under pilotstudien.

Vi avgränsade studien till tre folkbibliotek i tre svenska kommuner. Detta för att vi ville få 
en variation när det gäller respondenterna och deras arbetssätt. Vi ville också få en 
spridning när det gäller vart respondenterna var verksamma. Personerna vi intervjuade 
skulle ha en direkt koppling till inköp och urval på biblioteken. Respondenterna var enbart 
bibliotekarier, ingen annan bibliotekspersonal har intervjuats. Detta för att resultatet skulle 
bli så överensstämmande som möjligt. Ett alternativ hade varit att till exempel även 
intervjua någon bibliotekschef för att se hur chefer resonerar kring urval och inköp och 
annat som har framkommit under intervjun.

När det gäller frågan om intervjuernas antal resonerade vi som så att vi skulle intervjua 
fram till det att vi kände att inga nya svar längre framkom. Merriam talar om mättnad, som 
kan ses som ett tecken på att intervjuandet bör avslutas. Denna mättnad kan enligt Merriam 
kännas igen på att materialinsamlandet bara ger ett mindre tillskott av ny information, om 
man jämför med den energi som forskaren förbrukar för att få tag i informationen. En 
annan anledning till att avsluta intervjuandet är att vissa regelbundenheter börjar framträda i 
svaren. Dessa regelbundenheter ska dock enligt författaren inte förväxlas med felaktiga 
slutsatser som kan ligga på en för enkel nivå (Merriam 2009, s. 138f). Vår tanke med 
intervjuerna var att genomföra dem tills vi uppnått den mättnad som Merriam beskriver. Vi 
upplever att vi delvis uppnått denna mättnad, däremot anser vi att resultatet ibland skiljer 
sig åt mellan respondenterna och kommunerna. Hade flera intervjuer genomförts hade vi 
möjligtvis fått fram ett annat resultat. Undersökningen har genomförts under en delvis 
begränsad tid, det måste vägas in i det antal intervjuer som gjorts. Angående vår 
undersöknings tillförlitlighet anser vi att resultatet är tillförlitligt eftersom samtliga 
respondenter har en lång erfarenhet av arbete på bibliotek och med urval och inköp. Som ett  
komplement till våra intervjuer har vi i studien valt att undersöka de riktlinjer som 
personalen på de undersökta biblioteken har att förhålla sig till lite närmare. 

4.2 Genomförandet

Intervjupersonerna i vår undersökning var fyra till antalet, och intervjuerna tog mellan 40 - 
60 minuter vardera att genomföra. Samtliga intervjuer har genomförts på respondenternas 
arbetsplatser. Samtliga respondenter vi intervjuat kan även förväntas ha spelat viktiga roller 
vid urval, samt inköp av medier till sina respektive bibliotek. Intervjuerna som genomförts 
utgör den största delen av vår materialinsamling. Dock spelar även de dokument vi studerat 
också en viktig roll när det gäller förståelsen av situationen och processerna när det gäller 
bibliotekens tillvägagångssätt vid inköp och urval.

Våra respondenter kontaktades inledningsvis via telefon, och då presenterade vi oss och 
berättade kortfattat om uppsatsens innehåll. Var personerna intresserade av att medverka i 
vår undersökning bestämdes tid och plats för intervju. Vi gick till en början inte in närmare 
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på uppsatsens syfte vid den första kontakten, detta för att vi ville undvika att styra in 
respondenterna i förutbestämda tankebanor redan innan intervjun. Hade vi delgett 
respondenterna mer information kring till exempel uppsatsens syfte och våra intervjufrågor 
innan intervjuerna kunde de ha fått mer tid att tänka och reflektera över sina svar. Vi är 
medvetna om att detta har påverkat vårt resultat av intervjuerna. 
Intervjuerna spelades i alla fall utom ett in. Vi hade innan vi började intervjuerna stämt av 
det med våra respondenter och fått deras godkännande. En respondent godkände dock inte 
att intervjun skulle spelas in, och den intervjun genomfördes genom att svaren istället 
nedtecknades. Det inspelade materialet, samt anteckningarna, behålls i författarnas ägo tills 
det att uppsatsen är godkänd och klar. Respondenterna kommer att ha fingerade namn så att 
de inte går att identifiera, och av samma anledning kommer deras arbetsplatser samt 
arbetsuppgifter inte att avslöjas i uppsatsen. 
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5 Presentation av bibliotek och respondenter
Här presenteras våra respondenter, det görs också en kortare beskrivning av deras 
arbetsuppgifter på respektive bibliotek. Här redovisas även vilka dokument som finns att 
tillgå på de olika biblioteken, de dokument vi studerat. Vi har valt att redovisa varje 
biblioteks dokument som undersökts under respektive respondent. Respondenterna är 
uppdelade från 1- 4 och biblioteken från A till C. Anledningen till att endast tre bibliotek 
redovisas är för att respondent 3 och 4 arbetar på samma bibliotek.

5.1 Axel respondent 1

Axel har arbetat på det undersökta biblioteket i 26 år. Efter det att han var färdigutbildad 
1977 har han arbetat på flera andra huvudbibliotek. Han är ansvarig för katalogen på 
biblioteket, inköp av musik, psykologi och filosofilitteratur och förvärv. I hans 
arbetsuppgifter ingår även pass i informationsdisken. Biblioteket är ett huvudbibliotek i en 
mellanstor stad och har ingen speciell målgrupp eller inriktning. Målgrupper har diskuterats 
men det har aldrig kommit fram till något beslut, utan biblioteket väljer att inrikta sig på så 
många användargrupper som möjligt. Ett måldokument för hur de ska inrikta sig är på 
gång, som snart även ska tas beslut på. När detta beslut ska tas hade Axel ingen kunskap 
om.

Bibliotek A, där Axel arbetar, har en antagen biblioteksplan till sitt bibliotek. Syftet med 
denna biblioteksplan är att den ska belysa bibliotekets roll i samhället samt visa hur 
samverkan mellan olika bibliotekstyper kan utvecklas. Planen ska även initiera en ökad 
omvärldsbevakning genom att skapa nätverk och öka samverkan med aktörer utanför 
bibliotekssfären, samt stärka bibliotekets service inom den tekniska utvecklingen. 
Biblioteksplanen säger även att biblioteket ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och 
ungdomar. Detta ska ske genom att biblioteket erbjuder böcker, informationsteknik, och 
andra medier anpassade till deras behov för att främja deras språkutveckling och stimulera 
läsning.

Biblioteket har även en fristående medieplan som är specifik för det biblioteket och de 
filialer som finns i kommunen. Medieplanen behövs för att bättre tillgodose användarnas 
behov, få bättre kunskap om mediebeståndet, och effektivisera mediehanteringen. 
Biblioteket ska även medvetet kunna profilera sig och skapa ett budgetunderlag med hjälp 
av medieplanen.

Bilagor som finns till biblioteksplanen är en Medieplan för olika ämnesområden och 
Medieplaner för biblioteksfilialer. Bilaga ett för ämnesområden tar upp alla händelser av 
hela bibliotekets medieanvändning från 2006 och fram till 2009.?? Allt från hur mycket 
böcker det finns i magasinet, vad som har gallrats till hur mycket som har köpts in från 
varje genre. Bilaga två innehåller en förteckning över kommunens alla filialer och en 
utvärdering av tidigare år för dessa biblioteks medier. Ett exempel är att på samtliga filialer 
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så är det flest efterfrågan på skönlitteratur och ljudböcker. Planen tar även upp hur stort 
bibliotekets bestånd är och hur många invånare det finns i varje kommundel.
 
5.2 Berit respondent 2

Berit utbildade sig på bibliotekshögskola och har varit verksam bibliotekarie i 34 år. 
Mestadels har hon arbetat på folkbibliotek, och längst tid har hon arbetat på det 
huvudbibliotek som hon är verksam på idag. Hon började med att i sitt yrke att vara 
engagerad i "boken kommer", men gav upp denna verksamhet för tio år sedan. Istället 
ansvarar hon för inköp av vuxen skönlitteratur och programverksamhet. Hon har varit 
ansvarig för skönlitteratur till invandrare och avdelningen lättläst, som på de senaste åren 
har utvidgats. Verksamhetens anställda är uppdelade i fyra olika team, och Berit är 
teamledare över ett av dessa. Hon är även verksam inom kommunens kulturliv och olika 
samverkande arrangemang. Detta bibliotek är även det ett huvudbibliotek i sin kommun. 
Ser man på olika arrangemang, mål och på institutionen, så är biblioteket mest inriktat på 
barn och ungdomar som målgrupp. Axel och Berit arbetar inom samma län, men i olika 
kommuner. Deras bibliotek har ett samarbete med två närliggande län när det gäller till 
exempel fjärrlån.

Bibliotek B där Berit arbetar har en antagen biblioteks- och medieplan från 2008 för sin 
kommun. Biblioteksplanens syfte är att vara ett analysverktyg för det samlade 
biblioteksbehovet. Planen ska även visa åtgärder för kommunens behov av biblioteken när 
det gäller utbildning, vård, omsorg, näringsliv och teknik. Biblioteksplanen ska ge 
möjlighet till att effektivisera biblioteksverksamheten genom ett gemensamt samarbete 
mellan personal, lokaler, medier och teknik. Medieplanen är en bilaga till biblioteksplanen 
och ska vara till som ett hjälpmedel i arbetet att kunna hålla ett aktuellt och relevant 
mediebestånd. Med hjälp av denna medieplan kan biblioteket arbeta genomtänkt med både 
inköp, gallring, magasinering och exponering. Detta tydliggör det faktiska användandet av 
bibliotekets bestånd. Målet är att bibliotekets mediebestånd ska användas så mycket som 
möjligt.

5.3 Cecilia och Carina respondent 3 och 4 

Cecilia, respondent 3 och Carina, respondent 4 är anställda på samma 
huvudbibliotek. Biblioteket ligger i en större stad, och verksamheten ska rikta sig till 
samtliga medborgare. Cecilia har arbetat som bibliotekarie i ungefär 35 år, med den största 
delen av tiden på det undersökta biblioteket. Cecilia arbetar på vuxenavdelningen, där är 
ansvaret för olika ämnen uppdelade på olika bevakningsområden som personalen är 
ansvarig för. I Cecilias arbetsuppgifter ingår inköp av skön- och facklitteratur, förutom det 
ingår även arbetsuppgifter som informationspass, katalogisering, gallring. 

Carina har arbetat som bibliotekarie sedan 1972, hon utbildade sig på statens 
bibliotekshögskola i Stockholm och var en i den sista kullen som tog examen därifrån. Den 
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allra största tiden har Carina arbetat på det aktuella biblioteket, hon har även arbetat med att 
starta upp kommunens bokbussverksamhet på 1970-talet, samt med arbetsplatsutlån, varit 
kulturansvarig på ett filialbibliotek. Carina har tidigare innehaft en chefstjänst på den 
nuvarande arbetsplatsens barnavdelning, numera arbetar hon enbart som bibliotekarie på 
avdelningen. I Carinas arbetsuppgifter ingår urval och inköp av barn- och ungdomslitteratur 
samt yttre tjänst vilket innebär arbetspass i informationsdisk och liknande. Carina ansvarar 
även för ett läsprojekt med några lågstadieskolor i kommunen som har pågått i cirka fem år, 
och för biblioteksintroduktion för elever i grundskolans årskurs 1. Det är också Carina som 
är ansvarig för att personalen på avdelningen går igenom BTJ- listorna innan 
inköpsmötena, och hon ser till att det som ska beställas beställs från respektive aktör. I 
arbetsuppgifterna ingår även att göra katalogposter, i och med det nya datorsystemet som 
kommunen skaffat har det inneburit mer arbete med katalogposter för personalen.

De måldokument som Cecilia och Carina har att arbeta efter kommer från kommunen. 
Biblioteket har alltså inte arbetat fram ett eget dokument att arbeta efter. Barn och unga 
samt personer med annat modersmål än svenska är användargrupper som biblioteket arbetar 
mer med. I kommunen där bibliotek C finns har man haft en antagen biblioteksplan från 
slutet av 2008. Syftet med den biblioteksplanen är att den ska beskriva biblioteksstrukturen 
i kommunen när det gäller samtliga bibliotek, oavsett huvudman. Biblioteksplanen ska även 
utgöra ett underlag för behovsanalys och utvecklingsstrategi för den kommunala 
biblioteksverksamheten. Till biblioteksplanen ska även kopplas de årliga budgetanknutna 
handlingsplanerna/verksamhetsplanerna inom kommunen.

Enligt målsättningarna i dokumentet Kulturen i C-stad som innehåller en mål och 
ansvarsfördelning för kulturverksamheten som kommunen tagit fram ska biblioteken sträva 
efter att nå samtliga invånare. Vidare ska biblioteken i kommunen garantera kvalitet och 
mångfald, samt yttrande- och informationsfrihet. Biblioteken i kommunen ska även 
motverka främlingsfientlighet och rasism, ha ett generöst öppethållande, samt aktivt 
samarbeta med varandra och andra institutioner. Exempel på institutioner är förskolor, 
skolor, organisationer och föreningar samt där detta är möjligt och lämpligt också övriga 
närliggande kommuner och övriga delar av länet.
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6 Resultat och analys
Här presenteras resultatet av de intervjuer vi genomfört med våra respondenter, samt den 
mindre undersökning av dokument som finns på respondenternas bibliotek. Vi valde att 
dela upp de olika elementen i olika rubriker för att skapa en överblick när det gäller 
resultatet av vår empiri. Som analysverktyg har vi använt oss av vår omarbetade version av 
Sanna Taljas modell som presenteras under 3.1. Syftet med undersökningen var att ta reda 
på hur bibliotekspersonal förhåller sig till inköp av skönlitteratur, vi redovisar resultatet 
med hjälp av Taljas olika element. Respondenternas olika synsätt har hjälpt oss få en 
överblick över hur verksamheten kan se ut på respektive bibliotek. Som vi redan beskrivit 
under metod är vår främsta källa våra intervjuer, men den mindre dokumentstudien har 
även den varit lärorik att genomföra. Dokumenten har gett oss en bra insyn över hur 
biblioteken arbetar med sina urval och inköp av skönlitteratur och vi har kunnat diskutera 
fram mycket ur vad som står i dokumenten, tillsammans med intervjuerna. I de allra flesta 
fall är det primära källor som angetts i undersökningen. I vissa fall har även sekundära 
källor angetts, i dessa fall rör det sig om respondenternas tankar kring dokumenten som 
framkommit under intervjuerna.

6.1 Bibliotekets litterära roll och samlingsuppbyggnad

Här tar vi upp  det som framkommit under våra intervjuer när det gäller hur biblioteken 
ställer sig till beståndets uppbyggnad och utveckling. Exempel på vad som kommer tas upp 
är de riktlinjer inom ämnet som tydligt kan ses i de undersökta dokumenten.  

I vår undersökning säger två av respondenterna att det alltid förekommer 
kompletteringsbehov av beståndet. Axel anser inte att biblioteket har något speciellt 
bildningssyfte, men framhåller att biblioteket har en speciell avdelning för hem och 
trädgård. Den avdelningen ser han som en del av den allmänna kulturen i länet. Cecilia 
anser inte heller att hennes bibliotek arbetar med ett specifikt bildningsutbud i någon större 
omfattning. Bibliotek C är ett stort bibliotek och hon anser att det mer är mindre bibliotek 
som måste göra avvägningar när det gäller utbudet. I Biblioteksplan för C stad framgår det 
att bibliotek C genom avtal är värdbibliotek och ska bistå övriga kommunbibliotek när det 
gäller kompletterande medieförsörjning. Ansvaret delar biblioteket med huvudbiblioteket i 
regionens största stad. Detta förklarar biblioteks ansvarskänsla som framkommer vid ett 
flertal tillfällen under intervjuerna, då bibliotek C har ett speciellt ansvar att försörja hela 
länet med litteratur. Enligt både Cecilia och Carina ska bibliotekets utbud spegla det 
samhälle som det verkar i. De menar att ett flertal perspektiv ska synas när det gäller till 
exempel olika samhällsfrågor som politik och religion. I medieplanen på Axels bibliotek 
står det tydligt skrivet vilken nivå biblioteket ska ha på den litteratur de köper in på varje 
ämnesområde. Till stor del ska varje ämnesområde ha en populärvetenskaplig nivå, eller en 
mer allmänvetenskaplig nivå, för att kunna anpassa sig till varje målgrupp inom varje 
ämnesområde. Detta för att ha ett så brett och rättvist fördelat utbud som möjligt. Det 
respondenterna säger indikerar att de, åtminstone i viss utsträckning, arbetar med 
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beståndsutvecklingen efter mer långsiktiga mål, där de eftersträvar samlingar som skall ha 
ett värde för lokalsamhället i ett längre tidsperspektiv. Det här anknyter till de 
föreställningar som förknippas med den av Taljas repertoarer som kallas det allmänna 
bildningsutbudet och som bland annat innebär att bibliotekens användare skall ges 
möjlighet till en mer allmän, grundläggande förståelse för det kulturella samhället de 
befinner sig i och dess historia.

Respondenterna i vår undersökning har en positiv inställning till smalare litteratur. Berit 
arbetar gärna för att få in mer smal litteratur till sitt bibliotek, detta för att de ska nå ut till 
fler användare. Hon nämner att hennes bibliotek får kompletteringsbidrag från staten som 
de använder till att köpa in de mer speciella och smala böckerna. Axel anser att det för hans 
biblioteks del är uteslutet att köpa in mer smal litteratur som poesi och lyrik eftersom den 
litteraturen inte lånas ut. Det finns ingen poäng med att köpa in litteratur som sedan 
kommer gallras igen efter tre år. Samtliga respondenter arbetar med inköp av smalare 
litteratur, och vi kan konstatera att de gärna köper in om de har möjligheten. Enligt Carina 
är det viktigt att biblioteket gör inköp som kompletterar det utbud som till exempel finns 
hos de lokala bokhandlarna, exempelvis kan det röra sig om nya författare som inte finns 
hos bokhandlarna. Respondenternas tankar kring så kallad smal litteratur kan indikera hur 
man ser på utvecklingen av beståndet i relation till klassiska bildningsmål, och den roll som 
konst och kultur kan ha i ett sådant sammanhang. Det här är ett tema som på olika sätt 
anknyter till element i både det allmänna och det alternativa bildningsutbudet.

Samtliga bibliotek i vår undersökning får dagligen inköpsförslag och så gott som allt det 
som efterfrågas köps in. Vi kan i vår undersökning konstatera att vissa undantag 
förekommer, som oftast beror på brister i kvalitet, eller att ekonomin inte tillåter inköpet. 
Berit och Carina har båda synpunkter på långa bokserier som kan komma upp i 30-40 
böcker. Dessa serier är något som efterfrågas av användarna, men biblioteken köper helst 
inte in dem. Berit säger att anledningen är av platsbrist, att väga in i sammanhanget är att 
biblioteket helst ska köpa in minst två exemplar av varje bok. Därför fjärrlånas hellre dessa 
böcker till biblioteket, om de väljer att tillmötesgå användaren. Carina, till skillnad från 
Berit, säger att det förmodligen inte skulle bli platsbrist på biblioteket om de valde att köpa 
in efterfrågade serier. Efterfrågan är så pass stor att litteraturen inte skulle bli ståendes på 
hyllorna i biblioteket utan vara utlånad för en lång tid. Enligt Cecilia finns det en viss 
skillnad på hur mycket användarna efterfrågar. Vissa användare lämnar många inköpsförlag 
och kommer på så sätt att till en viss del påverka bibliotekets utbud, främst med 
skönlitteratur. Carina säger att bibliotekets arbete när det gäller beståndet inte är 
konsekvent, att personalen ”silar mygg och sväljer kameler". Respondenternas tankar kring 
hur de vill tillmötesgå användarna och deras olika behov, kan vi koppla till Taljas 
repertoarer med inriktning på det efterfrågestyrda utbudet. När det gäller det 
efterfrågestyrda utbudet kan vi se ett tydligt samband mellan de undersökta biblioteken i 
deras arbete, där de uppmuntrar till en ökad efterfrågan även om de inte alltid kan 
tillmötesgå varje önskemål.
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6.2 Urvalskriterier

Här tar vi upp det som har framkommit under våra intervjuer när det gäller vilka 
urvalskriterier som vi kan se som framträdande i vår undersökning. Respondenternas 
ställning till de olika typerna av utbud kommer att framkomma, samt hur de arbetar med 
inköp är exempel på vad som kommer att tas upp.

Bibliotek C ska enligt mål och ansvarsfördelningen för kulturverksamheten slå vakt om 
kulturarvet och kulturmiljön. Kommunen där bibliotek C finns ska även stimulera 
invånarnas intresse för lokalhistoria, samt forskning kring den lokala historien. Här ser vi 
ett viktigt uppdrag för biblioteket, även om samtliga kulturverksamheter har ett gemensamt 
ansvar. När det kommer till facklitteratur och allmänbildning anser Berit att bibliotek B 
försöker sikta in sig på enklare litteratur och studentlitteratur. Litteratur på engelska köps 
oftast inte in. Det händer enligt Cecilia att man på hennes bibliotek väljer att fjärrlåna in 
vissa delar av den lokala litteraturen samt litteratur på andra språk än engelska och svenska. 
Även när det gäller den litteraturen så görs många inköp, eftersom hon anser att ett 
bibliotek i deras storlek helst inte ska fjärrlåna sådan litteratur. BTJs recensioner, de som 
finns i listorna, är ett stort stöd enligt Cecilia vid urval, eftersom de speglar ett stort utbud 
av svensk och engelsk litteratur. Historisk litteratur är exempel på vad Carina skulle vilja 
köpa in mer av till sin avdelning. I undersökningen framträder att biblioteken idag inte 
arbetar med basbestånd intensivt, i alla fall inte uttalat. Däremot arbetar samtliga 
undersökta bibliotek med tydliga mål som ska underlätta uppbyggandet av ett 
lokalhistoriskt bestånd. Vi kan konstatera ett samband mellan Taljas repertoarer och det 
allmänna bildningsutbudet där biblioteken till viss del arbetar med ett utbud av bestående 
litterär kvalitet.    

Cecilia och Carina återkommer båda till att deras bibliotek är stort och ska tillhandahålla 
resten av kommunens, och till viss del även länets bibliotek, med litteratur. Det är därför 
enligt dem viktigt att de köper in inte bara det som kan ses som populärlitteratur och 
littteratur som efterfrågas av användarna. Att deras bibliotek köper in ny mindre känd 
litteratur är viktigt. I Axels biblioteks medieplan står det tydligt att bibliotekens urval av 
medier skall tillgodose ett brett behov hos allmänheten, men även krav på smalare och 
mindre efterfrågad media. Biblioteken skall öka litteraturintresset och locka fler att använda 
bibliotekens tjänster, bland annat genom att nå nya målgrupper. Bibliotek B anses av Berit 
vara det bibliotek som köper in mest smalare litteratur i sin region, och söker sig ofta till 
antikvariat för att kunna få ett bättre utbud. Samtliga undersökta bibliotek arbetar med att 
nå ut till fler målgrupper än de som vanligtvis väljer att använda biblioteken. Användarna 
ska ges en möjlighet att upptäcka en för dem ny mer främmande litteratur. De undersökta 
biblioteken har genom sina biblioteksplaner krav på sig att de även ska tillhandahålla 
smalare litteratur, och på så vis ges biblioteken en möjlighet till att experimentera mer med 
mindre igenkännande litteratur vid inköp. Detta kan vi koppla till Taljas repertoar kring det 
alternativa bildningsutbudet där bibliotekens uppgift speciellt går ut på att arbeta med nya 
trender.
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Biblioteken är fullt inriktade på hur samhället ser ut idag och vad användarna efterfrågar. I 
kommunen där bibliotek C verkar finns det ett mål och ansvarsfördelning för 
kulturverksamheten, och i den framgår att biblioteket bland annat ska arbeta för att 
motverka främlingsfientlighet och rasism. Cecilia anser att målen är klara och tydliga regler 
när det kommer till vad som ska ingå i bibliotekets bestånd. Målen är enligt henne 
användbara vid diskussioner med användarna då det gäller vilken litteratur som ska finnas i 
bibliotekets bestånd. Både Berits och Axels bibliotek är väldigt positivt inställda till 
efterfrågestyrt utbud. De köper in i stort sett all litteratur som efterfrågas, såvida det inte är 
smal litteratur som finns på ett närliggande bibliotek, tillgänglig för fjärrlån. Genom vår 
undersökning kan vi precis som när det gäller den litterära rollen och samlingens 
uppbyggnad konstatera att biblioteken arbetar med att möta den lokala efterfrågan så länge 
resurserna räcker. Med utgångspunkt i Taljas repertoar kan vi se ett systematiskt 
efterfrågestyrt utbud på samtliga bibliotek, då de har olika rutiner för att tillmötesgå 
användarna.
   
6.3 Användargrupper

Här presenterar vi det som har framkommit under våra intervjuer när det gäller de mer 
framträdande användargrupper på de undersökta biblioteken. Var respondenterna lägger sin 
fokus när det gäller användargrupper framkommer också. 

Samtliga bibliotek är folkbibliotek och med en inriktning på bland annat barn och unga 
enligt sina biblioteksplaner. Berits bibliotek har dock även en stor inriktning på att 
studenter ska kunna använda biblioteket, då de i första hand köper in studentlitteratur när 
det kommer till facklitteratur. Bibliotek B väljer även att köpa in enklare facklitteratur på 
grund av större delen av användarna ska kunna ha en användning av samma litteratur. Även 
på bibliotek C är studenter en stor användargrupp som ska tillmötesgås enligt Cecilia. Vi 
kan konstatera att på de undersökta biblioteken existerar användargrupper som kan vara 
problematiska för personalen att tillmötesgå. Samtliga bibliotek arbetar med ett utbud som 
ska kunna anpassas till en bredare publik, och detta kan leda till att visa användargrupper, 
som till exempel den mer bildade användargruppen, inte fullt ut kan tillfredställas. Enligt 
Taljas repertoar med inriktning på det allmänna bildningsutbudet ska biblioteken 
tillmötesgå studenter och en mer bildad publik. 

Eftersom bibliotek C ska försörja resten av kommunen med litteratur får frågorna olika 
svårighetsgrad. Carina och Cecilia anser att personalen inte kan vara pålästa inom alla 
ämnen som förekommer på deras bibliotek. Om de får frågor från användarna som de inte 
kan svara på, från till exempel användare med specialintressen, så tar de i första hand hjälp 
av sina kollegor. Nya invandrargrupper är enligt Cecilia ett exempel på en användargrupp 
som börjat använda biblioteket mer. Biblioteket är en plats som just den gruppen får en 
tidig kontakt med. Samtliga undersökta bibliotek är medvetna om användare med 
specialintressen och arbetar med att tillmötesgå även dem. Taljas repertoarer när det gäller 
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det alternativa bildningsutbudet visar att bibliotekens uppdrag är att tillmötesgå även 
användare med specialintressen.

Samtliga respondenter anser att användarna idag är väldigt pålästa. Ungefär 20% av det 
som Axels bibliotek köper in har efterfrågats av användarna. Användarna får genom medier 
så som TV, radio och dagstidningar reda på ny litteratur som finns att tillgå, ibland även 
innan biblioteket. Biblioteken följer mer BTJ- listorna, och om litteratur inte varit med där 
ännu kan personalen i vissa fall vara omedvetna om existensen av det som efterfrågas. På 
Berits bibliotek kommer det inte in så mycket förfrågningar efter smalare litteratur, såvida 
inte det är litteratur som plötsligt har blivit väldigt omtalad inom media. Berit gillar dock 
när det kommer in användare som söker efter litteratur som de inte funnit på något annat 
bibliotek. Hon gillar den tacksamhet som användarna visar när biblioteket kan tillfredsställa 
deras behov. Därför arbetar Berit mycket för att kunna tillfredsställa samtliga 
användargrupper, speciellt de som har ett specialbehov, och som uppskattar bibliotekets 
samling. Enligt Cecilia och Carina är det ofta svårt för biblioteket att se om det har 
tillkommit nya användare, eller om det är de "gamla vanliga användarna" som har följt med 
i tiden och skaffat sig nya intressen. Användare i medelåldern är en stor målgrupp enligt 
Cecilia. Gruppen är påläst och frekventa låntagare på bibliotek C. Vi kan i undersökningen 
konstatera att ett flertal användargrupper på biblioteken föreslår inköp av olika litteratur till 
biblioteken. Medelålders och även äldre användare kan dock ses som mer frekventa 
användare som efterfrågar mycket litteratur. Detta anknyter till de föreställningar som 
förknippas med Taljas efterfrågestyrda utbud och som innebär att en stor del av användarna 
efterfrågar litteratur på biblioteken i olika utsträckning.

6.4 Behövd expertis vid urval

Här tar vi upp det som framkommit under våra intervjuer när det gäller vad våra 
respondenter anser sig behöva ha för kunskap vid urval och inköp. 

Axel nämner i sin intervju att: "Man ska som ämnesansvarig ha en grundläggande kunskap 
i det ämne som man har ansvar för. Detta för att kunna ha koll på vad som har bra kvalitet 
och vad som inte har det." 
  
Berit anser sig också ha fått mycket av sin expertis genom erfarenheter. Hennes många år 
på flera olika bibliotek och områden har gett henne god bokkunskap. Berit anser att hon har 
tillräckligt med kunskap om sina användargrupper för att kunna göra bra urval vid inköp. 
Samtidigt så har bibliotek B möjlighet för vidareutbildning på sitt bibliotek. Berit anser att 
man ska hålla distans till smak och inte köpa in efter egen, för då skulle det bara finnas 
litteratur som personalen tycker om, och inte vad de tror att användarna vill ha. Berit anser 
dock att personalen i slutändan alltid går lite efter egen smak, medvetet eller omedvetet. 
Axel och Carina anser även de precis som Berit att personalen måste hålla igen på det man 
tycker är bra, för att inte fastna i en ond cirkel. Carina säger att bra kunskap när det gäller 
inköp är att personalen har arbetat i vad hon kallar för yttre tjänst, i till exempel 
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informationsdisken. Där möter personalen olika användargrupper, och får enligt Carina en 
bra erfarenhet som används vid inköp. Att ha arbetat med gallring är också enligt Carina 
erfarenhet eftersom personalen vid gallring får en uppfattning om hur mycket litteraturen 
varit utlånade, samt i vilket skick den är i. Personalen får på så vis enligt Carina en bra bild 
av vad som är gångbart på biblioteket. Ödmjukhet är en annan egenskap som Carina anser 
är bra att ha. Personalen ska enligt henne inte ha för mycket förutfattade meningar innan de 
läst litteraturen, på så sätt kan de göra ett aktivt urval.

Enligt Cecilia är ett gott omdöme bra att ha vid urval, men också ett gott minne. Det är 
enligt henne viktigt att den som köper in är medveten om vad som redan finns i bibliotekets 
bestånd. Det är också viktigt enligt Cecilia att personalen skaffar sig bra kunskaper om 
olika författare, litteratur och förlag, vilka är kunskaper som enligt Cecilia kommer med 
utbildning och erfarenhet. Hon talar inte specifikt om någon skillnad när det gäller 
efterfrågad expertis vid urval och de olika utbuden. Cecilia säger även att personalen på 
bibliotek C pratar om att det var länge sedan det anordnades olika kurser och utbildningar 
som personalen kunde ta del av. Då utbildning av personal väl sker på bibliotek C betalar 
arbetsgivaren, och utbildningen sker oftast under arbetstid. Det förekommer också att 
personal på bibliotek C själva utbildar sig på sin fritid. Det respondenterna säger indikerar 
att samtliga anser sig ha fått en stor del av sin kunskap om urval genom sina erfarenheter 
inom biblioteksverksamheten. Medvetenhet om sitt eget förnuft och allmänbildning är två 
faktorer som är centrala för en bibliotekaries vägledning vid urval och inköp. Detta kan 
anknytas till Taljas repertoarer och det allmänna bildningsutbudet, som menar att 
bibliotekarier ska vara experter på litteratur och utbildning samt ha skaffat sig bra 
erfarenheter på de områden som de verkar i.
     
Den utbildning i inköp som finns på bibliotek C riktar sig till bibliotekarier som arbetar 
med inköp till barn och unga, samt användare med speciella behov. Just när det gäller 
användare med speciella behov är det enligt Cecilia viktigt att personalen sätter sig in mer i 
de olika utbud som biblioteket har att erbjuda. Vi kan tolka utifrån det respondenterna 
säger, att precis som i det allmänna bildningsutbudet, måste man ha erfarenheter och någon 
typ av grundkunskap för att köpa in litteratur som även är smal. Med denna kunskap kan vi 
se ett samband mellan Cecilia och Berit och Taljas repertoarer och det alternativa 
bildningsutbudet, som innebär att det ska existera någon typ av experimentell verkan på 
biblioteket.
  

"Om man bara skulle köpa på efterfrågan så skulle det nog balansera till att bli... då vet vi ju 
att det som är riktigt populärt det skulle vi köpa och köpa mycket av. Det är klart att vi 
måste köpa så att vi inte har några köer utan att folk får böcker i tid men jag tycker också att  
vi har ett ansvar för det här som kommer ut, kvalitetsböckerna som kommer ut men som 
inte säljer sig själva."

I citatet ovan framkommer att det enligt Carina är det viktigt att biblioteket inte enbart 
köper in det populära som efterfrågas. Viktigt enligt henne är att utbudet som erbjuds 
användarna är mångsidigt. Att biblioteken satsar på annan litteratur som till exempel inte 
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finns att tillgå hos andra aktörer som bokhandlare och antikvariat är viktigt enligt Carina. 
Att ny, inte så känd litteratur som innehar "mellankvalitet", och som inte säljer sig själv når 
användarna är en viktig del av bibliotekets ansvar enligt Carina och här är vi villiga att hålla 
med. Att biblioteket vågar köpa in ny litteratur som till exempel inte finns i så tillgängliga 
översättningar och som inte automatiskt kommer att lånas ut är viktigt om biblioteket ska 
kunna behålla ett brett utbud. På biblioteken ska användarna inte enbart finna den populära 
litteraturen utan även litteratur som kan vara svårare att få tag på hos andra aktörer så som 
bokhandlare och antikvariat. Axel litar på att användarna idag har en god uppfattning av 
vad som är av högre kvalitet, och anser sig då inte behöva utbilda sig inom verksamheten. 
Han anser att om man har stått på golvet i 35 år är man beredd på det mesta. Utifrån våra 
respondenters svar kan vi tolka dem som ibland lite för ivriga när det kommer till 
efterfrågan. Deras inte alltid så existerande reflektioner över det mesta av den efterfrågade 
litteraturen kan kopplas till Taljas repertoarer och det efterfrågestyrda utbudet. Flera av 
respondenterna anser till exempel att det inte är nödvändigt att utbilda sig vidare inom 
yrket. Till stor del anser respondenterna sig ha fått sin kunskap genom erfarenheter och 
självlärning. Samtidigt pågår olika utbildningar och konferenser som personalen på 
biblioteken kan ta del av om tid och ekonomi för detta finns. Frågan är hur bibliotekarierna 
egentligen ställer sig till bra kvalitet när de till sådan stor  del förlitar sig på sina låntagare 
och inte riktigt har tiden eller intresset för att utbilda sig mer inom sitt yrke? 

6.5 Bibliotekets etiska kvalitet

Här tar vi bland annat upp det som har framkommit under våra intervjuer när det gäller 
respondenternas syn på vilka egenskaper litteraturen behöver ha för att anses vara av god 
kvalitet. Vi kommer även att redovisa hur respondenterna arbetar kring kvalitet.

Litteratur med bra kvalitet är enligt Cecilia litteratur med ett bra språk och ett budskap. 
Litteraturen ska även enligt henne vara underhållande. Enligt Carina har den litterära 
kvaliteten en stor påverkan när det gäller vad  som ska köpas in. Det gäller enligt Carina att 
känna igen vad som är kvalitet, det är enligt henne den litteratur som kommer lånas ut 
mycket. Kvalitet kan enligt henne också vara litteratur som läsaren kan upptäcka nya saker 
i, och läsa om flera gånger. Språket i litteraturen ska inte vara allt för urvattnat, det ska vara 
ett hyfsat bra språk, samt värderingar som man själv kan känna att man ställer upp på. 
Cecilia säger däremot att det idag utkommer facklitteratur som hon anser vara dålig. Det rör 
sig om litteratur skriven av författare mindre erfarna inom sitt ämne, samt litteratur med 
rena faktafel i. Det respondenterna säger tyder på att de strävar efter att ge användarna 
möjligheter till utveckling av deras litterära smak. Detta kan vi även se i Taljas olika 
repertoarer när det gäller det allmänna bildningsutbudet, där utgångspunkten är att 
biblioteken ska erbjuda god kvalitet och en chans till övning och vidareutveckling inom det 
litterära fältet.    

Vissa av respondenterna framhåller även att det som köps in inte behöver vara lönande 
litteratur för biblioteken. Detta kan anknytas till Taljas repertoarer när det gäller det 
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alternativa bildningsutbudet, där det framgår att biblioteket ska ge användarna en 
garanterad möjlighet till litterära experiment, samt att utbudet i första hand inte ska vara 
lönande för bibliotekets verksamhet. 

På bibliotek C är personalen överens om vad de anser är bra litteratur, likaså är de överens 
om vad de anser vara riktigt dåligt, det köps inte in. Problemet ligger enligt Carina i 
gråzonen där emellan. Där kan det bli diskussioner då personalen har olika åsikter. Enligt 
Carina arbetar biblioteket mycket med att de klassiska barnböckerna alltid ska finnas att 
tillgå för användarna på bibliotek C. Carina säger att bibliotek C i de allra flesta fall inte 
fjärrlånar in sådant de redan beslutat att inte köpa in. I det fall det blir efterfrågan från 
användare på bestånd biblioteket valt att inte köpa in väljer personalen hellre att ta striden 
med låntagaren i fråga. Detta för att biblioteket enligt Carina måste stå för sina val. När det 
till exempel gäller långa serier försöker biblioteket istället att ge alternativ till användare 
som efterfrågar litteratur som inte köpts in i beståndet. Berit förklarar att recensioner och 
omdömen av litteratur påverkar när biblioteket köper in, vilket även uttalas av Cecilia och 
Carina. Har biblioteket inte tid att ingående titta på böckerna kan det hända att de använder 
sig av till exempel recensioner i tidningar som de anser vara bra och litar på, eller att det är 
litteratur med bra kvalitet som presenteras. Biblioteken anser att de inte enbart kan förlita 
sig på Adlibris och BTJs omdömen, utan de måste undersöka mer för att se vad det som ska 
köpas in har fått för omdöme överlag. Det våra respondenter talar om under intervjuerna 
tyder på att de så långt de anser sig är möjligt försöker tillfredsställa användarnas önskemål, 
utan att vara allt för bedömande när det gäller den litteratur användarna efterfrågar. Detta 
kan också ses i Taljas repertoarer när det gäller det efterfrågestyrda utbudet där det framgår 
att biblioteket ska eftersträva att tillmötesgå användarnas olika behov, utan att inneha någon 
speciellt värderande attityd till det som efterfrågas. Vi kan konstatera att respondenterna 
inte alltid har möjlighet till att ha en värderande attityd, då det inte finns tid till fördjupning 
i litteraturens värde.

6.6 Litterära genrer och stilar

Här redovisas det som framkommit under våra intervjuer när det gäller respondenternas 
inställning till de genrer som finns på biblioteken och hur smaken kan påverka den litteratur 
som köps in. Vi kommer att relatera detta till Bourdieus smakbegrepp och även att ta upp 
det som Naper diskuterar kring det litterära fältet i vår teori.

Precis som nämnts tidigare köper Axels biblioteket enligt honom inte längre in lyrik och 
poesi, då den litteraturen inte längre blir utlånad på biblioteken. Det beskrivs från Naper i 
teoriavsnittet att lyrik och poesi idag tillhör den mer smalare litteraturen, och att den inte 
läses lika mycket idag som den mer bredare och populära skönlitteraturen, som samt har en 
högre lånestatestik. Cecilia anser dock att det måste vara en skillnad på litteratur som hon 
anser vara smal, smalare och smalast och det är bibliotekariens uppgift att se skillnaden på 
dessa. Som vi tolkar Cecilia på den här punkten betyder det att hennes bibliotek inte väljer 
att köpa in den litteratur de anser vara allra smalast. Samtidigt kan vi se att det finns ett 
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intresse hos till exempel Berit och Carina att leva lite farligt ibland med att köpa in viss 
litteratur som inte helt säkert blir utlånad, men samtidigt har ett visst värde för att hålla 
utbudet brett på biblioteket. När Berit syftar till smalare litteratur så talar hon om att fantasy 
är en sådan genre där det kan finnas lite mer speciell litteratur, som inte blir lånad lika ofta.

Bourdieu talar om den rena smaken och att den innehåller mer etablerad litteratur som har 
en högre kvalitet. Naper kopplar den rena smaken till kritikerrosade författare, och dessa 
författare borde enligt henne vara mer etablerade i biblioteksstatistiken än vad de är i 
dagsläget. Detta kan till viss del vara sant, om låntagarna nu håller sig uppdaterade om 
vilka författare som har högre kvalitet inom kulturella arrangemang. Den rena smaken kan 
man i flera anseenden koppla till mer speciel och smalare litteratur, samt litteratur som har 
ett högre kulturellt värde. Smalare litteratur kan man finna i alla genrer och stilar. Det finns 
ingen direkt specifik genre för den smala litteraturen, varje genre kan ha en bra och en dålig 
sida av vad som anses vara kvalitet.

Cecilia säger att det idag utges mer sämre litteratur. Hon väljer dock att köpa in det hon 
anser vara sämre, där exempel på denna litteratur bland annat skönlitteratur som Camilla 
Läckbergs böcker. Läckbergs böcker är enligt oss ett bra exempel på litteratur som 
biblioteken måste köpa in i flera exemplar för att tillmötesgå användarnas önskemål. Hon är 
en populär författare både på biblioteken och hos olika bokhandlare, lokala och på nätet. 
Detta kan vi koppla till Bourdieus smakbegrep, den folkliga smaken, där litteraturens 
innehåll och funktion är viktigare än god litterär kvalitet. Litteraturen ska enligt Naper vara 
underhållande, och detta kan vi även till viss del se i intervjuerna med Cecilia och Carina. 
Biblioteken följer i många fall användarnas efterfrågan, trotts att det förekommer att 
bibliotekarierna kan anse att den efterfrågade litteraturen är av dålig kvalitet. Biblioteken 
anser att det ändå främst är användarnas  behov som ska tillfredsställas.

Gränsen mellan den rena smaken och den folkliga smaken är otydlig på grund av att även 
litteratur med hög kvalitet efterfrågas efter att den till exempel lyfts fram i massmedia eller 
blivit prisbelönad. Mellan dessa två smaker finns medelsmaken som även den precis som 
den rena smaken inriktar sig på skönlitteratur av högre kvalitet. De olika smakerna och 
skillnaderna där emellan beskrivs mer ingående under 3.2. Samtidigt som medelsmaken har 
en högre kvalitet hittar vi den högt upp på listan i lånestatestiken. Speciellt i genrer som 
deckare, litteratur som inriktar sig mer på spänning, finns det författare som innehar både 
populäritet och får kritikerpriserna. Till exempel Liza Marklund som har vunnit priser som 
Polonipriset och debutantdiplomet 1998. Hon har även blivit nominerad till bästa svenska 
krimminalroman med boken "Sprängaren". Om man jämför med Camilla Läckbergs böcker 
som tillhör samma genre, har även hon vunnit folkets litteraturpris, men däremot inget 
kritikerrosat litteraturpris. Det syns tydligt att det finns olika nivåer av litteratur inom de 
flesta genrer.
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7 Avslutande diskussion
I detta kapitel diskuterar vi kring de resultat som framkommit i vår undersökning. I 
diskussionen återkopplar vi även till tidigare forskning och litteratur. 

Uppsatsens syfte eftersträvar förståelse för bibliotekariers mål, motiv och tankar kring 
inköp av främst skönlitteratur samt deras uppfattningar om sin kompetens kring detta. 
Eftersom vi främst var intresserade av respondenternas egna tankar och åsikter inom ämnet 
valde vi att genomföra undersökningen genom att använda oss av kvalitativa intervjuer som 
metod. Som beskrivet under metod tog varje intervju mellan 40-60 minuter att genomföra. 
Eventuellt skulle längre intervjuer, eller ytterligare intervjuer med samma respondent med 
mer uppföljande frågor kunnat klargöra vissa aspekter och fördjupat vår förståelse för en 
del resonemang hos våra respondenter, vilket i efterhand kan ses som en viss brist i studien.

Att vi tillägnat oss vår kunskap inom ämnet främst genom läsning av litteratur och inte 
genom praktisk erfarenhet har betydelse för intervjuresultatet, men också när det gäller 
studien i stort i fråga om tolkning och sätt att närma oss och ta oss an vårt 
forskningsproblem. För intervjuerna kan det innebära både för och nackdelar då vi dels 
kunnat ställa frågor mer förutsättningslöst samtidigt som vi kan gå miste om mycket 
information då vi kanske inte riktigt känner till de informella koder som kan tänkas råda på 
fältet. Bibliotekarierna kan också medvetet, eller omedvetet ha anpassat sina svar efter vad 
de antar att vi velat höra. Det är därför viktigt i detta sammanhang att påpeka att det är svårt 
att veta om  den information som framkommit under intervjuerna är sanningsenlig eller 
alltför skev och påverkad av andra faktorer.

Vi valde i undersökningen att använda oss av Sanna Taljas presenterade modell då den 
kändes användbar för oss och i vår undersökning. Vi ansåg att modellen, som vi valde att 
använda oss av som vår teori, skulle ge oss en tydligare bild av hur huvudbiblioteken idag 
sätter värde på olika typer av skönlitteratur. De mönster som dyker upp i analysen av vår 
empiri kan, tillsammans med Taljas modell fastställa, eller motverka vår 
problembeskrivning.Vi har däremot fått ägna mycket tid åt att anpassa teorin ytterligare så 
att den skulle passa just vårt problemområde bättre.Vi valde Taljas modell på grund av 
hennes undersöknings likheter med vår då vi precis som Talja ville få fram den personligt 
inriktade attityden hos respondenterna när det kommer till urval och inköp. Att Sanna Talja 
valt att intervjua användare medan vi istället intervjuat bibliotekarier ser vi inte som något 
avgörande när det kommer till teorins användbarhet. Huruvida teorin i slutändan var 
passande för vår undersökning kan kanske däremot i efterhand till viss del ifrågasättas. Ett 
annat val av enklare teori hade gjort arbetet med uppsatsen betydligt enklare. 
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7.1 Diskussion kring resultat

Urval och inköp är idag ett väldebaterat ämne, detta märks bland annat i den forskning som 
gjorts inom ämnet. Vi kan i vår undersökning konstatera utifrån våra respondenter att det 
finns olika former av dokumenterad inköpspolicy på biblioteken. Hit räknar vi de 
biblioteksplaner, medieplaner samt i ett fall en mål och ansvarsfördelningen. Dessa 
dokument hjälper bibliotekarierna vid inköp och urval.

Det dokument som finns att tillgå på bibliotek C Kulturen i C-stad  beskriver kommunens 
mål och ansvarsfördelning när det gäller kulturverksamheten. Mål och ansvarsfördelningen 
fungerar som ett stöd för personalen vid olika diskussioner med användarna när det gäller 
beståndet på biblioteken. Det framgår till exempel att kulturinstitutionerna ska motverka 
främlingsfientlighet och rasism, och av den anledningen existerar inte sådan litteratur på 
bibliotek C. Ulla Forsén talar om att varje kommun ska ha kulturpolitiska skrivna mål som 
ska följas, men dessa mål beskrivs dock som alldeles för breda och svepande och säger 
egentligen ingenting om hur biblioteken ska arbeta med inköpsprocessen. Att mål och 
ansvarsfördelningen ses som ett stöd av personalen på biblioteket kan enligt oss ifrågasättas 
eftersom innehållet i dokumentet i liten utsträckning berör bibliotekets bestånd. Det som 
framkommer i mål och ansvarsfördelningen ska genomföras av hela C-stad, vad exakt som 
är bibliotekets ansvar kan enligt oss diskuteras. Det berörda dokumentet kan  även, precis 
som Forsén skriver ses som brett och svepande, och säger inte mycket om inköp av 
litteratur till biblioteket. De andra två undersökta biblioteken har däremot medieplaner som 
mer ingående beskriver deras inköpsprocesser och vilka målsättningar som de vill arbeta 
med.

Vi kan se i vårt resultat att flera av biblioteken inte har bildning som ett tydligt uppdrag i 
första hand, ett biblioteks bildningsutbud ska dock fortfarande enligt oss möta användarnas 
efterfrågan. Hem och trädgård är exempel på ämnen som enligt flera respondenter både 
följer ett bildningssyfte och användarnas önskemål. Vi anser inte att ämnen inom hem och 
trädgård ingår i bildningsutbudet, däremot kan vi förstå respondenternas tankar kring att 
sådana ämnen  bidrar till användarnas bildning av sina fritidsintressen. Det rör sig om 
ämnen som användarna är intresserade  av att lära sig mer om, samt ämnen som är en del av 
kulturen i samhället. Vi kan i vår undersökning inte se någon tydlig gräns mellan till 
exempel efterfrågan och bildning inom vissa ämnesområden. Enligt oss kan också litteratur 
med ett bildningssyfte bli efterfrågad av användarna.

Forsén skriver att biblioteken måste vara föränderliga med tiden och anpassa sig efter hur 
samhället ser ut, på grund av att även samhället förändras. Hon talar även om en 
utbildningsexplosion som finns på folkbiblioteken idag. Det handlar om att biblioteken får 
karaktären av ett utbildningsbibliotek, som de i många fall inte fått som ett formellt 
uppdrag till att vara. Forsén ställer frågor om biblioteken behöver behålla en roll som ett 
bildningsbibliotek, och om denna del av verksamheten verkligen behöver lyftas fram. Hon 
säger även att ansvariga politiker idag ännu inte har insett att biblioteken blir påverkade av 
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de utbildningar som finns, utan vidhåller att biblioteken endast lånar ut litteratur, främst 
romaner (Forsén, 2000. s. 34).

Samtliga undersökta bibliotek använder sig vid urval av BTJ-listor. Listorna används som 
ett stöd när det gäller vilka nyheter som finns på marknaden, men däremot används flera 
olika aktörer vid inköpen. I vårt resultat kan vi se att BTJ- listorna förmedlar ett brett utbud, 
främst när det gäller svensk och engelsk litteratur. Samtliga respondenter använder sig av 
olika aktörer som Adlibris, olika antikvariat, lokala bokhandlare, samt nätbokhandlar vid 
inköp. Här kan vi se en koppling till det Malin Almqvist konstaterar i sin magisteruppsats, 
att BTJ- listorna används, men inte i samma utsträckning som tidigare. Hon konstaterar att 
listorna numera fungerar mer som ett stöd för personalen vid inköp. Detta för att 
respondenterna i hennes undersökning anser BTJ- listorna som allt för styrande (Almqvist 
2009, s.48). Att våra respondenter skulle välja andra aktörer än BTJ för att de anser listorna 
för styrande framgår inte av undersökningen. Däremot framkommer det att all litteratur 
biblioteken vill köpa in inte alltid kan tillhandahållas av endast en aktör.

Åse Kristine Tveit beskriver i sin text den minskade ekonomin, och det allt större utbudet 
som idag komplicerar inköpsarbetet på biblioteken. Arbetstiden för personalen räcker i 
dagsläget inte till för att göra alla medieinköp. Fler bibliotek har därför förlitat sig på 
utomstående aktörer som ska göra deras medieinköp (Tveit 2006, s. 8) I vårt resultat har vi 
kommit fram till att våra respondenter ibland anser sig ha för lite tid för att sätta sig in i den 
litteratur som de ska köpa in. Respondenterna förlitar sig i stort sett på att en bra recension 
från BTJ också innebär att det som presenteras är av bra kvalitet, men de tar även del av 
recensioner från andra medier.

Ett alternativ för biblioteken när det gäller att ytterligare effektivisera arbetet, och komma 
ifrån att personalens personliga smak påverkar utbudet är att använda sig av 
utkontraktering. Väljer biblioteken den lösningen gör en utomstående aktör inköpen. 
Axelsson och Stephens tar upp ämnet i sin uppsats, deras slutsats är att att bibliotekarierna 
behöver arbeta med urval och inköp så att de inte tappar kontrollen över den egna 
samlingen. Detta är i sin tur en avgörande faktor när det kommer till hur bibliotekarierna 
bemöter användarna (Axelsson och Stephens 2007, s. 5). Om biblioteken använder sig av 
utkontraktering skulle personalen istället kunna fokusera på andra arbetsuppgifter än urval 
och inköp enligt Tveit (2006, s. 8). Biblioteken skulle även komma ifrån att personalens 
litterära smak blev för styrande i urvals- och inköpsprocessen. Vad som kan känneteckna 
den litterära smaken beskriver Jofrid Karner Smidt i den text vi berört. Enligt henne kan 
utbildning och praktik bidra till bibliotekariernas attityder och värderingar. Dessa faktorer 
kan påverka vad bibliotekarierna har för litterär smak och vad de väljer att förmedla till 
användarna (Karner Smidt 2007, s. 292). När det gäller vår undersökning och 
respondenternas personliga smak kan vi komma fram till att samtliga anser att smaken inte 
ska influera för mycket när det gäller inköp. Beståndet ska spegla samhället där de olika 
biblioteken verkar inte bibliotekariernas smak.  Respondenterna medger dock att det kan 
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vara svårt att komma ifrån att de påverkas av den personliga smaken. Den  påverkar alltid, 
medvetet eller omedvetet.

Vilken inställning bibliotekarierna har till smak kan enligt oss påverka hur den litterära 
institutionen utvecklas, eftersom både smakbegreppet och bibliotekarierna är en del av 
denna institution. Vi finner att vi till viss del kan hålla med Tveit om att utkontraktering 
skulle kunna effektivisera arbetet, men vikten av att kunna ha kontroll över sitt bestånd 
tycker vi är en viktigare aspekt för biblioteken. Vi vill också poängtera att urvalet alltid görs 
av någon, bibliotekspersonal eller personal hos den utomstående aktören. Därför är 
utkontraktering förmodligen ingen lösning när det gäller att komma bort ifrån att personlig 
smak påverkar.     
  
Det våra respondenter talar om när det gäller erfarenheter och rutiner kan förknippas med 
det som Emelie Andersson tar upp i sin magisteruppsats, där hon talar om tyst kunskap. I 
sin undersökning konstaterar Andersson att hennes respondenter har svårt att identifiera 
vilken kunskap det är som behövs vid inköp, och hur den ska användas för att göra så bra 
inköp som möjligt. Anledningen till att respondenterna har svårt att identifiera vilken 
kunskap som behövs är för att den kan baseras på tyst kunskap som de skaffat sig genom 
erfarenheter. Bibliotekarierna anser att de kan göra bra inköp på grund av att de har mött 
många användare. Personalen har också läst mycket böcker och arbetat med inköp av 
litteratur under en längre tid (Andersson 2005, s. 62ff). Vi konstaterar precis som 
Andersson att inköpssituationen dock kan vara komplex och varierande. Därför kan det 
vara svårt för samtliga respondenter, både våra och Anderssons, att beskriva konkret hur de 
gör vid varje inköp. Problemet enligt en av respondenterna är litteratur av medelkvalitet. 
När det gäller den litteraturen, uppstår flest diskussioner mellan personalen på biblioteket 
enligt henne. Att inte fler av respondenterna finner att det blir mycket diskussioner kring 
inköp kan bero på att de arbetar på vuxenavdelningar, där personalen har ansvar för olika 
ämnesinriktningar. Respondenten som säger att det blir diskussioner arbetar på en barn- och 
ungdomsavdelning, och denna avdelning är den enda som vi i undersökningen kan 
konstatera fortfarande använder sig av inköpsmöten. Vi kan utifrån vår undersökning 
konstatera att barn- och ungdomsavdelningen diskuterar mer kontinuerligt kring kvalitet. 
Dock kan vi, precis som Axelsson och Stephens, se att det verkar finnas en gemensam 
värdegrund hos folkbiblioteken. Detta syns bland annat i uttalanden där deras respondenter 
talar om folkbibliotekariers gemensamma uppfattningar om vad som är en bra eller dålig 
litteratur (Axelsson och Stephens 2007, s. 40). Detta gäller även för våra respondenter.

När det kommer till urval vid inköp så kan det dyka upp olika problem som våra 
respondenter måste ta ställning till. Det rör sig om till exempel efterfrågan och smalare 
litteratur. Ulla Forsén tar upp efterfrågan och hon anser sig övertygad om att de flesta 
bibliotek idag arbetar med efterfrågestyrda inköp. Hon anser även att tidningar, TV och 
radio tydligt påverkar vad användarna har för önskemål till vad som ska köpas in till 
biblioteken (Forsén 2000, s. 31). Det kan även vi konstatera i vår undersökning. Våra 
undersökta bibliotek får frekvent inköpsförslag från användarna, och väljer oftast att 
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tillmötesgå dem. Problem som kan uppstå är att den efterfrågade litteraturen har brister när 
det gäller kvalitet, eller att bibliotekens ekonomi inte tillåter inköpet. Utrymmesbrist på 
biblioteken är också en anledning som flera respondenter har angett som orsak till att inköp 
inte har gjorts. I det fall där litteratur efterfrågas som biblioteket till exempel inte ansett ha 
tillräckligt kvalitet, så fjärrlånas den hellre än köps in om biblioteket väljer att tillmötesgå 
användaren. Biblioteken behöver däremot inte tillmötesgå användaren om de redan bestämt 
att innehållet inte uppnår bibliotekets standard när det gäller kvalitet. Detta har tidigare i 
uppsatsen berörts av Susanna Broms som tar upp de juridiska aspekter som kan förekomma 
i biblioteksverksamheten. Broms konstaterar att litteratur som av olika etiska skäl inte har 
köpts in inte heller ska fjärrlånas till biblioteken (2005, s. 32). Till den mer smala 
litteraturen har våra respondenter en positiv inställning när det kommer till inköp. En av 
respondenterna anser att biblioteket har ett ansvar när det kommer till att köpa in ny 
litteratur som utkommer på marknaden, men som enligt henne inte riktigt säljer sig själv. 
En annan respondent säger att det måste vara en skillnad i det som anses vara smalt, 
smalare och smalast. Underförstått från vår sida blir att hennes bibliotek kanske inte väljer 
att köpa in den allra smalaste litteraturen. Synen på smalare litteratur får även stöd i Ulla 
Forséns tidigare presenterade text där hon anser att det är viktigt att huvudbiblioteket i en 
kommun är ansvarskännande nog att kunna täcka in även på djupet med smalare litteratur 
(2000, s. 31).
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8 Slutsatser
Här presenteras de slutsatser vi kommit fram till i undersökningen utifrån våra 
frågeställningar. Vi kommer binda ihop det viktigaste som har kommit fram genom vårt 
resultat, samt vår analys och diskussion. Vi vill betona att det som redovisas endast är 
resultat av vår undersökning. Hade undersökningen genomförts på ett annat sätt och med 
andra respondenter, kanske bibliotekens användare så hade det troligtvis resulterat i ett 
delvis annat resultat.

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur bibliotekspersonal förhåller sig till inköp av 
skönlitteratur på folkbibliotek. Vi kan utifrån vårt resultat konstatera att när det gäller 
uppsatsens syfte har vi uppnått dess mål. Vi ser att det finns en tydlig bild av hur 
bibliotekarierna arbetar med urval och inköp av olika sorters litteratur. I undersökningen 
kan vi även se att de distinktioner vi tagit del av och som idag görs av personalen på 
folkbiblioteken är till viss del överensstämmande. Skillnader kan ses när det gäller till 
exempel vilka ämnesområden som prioriteras. Bibliotekens storlek, samt ansvar mot 
kommunen och länet är också bidragande orsaker till skillnader som syns i resultatet. 
Bibliotekariens avgörande roll i inköpsprocessen syns klart i vårt resultat, undersökningen 
visar även att personalen vid sidan om kommunens ofta enligt oss generella 
målformuleringar, inte har särskilt många och klara riktlinjer för hur inköpen ska gå till. Av 
vad vi kan se i undersökningen verkar respondenterna däremot nöjda med dagens rutiner. 
Nya mer tydliga riktlinjer och rutiner efterfrågas inte specifikt av de personer som deltagit i 
vår undersökning.

Vilka riktlinjer och normer används för beståndsutveckling och inköp av litteratur?

Riktlinjer som vi kan se användas på de undersökta biblioteken när det gäller 
beståndsutvecklingen är de olika biblioteksplanerna, medieplanerna och de mål och 
styrdokument som tidigare presenterats. Att dokumenten skiljer sig åt betyder också att de 
riktlinjer vi sett på de olika biblioteken är olika utförliga. De kulturpolitiska mål som 
framkommer i Tid för kultur fungerar även de som vägledande riktlinjer för bibliotekens 
fortsatta utveckling av verksamheten. Som en form av riktlinje kan vi även till viss del 
räkna BTJ- listorna eftersom de fungerar som ett stöd för personalen när det gäller urval.

Normer vi ser framträdande i undersökningen och som respondenterna anser är viktiga är 
bland annat en bra bokkunskap. Denna kunskap kommer genom rutin och erfarenhet inom 
yrket. Exempel på vad som kan räknas som bra bokkunskap är kunskap om författare, 
förlag, litteratur, bibliotekens bestånd och användarnas behov. Ett gott omdöme, ett bra 
minne, samt en inte allt för påverkande egen litterär smak är också exempel på normer som 
framkommer i undersökningen. De värden vi kan se är bland annat respondenternas syn på 
inköp, och att de gör sitt bästa för att tillfredställa användarnas behov, samt även vilken 
litteratur de väljer att lägga tyngdpunkten på. Vi kan se att personalen till viss del väljer att 
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lägga tyngdpunkt på litteratur som de vet med sig kan ha en högre lånestatistik, men även 
mer smalare, främmande litteratur som inte helt säkert kommer ha samma höga antalet 
utlån. Vi ser i undersökningen att respondenterna har en samstämmig syn på vad de anser är 
av god kvalitet, och på samma sätt är de också överens om vad som är av sämre kvalitet. 
Diskussion mellan personalen blir oftast när det gäller litteratur som finns mellan det som 
är riktigt bra och det som är riktigt dåligt. Där är de mindre överens.

Vilka riktlinjer och normer anser bibliotekarien vara viktiga vid inköp?

Vi kan konstatera att bibliotekarierna i vår undersökning lägger stor vikt på sin utbildning 
och sina arbetslivserfarenheter inom yrket. Deras sätt att se på sina erfarenheter tolkar vi 
som en form av tyst kunskap som inte finns dokumenterad. Flertalet av de dokument vi 
studerat är inte fullt användbara eftersom det inte är biblioteken själva som arbetat fram 
dem. Undantagna är de medieplaner som finns att tillgå på bibliotek A och B. Dessa 
medieplaner beskriver detaljerat hur mycket litteratur som ska köpas in från varje ämne, 
och här förekommer även utlåningsstatistik för hela bibliotekets bestånd. Bibliotek A och B 
anser att medieplanerna är bra riktlinjer när det till exempel kommer nyanställda som 
behöver sätta sig in i vad som ska köpas in och hur mycket.
     
Hur kan bibliotekspersonalens förhållningssätt och de värden som anses vara viktiga i  
beståndsutvecklingen relateras till den litterära institutionen? 

Förhållningssätt och värden som respondenterna anser är viktiga när det gäller 
beståndsutvecklingen relaterar till den litterära institutionen genom bland annat de 
smakbegrepp som diskuterats tidigare i uppsatsen. Den folkliga smaken, som är en del av 
det efterfrågestyrda utbudet som Talja talar om, kan till viss del överstiga det mer bildade 
utbudet. Vad vi kan konstatera utifrån våra intervjuer och det vi tagit del av i tidigare 
forskning och litteratur så är den litterära institutionen i ständig förändring, och utvecklas 
hela tiden efter hur samhället förändras. Det som är populärt och aktuellt speglar hur 
bibliotekens bestånd ser ut. Naper har tidigare talat om den populära litteraturen och hur 
kritikerrosade författare påverkar biblioteksstatistiken. Vi kan se i vår undersökning att 
efterfrågan är något som bibliotekarierna prioriterar och verkligen vill tillmötesgå. Men 
detta hindrar inte att den mer etablerade litteraturen också finns med bland det som 
efterfrågas. Det finkulturella tak som Forsén idag anser är borta, kan vi till viss del se finns 
kvar. I bibliotekens mål står det skrivet att de ska sträva efter att främja den kulturella 
utvecklingen. Vi kan också konstatera att även om biblioteken inte fullt ut prioriterar ett 
bildningssyfte så försöker de ändå ha en viss kvalitet på sitt utbud. Samtidigt så får 
biblioteken idag, jämfört med tidigare, då det finkulturella taket syntes mer, ibland försöka 
erbjuda en stråhatt istället för en galosch för att kunna tillmötesgå samtliga användares 
önskemål.

Vi har utifrån vårt tidigare resultat och diskussion kommit fram till att även om 
bibliotekarierna ska hålla en distans till sin egen smak, så väljer de ändå i slutändan vad 
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som ska köpas in och vad som ska gallras. Deras smak kan avgöra inköpen på flera sätt, 
medvetet eller omedvetet. Den frihet som bibliotekarierna kan ha vid inköp och urval som 
Forsén talar om i inledningen, kan vi i vår undersökning se att de inte utnyttjar till sin egen 
fördel i arbetet. Våra respondenters inställning är att det är användarna som ska 
tillmötesgås.
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Bilaga Intervjumall
Presentation av respondenten

Berätta om din bakgrund, vad har du för utbildning, hur länge har du arbetat som 
bibliotekarie?
Hur hamnade du på det här biblioteket?
Vad ingår i dina arbetsuppgifter?

Inköp

Hur ser er verksamhet ut i stora drag? 
- Har ditt bibliotek någon speciell inriktning/målgrupp? (Samarbetsprojekt i kommunen)  

Har ditt bibliotek någon biblioteksplan?  

Finns någon allmän inköpspolicy på detta bibliotek? 
-Eller någon annan typ av plan över media? (Förvärvs- eller medieplan)
-Skulle ni ha nytta av någon typ av inköpspolicy? (bibliotekets målsättningar beskrivs) 

Hur går inköpsprocessen till? 
 -Upplever du några specifika problem kring inköp?
 -Hur ser det ut med fjärrlån? 

Påverkar recensioner från BTJ- katalogen vilken litteratur som köps in?

Påverkar recensioner från andra tidningar vilken litteratur som köps in?

Vad ska man enligt dig ha för kunskaper för att kunna köpa in litteratur?

Vilka kunskaper använder du dig av vid inköp av litteratur?

Hur tror du dina erfarenheter påverkar inköpsarbetet?

Beståndets uppbyggnad

Finns i dagsläget något kompletteringsbehov av litteratur i ert bibliotek?

Hur gör ni vid urval? 
-Hur arbetar/diskuterar ni kring kvalitet?    
-Vad har kvalitet för betydelse/roll i urvalssammanhang? (Olika genrer) 
-Vad är kvalitet enligt dig? 



Hur arbetar ert bibliotek med ett allmänt utbud som ska fungera som en bas i ert bestånd? 
(Här åsyftas utveckling av litteratur som ska spegla det lokala samhällets kultur.)

- Hur arbetar ni när det gäller utbildande litteratur? (Facklitteratur, historisk litteratur, ”god 
litteratur”)

Hur ser ni på mer smalare litteratur?

Användare

Hur kommer användarnas behov och intressen in vid inköp?   
- Får ni till exempel in förslag?  
- Känner ni att användargrupperna kan förändras och då påverkar era inköp?  

Har ni någon gång fått kritik för er inköpsprocess?

Avslutande frågor

Känner du att du har tillräckligt mycket kunskap för att bemöta olika användargrupper? 
- Skulle du vilja fortbilda dig inom området om utbildning finns?   

Har du eller någon kollega redan fått utbildning inom området? 
- Betalar arbetsgivaren? Sker det under arbetstid? 

Har du något att tillägga som inte kommit upp under intervjun? 




